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 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

 المصطلحات

 الوصف نوع المستثمر الجنسية

 سعودي

 :وفًقا لآلتيفئات ألربع تم تصنيف السعوديين األفراد  األفراد

المتخصصين األفراد والمستثمرين األفراد المستثمرين كبار باستثناء السعودي الفرد المستثمرون األفراد. 

المتخصصون األفراد المستثمرون ذلك من ويستثنى األخيرة، شهًرا عشر االثني خالل فأكثر سعودي لاير مليون حجمها متوسط محفظة يمتلك الذي السعودي الفرد كبار المستثمرين األفراد. 

سنوًيا مرات 4 يتجاوز ال االستثمارية محفظته تدوير ومعدل األخيرة شهًرا عشر االثني خالل فأكثر لاير مليون 50 محفظته حجم متوسط يبلغ الذي السعودي الفرد المستثمرون األفراد المتخصصون. 

الطرفين بين الموقعة اإلدارة التفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (المحفظة مدير) له مرخص شخص يديرها سعوديين ألفراد استثمارية محافظ المحافظ المدارة. 

 :لآلتي وفًقا فئات ألربع السعودية المؤسسات تصنيف تم المؤسسات

السعودية المالية السوق في بالتداول لها ويسمح تجاري سجل لديها سعودية شركات الشركات. 

المالية السوق هيئة من لها مرخص استثمارية صناديق الصناديق االستثمارية. 

للحكومة بالكامل المملوكة والشركات الحكومية والصناديق الجهات الجهات الحكومية. 

الطرفين بين الموقعة اإلدارة التفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (المحفظة مدير) له مرخص شخص يديرها سعودية لمؤسسات استثمارية محافظ المحافظ المدارة. 

 خليجي

 .العربية الخليج لدول التعاون مجلس دول إحدى بجنسية يتمتع الذي الطبيعي الشخص األفراد

 .المجلس دول إحدى بجنسية ويتمتع حكوماتها أو التعاون مجلس دول من لمواطنين ماله رأس غالبية المملوكة االعتباري الشخص المؤسسات

 .الطرفين بين الموقعة اإلدارة التفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (المحفظة مدير) له مرخص شخص يديرها خليجية ومؤسسات ألفراد استثمارية محافظ المحافظ المدارة

 أجنبي

 .لعمالئه السعودية المالية السوق في المدرجة للشركات االقتصادية المنفعة لتحويل مبادلة اتفاقيات في بالدخول تصريح لديه له مرخص شخص اتفاقيات المبادلة

 .المفعول سارية المملكة في إقامة رخصة لديه أجنبي مستثمر المستثمرون المقيمون

 .المدرجة األسهم في المؤهلة األجنبية المالية المؤسسات الستثمار المنظمة للقواعد وفًقا السعودية المالية السوق في لالستثمار مؤهلون أجانب مستثمرون المستثمرون المؤهلون

 .الطرفين بين الموقعة اإلدارة التفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (المحفظة مدير) له مرخص شخص يديرها أجنبية ومؤسسات ألفراد استثمارية محافظ المحافظ المدارة

 .األخرى التصنيفات ضمن يندرج وال مدرجة شركة في استراتيجية حصة يملك أجنبي مستثمر االستراتيجيونالشركاء 



 ملخص
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 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

 ملخص

إجمالي من %95.02 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 110.49 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 أما .البيع عمليات إجمالي من %94.93 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 110.38 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

  اغسطس 31 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.37 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة

 .الماضي بالشهر مقارنة %0.004 نسبته بانخفاض ،2015

 

 

إجمالي من %2.06 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 2.40 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %1.71 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.99 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 اغسطس 31 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.50 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي بالشهر مقارنة %0.09 نسبته بانخفاض

 

 

إجمالي من %2.92 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 3.40 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %3.36 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 3.91 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 اغسطس 31 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %5.13 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي بالشهر مقارنة %0.10 نسبته بارتفاع
 

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة 

اغسطس  31في للشهر المنتهي 

مليار  116.28بلغت  2015

نسبته بارتفاع لاير سعودي، 

بالشهر مقارنة % 37.76

الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة 

السوقية لألسهم المدرجة  

مليار لاير بنهاية  1,685.51

هذه الفترة، بانخفاض نسبته 

مقارنة بالشهر % 16.37

.الماضي  



 تفاصيل القيمة المتداولة



7 

 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%3.38-3,933,222,740-%54,363,417,52146.75%50,430,194,78043.37المستثمرون األفراد     

%0.91-1,063,694,612-%41,337,416,50835.55%40,273,721,89634.63كبار المستثمرين األفراد     

%1.12-1,297,589,883-%5,234,853,6984.50%3,937,263,8153.39المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.63-737,930,471-%1,612,855,4291.39%874,924,9580.75محافظ األفراد المدارة     

%6.05-7,032,437,707-%102,548,543,15688.19%95,516,105,44982.14مجموع األفراد

المؤسسات:

