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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

 المصطلحات

 الوصف نوع المستثمر الجنسية

 سعودي

 :وفًقا لآلتيفئات ألربع تم تصنيف السعوديين األفراد  األفراد

المتخصصٌن األفراد والمستثمرٌن األفراد المستثمرٌن كبار باستثناء السعودي الفرد المستثمرون األفراد. 

المتخصصون األفراد المستثمرون ذلك من وٌستثنى األخٌرة، شهًرا عشر االثنً خالل فأكثر سعودي لاير ملٌون حجمها متوسط محفظة ٌمتلك الذي السعودي الفرد كبار المستثمرٌن األفراد. 

ا مرات 4 ٌتجاوز ال االستثمارٌة محفظته تدوٌر ومعدل األخٌرة شهًرا عشر االثنً خالل فأكثر لاير ملٌون 50 محفظته حجم متوسط ٌبلغ الذي السعودي الفرد المستثمرون األفراد المتخصصون ًٌ  .سنو

الطرفٌن بٌن الموقعة اإلدارة التفاقٌة وفًقا تقدٌره بحسب فٌها وٌتصرف (المحفظة مدٌر) له مرخص شخص ٌدٌرها سعودٌٌن ألفراد استثمارٌة محافظ المحافظ المدارة. 

 :لآلتي وفًقا فئات ألربع السعودية المؤسسات تصنيف تم المؤسسات

السعودٌة المالٌة السوق فً بالتداول لها وٌسمح تجاري سجل لدٌها سعودٌة شركات الشركات. 

المالٌة السوق هٌئة من لها مرخص استثمارٌة صنادٌق الصنادٌق االستثمارٌة. 

للحكومة بالكامل المملوكة والشركات الحكومٌة والصنادٌق الجهات الجهات الحكومٌة. 

الطرفٌن بٌن الموقعة اإلدارة التفاقٌة وفًقا تقدٌره بحسب فٌها وٌتصرف (المحفظة مدٌر) له مرخص شخص ٌدٌرها سعودٌة لمؤسسات استثمارٌة محافظ المحافظ المدارة. 

 خليجي

 .العربٌة الخلٌج لدول التعاون مجلس دول إحدى بجنسٌة ٌتمتع الذي الطبٌعً الشخص األفراد

 .المجلس دول إحدى بجنسٌة وٌتمتع حكوماتها أو التعاون مجلس دول من لمواطنٌن ماله رأس غالبٌة المملوكة االعتباري الشخص المؤسسات

 .الطرفٌن بٌن الموقعة اإلدارة التفاقٌة وفًقا تقدٌره بحسب فٌها وٌتصرف (المحفظة مدٌر) له مرخص شخص ٌدٌرها خلٌجٌة ومؤسسات ألفراد استثمارٌة محافظ المحافظ المدارة

 أجنبي

 .لعمالئه السعودٌة المالٌة السوق فً المدرجة للشركات االقتصادٌة المنفعة لتحوٌل مبادلة اتفاقٌات فً بالدخول تصرٌح لدٌه له مرخص شخص اتفاقيات المبادلة

 .المفعول سارٌة المملكة فً إقامة رخصة لدٌه أجنبً مستثمر المستثمرون المقيمون

 .المدرجة األسهم فً المؤهلة األجنبٌة المالٌة المؤسسات الستثمار المنظمة للقواعد وفًقا السعودٌة المالٌة السوق فً لالستثمار مؤهلون أجانب مستثمرون المستثمرون المؤهلون

 .الطرفٌن بٌن الموقعة اإلدارة التفاقٌة وفًقا تقدٌره بحسب فٌها وٌتصرف (المحفظة مدٌر) له مرخص شخص ٌدٌرها أجنبٌة ومؤسسات ألفراد استثمارٌة محافظ المحافظ المدارة

 .األخرى التصنٌفات ضمن ٌندرج وال مدرجة شركة فً استراتٌجٌة حصة ٌملك أجنبً مستثمر االستراتيجيونالشركاء 



 ملخص
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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

 ملخص

إجمالً من %93.73 نسبته ما تمثل سعودي لاير ملٌار 19.32 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عملٌات قٌم مجموع بلغ 

 أما .البٌع عملٌات إجمالً من %94.24 نسبته ما تمثل سعودي لاير ملٌار 19.43 البٌع عملٌات قٌم مجموع بلغ فٌما الشراء، عملٌات

 اكتوبر 08 فً كما المدرجة لألسهم السوقٌة القٌمة إجمالً من %92.54 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكٌة لقٌمة بالنسبة

