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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 %95.78 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 22.53 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 أما .البيع عمليات إجمالي من %94.86 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 22.31 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 نوفمبر 19 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.88 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.18 نسبته رتفاعبا ،2015

 

 

إجمالي من %1.71 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.402 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %2.35 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.552 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 نوفمبر 19 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.48 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.03 نسبته نخفاضبا

 

 

إجمالي من %2.51 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.590 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %2.79 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.656 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 نوفمبر 19 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.65 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.15 نسبته نخفاضبا
 

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة 

 نوفمبر 19في المنتهي لألسبوع 

لاير مليار  23.52بلغت  2015

نسبته  نخفاضباسعودي، 

مقارنة باألسبوع % 7.36

الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة 

 السوقية لألسهم المدرجة 

مليار لاير بنهاية  1,615.59

نسبته  نخفاضباهذه الفترة، 

مقارنة باألسبوع % 0.11

 .الماضي



 تفاصيل القيمة المتداولة
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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%9.86-2,320,365,862-%12,663,481,27153.84%10,343,115,41043.97المستثمرون األفراد     

%109,129,2970.46%7,804,778,55933.18%7,913,907,85633.65كبار المستثمرين األفراد     

%1.17-274,141,143-%522,418,0402.22%248,276,8971.06المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.49-116,187,510-%234,609,9981.00%118,422,4880.50محافظ األفراد المدارة     

%11.06-2,601,565,217-%21,225,287,86890.24%18,623,722,65179.18مجموع األفراد

المؤسسات:

%2,243,531,2579.54%405,137,3051.72%2,648,668,56211.26الشركات     

%598,169,5962.54%422,259,0341.80%1,020,428,6304.34الصناديق االستثمارية     

%19,235,2700.08%587,3290.00%19,822,5990.08الجهات الحكومية     

%0.19-43,577,656-%260,576,4071.11%216,998,7510.92محافظ المؤسسات المدارة     

%2,817,358,46711.98%1,088,560,0754.63%3,905,918,54216.61مجموع المؤسسات

%215,793,2500.92%22,313,847,94394.86%22,529,641,19295.78مجموع المستثمر السعودي

%12,047,2590.05%60,787,8620.26%72,835,1210.31األفراد

%0.69-161,225,914-%487,734,5522.07%326,508,6391.39المؤسسات

%560,1540.00-%3,298,4380.01%2,738,2840.01المحافظ المدارة

%0.64-149,738,809-%551,820,8522.35%402,082,0431.71مجموع المستثمر الخليجي

%0.44-102,538,228-%254,602,8821.08%152,064,6550.65اتفاقيات المبادلة

%0.15-36,018,729-%382,017,1771.62%345,998,4481.47المستثمرون المقيمون

%74,879,0470.32%16,869,6590.07%91,748,7060.39المستثمرون المؤهلون

%0.01-2,376,531.25-%2,610,100.000.01%233,568.750.00المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.28-66,054,441-%656,099,8182.79%590,045,3772.51مجموع المستثمر األجنبي

23,521,768,613100.00%23,521,768,613100.00% 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

4,845,911,77920.60%2,610,703,74411.10%2,235,208,0359.50%

18,675,856,83479.40%20,911,064,86988.90%-2,235,208,035-9.50%

23,521,768,613100.00%23,521,768,613100.00%

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:

%689,179,4200.05%75,624,853,6864.68%74,935,674,2664.63المستثمرون األفراد     

%0.02-418,932,134-%138,498,219,6228.57%138,917,151,7568.59كبار المستثمرين األفراد     

%0.24-4,212,912,511-%292,112,436,05318.08%296,325,348,56418.32المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-137,199,865-%4,321,926,7790.27%4,459,126,6440.28محافظ األفراد المدارة     

%0.22-4,079,865,090-%510,557,436,14031.60%514,637,301,23031.82مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.12-2,206,771,931-%285,918,804,75017.70%288,125,576,68117.81الشركات     

%181,944,8270.01%43,916,158,3302.72%43,734,213,5032.70الصناديق االستثمارية     

%7,979,747,0590.54%609,015,722,02337.70%601,035,974,96437.16الجهات الحكومية     

%0.04-630,436,905-%51,077,355,6203.16%51,707,792,5263.20محافظ المؤسسات المدارة     

%5,324,483,0490.40%989,928,040,72461.27%984,603,557,67460.87مجموع المؤسسات

%1,244,617,9590.18%1,500,485,476,86492.88%1,499,240,858,90592.69مجموع المستثمر السعودي

%44,993,9130.00%2,136,198,5730.13%2,091,204,6590.13األفراد

%0.03-599,803,605-%37,169,156,7162.30%37,768,960,3212.34المؤسسات

%18,012,6010.00-%712,275,7800.04%730,288,3820.05المحافظ المدارة

%0.03-572,822,293-%40,017,631,0702.48%40,590,453,3622.51مجموع المستثمر الخليجي

%0.02-337,117,539-%15,777,343,9440.98%16,114,461,4831.00اتفاقيات المبادلة

%0.01-97,506,195-%5,062,531,7640.31%5,160,037,9590.32المستثمرون المقيمون

%66,442,8140.00%937,496,4960.06%871,053,6820.05المستثمرون المؤهلون

%2,676,7180.00-%13,105,1030.00%15,781,8210.00المحافظ المدارة

%0.13-2,132,208,897-%53,294,218,1993.30%55,426,427,0953.43الشركاء االستراتيجيون

%0.15-2,503,066,534-%75,084,695,5064.65%77,587,762,0404.80مجموع المستثمر األجنبي

1,617,419,074,307100.00%1,615,587,803,439100.00%-1,831,270,868.00

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 19 نوفمبر 2015كما في 12 نوفمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي
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 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 

(%)

1,396,315,005,66786.33%1,394,265,999,79586.30%-2,049,005,872-0.03%

221,104,068,64013.67%221,321,803,64413.70%217,735,0040.03%

1,617,419,074,307100.00%1,615,587,803,439100.00%-1,831,270,868.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 19 نوفمبر 2015كما في 12 نوفمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)
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