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 التقرير األسبوعي للسوق املالية السعودية

 املصطلحات

 الوصف نوع املستثمر الجنسية

 سعودي

ا لآلتيفئات ألربع تم تصنيف السعوديين األفراد  األفراد
ً
 :وفق

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

املتخصصون  األفراد املستثمرون ذلك من ويستثنى األخيرة، شهًرا عشر االثني خالل فأكثر  سعودي ريال مليون  حجمها متوسط محفظة يمتلك الذي السعودي الفرد كبار املستثمرين األفراد. 

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

الطرفين بين املوقعة اإلدارة التفاقية 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 االستثمارية. 

للحكومة بالكامل اململوكة والشركات الحكومية والصناديق الجهات الجهات الحكومية. 

الطرفين بين املوقعة اإلدارة التفاقية 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 األفراد

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

 .الطرفين بين املوقعة اإلدارة التفاقية 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 االقتصادية 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 األسهم في املؤهلة األجنبية املالية املؤسسات الستثمار  املنظمة للقواعد وفًقا السعودية املالية السوق  في لالستثمار  مؤهلون  أجانب مستثمرون املستثمرون املؤهلون 

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

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



 ملخص
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القيمة اإلجمالية لألسهم 
في لألسبوع املنتهي املتداولة 

 بلغت  2016مارس  31
 ريال سعودي، مليار  24.66

% 17.50نسبته بانخفاض  
مقارنة باألسبوع املاض ي، 
فيما بلغ مجموع القيمة 

املدرجة السوقية لألسهم 
ريال بنهاية مليار *1,437.29

  نخفاضباهذه الفترة، 
مقارنة % 1.38نسبته 

 .باألسبوع املاض ي
 

 التقرير األسبوعي للسوق املالية السعودية

 ملخص

إجمالي من %95.37 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  23.52 الفترة هذه خالل "السعودي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 .البيع عمليات إجمالي من %95.52 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  23.56 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

لت فقد "السعودي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما
ّ
 في كما املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %93.01 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.14 نسبته نخفاضبا ،2016  مارس 31
 

من %1.94 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.479 املذكورة الفترة خالل "الخليجي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %1.66 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.409 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 %2.57 نسبته ما شك

  .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.04  نسبته رتفاعبا ،2016 مارس 31 في
 

من %2.69 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.663 املذكورة الفترة خالل "األجنبي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %2.82 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.696 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "األجنبي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 كما املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.43 نسبته ما شك

 .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.10 نسبته رتفاعبا ،2016 مارس 31 في

  ستحوا  امللكية غير املودعة لل قيمة * 
 .مارس 31ريال كما في  338,232,500



 تفاصيل القيمة املتداولة
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 التقرير األسبوعي للسوق املالية السعودية

 

 

(حسب الجنسية ونوع املستثمر)القيمة املتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%4.78-1,179,514,141-%12,820,542,54551.98%11,641,028,40447.20المستثمرون األفراد     

%49,188,2280.20%7,870,004,61731.91%7,919,192,84532.11كبار المستثمرين األفراد     

%147,773,2060.60%460,753,6371.87%608,526,8432.47المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.21-52,615,024-%327,293,0371.33%274,678,0131.11محافظ األفراد المدارة     

%4.20-1,035,167,731-%21,478,593,83687.08%20,443,426,10582.89مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,096,710,4214.45%428,510,7231.74%1,525,221,1446.18الشركات     

%0.34-83,519,426-%973,007,5793.94%889,488,1543.61الصناديق االستثمارية     

%59,398,3330.24%13,410,7720.05%72,809,1050.30الجهات الحكومية     

%0.30-73,882,572-%665,512,9392.70%591,630,3662.40محافظ المؤسسات المدارة     

%998,706,7564.05%2,080,442,0148.44%3,079,148,76912.48مجموع المؤسسات

%0.15-36,460,975-%23,559,035,84995.52%23,522,574,87495.37مجموع المستثمر السعودي

%0.05-13,226,044-%123,236,6620.50%110,010,6180.45األفراد

%83,088,7120.34%279,686,0251.13%362,774,7371.47المؤسسات

%223,5430.00%6,165,0350.02%6,388,5770.03المحافظ المدارة

%70,086,2100.28%409,087,7221.66%479,173,9321.94مجموع المستثمر الخليجي

%0.15-36,425,137-%217,094,0280.88%180,668,8910.73اتفاقيات المبادلة

%1,658,1160.01%477,730,8591.94%479,388,9751.94المستثمرون المقيمون

%1,141,7850.00%1,443,9420.01%2,585,7280.01المستثمرون المؤهلون

%00.00%00.00%00.00المحافظ المدارة

%0.000.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%0.14-33,625,235-%696,268,8292.82%662,643,5942.69مجموع المستثمر األجنبي

