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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 

  30.35بلغت  2016يناير  21
  رتفاعبامليار ريال سعودي، 

مقارنة % 11.50نسبته 
باألسبوع املاض ي، فيما بلغ 

السوقية مجموع القيمة 
 1,254.40املدرجة  لألسهم 

مليار ريال بنهاية هذه الفترة، 
% 6.14بانخفاض نسبته 

 .مقارنة باألسبوع املاض ي
 

 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 ملخص

من %96.34 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  29.23 الفترة هذه خالل "السعودي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %95.71 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  29.04 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "السعودي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع
ّ
 املدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.98 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.05  نسبته رتفاعبا ،2016  يناير 21 في كما
 

من %1.11 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.336 املذكورة الفترة خالل "الخليجي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %1.65 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.501 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 %2.41 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.01  نسبته نخفاضبا ،2016  يناير21 في
 

من %2.56 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.775 املذكورة الفترة خالل "ألاجنبي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %2.64 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.801 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 %4.60 نسبته ما شك

 .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.03  نسبته نخفاضبا ،2016  يناير 21 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:

%5.46-1,658,239,283-%14,896,978,94649.09%13,238,739,66443.63المستثمرون األفراد     

%0.63-190,009,316-%9,881,908,96032.57%9,691,899,64331.94كبار المستثمرين األفراد     

%2.15-652,096,940-%1,184,045,5453.90%531,948,6051.75المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.26-78,011,377-%309,564,1871.02%231,552,8100.76محافظ األفراد المدارة     

%8.50-2,578,356,916-%26,272,497,63886.58%23,694,140,72278.08مجموع األفراد

المؤسسات:

%2,203,358,7137.26%678,295,6952.24%2,881,654,4079.50الشركات     

%890,955,2342.94%832,533,6572.74%1,723,488,8915.68الصناديق االستثمارية     

%294,906,0710.97%8,043,3710.03%302,949,4421.00الجهات الحكومية     

%2.05-621,094,586-%1,252,548,1394.13%631,453,5532.08محافظ المؤسسات المدارة     

%2,768,125,4319.12%2,771,420,8629.13%5,539,546,29418.26مجموع المؤسسات

%189,768,5160.63%29,043,918,50095.71%29,233,687,01696.34مجموع المستثمر السعودي

%0.02-6,426,048-%73,189,8470.24%66,763,7980.22األفراد

%0.52-157,884,933-%425,819,7731.40%267,934,8400.88المؤسسات

%322,7600.00-%1,724,4770.01%1,401,7170.00المحافظ المدارة

%0.54-164,633,742-%500,734,0971.65%336,100,3551.11مجموع المستثمر الخليجي

%0.10-29,244,176-%264,989,7560.87%235,745,5800.78اتفاقيات المبادلة

%0.02-7,340,162-%516,806,8551.70%509,466,6941.68المستثمرون المقيمون

%10,873,9640.04%18,418,1370.06%29,292,1010.10المستثمرون المؤهلون

%575,6000.00%306,9000.00%882,5000.00المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.08-25,134,774-%800,521,6492.64%775,386,8742.56مجموع المستثمر األجنبي

30,345,174,245100.00%30,345,174,245100.00% 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

6,838,304,44622.54%4,976,289,63716.40%1,862,014,8096.14%

23,506,869,79977.46%25,368,884,60883.60%-1,862,014,809-6.14%

30,345,174,245100.00%30,345,174,245100.00%

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:

%0.02-4,023,015,618-%57,979,764,4784.62%62,002,780,0964.64المستثمرون األفراد     

%0.11-8,433,937,683-%107,012,992,2368.53%115,446,929,9208.64كبار المستثمرين األفراد     

%0.04-15,229,481,945-%223,924,026,92317.85%239,153,508,86817.89المستثمرون األفراد المتخصصون     

%191,848,7160.00-%2,860,234,8730.23%3,052,083,5890.23محافظ األفراد المدارة     

%0.17-27,878,283,962-%391,777,018,51031.23%419,655,302,47231.40مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.16-16,373,610,798-%218,041,519,50217.38%234,415,130,30017.54الشركات     

%1,679,962,0380.04-%34,289,382,6432.73%35,969,344,6812.69الصناديق االستثمارية     

%26,559,842,2440.39-%484,988,340,17238.66%511,548,182,41638.28الجهات الحكومية     

%0.05-3,162,810,247-%37,309,228,6542.97%40,472,038,9013.03محافظ المؤسسات المدارة     

%47,776,225,3270.22-%774,628,470,97161.75%822,404,696,29861.54مجموع المؤسسات

%75,654,509,2890.05-%1,166,405,489,48092.98%1,242,059,998,77092.94مجموع المستثمر السعودي

%154,681,4070.00-%1,738,439,8410.14%1,893,121,2480.14األفراد

%0.01-1,984,781,350-%27,952,727,5162.23%29,937,508,8662.24المؤسسات

%17,211,3870.00-%559,668,7030.04%576,880,0900.04المحافظ المدارة

%0.01-2,156,674,144-%30,250,836,0612.41%32,407,510,2052.42مجموع المستثمر الخليجي

%0.02-973,999,768-%11,410,341,6400.91%12,384,341,4080.93اتفاقيات المبادلة

%234,372,3630.00-%3,662,861,9260.29%3,897,234,2890.29المستثمرون المقيمون

%24,919,3400.00-%1,054,173,9880.08%1,079,093,3270.08المستثمرون المؤهلون

%16,5420.00-%12,704,7080.00%12,721,2500.00المحافظ المدارة

%0.02-3,000,045,653-%41,605,655,2243.32%44,605,700,8763.34الشركاء االستراتيجيون

%0.03-4,233,353,665-%57,745,737,4864.60%61,979,091,1524.64مجموع المستثمر األجنبي

1,336,446,600,126100.00%1,254,402,063,027100.00%-82,044,537,099

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 21 يناير 2016كما في 14 يناير 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 

(%)

1,153,206,534,57386.29%1,084,008,004,54686.42%-69,198,530,0270.13%

183,240,065,55313.71%170,394,058,48113.58%-12,846,007,072-0.13%

1,336,446,600,126100.00%1,254,402,063,027100.00%-82,044,537,099.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 21 يناير 2016كما في 14 يناير 2016

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم

 السوق املالية السعودية
11555، الرياض  60612ب .ص  

www.tadawul.com.sa 


