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التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
المصطلحات
الجنسية

نوع المستثمر

تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وف ًقا لآلتي:

األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي
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الوصف



المستثمرون األفراد

الفرد السعودي باستثناء كبار المستثمرٌن األفراد والمستثمرٌن األفراد المتخصصٌن.



كبار المستثمرٌن األفراد

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



المستثمرون األفراد المتخصصون

الفرد السعودي الذي ٌبلغ متوسط حجم محفظته  50ملٌون لاير فأكثر خالل االثنً عشر شهرً ا األخٌرة ومعدل تدوٌر محفظته االستثمارٌة ال ٌتجاوز  4مرات سنوًٌا.



المحافظ المدارة

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

المؤسسات

تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وف ًقا لآلتي:



الشركات

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



الصنادٌق االستثمارٌة

صنادٌق استثمارٌة مرخص لها من هٌئة السوق المالٌة.



الجهات الحكومٌة

الجهات والصنادٌق الحكومٌة والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.



المحافظ المدارة

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

األفراد

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

المؤسسات

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

المحافظ المدارة

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

اتفاقيات المبادلة

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

المستثمرون المقيمون

مستثمر أجنبً لدٌه رخصة إقامة فً المملكة سارٌة المفعول.

المستثمرون المؤهلون

مستثمرون أجانب مؤهلون لالستثمار فً السوق المالٌة السعودٌة وف ًقا للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالٌة األجنبٌة المؤهلة فً األسهم المدرجة.

المحافظ المدارة

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

الشركاء االستراتيجيون

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

ملخص

التقرير األسبوعي للسوق المالية السعودية
ملخص
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بلغ مجموع قٌم عملٌات شراء "المستثمر السعودي" خالل هذه الفترة  26.08ملٌار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %95.73من إجمالً
عملٌات الشراء ،فٌما بلغ مجموع قٌم عملٌات البٌع  25.74ملٌار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %94.50من إجمالً عملٌات البٌع .أما
بالنسبة لقٌمة ملكٌة "المستثمر السعودي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %92.59من إجمالً القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة كما فً  15اكتوبر
 ،2015بارتفاع نسبته  %0.04مقارنة باألسبوع الماضً.



بلغ مجموع قٌم عملٌات شراء "المستثمر الخلٌجً" خالل الفترة المذكورة  0.422ملٌار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %1.55من إجمالً
عملٌات الشراء ،فٌما بلغ مجموع قٌم عملٌات البٌع  0.495ملٌار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %1.82من إجمالً عملٌات البٌع .أما بالنسبة
لقٌمة ملكٌة "المستثمر الخلٌجً" فقد ش ّكلت ما نسبته  %2.57من إجمالً القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة كما فً  15اكتوبر ،2015
بانخفاض نسبته  %0.02مقارنة باألسبوع الماضً.



بلغ مجموع قٌم عملٌات شراء "المستثمر األجنبً" خالل الفترة المذكورة  0.740ملٌار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %2.72من إجمالً
عملٌات الشراء ،فٌما بلغ مجموع قٌم عملٌات البٌع  1.00ملٌار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %3.68من إجمالً عملٌات البٌع .أما بالنسبة
لقٌمة ملكٌة "المستثمر األجنبً" فقد ش ّكلت ما نسبته  %4.84من إجمالً القٌمة السوقٌة لألسهم المدرجة كما فً  15اكتوبر ،2015
بانخفاض نسبته  %0.02مقارنة باألسبوع الماضً.

القٌمة اإلجمالٌة لألسهم المتداولة
لألسبوع المنتهً فً  15اكتوبر
 2015بلغت  27.24ملٌار لاير
سعودي ،بارتفاع نسبته
 %32.14مقارنة باألسبوع
الماضً ،فٌما بلغ مجموع القٌمة
السوقٌة لألسهم المدرجة
 1,742.30ملٌار لاير بنهاٌة
هذه الفترة ،بارتفاع نسبته
 %0.65مقارنة باألسبوع
الماضً.

