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 التقرير األسبوعي 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 األسبوعي للسوق المالية السعودية

 ملخص

إجمالي من %93.20 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 14.65 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 أما .البيع عمليات إجمالي من %92.01 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 14.46 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 اكتوبر 01 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.55 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.13 نسبته بارتفاع ،2015

 

 

إجمالي من %3.04 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.478 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %3.54 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.556 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 اكتوبر 01 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.54 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.001 نسبته بارتفاع

 

 

إجمالي من %3.75 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.590 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %4.45 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.699 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 اكتوبر 01 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.91 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.13 نسبته بانخفاض
 

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة 

اكتوبر  01لألسبوع المنتهي في 

مليار لاير  15.72بلغت  2015

بانخفاض نسبته سعودي، 

مقارنة باألسبوع % 35.32

الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة 

السوقية لألسهم المدرجة 

مليار لاير بنهاية  1,653.93

هذه الفترة، بانخفاض نسبته 

مقارنة باألسبوع % 1.29

.الماضي  



 تفاصيل القيمة المتداولة
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للسوق المالية السعودية* التقرير األسبوعي  

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%5.33-837,253,977-%7,815,618,38749.72%6,978,364,41044.40المستثمرون األفراد     

%249,711,7171.59%4,812,979,84130.62%5,062,691,55832.21كبار المستثمرين األفراد     

%6,448,9060.04%342,900,8002.18%349,349,7062.22المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.38-59,169,226-%279,517,9741.78%220,348,7481.40محافظ األفراد المدارة     

%4.07-640,262,580-%13,251,017,00184.30%12,610,754,42180.23مجموع األفراد

المؤسسات:

%865,644,7065.51%331,476,4392.11%1,197,121,1447.62الشركات     

%194,887,2811.24%494,996,2013.15%689,883,4824.39الصناديق االستثمارية     

%132,5760.00-%2,928,4930.02%2,795,9170.02الجهات الحكومية     

%1.48-233,127,071-%382,392,9582.43%149,265,8870.95محافظ المؤسسات المدارة     

%827,272,3405.26%1,211,794,0907.71%2,039,066,43012.97مجموع المؤسسات

%187,009,7591.19%14,462,811,09192.01%14,649,820,85193.20مجموع المستثمر السعودي

%0.11-17,902,868-%71,421,7540.45%53,518,8860.34األفراد

%0.36-56,958,796-%479,402,8213.05%422,444,0252.69المؤسسات

%0.02-3,049,979-%5,565,3840.04%2,515,4060.02المحافظ المدارة

%0.50-77,911,643-%556,389,9593.54%478,478,3163.04مجموع المستثمر الخليجي

%0.51-80,401,344-%412,273,9322.62%331,872,5882.11اتفاقيات المبادلة

%0.10-16,466,907-%273,507,8421.74%257,040,9351.64المستثمرون المقيمون

%0.08-12,229,865-%13,452,3320.09%1,222,4670.01المستثمرون المؤهلون

%0.000.00%0.000.00%0.000.00المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.69-109,098,117-%699,234,1074.45%590,135,9903.75مجموع المستثمر األجنبي

15,718,435,157100.00%15,718,435,157100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

صافي القيمة المتداولةالبيعالشراء

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

سعودي

خليجي

أجنبي

 .2015أكتوبر  01سبتمبر باإلضافة إلى  30، 29، 21، 20يشمل األسبوع أيام * 
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للسوق المالية السعودية* التقرير األسبوعي  

(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

3,366,819,36821.42%2,744,907,33317.46%621,912,0353.96%

12,351,615,78978.58%12,973,527,82482.54%-621,912,035-3.96%

15,718,435,157100.00%15,718,435,157100.00%

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)

 .2015أكتوبر  01سبتمبر باإلضافة إلى  30، 29، 21، 20يشمل األسبوع أيام * 



 تفاصيل قيمة الملكية
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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية   

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%0.03-1,412,440,331-%73,009,206,7444.41%74,421,647,0764.44المستثمرون األفراد     

%1,336,771,4670.03-%139,965,105,4848.46%141,301,876,9518.43كبار المستثمرين األفراد     

%0.03-4,656,446,366-%321,095,381,82519.41%325,751,828,19119.44المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-285,320,465-%4,641,095,3030.28%4,926,415,7690.29محافظ األفراد المدارة     

%0.04-7,690,978,629-%538,710,789,35732.57%546,401,767,98632.61مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.04-4,556,828,379-%303,008,840,60818.32%307,565,668,98718.36الشركات     

%588,534,2400.00-%42,562,912,7482.57%43,151,446,9882.58الصناديق االستثمارية     

%4,004,565,6350.22-%592,767,853,08235.84%596,772,418,71735.62الجهات الحكومية     

%0.01-940,849,886-%53,596,351,0673.24%54,537,200,9543.25محافظ المؤسسات المدارة     

%10,090,778,1400.17-%991,935,957,50559.97%1,002,026,735,64559.80مجموع المؤسسات

%17,781,756,7690.13-%1,530,646,746,86292.55%1,548,428,503,63192.42مجموع المستثمر السعودي

%41,326,1310.00-%2,131,019,0700.13%2,172,345,2010.13األفراد

%472,695,0330.00-%39,186,456,7762.37%39,659,151,8092.37المؤسسات

%14,762,9580.00-%734,760,0200.04%749,522,9780.04المحافظ المدارة

%528,784,1210.00-%42,052,235,8662.54%42,581,019,9872.54مجموع المستثمر الخليجي

%250,553,0620.00-%17,977,414,5861.09%18,227,967,6481.09اتفاقيات المبادلة

%23,701,8100.00-%5,723,013,6020.35%5,746,715,4110.34المستثمرون المقيمون

%21,815,1840.00-%449,041,6960.03%470,856,8800.03المستثمرون المؤهلون

%252,5370.00-%10,088,7110.00%10,341,2480.00المحافظ المدارة

%0.13-2,979,050,258-%57,071,346,9273.45%60,050,397,1843.58الشركاء االستراتيجيون

%0.13-3,275,372,850-%81,230,905,5214.91%84,506,278,3715.04مجموع المستثمر األجنبي

1,675,515,801,989100.00%1,653,929,888,249100.00%-21,585,913,740.00

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 01 اكتوبر 2015كما في 17 سبتمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)
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 التقرير األسبوعي 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)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,451,873,217,35186.65%1,433,101,543,34986.65%-18,771,674,0020.00%

223,642,584,63813.35%220,828,344,90013.35%-2,814,239,7380.00%

1,675,515,801,989100.00%1,653,929,888,249100.00%-21,585,913,740.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 01 اكتوبر 2015كما في 17 سبتمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)
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