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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 املصطلحات

 الوصف نوع املستثمر الجنسية

 سعودي

ا لآلتيفئات ألربع تم تصنيف السعوديين ألافراد  ألافراد
ً
 :وفق

املتخصصين ألافراد واملستثمرين ألافراد املستثمرين كبار  باستثناء السعودي الفرد املستثمرون ألافراد. 

املتخصصون  ألافراد املستثمرون ذلك من ويستثنى ألاخيرة، شهًرا عشر الاثني خالل فأكثر  سعودي ريال مليون  حجمها متوسط محفظة يمتلك الذي السعودي الفرد كبار املستثمرين ألافراد. 

 سنوًيا مرات 4 يتجاوز  ل  الاستثمارية محفظته تدوير ومعدل ألاخيرة شهًرا عشر الاثني خالل فأكثر  ريال مليون  50 محفظته حجم متوسط يبلغ الذي السعودي الفرد املستثمرون ألافراد املتخصصون. 

الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها سعوديين ألفراد استثمارية محافظ املحافظ املدارة. 

ا فئات ألربع السعودية املؤسسات تصنيف تم املؤسسات
ً
 :لآلتي وفق

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

املالية السوق  هيئة من لها مرخص استثمارية صناديق الصناديق الاستثمارية. 

للحكومة بالكامل اململوكة والشركات الحكومية والصناديق الجهات الجهات الحكومية. 

الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها سعودية ملؤسسات استثمارية محافظ املحافظ املدارة. 

 خليجي

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

 .املجلس دول  إحدى بجنسية ويتمتع حكوماتها أو  التعاون  مجلس دول  من ملواطنين ماله رأس غالبية اململوكة الاعتباري  الشخص املؤسسات

 .الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها خليجية ومؤسسات ألفراد استثمارية محافظ املحافظ املدارة

 أجنبي

 .لعمالئه السعودية املالية السوق  في املدرجة للشركات الاقتصادية املنفعة لتحويل مبادلة اتفاقيات في بالدخول  تصريح لديه له مرخص شخص اتفاقيات املبادلة

 .املفعول  سارية اململكة في إقامة رخصة لديه أجنبي مستثمر  املستثمرون املقيمون 

 .املدرجة ألاسهم في املؤهلة ألاجنبية املالية املؤسسات لستثمار  املنظمة للقواعد وفًقا السعودية املالية السوق  في لالستثمار  مؤهلون  أجانب مستثمرون املستثمرون املؤهلون 

 .الطرفين بين املوقعة إلادارة لتفاقية وفًقا تقديره بحسب فيها ويتصرف (املحفظة مدير ) له مرخص شخص يديرها أجنبية ومؤسسات ألفراد استثمارية محافظ املحافظ املدارة

 .ألاخرى  التصنيفات ضمن يندرج ول  مدرجة شركة في استراتيجية حصة يملك أجنبي مستثمر  الاستراتيجيون الشركاء 



 ملخص
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القيمة إلاجمالية لألسهم 
في لألسبوع املنتهي املتداولة 

  27.21بلغت  2016يناير  14
  رتفاعبامليار ريال سعودي، 

مقارنة % 12.83نسبته 
باألسبوع املاض ي، فيما بلغ 

السوقية مجموع القيمة 
 1,336.45املدرجة  لألسهم 

مليار ريال بنهاية هذه الفترة، 
% 6.04بانخفاض نسبته 

 .مقارنة باألسبوع املاض ي
 

 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 ملخص

من %93.52 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  25.45 الفترة هذه خالل "السعودي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %95.26 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  25.93 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "السعودي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.94 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.03  نسبته نخفاضبا ،2016  يناير 14 في كما
 

من %3.11 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.847 املذكورة الفترة خالل "الخليجي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %1.60 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.437 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "الخليجي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 كما املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.42 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.08  نسبته نخفاضبا ،2016  يناير14 في
 

من %3.37 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.917 املذكورة الفترة خالل "ألاجنبي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %3.13 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.852 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "ألاجنبي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 كما املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.64 نسبته ما شك

 .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.11  نسبته رتفاعبا ،2016  يناير 14 في



 تفاصيل القيمة املتداولة
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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 

 

(حسب الجنسية ونوع املستثمر)القيمة املتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%2,001,682,2707.36%11,734,392,16043.12%13,736,074,43050.47المستثمرون األفراد     

%0.36-97,969,129-%8,578,074,74231.52%8,480,105,61331.16كبار المستثمرين األفراد     

%68,326,4490.25%458,697,4531.69%527,023,9021.94المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.98-266,011,452-%444,247,1121.63%178,235,6590.65محافظ األفراد المدارة     

%1,706,028,1376.27%21,215,411,46777.96%22,921,439,60484.23مجموع األفراد

المؤسسات:

%6.08-1,653,914,757-%2,347,626,4848.63%693,711,7272.55الشركات     

%22,635,2860.08%1,499,946,7855.51%1,522,582,0715.59الصناديق االستثمارية     

%0.20-54,049,157-%87,381,4570.32%33,332,3010.12الجهات الحكومية     

%1.82-495,708,983-%775,230,0132.85%279,521,0301.03محافظ المؤسسات المدارة     

%8.01-2,181,037,611-%4,710,184,73917.31%2,529,147,1289.29مجموع المؤسسات

%1.75-475,009,473-%25,925,596,20695.26%25,450,586,73393.52مجموع المستثمر السعودي

%58,551,3530.22%66,927,9460.25%125,479,2980.46األفراد

%363,973,2401.34%355,211,4361.31%719,184,6762.64المؤسسات

%0.05-12,333,637-%14,585,5940.05%2,251,9570.01المحافظ المدارة

%410,190,9561.51%436,724,9751.60%846,915,9313.11مجموع المستثمر الخليجي

%17,997,2010.07%352,978,3911.30%370,975,5921.36اتفاقيات المبادلة

%16,530,1080.06%493,414,7191.81%509,944,8271.87المستثمرون المقيمون

%30,155,9180.11%4,728,9080.02%34,884,8260.13المستثمرون المؤهلون

%135,2900.00%980,2100.00%1,115,5000.00المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%64,818,5170.24%852,102,2283.13%916,920,7453.37مجموع المستثمر األجنبي

27,214,423,409100.00%27,214,423,409100.00% 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 ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

ا للسلوك الاستثماري )القيمة املتداولة 
ً
(حسب تصنيف املستثمر وفق  

 :مؤسس ي
 وغير  للسعوديين املدارة واملحافظ الحكومية والجهات الاستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين إلاستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين
 

 :غير مؤسس ي
 .املقيمين وألاجانب ألافراد والخليجيين ألافراد املستثمرين وكبار  ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

4,362,819,24116.03%6,341,613,84223.30%-1,978,794,602-7.27%

22,851,604,16883.97%20,872,809,56776.70%1,978,794,6027.27%

27,214,423,409100.00%27,214,423,409100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

صافي القيمة المتداولةالبيعالشراء

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)



 تفاصيل قيمة امللكية
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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 

 

(حسب الجنسية ونوع املستثمر)قيمة امللكية   
 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%0.03-4,457,008,980-%62,002,780,0964.64%66,459,789,0754.67المستثمرون األفراد     

%0.03-7,866,669,362-%115,446,929,9208.64%123,313,599,2828.67كبار المستثمرين األفراد     

%0.61-24,034,002,922-%239,153,508,86817.89%263,187,511,79018.50المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-309,901,214-%3,052,083,5890.23%3,361,984,8030.24محافظ األفراد المدارة     

%0.68-36,667,582,479-%419,655,302,47231.40%456,322,884,95132.08مجموع األفراد

المؤسسات:

%13,376,887,7900.12-%234,415,130,30017.54%247,792,018,09017.42الشركات     

%0.01-2,453,433,715-%35,969,344,6812.69%38,422,778,3962.70الصناديق االستثمارية     

%24,330,045,5790.60-%511,548,182,41638.28%535,878,227,99537.68الجهات الحكومية     

%0.06-3,461,454,207-%40,472,038,9013.03%43,933,493,1083.09محافظ المؤسسات المدارة     

%43,621,821,2900.65-%822,404,696,29861.54%866,026,517,58860.89مجموع المؤسسات

%0.03-80,289,403,769-%1,242,059,998,77092.94%1,322,349,402,53992.97مجموع المستثمر السعودي

%153,369,2200.00-%1,893,121,2480.14%2,046,490,4680.14األفراد

%0.08-3,004,466,394-%29,937,508,8662.24%32,941,975,2602.32المؤسسات

%65,764,7390.00-%576,880,0900.04%642,644,8290.05المحافظ المدارة

%0.08-3,223,600,353-%32,407,510,2052.42%35,631,110,5572.51مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-984,141,132-%12,384,341,4080.93%13,368,482,5400.94اتفاقيات المبادلة

%263,227,6720.00-%3,897,234,2890.29%4,160,461,9610.29المستثمرون المقيمون

%0.01-164,748,354-%1,079,093,3270.08%1,243,841,6810.09المستثمرون المؤهلون

%697,9660.00-%12,721,2500.00%13,419,2160.00المحافظ المدارة

%950,329,6210.13-%44,605,700,8763.34%45,556,030,4983.20الشركاء االستراتيجيون

%2,363,144,7450.11-%61,979,091,1524.64%64,342,235,8974.52مجموع المستثمر األجنبي

1,422,322,748,993100.00%1,336,446,600,126100.00%-85,876,148,867

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 14 يناير 2016كما في 07 يناير 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي
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 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

ا للسلوك الاستثماري )قيمة امللكية 
ً
(حسب تصنيف املستثمر وفق  

 :مؤسس ي
 وغير  للسعوديين املدارة واملحافظ الحكومية والجهات الاستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين إلاستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين
 

 :غير مؤسس ي
 .املقيمين وألاجانب ألافراد والخليجيين ألافراد املستثمرين وكبار  ألافراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  الاستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,226,342,408,20686.22%1,153,206,534,57386.29%-73,135,873,6330.07%

195,980,340,78713.78%183,240,065,55313.71%-12,740,275,234-0.07%

1,422,322,748,993100.00%1,336,446,600,126100.00%-85,876,148,867.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 14 يناير 2016كما في 07 يناير 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم

 السوق املالية السعودية
11555، الرياض  60612ب .ص  

www.tadawul.com.sa 