 .الماضً باألسبوع مقارنة %0.003 نسبته بانخفاض ،2015

 

 

إجمالً من %2.51 نسبته ما تمثل سعودي لاير ملٌار 0.516 المذكورة الفترة خالل "الخلٌجً المستثمر" شراء عملٌات قٌم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البٌع عملٌات إجمالً من %1.98 نسبته ما تمثل سعودي لاير ملٌار 0.408 البٌع عملٌات قٌم مجموع بلغ فٌما الشراء، عملٌات

 ،2015 اكتوبر 08 فً كما المدرجة لألسهم السوقٌة القٌمة إجمالً من %2.59 نسبته ما شّكلت فقد "الخلٌجً المستثمر" ملكٌة لقٌمة

 .الماضً باألسبوع مقارنة %0.05 نسبته بارتفاع

 

 

إجمالً من %3.77 نسبته ما تمثل سعودي لاير ملٌار 0.777 المذكورة الفترة خالل "األجنبً المستثمر" شراء عملٌات قٌم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البٌع عملٌات إجمالً من %3.78 نسبته ما تمثل سعودي لاير ملٌار 0.779 البٌع عملٌات قٌم مجموع بلغ فٌما الشراء، عملٌات

 ،2015 اكتوبر 08 فً كما المدرجة لألسهم السوقٌة القٌمة إجمالً من %4.86 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبً المستثمر" ملكٌة لقٌمة

 .الماضً باألسبوع مقارنة %0.05 نسبته بانخفاض
 

القٌمة اإلجمالٌة لألسهم المتداولة 

اكتوبر  08لألسبوع المنتهً فً 

ملٌار لاير  20.61بلغت  2015

نسبته  بارتفاعسعودي، 

مقارنة باألسبوع % 31.15

الماضً، فٌما بلغ مجموع القٌمة 

السوقٌة لألسهم المدرجة 

ملٌار لاير بنهاٌة  1,731.09

نسبته  بارتفاعهذه الفترة، 

مقارنة باألسبوع % 4.67

.الماضً  



 تفاصٌل القٌمة المتداولة
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 التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%7.58-1,563,254,267-%10,703,087,70851.92%9,139,833,44144.34المستثمرون األفراد     

%1.11-228,257,888-%6,894,185,07133.44%6,665,927,18332.34كبار المستثمرين األفراد     

%0.42-85,849,709-%423,155,3672.05%337,305,6581.64المستثمرون األفراد المتخصصون     

%144,506,1220.70%210,131,7691.02%354,637,8921.72محافظ األفراد المدارة     

%8.41-1,732,855,741-%18,230,559,91588.44%16,497,704,17480.03مجموع األفراد

المؤسسات:

%902,728,5294.38%546,726,1482.65%1,449,454,6767.03الشركات     

%492,297,0362.39%417,473,0642.03%909,770,1004.41الصناديق االستثمارية     

%2,036,7870.01%18,482,8690.09%20,519,6570.10الجهات الحكومية     

%229,192,7151.11%214,268,4271.04%443,461,1422.15محافظ المؤسسات المدارة     

%1,626,255,0677.89%1,196,950,5085.81%2,823,205,57513.70مجموع المؤسسات

%0.52-106,600,674-%19,427,510,42394.24%19,320,909,74893.73مجموع المستثمر السعودي

%2,162,5350.01%59,729,2070.29%61,891,7420.30األفراد

%88,914,8160.43%340,390,2301.65%429,305,0462.08المؤسسات

%17,058,1070.08%8,214,6900.04%25,272,7970.12المحافظ المدارة

%108,135,4590.52%408,334,1261.98%516,469,5852.51مجموع المستثمر الخليجي

%61,312,1100.30%391,223,1451.90%452,535,2542.20اتفاقيات المبادلة

%0.38-77,426,809-%383,490,7791.86%306,063,9701.48المستثمرون المقيمون

%13,645,7770.07%3,849,1410.02%17,494,9180.08المستثمرون المؤهلون

%934,137.600.00%0.000.00%934,137.600.00المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.01-1,534,785-%778,563,0643.78%777,028,2803.77مجموع المستثمر األجنبي

20,614,407,613100.00%20,614,407,613100.00% 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

 السعودٌٌن وغٌر للسعودٌٌن المدارة والمحافظ الحكومٌة والجهات االستثمارٌة والصنادٌق والشركات المتخصصٌن األفراد المستثمرٌن وتشمل المؤسسً، االستثماري السلوك ذوي المستثمرٌن فئة به ٌقصد

