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 التقرير الشهري 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 الشهري للسوق المالية السعودية

 ملخص

إجمالي من %95.46 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 75.80 الفترة هذه خالل "السعودي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 أما .البيع عمليات إجمالي من %94.60 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 75.12 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

  سبتمبر 30 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.53 نسبته ما شّكلت فقد "السعودي المستثمر" ملكية لقيمة بالنسبة

 .الماضي بالشهر مقارنة %0.14 نسبته بارتفاع ،2015

 

 

إجمالي من %1.72 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.36 المذكورة الفترة خالل "الخليجي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %1.93 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 1.53 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 سبتمبر 30 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %2.54 نسبته ما شّكلت فقد "الخليجي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي بالشهر مقارنة %0.04 نسبته بارتفاع

 

 

إجمالي من %2.82 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 2.24 المذكورة الفترة خالل "األجنبي المستثمر" شراء عمليات قيم مجموع بلغ 

 بالنسبة أما .البيع عمليات إجمالي من %3.47 نسبته ما تمثل سعودي لاير مليار 2.76 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات

 ،2015 سبتمبر 30 في كما المدرجة لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %4.93 نسبته ما شّكلت فقد "األجنبي المستثمر" ملكية لقيمة

 .الماضي بالشهر مقارنة %0.18 نسبته بانخفاض
 

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة 

سبتمبر  30لألسبوع المنتهي في 

مليار لاير  79.41بلغت  2015

بانخفاض نسبته سعودي، 

بالشهر مقارنة % 31.71

الماضي، فيما بلغ مجموع القيمة 

السوقية لألسهم المدرجة 

مليار لاير بنهاية  1,667.04

هذه الفترة، بانخفاض نسبته 

.مقارنة بالشهر الماضي% 1.45  



 تفاصيل القيمة المتداولة
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 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)القيمة المتداولة   

% من مجموع البيعلاير% من مجموع الشراءلاير

األفراد:

%5.56-4,411,604,593-%39,792,285,51650.11%35,380,680,92344.56المستثمرون األفراد     

%281,452,0430.35%26,545,635,03933.43%26,827,087,08233.78كبار المستثمرين األفراد     

%0.09-70,624,193-%2,131,025,4082.68%2,060,401,2162.59المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.23-181,519,322-%1,043,531,2401.31%862,011,9171.09محافظ األفراد المدارة     

%5.52-4,382,296,066-%69,512,477,20387.54%65,130,181,13782.02مجموع األفراد

المؤسسات:

%4,899,007,3576.17%1,542,564,1241.94%6,441,571,4818.11الشركات     

%1,228,517,9141.55%1,838,271,5382.31%3,066,789,4513.86الصناديق االستثمارية     

%118,969,8620.15%38,758,1480.05%157,728,0090.20الجهات الحكومية     

%1.49-1,179,933,322-%2,185,339,8842.75%1,005,406,5621.27محافظ المؤسسات المدارة     

%5,066,561,8116.38%5,604,933,6937.06%10,671,495,50313.44مجموع المؤسسات

%684,265,7450.86%75,117,410,89694.60%75,801,676,64195.46مجموع المستثمر السعودي

%0.02-15,069,579-%260,405,3720.33%245,335,7930.31األفراد

%0.19-154,294,189-%1,258,761,8391.59%1,104,467,6501.39المؤسسات

%704,1060.00-%15,086,8390.02%14,382,7330.02المحافظ المدارة

%0.21-170,067,875-%1,534,254,0501.93%1,364,186,1751.72مجموع المستثمر الخليجي

%0.50-398,425,858-%1,365,534,2821.72%967,108,4241.22اتفاقيات المبادلة

%0.20-156,773,723-%1,351,428,7341.70%1,194,655,0121.50المستثمرون المقيمون

%41,006,4110.05%40,336,6780.05%81,343,0880.10المستثمرون المؤهلون

%0.000.00%0.000.00%0.000.00المحافظ المدارة

%4,700.000.00-%4,700.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%0.65-514,197,870-%2,757,304,3943.47%2,243,106,5242.82مجموع المستثمر األجنبي

