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التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
المصطلحات
الجنسية

نوع المستثمر

تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفقا ً لآلتي:

األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي
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الوصف



المستثمرون األفراد

الفرد السعودي باستثناء كبار المستثمرين األفراد والمستثمرين األفراد المتخصصين.



كبار المستثمرين األفراد

الفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون لاير سعودي فأكثر خالل االثني عشر شهرا األخيرة ،ويستثنى من ذلك المستثمرون األفراد المتخصصون.



المستثمرون األفراد المتخصصون

الفرد السعودي الذي يبلغ متوسط حجم محفظته  50مليون لاير فأكثر خالل االثني عشر شهرا األخيرة ومعدل تدوير محفظته االستثمارية ال يتجاوز  4مرات سنويا.



المحافظ المدارة

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

المؤسسات

تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وفقا ً لآلتي:



الشركات

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



الصناديق االستثمارية

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق المالية.



الجهات الحكومية

الجهات والصناديق الحكومية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.



المحافظ المدارة

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

األفراد

الشخص الطبيعي الذي يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المؤسسات

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

المحافظ المدارة

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

اتفاقيات المبادلة

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

المستثمرون المقيمون

مستثمر أجنبي لديه رخصة إقامة في المملكة سارية المفعول.

المستثمرون المؤهلون

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

المحافظ المدارة

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

الشركاء االستراتيجيون

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

ملخص

التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
ملخص
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بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر السعودي" خالل هذه الفترة  25.31مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %95.62من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  25.22مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %95.31من إجمالي عمليات البيع .أما
بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %92.37من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  03سبتمبر
 ،2015بزيادة نسبتها  %0.03+مقارنة باألسبوع الماضي.



بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خالل الفترة المذكورة  0.460مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %1.74من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.463مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %1.75من إجمالي عمليات البيع .أما بالنسبة
لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %2.48من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  03سبتمبر ،2015
بنقصان نسبته  %0.01-مقارنة باألسبوع الماضي.



بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر األجنبي" خالل الفترة المذكورة  0.699مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %2.64من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.778مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %2.94من إجمالي عمليات البيع .أما بالنسبة
لقيمة ملكية "المستثمر األجنبي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %5.15من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  03سبتمبر ،2015
بنقصان نسبته  %0.02-مقارنة باألسبوع الماضي.

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة
لألسبوع المنتهي في  03سبتمبر
 2015بلغت  26.47مليار لاير
سعودي ،بنقصان نسبته %2.90
مقارنة باألسبوع الماضي ،فيما
بلغ مجموع القيمة السوقية لألسهم
المدرجة  1,662.45مليار لاير
بنهاية هذه الفترة ،بنقصان نسبته
 %2.63مقارنة باألسبوعالماضي.

تفاصيل القيمة المتداولة

التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
القيمة المتداولة (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر
الشراء

الجنسية

صافي القيمة المتداولة

البيع

نوع المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

11,732,461,855

44.33%

12,623,324,663

47.70%

-890,862,809

-3.37%

كبار المستثمرين األفراد

9,263,657,657

35.00%

9,570,975,394

36.16%

-307,317,736

-1.16%

المستثمرون األفراد المتخصصون

714,638,716

2.70%

1,037,838,547

3.92%

-323,199,831

-1.22%

محافظ األفراد المدارة

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:
المستثمرون األفراد

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

22,170,633,470

83.77%

23,629,775,732

89.29%

-1,459,142,262

المؤسسات:
الشركات

1,800,929,891

6.80%

366,318,643

1.38%

1,434,611,248

5.42%

الصناديق االستثمارية

841,908,130

3.18%

794,654,919

3.00%

47,253,211

0.18%

الجهات الحكومية

98,896,171

0.37%

1,326,929

0.01%

97,569,242

0.37%

محافظ المؤسسات المدارة

394,486,815

1.49%

432,346,683

1.63%

-37,859,869

-0.14%

مجموع المؤسسات

3,136,221,007

11.85%

1,594,647,175

6.03%

1,541,573,832

5.82%

مجموع المستثمر السعودي

25,306,854,477

95.62%

25,224,422,907

95.31%

82,431,570

0.31%

األفراد

67,133,079

0.25%

66,036,668

0.25%

1,096,411

0.00%

المؤسسات

381,418,385

1.44%

385,166,552

1.46%

-3,748,167

-0.01%

المحافظ المدارة

11,308,917

0.04%

12,065,234

0.05%

-756,317

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

459,860,382

1.74%

463,268,454

1.75%

-3,408,072

-0.01%

اتفاقيات المبادلة

268,660,870

1.02%

332,054,858

1.25%

-63,393,988

-0.24%

المستثمرون المقيمون

420,611,741

1.59%

435,634,081

1.65%

-15,022,340

-0.06%

المستثمرون المؤهلون

9,377,055

0.04%

9,602,527

0.04%

-225,472

0.00%

المحافظ المدارة

0.00

0.00%

376,998

0.00%

-376,998

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

0.00

0.00%

4,700

0.00%

-4,700

0.00%

مجموع المستثمر األجنبي

698,649,666

2.64%

777,673,164

2.94%

-79,023,498

-0.30%

26,465,364,525

100.00%

26,465,364,525

100.00%

المجموع الكلي
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459,875,242

1.74%

397,637,128

1.50%

62,238,114

0.24%
-5.51%

التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
القيمة المتداولة (حسب تصنيف المستثمر وفقا ً للسلوك االستثماري)