 .المؤهلٌن والمستثمرٌن اإلستراتٌجٌٌن والشركاء المبادلة واتفاقٌات الخلٌجٌه والمؤسسات

 

 :غير مؤسسي

 .المقٌمٌن واألجانب األفراد والخلٌجٌٌن األفراد المستثمرٌن وكبار األفراد المستثمرٌن وتشمل المؤسسً، غٌر االستثماري السلوك ذوي المستثمرٌن فئة به ٌقصد

 المصطلحات

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

4,440,691,27821.54%2,573,914,84912.49%1,866,776,4299.06%

16,173,716,33678.46%18,040,492,76487.51%-1,866,776,429-9.06%

20,614,407,613100.00%20,614,407,613100.00%

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)



 تفاصٌل قٌمة الملكٌة
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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:

%4,312,753,1560.05%77,321,959,9014.47%73,009,206,7444.41المستثمرون األفراد     

%6,506,826,1540.00%146,471,931,6388.46%139,965,105,4848.46كبار المستثمرين األفراد     

%0.49-6,482,153,903%327,577,535,72818.92%321,095,381,82519.41المستثمرون األفراد المتخصصون     

%312,652,5420.01%4,953,747,8460.29%4,641,095,3030.28محافظ األفراد المدارة     

%0.43-17,614,385,755%556,325,175,11232.14%538,710,789,35732.57مجموع األفراد

المؤسسات:

%0.01-14,042,060,941%317,050,901,54918.32%303,008,840,60818.32الشركات     

%2,508,410,8930.03%45,071,323,6412.60%42,562,912,7482.57الصناديق االستثمارية     

%33,806,181,7000.36%626,574,034,78236.20%592,767,853,08235.84الجهات الحكومية     

%3,383,398,8050.05%56,979,749,8723.29%53,596,351,0673.24محافظ المؤسسات المدارة     

%53,740,052,3390.43%1,045,676,009,84460.41%991,935,957,50559.97مجموع المؤسسات

%71,354,438,0940.00%1,602,001,184,95692.54%1,530,646,746,86292.55مجموع المستثمر السعودي

%131,648,7700.00%2,262,667,8400.13%2,131,019,0700.13األفراد

%2,637,752,0540.05%41,824,208,8302.42%39,186,456,7762.37المؤسسات

%58,810,1870.00%793,570,2070.05%734,760,0200.04المحافظ المدارة

%2,828,211,0110.05%44,880,446,8772.59%42,052,235,8662.54مجموع المستثمر الخليجي

%0.02-499,837,897%18,477,252,4821.07%17,977,414,5861.09اتفاقيات المبادلة

%0.01-135,506,758%5,858,520,3590.34%5,723,013,6020.35المستثمرون المقيمون

%388,227,3310.02%837,269,0270.05%449,041,6960.03المستثمرون المؤهلون

%1,551,3090.00%11,640,0210.00%10,088,7110.00المحافظ المدارة

%0.04-1,951,684,617%59,023,031,5443.41%57,071,346,9273.45الشركاء االستراتيجيون

%0.05-2,976,807,912%84,207,713,4334.86%81,230,905,5214.91مجموع المستثمر األجنبي

1,653,929,888,249100.00%1,731,089,345,266100.00%77,159,457,017.00

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 08 اكتوبر 2015كما في 01 اكتوبر 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

 السعودٌٌن وغٌر للسعودٌٌن المدارة والمحافظ الحكومٌة والجهات االستثمارٌة والصنادٌق والشركات المتخصصٌن األفراد المستثمرٌن وتشمل المؤسسً، االستثماري السلوك ذوي المستثمرٌن فئة به ٌقصد

 .المؤهلٌن والمستثمرٌن اإلستراتٌجٌٌن والشركاء المبادلة واتفاقٌات الخلٌجٌة والمؤسسات

 

 :غير مؤسسي

 .المقٌمٌن واألجانب األفراد والخلٌجٌٌن األفراد المستثمرٌن وكبار األفراد المستثمرٌن وتشمل المؤسسً، غٌر االستثماري السلوك ذوي المستثمرٌن فئة به ٌقصد

 المصطلحات

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

1,433,101,543,34986.65%1,499,174,265,52886.60%66,072,722,179-0.05%

220,828,344,90013.35%231,915,079,73813.40%11,086,734,8380.05%

1,653,929,888,249100.00%1,731,089,345,266100.00%77,159,457,017.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 08 اكتوبر 2015كما في 01 اكتوبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم
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