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 المصطلحات

الوصف نوع المستثمر الجنسية

ا لآلتي: تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفًق األفراد

الفرد السعودي باستثناء كبار المستثمرين األفراد والمستثمرين األفراد المتخصصين املستثمرون األفراد

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

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

محافظ استثمارية ألفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين املحافظ املدارة

ا لآلتي: تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وفًق المؤسسات

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

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية. الصناديق االستثمارية

الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. الجهات الحكومية

محافظ استثمارية لمؤسسات سعودية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. املحافظ املدارة

خليج العربية. تعاون لدول ال طبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس ال الشخص ال األفراد

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

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

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

امة في المملكة سارية المفعول. مستثمر أجنبي لديه رخصة إق المستثمرون المقيمون

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

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

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

سعودي

خليجي

أجنبي



 ملخص
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 ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

اغسطس  25المنتهي في لألسبوع 

لاير مليار 13.30بلغت  2016

%  11.62نسبته بانخفاض سعودي، 

الماضي، فيما بلغ باألسبوع مقارنة 

مجموع القيمة السوقية لألسهم 

لاير مليار 1,397.59*المدرجة 

نسبته بانخفاض بنهاية هذه الفترة، 

 .الماضيباألسبوع مقارنة % 3.25

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 12.38 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ  

  نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 12.29 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 93.07%

 من %93.53 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 92.35%

 باألسبوع مقارنة %0.08 نسبته بارتفاع ،2016 اغسطس 25 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

   .الماضي

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.395 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.386 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 2.97%

 من %2.44 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 2.90%

 باألسبوع مقارنة %0.03 نسبته بانخفاض ،2016 اغسطس 25 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

 .الماضي

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.526 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ  

 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.631 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 3.96%

 من %4.02 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 4.75%

 باألسبوع مقارنة %0.04 نسبته بانخفاض ،2016 اغسطس 25 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

 .الماضي

 

حقوق األولوية املتداولة غير املودعة بقيمة  * 
ريال سعودي ليست متضمنة  235,200,000  

.اغسطس 25كما في في قيمة امللكية   



 تفاصيل القيمة المتداولة
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 (حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%10.55-1,403,871,214-%6,380,417,08147.97%4,976,545,86737.41المستثمرون األفراد     

%233,367,1801.75%3,938,934,78929.61%4,172,301,97031.37كبار المستثمرين األفراد     

%0.24-31,609,814-%323,155,1912.43%291,545,3772.19المستثمرون األفراد المتخصصون     

%121,447,6650.91%93,842,9220.71%215,290,5871.62محافظ األفراد المدارة     

%8.12-1,080,666,182-%10,736,349,98280.71%9,655,683,80072.59مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,310,268,2119.85%226,127,6451.70%1,536,395,85511.55الشركات     

%77,403,0520.58%538,446,2534.05%615,849,3054.63الصناديق االستثمارية     

%4.05-538,145,801-%570,174,8194.29%32,029,0180.24الجهات الحكومية     

%326,702,6322.46%214,064,9121.61%540,767,5444.07محافظ المؤسسات المدارة     

%1,176,228,0938.84%1,548,813,62811.64%2,725,041,72120.49مجموع المؤسسات

%95,561,9110.72%12,285,163,61192.35%12,380,725,52293.07مجموع المستثمر السعودي

%26,554,8380.20%52,340,1800.39%78,895,0180.59األفراد

%0.14-18,700,743-%333,173,3042.50%314,472,5612.36المؤسسات

%1,822,2600.01%5,9140.00%1,828,1730.01المحافظ المدارة

%9,676,3540.07%385,519,3982.90%395,195,7532.97مجموع المستثمر الخليجي

%0.55-73,567,205-%408,908,2543.07%335,341,0502.52اتفاقيات المبادلة

%0.19-25,351,853-%206,055,1971.55%180,703,3451.36المستثمرون المقيمون

%0.05-6,319,209-%16,476,0760.12%10,156,8680.08المستثمرون المؤهلون

%00.00%00.00%00.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%0.79-105,238,266-%631,439,5284.75%526,201,2623.96مجموع المستثمر األجنبي

13,302,122,537100.00%13,302,122,537100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

