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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 

بلغت  2015ديسمبر  31
مليار ريال سعودي،  26.64

مقارنة % 2.70نسبته  رتفاعبا
باألسبوع املاض ي، فيما بلغ 

السوقية مجموع القيمة 
 1,579.06املدرجة  لألسهم 

مليار ريال بنهاية هذه الفترة، 
% 0.84بانخفاض نسبته 

 .مقارنة باألسبوع املاض ي
 

 التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

 ملخص

من %94.26 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  25.11 الفترة هذه خالل "السعودي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 إجمالي من %95.27 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  25.38 البيع عمليات قيم مجموع بلغ فيما الشراء، عمليات إجمالي

لت فقد "السعودي املستثمر " ملكية لقيمة بالنسبة أما .البيع عمليات
ّ
 لألسهم السوقية القيمة إجمالي من %92.92 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.26 نسبته بانخفاض ،2015 ديسمبر 31 في كما املدرجة
 

من %2.26 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.603 املذكورة الفترة خالل "الخليجي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %1.49 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.396 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 %2.51 نسبته ما شك

   .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.06 نسبته بارتفاع ،2015 ديسمبر 31 في
 

من %3.47 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.926 املذكورة الفترة خالل "ألاجنبي املستثمر " شراء عمليات قيم مجموع بلغ 
 عمليات إجمالي من %3.25 نسبته ما تمثل سعودي ريال مليار  0.865 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 %4.57 نسبته ما شك

 .املاض ي باألسبوع مقارنة %0.20 نسبته بارتفاع ،2015 ديسمبر 31 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:

%4.09-1,089,177,040-%14,348,242,35053.86%13,259,065,30949.77المستثمرون األفراد     

%197,678,6060.74%8,161,934,72030.64%8,359,613,32631.38كبار المستثمرين األفراد     

%0.06-15,926,783-%450,846,9921.69%434,920,2091.63المستثمرون األفراد المتخصصون     

%0.34-89,442,107-%362,675,4081.36%273,233,3011.03محافظ األفراد المدارة     

%3.74-996,867,325-%23,323,699,47087.55%22,326,832,14583.81مجموع األفراد

المؤسسات:

%1,210,656,5184.54%537,594,5632.02%1,748,251,0806.56الشركات     

%0.80-212,247,628-%885,612,4503.32%673,364,8222.53الصناديق االستثمارية     

%0.07-18,667,258-%35,826,4660.13%17,159,2080.06الجهات الحكومية     

%0.94-250,356,200-%596,947,5852.24%346,591,3851.30محافظ المؤسسات المدارة     

%729,385,4322.74%2,055,981,0637.72%2,785,366,49510.46مجموع المؤسسات

%1.00-267,481,893-%25,379,680,53395.27%25,112,198,64094.26مجموع المستثمر السعودي

%7,057,0710.03%76,967,1150.29%84,024,1860.32األفراد

%205,493,6080.77%312,017,9501.17%517,511,5581.94المؤسسات

%0.02-6,123,833-%7,234,1020.03%1,110,2690.00المحافظ المدارة

%206,426,8470.77%396,219,1661.49%602,646,0132.26مجموع المستثمر الخليجي

%42,129,2490.16%355,816,8321.34%397,946,0821.49اتفاقيات المبادلة

%0.08-20,569,609-%499,937,3911.88%479,367,7821.80المستثمرون المقيمون

%40,861,9330.15%6,078,2570.02%46,940,1890.18المستثمرون المؤهلون

%0.01-1,366,527-%2,824,0820.01%1,457,5550.01المحافظ المدارة

%0.000.00%0.000.00%0.000.00الشركاء االستراتيجيون

%61,055,0460.23%864,656,5623.25%925,711,6083.47مجموع المستثمر األجنبي

26,640,556,261100.00%26,640,556,261100.00% 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

4,458,485,65816.74%3,553,474,68613.34%905,010,9723.40%

22,182,070,60383.26%23,087,081,57586.66%-905,010,972-3.40%

26,640,556,261100.00%26,640,556,261100.00%

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:

%687,459,0330.00-%72,039,061,3834.56%72,726,520,4164.57المستثمرون األفراد     

%535,523,3580.04-%136,989,772,4018.68%137,525,295,7598.64كبار المستثمرين األفراد     

%0.06-3,488,813,718-%293,309,269,86718.57%296,798,083,58518.64المستثمرون األفراد المتخصصون     

%93,620,4360.00-%3,910,469,6150.25%4,004,090,0510.25محافظ األفراد المدارة     

%0.03-4,805,416,545-%506,248,573,26632.06%511,053,989,81132.09مجموع األفراد

المؤسسات:

%2,194,990,4320.01-%276,529,511,81117.51%278,724,502,24217.50الشركات     

%0.02-709,148,394-%42,785,574,6042.71%43,494,722,9982.73الصناديق االستثمارية     

%0.20-8,165,150,587-%591,878,187,71037.48%600,043,338,29737.68الجهات الحكومية     

%0.02-675,041,549-%49,795,057,5953.15%50,470,099,1443.17محافظ المؤسسات المدارة     

%0.23-11,744,330,962-%960,988,331,71960.86%972,732,662,68161.09مجموع المؤسسات

%0.26-16,549,747,507-%1,467,236,904,98692.92%1,483,786,652,49293.18مجموع المستثمر السعودي

%46,426,3540.00-%2,326,526,4670.15%2,372,952,8210.15األفراد

%617,168,8430.06%36,647,081,7092.32%36,029,912,8662.26المؤسسات

%20,848,8810.00-%698,438,3460.04%719,287,2280.05المحافظ المدارة

%549,893,6080.06%39,672,046,5232.51%39,122,152,9152.46مجموع المستثمر الخليجي

%246,309,3700.02%14,921,286,2380.94%14,674,976,8680.92اتفاقيات المبادلة

%87,048,4000.01%4,644,967,2510.29%4,557,918,8500.29المستثمرون المقيمون

%21,268,0930.00%1,418,335,6890.09%1,397,067,5960.09المستثمرون المؤهلون

%1,435,1790.00-%15,430,9310.00%16,866,1090.00المحافظ المدارة

%2,296,739,9420.17%51,150,484,0913.24%48,853,744,1493.07الشركاء االستراتيجيون

%2,649,930,6270.20%72,150,504,1994.57%69,500,573,5724.36مجموع المستثمر األجنبي

1,592,409,378,979100.00%1,579,059,455,707100.00%-13,349,923,272

سعودي

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر

نوع المستثمرالجنسية

التغير األسبوعيكما في 31 ديسمبر 2015كما في 24 ديسمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)

خليجي

المجموع الكلي

أجنبي
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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 

(%)

1,375,226,691,13286.36%1,363,059,128,20586.32%-12,167,562,927-0.04%

217,182,687,84713.64%216,000,327,50213.68%-1,182,360,3450.04%

1,592,409,378,979100.00%1,579,059,455,707100.00%-13,349,923,272.00

مستثمر مؤسسي

مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفًقا للسلوك االستثماري

تصنيف المستثمر

التغير األسبوعيكما في 31 ديسمبر 2015كما في 24 ديسمبر 2015

∆ قيمة الملكية 

(لاير)

∆ نسبة الملكية 

(%)



 شكًرا لكم

 السوق املالية السعودية
11555، الرياض  60612ب .ص  

www.tadawul.com.sa 


