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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 %95.30 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 28.15 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 أما .البيع عمليات إجمالي من %95.10 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 28.09 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

  ديسمبر 17 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %93.24 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة

   .الماضي باألسبوع مقارنة %0.02 نسبته بارتفاع ،2015

 

إجمالي من %2.09 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.617 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %1.52 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.448 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 ديسمبر 17 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.44 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة

  .الماضي باألسبوع مقارنة %0.001 نسبته بارتفاع

 

إجمالي من %2.62 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.773 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %3.39 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.00 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 ديسمبر 17 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.31 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة

   .الماضي باألسبوع مقارنة %0.02 نسبته بانخفاض

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة 

 ديسمبر 17في المنتهي لألسبوع 

لاير مليار  29.54بلغت  2015

نسبته  رتفاعباسعودي، 

مقارنة باألسبوع % 11.25

الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة 

 السوقية لألسهم المدرجة 

مليار لاير بنهاية  1,629.26

نسبته  رتفاعباهذه الفترة، 

مقارنة باألسبوع % 1.11

 .الماضي



 تفاصيل القيمة المتداولة
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(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%7.44-2,197,056,948-%14,962,304,23950.65%12,765,247,29243.21المستثمرون األفراد     

%0.43-128,003,943-%10,261,248,22134.74%10,133,244,27934.30كبار المستثمرين األفراد     

%0.75-221,271,800-%666,891,4272.26%445,619,6261.51المستثمرون األفراد المتخصصون     

%37,577,5470.13%362,454,9051.23%400,032,4521.35محافظ األفراد المدارة     

%8.49-2,508,755,143-%26,252,898,79288.87%23,744,143,64980.38مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,686,355,5725.71%687,287,9182.33%2,373,643,4908.04الشركات     

%570,847,3061.93%609,239,5872.06%1,180,086,8933.99الصناديق االستثمارية     

%104,724,9560.35%47,168,3900.16%151,893,3460.51الجهات الحكومية     

%206,119,5080.70%494,231,0041.67%700,350,5132.37محافظ المؤسسات المدارة     

%2,568,047,3428.69%1,837,926,9006.22%4,405,974,24214.92مجموع المؤسسات

%59,292,1990.20%28,090,825,69295.10%28,150,117,89195.30مجموع المستثمر السعودي

%82,041,0420.28%136,713,2050.46%218,754,2470.74األفراد

%82,853,0700.28%303,427,4711.03%386,280,5411.31المؤسسات

%4,029,1960.01%7,808,6480.03%11,837,8440.04المحافظ المدارة

%168,923,3080.57%447,949,3231.52%616,872,6322.09مجموع المستثمر الخليجي

%0.47-139,222,977-%418,963,3521.42%279,740,3740.95اتفاقيات المبادلة

%0.23-67,534,512-%548,391,6321.86%480,857,1211.63المستثمرون المقيمون

%0.08-24,652,269-%33,157,5930.11%8,505,3240.03المستثمرون المؤهلون

%3,194,250.000.01%327,500.000.00%3,521,750.000.01المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.77-228,215,507-%1,000,840,0773.39%772,624,5702.62مجموع المستثمر األجنبي

29,539,615,092100.00%29,539,615,092100.00% 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 األسبوعي 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

5,941,512,15420.11%3,630,957,79412.29%2,310,554,3607.82%

23,598,102,93879.89%25,908,657,29887.71%-2,310,554,360-7.82%

29,539,615,092100.00%29,539,615,092100.00%

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 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:

%771,134,4650.00%73,793,873,7554.53%73,022,739,2904.53المستثمرون األفراد     

%1,659,997,8470.01%139,750,191,7998.58%138,090,193,9538.57كبار المستثمرين األفراد     

%0.17-576,505,425%302,196,945,90618.55%301,620,440,48118.72المستثمرون األفراد المتخصصون     

%31,582,8410.00%4,075,482,5360.25%4,043,899,6950.25محافظ األفراد المدارة     

%0.17-3,039,220,578%519,816,493,99731.91%516,777,273,41932.07مجموع األفراد

المؤسسات:

%4,202,014,2020.07%282,345,392,19417.33%278,143,377,99317.26الشركات     

%1,867,162,7500.08%48,556,991,1132.98%46,689,828,3622.90الصناديق االستثمارية     

%6,907,127,6920.01%616,842,974,12037.86%609,935,846,42837.85الجهات الحكومية     

%1,015,684,6560.03%51,604,350,5093.17%50,588,665,8523.14محافظ المؤسسات المدارة     

%13,991,989,3000.19%999,349,707,93661.34%985,357,718,63561.15مجموع المؤسسات

%17,031,209,8780.02%1,519,166,201,93393.24%1,502,134,992,05493.22مجموع المستثمر السعودي

%114,896,5740.01%2,432,113,1480.15%2,317,216,5740.14األفراد

%0.01-295,320,130%36,664,963,5872.25%36,369,643,4572.26المؤسسات

%51,034,9740.00%736,654,9810.05%685,620,0080.04المحافظ المدارة

%461,251,6770.00%39,833,731,7162.44%39,372,480,0392.44مجموع المستثمر الخليجي

%0.01-17,040,238%14,806,586,2270.91%14,789,545,9890.92اتفاقيات المبادلة

%45,883,8560.00%4,593,129,3480.28%4,547,245,4910.28المستثمرون المقيمون

%32,030,8800.00-%1,432,376,1300.09%1,464,407,0100.09المستثمرون المؤهلون

%3,534,9760.00%16,647,3160.00%13,112,3400.00المحافظ المدارة

%0.01-369,628,250%49,408,759,3923.03%49,039,131,1433.04الشركاء االستراتيجيون

%0.02-404,056,441%70,257,498,4144.31%69,853,441,9734.34مجموع المستثمر األجنبي

1,611,360,914,066100.00%1,629,257,432,062100.00%17,896,517,996.00

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 17 ديسمبر 2015كما في 10 ديسمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



11 

 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 

(%)

1,393,383,518,75886.47%1,408,688,124,01286.46%15,304,605,254-0.01%

217,977,395,30813.53%220,569,308,05013.54%2,591,912,7420.01%

1,611,360,914,066100.00%1,629,257,432,062100.00%17,896,517,996.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 17 ديسمبر 2015كما في 10 ديسمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم
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