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 المصطلحات

الوصف نوع المستثمر الجنسية

ا لآلتي: تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفًق األفراد

الفرد السعودي باستثناء كبار المستثمرين األفراد والمستثمرين األفراد المتخصصين املستثمرون ألافراد

الفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون لاير سعودي فأكثر خالل االثني عشر شهًرا األخيرة، ويستثنى من ذلك المستثمرون األفراد المتخصصون كبار املستثمرين ألافراد

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

محافظ استثمارية ألفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين املحافظ املدارة

ا لآلتي: تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وفًق المؤسسات

شركات سعودية لديها سجل تجاري ويسمح لها بالتداول في السوق المالية السعودية. الشركات

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية. الصناديق الاستثمارية

الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة. الجهات الحكومية

محافظ استثمارية لمؤسسات سعودية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفقًا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. املحافظ املدارة

خليج العربية. تعاون لدول ال طبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس ال الشخص ال األفراد

الشخص االعتباري المملوكة غالبية رأس ماله لمواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى دول المجلس. المؤسسات

ا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات خليجية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفًق المحافظ المدارة

شخص مرخص له لديه تصريح بالدخول في اتفاقيات مبادلة لتحويل المنفعة االقتصادية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لعمالئه. اتفاقيات المبادلة

امة في المملكة سارية المفعول. مستثمر أجنبي لديه رخصة إق المستثمرون المقيمون

مستثمرون أجانب مؤهلون لالستثمار في السوق المالية السعودية وفقًا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة. المستثمرون المؤهلون

ا التفاقية اإلدارة الموقعة بين الطرفين. محافظ استثمارية ألفراد ومؤسسات أجنبية يديرها شخص مرخص له )مدير المحفظة( ويتصرف فيها بحسب تقديره وفًق المحافظ المدارة

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

سعودي

خليجي

أجنبي



 ملخص
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 ملخص

اإلجمالية لألسهم المتداولة القيمة 

 نوفمبر 17المنتهي في لألسبوع 

لاير مليار  28.30بلغت  2016

%  10.05نسبته بارتفاع سعودي، 

الماضي، فيما بلغ باألسبوع مقارنة 

مجموع القيمة السوقية لألسهم 

لاير مليار 1,543.22 المدرجة 

نسبته بارتفاع بنهاية هذه الفترة، 

 .مقارنة باألسبوع الماضي% 1.29

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 27.21 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ  

  نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 26.25 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 96.17%

 من % 93.18نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 92.77%

 باألسبوع مقارنة %0.14 نسبته بانخفاض ،2016 نوفمبر 17 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

   .الماضي

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار0.321  المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

  نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.02 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 1.13%

 من % 2.34نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 3.59%

 باألسبوع مقارنة % 0.02نسبته بانخفاض ،2016 نوفمبر 17 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

 .الماضي

نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 0.762 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ  

 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.03  البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي من 2.69%

 من %4.48 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من 3.64%

 .الماضي باألسبوع مقارنة %0.16 نسبته بارتفاع ،2016 نوفمبر 17 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي

 



 تفاصيل القيمة المتداولة
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 (حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة 

% من مجموع البيعلاير % من مجموع الشراءلاير 

األفراد:

%3.39-960,113,982-%12,135,961,67942.89%11,175,847,69739.49المستثمرون األفراد

%3.20-906,337,994-%8,771,312,13631.00%7,864,974,14327.79كبار المستثمرين األفراد

%4.82-1,363,471,327-%1,949,604,7156.89%586,133,3892.07المستثمرون األفراد المتخصصون

%0.90-253,822,114-%434,589,6181.54%180,767,5030.64محافظ األفراد المدارة

%12.31-3,483,745,416-%23,291,468,14782.31%19,807,722,73170.00مجموع األفراد

المؤسسات:

%2.09-592,181,997-%1,677,141,7335.93%1,084,959,7353.83الشركات

%5,398,862,06219.08%609,328,4032.15%6,008,190,46521.23الصناديق االستثمارية

%2,233,5340.01%13,550,2030.05%15,783,7360.06الجهات الحكومية

%1.28-363,096,505-%661,182,9812.34%298,086,4761.05محافظ المؤسسات المدارة

%4,445,817,09415.71%2,961,203,31910.46%7,407,020,41326.18مجموع المؤسسات

%962,071,6783.40%26,252,671,46792.77%27,214,743,14596.17مجموع المستثمر السعودي

%0.20-56,532,800-%115,164,0080.41%58,631,2090.21األفراد

%2.23-631,652,953-%889,714,6273.14%258,061,6740.91المؤسسات

%0.02-5,756,233-%10,132,5090.04%4,376,2760.02المحافظ المدارة

%2.45-693,941,986-%1,015,011,1443.59%321,069,1591.13مجموع المستثمر الخليجي

%1.07-303,973,981-%563,270,3371.99%259,296,3560.92اتفاقيات المبادلة

%0.06-16,209,789-%434,658,5681.54%418,448,7791.48المستثمرون المقيمون

%58,050,1260.21%25,717,3640.09%83,767,4900.30المستثمرون المؤهلون

%0.02-5,996,048-%6,158,7230.02%162,6750.00المحافظ المدارة

%00.00%00.00%00.00الشركاء االستراتيجيون

%0.95-268,129,692-%1,029,804,9913.64%761,675,2992.69مجموع المستثمر األجنبي

28,297,487,603100.00%28,297,487,603100.00% المجموع الكلي

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير 

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال

سعودي

خليجي

أجنبي
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 (حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)القيمة المتداولة 

 :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 

8,779,585,77631.03%6,840,391,21124.17%1,939,194,5646.85%

19,517,901,82768.97%21,457,096,39175.83%-1,939,194,564-6.85%

28,297,487,603100.00%28,297,487,603100.00%

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي 

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

بيعالشراء صافي القيمة المتداولةال

لاير

بيع) (الشراء - ال

الفرق

بيع) (% الشراء - % ال



 تفاصيل قيمة الملكية
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 (حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية 

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%1,794,063,5770.06%71,549,502,1024.64%69,755,438,5244.58المستثمرون األفراد     

%0.01-1,458,615,051%125,788,751,4828.15%124,330,136,4318.16كبار المستثمرين األفراد     

%0.19-316,835,272%246,814,061,88915.99%246,497,226,61716.18المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.01-64,389,603-%4,484,937,7720.29%4,549,327,3750.30محافظ األفراد المدارة     

%0.15-3,505,124,298%448,637,253,24529.07%445,132,128,94729.22مجموع األفراد

المؤسسات:

%3,675,126,1010.01%272,375,470,43217.65%268,700,344,33117.64الشركات     

%6,184,910,5630.35%62,583,520,2864.06%56,398,609,7223.70الصناديق االستثمارية     

%0.31-3,041,635,204%611,509,317,94439.63%608,467,682,74039.94الجهات الحكومية     

%0.05-180,859,779-%42,823,114,5552.77%43,003,974,3332.82محافظ المؤسسات المدارة     

%12,720,812,0900.01%989,291,423,21664.11%976,570,611,12764.10مجموع المؤسسات

%0.14-16,225,936,388%1,437,928,676,46293.18%1,421,702,740,07493.32مجموع المستثمر السعودي

%17,894,2940.00-%2,835,472,7770.18%2,853,367,0710.19األفراد

%0.01-210,572,543%32,649,822,8172.12%32,439,250,2732.13المؤسسات

%2,291,2450.00-%661,352,1040.04%663,643,3490.04المحافظ المدارة

%0.02-190,387,005%36,146,647,6982.34%35,956,260,6932.36مجموع المستثمر الخليجي

%0.03-288,359,740-%15,797,149,5751.02%16,085,509,3161.06اتفاقيات المبادلة

%152,192,8330.01%4,361,035,5990.28%4,208,842,7660.28المستثمرون المقيمون

%68,419,9980.00%1,502,381,1800.10%1,433,961,1830.09المستثمرون المؤهلون

%5,944,6750.00-%6,056,8530.00%12,001,5290.00المحافظ المدارة

%3,342,043,3620.18%47,481,551,5373.08%44,139,508,1752.90الشركاء االستراتيجيون

%3,268,351,7770.16%69,148,174,7464.48%65,879,822,9694.32مجموع المستثمر األجنبي

1,523,538,823,736100.00%1,543,223,498,906100.00%19,684,675,169

أجنبي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 17 نوفمبر 2016كما في 10 نوفمبر 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

سعودي

خليجي

المجموع الكلي
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 (حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري)قيمة الملكية 

 :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 

(%)

1,322,391,038,94386.80%1,338,688,736,94586.75%16,297,698,002-0.05%

201,147,784,79313.20%204,534,761,96113.25%3,386,977,1670.05%

1,523,538,823,736100.00%1,543,223,498,906100.00%19,684,675,169

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 17 نوفمبر 2016كما في 10 نوفمبر 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكراً لكم