24,664,392,400100.00%24,664,392,400100.00% 'المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

صافي القيمة المتداولةالبيعالشراء

لاير

(الشراء - البيع)

الفرق

(% الشراء - % البيع)

سعودي

خليجي

أجنبي



8 

 التقرير األسبوعي للسوق املالية السعودية

ا للسلوك االستثماري )القيمة املتداولة 
ً
(حسب تصنيف املستثمر وفق  

 :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

4,514,771,55818.30%3,372,877,71713.68%1,141,893,8414.63%

20,149,620,84281.70%21,291,514,68386.32%-1,141,893,841-4.63%

24,664,392,400100.00%24,664,392,400100.00%

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 األسبوعي للسوق املالية السعودية

 

 

(حسب الجنسية ونوع املستثمر)قيمة امللكية   
 

 .مارس 31لاير كما في  338,232,500قيمة الملكية غير المودعة لالستحواذ  * 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%0.08-2,144,341,609-%68,343,527,7754.76%70,487,869,3834.84المستثمرون األفراد     

%923,301,2230.06-%125,109,237,1678.70%126,032,538,3908.65كبار المستثمرين األفراد     

%0.10-4,882,499,474-%249,268,857,14217.34%254,151,356,61617.44المستثمرون األفراد المتخصصون     

%156,126,6440.01%3,483,514,4150.24%3,327,387,7700.23محافظ األفراد المدارة     

%0.11-7,794,015,661-%446,205,136,49831.04%453,999,152,15931.15مجموع األفراد

المؤسسات:

%855,753,2460.19-%254,140,287,19517.68%254,996,040,44117.50الشركات     

%37,436,3550.04-%43,877,840,7253.05%43,915,277,0803.01الصناديق االستثمارية     

%0.24-11,279,778,574-%552,365,743,87138.43%563,645,522,44538.67الجهات الحكومية     

%0.01-771,237,066-%40,164,698,6392.79%40,935,935,7042.81محافظ المؤسسات المدارة     

%0.03-12,944,205,241-%890,548,570,43061.96%903,492,775,67161.99مجموع المؤسسات

%0.14-20,738,220,902-%1,336,753,706,92893.01%1,357,491,927,83093.14مجموع المستثمر السعودي

%63,254,5810.00-%2,501,233,9370.17%2,564,488,5190.18األفراد

%62,003,0960.04%33,778,463,5582.35%33,716,460,4622.31المؤسسات

%999,3600.00%628,569,2040.04%627,569,8440.04المحافظ المدارة

%252,1250.04-%36,908,266,7002.57%36,908,518,8252.53مجموع المستثمر الخليجي

%131,903,5840.00-%12,270,461,7730.85%12,402,365,3570.85اتفاقيات المبادلة

%532,046,2690.04%4,756,743,7100.33%4,224,697,4420.29المستثمرون المقيمون

%16,201,1570.00-%1,211,074,3820.08%1,227,275,5390.08المستثمرون المؤهلون

%311,1760.00-%13,539,7650.00%13,850,9420.00المحافظ المدارة

%230,287,5490.06%45,375,929,3533.16%45,145,641,8043.10الشركاء االستراتيجيون

%613,917,9000.10%63,627,748,9834.43%63,013,831,0834.32مجموع المستثمر األجنبي

1,457,414,277,738100.00%1,437,289,722,611100.00%-20,124,555,127

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 31 مارس 2016*كما في 24 مارس 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)
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 التقرير األسبوعي للسوق املالية السعودية

ا للسلوك االستثماري )قيمة امللكية 
ً
(حسب تصنيف املستثمر وفق  

 :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 

(%)

1,268,827,922,66086.19%1,236,578,980,02286.04%-32,248,942,638-0.16%

203,216,823,68613.81%200,710,742,58913.96%-2,506,081,0970.16%

1,472,044,746,347100.00%1,437,289,722,611100.00%-34,755,023,735.76

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 31 مارس 2016*كما في 24 مارس 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم

 السوق املالية السعودية
11555، الرياض  60612ب .ص  
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