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وفقا ً للسلوك االستثماري
البيع

الشراء

تصنيف المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

4,981,500,193

18.82%

3,769,393,719

14.24%

1,212,106,474

4.58%

21,483,864,332

81.18%

22,695,970,806

85.76%

-1,212,106,474

-4.58%

26,465,364,525

100.00%

26,465,364,525

100.00%

لاير
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

صافي القيمة المتداولة

 %من مجموع الشراء

لاير

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

المصطلحات
مؤسسي:
يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك االستثماري المؤسسي ،وتشمل المستثمرين األفراد المتخصصين والشركات والصناديق االستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين وغير السعوديين
والمؤسسات الخليجيه واتفاقيات المبادلة والشركاء اإلستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين.
غير مؤسسي:
يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك االستثماري غير المؤسسي ،وتشمل المستثمرين األفراد وكبار المستثمرين األفراد والخليجيين األفراد واألجانب المقيمين.
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تفاصيل قيمة الملكية

التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
قيمة الملكية (حسب الجنسية ونوع المستثمر)

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر
كما في  27أغسطس *2015

نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  03سبتمبر 2015
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد

74,187,365,275

4.35%

كبار المستثمرين األفراد

143,799,563,488

8.42%

139,649,206,279

المستثمرون األفراد المتخصصون

332,684,951,966

19.49%

323,188,270,053

محافظ األفراد المدارة

5,018,174,584

0.29%

4,883,114,177

0.29%

555,690,055,313

32.55%

540,866,019,427

32.53%

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

73,145,428,918

4.40%

-0.02%
-0.04%

8.40%

-4,150,357,209

19.44%

-9,496,681,913
-135,060,407

0.00%

-14,824,035,886

-0.01%

المؤسسات:
الشركات

311,535,188,898

18.25%

303,149,034,375

18.24%

-8,386,154,522

-0.01%

الصناديق االستثمارية

43,686,147,312

2.56%

42,193,779,841

2.54%

-1,492,367,471

-0.02%

الجهات الحكومية

608,681,713,277

35.65%

594,117,104,801

35.74%

-14,564,608,475

0.09%

محافظ المؤسسات المدارة

56,939,254,533

3.33%

55,205,964,277

3.32%

-1,733,290,255

-0.01%

مجموع المؤسسات

1,020,842,304,018

59.79%

994,665,883,295

59.83%

-26,176,420,724

0.04%

مجموع المستثمر السعودي

1,576,532,359,331

92.34%

1,535,531,902,721

92.37%

-41,000,456,610

0.03%

األفراد

2,223,164,615

0.13%

2,158,266,489

0.13%

-64,898,126

0.00%

المؤسسات

39,566,255,791

2.32%

38,390,933,788

2.31%

-1,175,322,003

-0.01%

المحافظ المدارة

762,735,085

0.04%

745,931,588

0.04%

-16,803,497

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

42,552,155,491

2.49%

41,295,131,866

2.48%

-1,257,023,625

-0.01%

اتفاقيات المبادلة

19,415,985,424

1.14%

18,667,462,145

1.12%

-748,523,280

-0.01%

المستثمرون المقيمون

5,748,301,357

0.34%

5,637,820,508

0.34%

-110,480,850

0.00%

المستثمرون المؤهلون

46,188,029

0.00%

46,285,045

0.00%

97,015

0.00%

المحافظ المدارة

10,904,998

0.00%

10,294,082

0.00%

-610,917

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

63,063,450,459

3.69%

61,259,087,332

3.68%

-1,804,363,127

-0.01%

مجموع المستثمر األجنبي

88,284,830,268

5.17%

85,620,949,110

5.15%

-2,663,881,158

-0.02%

1,707,369,345,090

100.00%

1,662,447,983,697

100.00%

-44,921,361,393.00

المجموع الكلي
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-1,041,936,357

0.05%

* حقوق األولوية غير المودعة بقيمة  452,750,000لاير سعودي ليست متضمنة في قيمة الملكية لألسبوع الماضي.

التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
قيمة الملكية (حسب تصنيف المستثمر وفقا ً للسلوك االستثماري)

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وفقا ً للسلوك االستثماري
كما في  27أغسطس 2015

تصنيف المستثمر
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

كما في  03سبتمبر 2015
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي
∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,481,410,950,355

86.77%

1,441,857,261,504

86.73%

-39,553,688,851

-0.03%

225,958,394,735

13.23%

220,590,722,193

13.27%

-5,367,672,542

0.03%

100.00% 1,707,369,345,090

100.00% 1,662,447,983,697

-44,921,361,393.00

المصطلحات
مؤسسي:
يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك االستثماري المؤسسي ،وتشمل المستثمرين األفراد المتخصصين والشركات والصناديق االستثمارية والجهات الحكومية والمحافظ المدارة للسعوديين وغير السعوديين
والمؤسسات الخليجية واتفاقيات المبادلة والشركاء اإلستراتيجيين والمستثمرين المؤهلين.
غير مؤسسي:
يقصد به فئة المستثمرين ذوي السلوك االستثماري غير المؤسسي ،وتشمل المستثمرين األفراد وكبار المستثمرين األفراد والخليجيين األفراد واألجانب المقيمين.
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شكرا
ً
Saudi Stock Exchange
P.O. Box 60612, Riyadh 11555
www.tadawul.com.sa

