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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 

  29.85 بلغت  2016ابريل  21
 ريال سعودي، مليار 

% 18.51نسبته بارتفاع 
مقارنة باألسبوع املاض ي، 
فيما بلغ مجموع القيمة 

املدرجة السوقية لألسهم 
ريال بنهاية مليار  1,508.06

نسبته  رتفاعباهذه الفترة، 
مقارنة باألسبوع % 1.23

 .املاض ي
 

 التقرير األسبوعي للسوق املالية السعودية

 ملخص

إجمالي من %94.46 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  28.19 الفترة هذه خالل "السعودي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 .البيع عمليات إجمالي من %95.01 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  28.36 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

لت فقد "السعودي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما
ّ
    في كما املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.97 نسبته ما شك

    .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.002 نسبته بارتفاع ،2016 ابريل 21
 

من %1.79 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.533 املذكورة الفترة خالل "الخليجي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %2.02 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 0.604 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 %2.59 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.003  نسبته  نخفاضبا ،2016 ابريل 21 في
 

من %3.75 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار 1.120 املذكورة الفترة خالل "األجنبي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %2.96 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار0.885 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 %4.45 نسبته ما شك

 .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.001 نسبته رتفاعبا ،2016 ابريل 21 في



 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:

%6.50-1,938,971,257-%15,573,804,89552.18%13,634,833,63845.68المستثمرون األفراد     

%0.87-259,316,661-%9,984,417,29333.45%9,725,100,63232.58كبار المستثمرين األفراد     

%0.40-120,382,509-%932,793,2803.13%812,410,7712.72المستثمرون األفراد المتخصصون     

%22,377,6250.07%218,273,9500.73%240,651,5750.81محافظ األفراد المدارة     

%7.69-2,296,292,802-%26,709,289,41889.49%24,412,996,61681.80مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,556,560,0945.22%633,600,5332.12%2,190,160,6277.34الشركات     

%419,574,1791.41%588,718,3341.97%1,008,292,5133.38الصناديق االستثمارية     

%6,364,7450.02%18,439,9170.06%24,804,6620.08الجهات الحكومية     

%149,779,5950.50%406,797,5711.36%556,577,1661.86محافظ المؤسسات المدارة     

%2,132,278,6137.14%1,647,556,3545.52%3,779,834,96712.66مجموع المؤسسات

%0.55-164,014,189-%28,356,845,77395.01%28,192,831,58494.46مجموع المستثمر السعودي

%31,274,0890.10%72,728,6740.24%104,002,7630.35األفراد

%0.34-101,133,284-%523,821,8301.76%422,688,5461.42المؤسسات

%804,7620.00-%7,282,0830.02%6,477,3200.02المحافظ المدارة

%0.24-70,663,957-%603,832,5872.02%533,168,6291.79مجموع المستثمر الخليجي

%278,224,1230.93%320,914,5041.08%599,138,6272.01اتفاقيات المبادلة

%0.16-47,914,750-%546,614,7131.83%498,699,9631.67المستثمرون المقيمون

%4,368,7740.01%17,344,4670.06%21,713,2410.07المستثمرون المؤهلون

%00.00%00.00%00.00المحافظ المدارة

%0.000.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%234,678,1470.79%884,873,6842.96%1,119,551,8313.75مجموع المستثمر األجنبي

29,845,552,043100.00%29,845,552,043100.00% '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 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

5,882,915,04919.71%3,667,986,46912.29%2,214,928,5807.42%

23,962,636,99580.29%26,177,565,57487.71%-2,214,928,580-7.42%

29,845,552,043100.00%29,845,552,043100.00%

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   
 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%1,639,837,3580.05%72,847,699,1244.83%71,207,861,7664.78المستثمرون األفراد     

%1,849,070,0310.02%131,394,626,9238.71%129,545,556,8928.70كبار المستثمرين األفراد     

%0.07-2,105,631,801%262,370,095,13217.40%260,264,463,33117.47المستثمرون األفراد المتخصصون     

%20,601,7220.00%3,729,469,3220.25%3,708,867,6000.25محافظ األفراد المدارة     

%0.01-5,615,140,913%470,341,890,50231.19%464,726,749,58931.20مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.09-1,984,024,529%269,218,178,32517.85%267,234,153,79617.94الشركات     

%939,527,6290.02%46,803,889,1313.10%45,864,361,5023.08الصناديق االستثمارية     

%8,029,258,1270.07%572,942,632,04037.99%564,913,373,91337.92الجهات الحكومية     

%520,920,2980.00%42,723,922,1342.83%42,203,001,8362.83محافظ المؤسسات المدارة     

%11,473,730,5830.01%931,688,621,63061.78%920,214,891,04761.77مجموع المؤسسات

%17,088,871,4960.002%1,402,030,512,13292.97%1,384,941,640,63692.97مجموع المستثمر السعودي

%80,570,3690.00%2,704,991,8170.18%2,624,421,4480.18األفراد

%0.01-340,053,812%35,608,828,7732.36%35,268,774,9612.37المؤسسات

%9,849,5220.00%673,146,0900.04%663,296,5680.04المحافظ المدارة

%0.003-430,473,703%38,986,966,6802.59%38,556,492,9772.59مجموع المستثمر الخليجي

%278,996,2380.01%13,206,141,1730.88%12,927,144,9350.87اتفاقيات المبادلة

%6,062,6410.00%4,381,672,5720.29%4,375,609,9310.29المستثمرون المقيمون

%2,769,2290.00%1,298,357,3800.09%1,295,588,1510.09المستثمرون المؤهلون

%289,3480.00%14,623,5250.00%14,334,1770.00المحافظ المدارة

%543,769,7940.00%48,144,652,7943.19%47,600,883,0003.20الشركاء االستراتيجيون

%831,887,2490.001%67,045,447,4444.45%66,213,560,1954.44مجموع المستثمر األجنبي

1,489,711,693,808100.00%1,508,062,926,256100.00%18,351,232,448

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 21 ابريل 2016كما في 14 ابريل 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 

(%)

1,281,958,243,77086.05%1,296,733,935,82085.99%14,775,692,049-0.06%

207,753,450,03713.95%211,328,990,43614.01%3,575,540,3990.06%

1,489,711,693,808100.00%1,508,062,926,256100.00%18,351,232,448

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 21 ابريل 2016كما في 14 ابريل 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم

 السوق املالية السعودية
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