مليون لاير

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

سعودي

خليجي

أجنبي
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 (حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

 :مؤسس ي
 وغير  للسعوديين املدارة واملحافظ الحكومية والجهات االستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين

 
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد املستثمرين وكبار  األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

3,893,676,33729.27%2,724,375,28920.48%1,169,301,0488.79%

9,408,446,20070.73%10,577,747,24879.52%-1,169,301,048-8.79%

13,302,122,537100.00%13,302,122,537100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال



 تفاصيل قيمة الملكية
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 (حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية 

 .اغسطس 25لاير سعودي ليست متضمنة في قيمة الملكية كما في  235,200,000حقوق األولوية المتداولة غير المودعة بقيمة  * 

 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%0.05-3,015,872,471-%67,927,592,1094.86%70,943,464,5814.91المستثمرون األفراد     

%0.07-5,054,335,791-%119,952,045,0198.58%125,006,380,8118.65كبار المستثمرين األفراد     

%0.04-8,392,109,752-%232,103,991,01116.61%240,496,100,76416.65المستثمرون األفراد المتخصصون     

%110,784,0980.00-%4,054,567,5150.29%4,165,351,6130.29محافظ األفراد المدارة     

%0.16-16,573,102,113-%424,038,195,65530.34%440,611,297,76830.50مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.14-10,216,733,645-%246,042,406,08717.60%256,259,139,73217.74الشركات     

%0.05-2,124,448,408-%42,367,605,5603.03%44,492,053,9693.08الصناديق االستثمارية     

%12,923,309,5910.40-%555,592,096,22139.75%568,515,405,81239.36الجهات الحكومية     

%937,763,0760.03-%39,179,743,4122.80%40,117,506,4882.78محافظ المؤسسات المدارة     

%26,202,254,7210.24-%883,181,851,27963.19%909,384,106,00062.96مجموع المؤسسات

%42,775,356,8340.08-%1,307,220,046,93493.53%1,349,995,403,76993.46مجموع المستثمر السعودي

%76,630,1280.00-%2,659,711,4090.19%2,736,341,5380.19األفراد

%0.03-1,526,929,445-%30,871,413,2462.21%32,398,342,6902.24المؤسسات

%22,083,9490.00-%596,003,5120.04%618,087,4600.04المحافظ المدارة

%0.03-1,625,643,522-%34,127,128,1672.44%35,752,771,6882.48مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-574,423,851-%12,884,353,9770.92%13,458,777,8280.93اتفاقيات المبادلة

%173,058,6710.00-%3,971,365,5020.28%4,144,424,1730.29المستثمرون المقيمون

%51,069,9380.00-%1,284,938,5410.09%1,336,008,4790.09المستثمرون المؤهلون

%357,2800.00-%10,754,8250.00%11,112,1060.00المحافظ المدارة

%0.03-1,707,242,957-%38,089,371,6862.73%39,796,614,6432.76الشركاء االستراتيجيون

%0.04-2,506,152,698-%56,240,784,5314.02%58,746,937,2294.07مجموع المستثمر األجنبي

1,444,495,112,686100.00%1,397,587,959,632100.00%-46,907,153,054

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 25 اغسطس 2016*كما في 18 اغسطس 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
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 (حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

 :مؤسس ي
 وغير  للسعوديين املدارة واملحافظ الحكومية والجهات االستثمارية والصناديق والشركات املتخصصين األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 .املؤهلين واملستثمرين اإلستراتيجيين والشركاء املبادلة واتفاقيات الخليجيه واملؤسسات السعوديين

 
 :غير مؤسس ي

 .املقيمين واألجانب األفراد والخليجيين األفراد املستثمرين وكبار  األفراد املستثمرين وتشمل املؤسس ي، غير  االستثماري  السلوك ذوي  املستثمرين فئة به يقصد

 املصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,241,664,501,58485.96%1,203,077,245,59286.08%-38,587,255,9920.12%

202,830,611,10214.04%194,510,714,04013.92%-8,319,897,062-0.12%

1,444,495,112,686100.00%1,397,587,959,632100.00%-46,907,153,054

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 25 اغسطس 2016*كما في 18 اغسطس 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكراً لكم