%6,492,789,4095.58%2,367,125,3802.04%8,859,914,7897.62الشركات     

%1,117,614,2990.96%3,416,975,0622.94%4,534,589,3603.90الصناديق االستثمارية     

%300,223,4910.26%34,506,7320.03%334,730,2240.29الجهات الحكومية     

%0.67-777,171,414-%2,017,475,5861.74%1,240,304,1721.07محافظ المؤسسات المدارة     

%7,133,455,7856.13%7,836,082,7606.74%14,969,538,54512.87مجموع المؤسسات

%101,018,0780.09%110,384,625,91694.93%110,485,643,99495.02مجموع المستثمر السعودي

%0.01-12,831,082-%268,665,0360.23%255,833,9540.22األفراد

%420,067,6200.36%1,702,435,9531.46%2,122,503,5731.83المؤسسات

%2,037,9060.00%19,232,4440.02%21,270,3500.02المحافظ المدارة

%409,274,4430.35%1,990,333,4331.71%2,399,607,8762.06مجموع المستثمر الخليجي

%0.32-373,074,840-%1,860,826,4111.60%1,487,751,5721.28اتفاقيات المبادلة

%0.11-129,795,357-%1,985,467,7871.71%1,855,672,4301.60المستثمرون المقيمون

%3,477,3710.00-%47,892,1490.04%44,414,7780.04المستثمرون المؤهلون

%3,944,9540.00-%11,460,5870.01%7,515,6330.01المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%0.44-510,292,522-%3,905,646,9353.36%3,395,354,4132.92مجموع المستثمر األجنبي

116,280,606,283100.00%116,280,606,283100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

صافي القيمة المتداولةالبيعالشراء

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

سعودي

خليجي

أجنبي
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 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

(وفًقا للسلوك االستثماري حسب تصنيف المستثمر)القيمة المتداولة   

 :مؤسسي

 السعوديين وغير للسعوديين المدارة والمحافظ الحكومية والجهات االستثمارية والصناديق والشركات المتخصصين األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 .المؤهلين والمستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء المبادلة واتفاقيات الخليجيه والمؤسسات

 

 :غير مؤسسي

 .المقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد المستثمرين وكبار األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، غير االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 المصطلحات

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

23,465,183,22319.54%18,325,639,43116.19%5,139,543,7923.34%

92,815,423,06080.46%97,954,966,85283.81%-5,139,543,792-3.34%

116,280,606,283100.00%116,280,606,283100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

صافي القيمة المتداولةالبيعالشراء

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)



 تفاصيل قيمة الملكية
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 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية   

.لاير سعودي ليست متضمنة في قيمة الملكية لشهر أغسطس 820,350,000حقوق األولوية المتداولة غير المودعة بقيمة  *   

 قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(%)

األفراد:

%0.07-14,724,448,591-%67,747,761,2074.02%82,472,209,7984.09المستثمرون األفراد     

%0.27-33,840,117,347-%144,686,707,5398.58%178,526,824,8868.86كبار المستثمرين األفراد     

%60,721,898,8400.17-%327,969,707,50119.46%388,691,606,34019.29المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-791,492,898-%2,864,536,9120.17%3,656,029,8100.18محافظ األفراد المدارة     

%0.19-110,077,957,676-%543,268,713,15832.23%653,346,670,83432.42مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.15-63,594,810,323-%309,343,660,91218.35%372,938,471,23518.50الشركات     

%8,554,270,9260.00-%43,445,226,0452.58%51,999,496,9712.58الصناديق االستثمارية     

%109,160,987,5930.47-%605,980,082,46635.95%715,141,070,05835.48الجهات الحكومية     

%0.13-13,409,042,017-%54,830,428,4023.25%68,239,470,4193.39محافظ المؤسسات المدارة     

%194,719,110,8590.18-%1,013,599,397,82460.14%1,208,318,508,68459.95مجموع المؤسسات

%304,797,068,5350.00-%1,556,868,110,98392.37%1,861,665,179,51892.37مجموع المستثمر السعودي

%519,819,3500.00-%2,218,092,5710.13%2,737,911,9210.14األفراد

%0.09-9,514,284,341-%39,485,912,8272.34%49,000,197,1692.43المؤسسات

%116,372,6080.00-%515,090,2650.03%631,462,8730.03المحافظ المدارة

%0.09-10,150,476,299-%42,219,095,6642.50%52,369,571,9632.60مجموع المستثمر الخليجي

%0.02-4,062,424,679-%19,015,067,2801.13%23,077,491,9581.15اتفاقيات المبادلة

%0.01-1,241,745,869-%5,701,505,2930.34%6,943,251,1620.34المستثمرون المقيمون

%12,452,9410.00-%45,014,6470.00%57,467,5880.00المستثمرون المؤهلون

%7,140,2960.00-%10,354,1500.00%17,494,4460.00المحافظ المدارة

%9,619,113,7490.12-%61,652,307,0383.66%71,271,420,7873.54الشركاء االستراتيجيون

%14,942,877,5330.10-%86,424,248,4085.13%101,367,125,9425.03مجموع المستثمر األجنبي

2,015,401,877,423100.00%1,685,511,455,055100.00%-329,890,422,367.89

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 31 أغسطس 2015*كما في 30 يوليو 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ قيمة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
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 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

(االستثماريللسلوك وفًقا حسب تصنيف المستثمر )قيمة الملكية   

 :مؤسسي

 السعوديين وغير للسعوديين المدارة والمحافظ الحكومية والجهات االستثمارية والصناديق والشركات المتخصصين األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 .المؤهلين والمستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء المبادلة واتفاقيات الخليجية والمؤسسات

 

 :غير مؤسسي

 .المقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد المستثمرين وكبار األفراد المستثمرين وتشمل المؤسسي، غير االستثماري السلوك ذوي المستثمرين فئة به يقصد

 المصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 قيمة الملكية 

(%)

1,744,721,679,65686.57%1,465,157,388,44586.93%-279,564,291,2110.36%

270,680,197,76713.43%220,354,066,61013.07%-50,326,131,157-0.36%

2,015,401,877,423100.00%1,685,511,455,055100.00%-329,890,422,367.89

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقاً للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 31 أغسطس 2015*كما في 30 يوليو 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ قيمة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم
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