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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 

 21.77 بلغت 2016يونيو  9
 ريال سعودي، مليار 

% 31.20نسبته بارتفاع 
مقارنة باألسبوع املاض ي، 
فيما بلغ مجموع القيمة 

املدرجة السوقية لألسهم 
ريال بنهاية مليار 1,519.96

نسبته  بارتفاعهذه الفترة، 
مقارنة باألسبوع % 1.54

 .املاض ي
 

 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 ملخص

من %96.18 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  20.94 الفترة هذه خالل "السعودي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %96.91 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 21.10 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "السعودي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %93.14 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.06 نسبته بانخفاض ،2016 يونيو 9  في كما
 

من %1.50 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.326 املذكورة الفترة خالل "الخليجي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %0.77 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.167 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 %0.03  نسبته  بارتفاع ،2016 يونيو 9 في
 

من %2.32 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.504 املذكورة الفترة خالل "ألاجنبي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %2.32 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.506 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 %4.29 نسبته ما شك

 .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.03 نسبته بارتفاع ،2016 يونيو 9 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:

%11.56-2,516,835,165-%11,682,622,99953.65%9,165,787,83342.09المستثمرون األفراد     

%1.26-274,543,807-%8,139,777,87537.38%7,865,234,06936.12كبار المستثمرين األفراد     

%41,155,5370.19%357,553,3691.64%398,708,9051.83المستثمرون األفراد المتخصصون     

%25,891,6330.12%98,623,9350.45%124,515,5680.57محافظ األفراد المدارة     

%12.51-2,724,331,803-%20,278,578,17893.13%17,554,246,37580.62مجموع األفراد

المؤسسات:

%2,123,347,9719.75%273,356,3221.26%2,396,704,29311.01الشركات     

%372,291,7671.71%427,140,3481.96%799,432,1153.67الصناديق االستثمارية     

%0.16-34,642,341-%34,642,3410.16%00.00الجهات الحكومية     

%105,738,4100.49%87,573,4690.40%193,311,8790.89محافظ المؤسسات المدارة     

%2,566,735,80711.79%822,712,4803.78%3,389,448,28715.57مجموع المؤسسات

%0.72-157,595,996-%21,101,290,65896.91%20,943,694,66296.18مجموع المستثمر السعودي

%17,430,9920.08%46,319,9330.21%63,750,9250.29األفراد

%134,038,3870.62%121,025,0260.56%255,063,4131.17المؤسسات

%7,545,2490.03%45,5000.00%7,590,7490.03المحافظ المدارة

%159,014,6270.73%167,390,4590.77%326,405,0861.50مجموع المستثمر الخليجي

%53,254,5560.24%146,262,6470.67%199,517,2040.92اتفاقيات المبادلة

%0.29-62,266,541-%350,351,1941.61%288,084,6531.32المستثمرون المقيمون

%7,593,3530.03%9,144,6740.04%16,738,0270.08المستثمرون المؤهلون

%00.00%00.00%00.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%0.01-1,418,632-%505,758,5152.32%504,339,8842.32مجموع المستثمر األجنبي

21,774,439,632100.00%21,774,439,632100.00% '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

4,391,582,15220.17%1,555,367,6317.14%2,836,214,52113.03%

17,382,857,48079.83%20,219,072,00192.86%-2,836,214,521-13.03%

21,774,439,632100.00%21,774,439,632100.00%

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:

%1,685,442,4500.04%72,966,669,0024.80%71,281,226,5524.76المستثمرون األفراد     

%2,202,054,9880.01%131,334,311,1378.64%129,132,256,1498.63كبار المستثمرين األفراد     

%0.04-3,276,450,108%258,328,202,57717.00%255,051,752,46917.04المستثمرون األفراد المتخصصون     

%55,135,4570.00%3,713,889,8110.24%3,658,754,3540.24محافظ األفراد المدارة     

%7,219,083,0030.01%466,343,072,52730.68%459,123,989,52430.67مجموع األفراد

المؤسسات:

%6,436,778,4160.16%269,971,737,82917.76%263,534,959,41317.61الشركات     

%714,401,7170.00%49,229,180,4043.24%48,514,778,6873.24الصناديق االستثمارية     

%0.24-5,361,791,592%587,047,378,31438.62%581,685,586,72238.86الجهات الحكومية     

%820,537,0130.01%43,170,177,0402.84%42,349,640,0272.83محافظ المؤسسات المدارة     

%0.07-13,333,508,738%949,418,473,58662.46%936,084,964,84962.54مجموع المؤسسات

%0.06-20,552,591,740%1,415,761,546,11393.14%1,395,208,954,37393.21مجموع المستثمر السعودي

%61,124,1090.00%2,898,291,0060.19%2,837,166,8980.19األفراد

%1,007,634,3410.03%35,460,131,8942.33%34,452,497,5532.30المؤسسات

%31,957,7530.00%702,258,6230.05%670,300,8700.04المحافظ المدارة

%1,100,716,2020.03%39,060,681,5232.57%37,959,965,3212.54مجموع المستثمر الخليجي

%305,917,1620.01%13,927,457,4670.92%13,621,540,3050.91اتفاقيات المبادلة

%30,152,7670.00%4,420,188,0150.29%4,390,035,2480.29المستثمرون المقيمون

%19,166,0110.00%1,454,225,3200.10%1,435,059,3090.10المستثمرون المؤهلون

%143,3340.00%18,118,2920.00%17,974,9590.00المحافظ المدارة

%1,064,811,1010.03%45,320,641,9502.98%44,255,830,8492.96الشركاء االستراتيجيون

%1,420,190,3750.03%65,140,631,0444.29%63,720,440,6694.26مجموع المستثمر األجنبي

1,496,889,360,363100.00%1,519,962,858,681100.00%23,073,498,318

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 9 يونيو 2016كما في 2 يونيو 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)
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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 

(%)

1,289,248,675,51686.13%1,308,343,399,52086.08%19,094,724,004-0.05%

207,640,684,84713.87%211,619,459,16113.92%3,978,774,3130.05%

1,496,889,360,363100.00%1,519,962,858,681100.00%23,073,498,318

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 9 يونيو 2016كما في 2 يونيو 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم

 السوق املالية السعودية
11555، الرياض  60612ب .ص  

www.tadawul.com.sa 