79,408,969,340100.00%79,408,969,340100.00% 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 الشهري 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

15,761,210,53119.85%11,459,214,67814.43%4,301,995,8535.42%

63,647,758,80980.15%67,949,754,66285.57%-4,301,995,853-5.42%

79,408,969,340100.00%79,408,969,340100.00%

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



10 

 التقرير الشهري للسوق المالية السعودية

(حسب الجنسية ونوع المستثمر)قيمة الملكية   

.ليست متضمنة في قيمة الملكية لشهر أغسطسلاير سعودي  820,350,000المودعة بقيمة  حقوق األولوية المتداولة غير *   

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

 قيمة الملكية 

(لاير)

 نسبة الملكية 

(%)

األفراد:

%291,031,9830.05-%73,597,587,7664.41%73,888,619,7494.37المستثمرون األفراد     

%0.08-3,465,801,478-%141,220,906,0618.47%144,686,707,5398.55كبار المستثمرين األفراد     

%4,241,352,7140.03-%323,728,354,78719.42%327,969,707,50119.39المستثمرون األفراد المتخصصون     

%1,814,666,8540.11%4,679,203,7660.28%2,864,536,9120.17محافظ األفراد المدارة     

%6,183,519,3210.11-%543,226,052,38032.59%549,409,571,70132.48مجموع األفراد

المؤسسات:

%4,155,206,7250.02-%305,188,454,18718.31%309,343,660,91218.29الشركات     

%582,282,8080.00-%42,862,943,2372.57%43,445,226,0452.57الصناديق االستثمارية     

%8,676,571,5460.01-%597,303,510,92035.83%605,980,082,46635.82الجهات الحكومية     

%818,080,1330.00-%54,012,348,2693.24%54,830,428,4023.24محافظ المؤسسات المدارة     

%14,232,141,2120.03-%999,367,256,61359.95%1,013,599,397,82459.92مجموع المؤسسات

%20,415,660,5330.14-%1,542,593,308,99292.53%1,563,008,969,52592.40مجموع المستثمر السعودي

%76,007,9140.00-%2,142,084,6570.13%2,218,092,5710.13األفراد

%32,345,6590.03-%39,453,567,1682.37%39,485,912,8272.33المؤسسات

%226,633,7650.01%741,724,0300.04%515,090,2650.03المحافظ المدارة

%118,280,1910.04%42,337,375,8552.54%42,219,095,6642.50مجموع المستثمر الخليجي

%0.04-955,494,425-%18,059,572,8551.08%19,015,067,2801.12اتفاقيات المبادلة

%64,538,9670.01%5,766,044,2610.35%5,701,505,2930.34المستثمرون المقيمون

%411,282,5190.02%456,297,1670.03%45,014,6470.00المستثمرون المؤهلون

%165,1390.00-%10,189,0100.00%10,354,1500.00المحافظ المدارة

%0.18-3,831,580,415-%57,820,726,6243.47%61,652,307,0383.64الشركاء االستراتيجيون

%0.18-4,311,418,492-%82,112,829,9164.93%86,424,248,4085.11مجموع المستثمر األجنبي

1,691,652,313,597100.00%1,667,043,514,764100.00%-24,608,798,833.29

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير الشهريكما في 30 سبتمبر 2015كما في 31 اغسطس 2015*

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي
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 التقرير الشهري 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 

(%)

1,465,157,388,44586.61%1,444,316,892,02086.64%-20,840,496,4250.03%

226,494,925,15213.39%222,726,622,74413.36%-3,768,302,408-0.03%

1,691,652,313,597100.00%1,667,043,514,764100.00%-24,608,798,833.29

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير الشهريكما في 30 سبتمبر 2015كما في 31 اغسطس 2015*

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)
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