تفاصٌل القٌمة 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(

11,706,450,067

42.97%

13,258,678,933

48.67%

-1,552,228,866

-5.70%

كبار المستثمرين األفراد

9,750,790,448

35.80%

10,000,756,732

36.71%

-249,966,284

-0.92%

المستثمرون األفراد المتخصصون

436,683,831

1.60%

462,779,928

1.70%

-26,096,097

-0.10%

محافظ األفراد المدارة

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:
المستثمرون األفراد

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

22,126,622,007

81.23%

24,023,723,843

88.19%

-1,897,101,836

-6.96%

المؤسسات:
الشركات

2,371,422,295

8.71%

540,982,768

1.99%

1,830,439,527

6.72%

الصناديق االستثمارية

1,282,628,765

4.71%

727,171,758

2.67%

555,457,007

2.04%

الجهات الحكومية

15,622,468

0.06%

15,101,033

0.06%

521,435

0.00%

محافظ المؤسسات المدارة

281,987,644

1.04%

435,644,637

1.60%

-153,656,993

-0.56%

مجموع المؤسسات

3,951,661,172

14.51%

1,718,900,196

6.31%

2,232,760,976

8.20%

مجموع المستثمر السعودي

26,078,283,179

95.73%

25,742,624,039

94.50%

335,659,141

1.23%

األفراد

84,880,740

0.31%

87,968,251

0.32%

-3,087,511

-0.01%

المؤسسات

321,543,952

1.18%

389,346,108

1.43%

-67,802,156

-0.25%

المحافظ المدارة

15,253,990

0.06%

17,646,048

0.06%

-2,392,058

-0.01%

مجموع المستثمر الخليجي

421,678,682

1.55%

494,960,407

1.82%

-73,281,724

-0.27%

اتفاقيات المبادلة

312,917,125

1.15%

538,387,443

1.98%

-225,470,318

-0.83%

المستثمرون المقيمون

400,492,129

1.47%

452,746,386

1.66%

-52,254,258

-0.19%

المستثمرون المؤهلون

25,997,071

0.10%

11,559,867

0.04%

14,437,204

0.05%

المحافظ المدارة

909,955.30

0.00%

0.00

0.00%

909,955.30

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

مجموع المستثمر األجنبي

740,316,280

2.72%

1,002,693,696

3.68%

-262,377,416

-0.96%

27,240,278,142

100.00%

27,240,278,142

100.00%

المجموع الكلي
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232,697,661

0.85%

301,508,250

1.11%

-68,810,588

-0.25%

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

القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
البيع

الشراء

تصنيف المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

5,297,664,758

19.45%

3,440,127,839

12.63%

1,857,536,919

6.82%

21,942,613,383

80.55%

23,800,150,302

87.37%

-1,857,536,919

-6.82%

27,240,278,142

100.00%

27,240,278,142

100.00%

لاير
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

صافي القيمة المتداولة

 %من مجموع الشراء

لاير

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

المصطلحات
مؤسسي:
ٌقصد به فئة المستثمرٌن ذوي السلوك االستثماري المؤسسً ،وتشمل المستثمرٌن األفراد المتخصصٌن والشركات والصنادٌق االستثمارٌة والجهات الحكومٌة والمحافظ المدارة للسعودٌٌن وغٌر السعودٌٌن
والمؤسسات الخلٌجٌه واتفاقٌات المبادلة والشركاء اإلستراتٌجٌٌن والمستثمرٌن المؤهلٌن.
غير مؤسسي:
ٌقصد به فئة المستثمرٌن ذوي السلوك االستثماري غٌر المؤسسً ،وتشمل المستثمرٌن األفراد وكبار المستثمرٌن األفراد والخلٌجٌٌن األفراد واألجانب المقٌمٌن.
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تفاصٌل قٌمة الملكٌة

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

قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر
كما في  08اكتوبر 2015

نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  15اكتوبر 2015
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد
كبار المستثمرين األفراد

146,471,931,638

8.46%

147,416,668,948

8.46%

944,737,311

0.00%

المستثمرون األفراد المتخصصون

327,577,535,728

18.92%

327,325,647,762

18.79%

-251,887,966

-0.14%

محافظ األفراد المدارة

4,953,747,846

0.29%

4,903,431,266

0.28%

-50,316,580

0.00%

556,325,175,112

32.14%

558,058,413,064

32.03%

1,733,237,952

-0.11%

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:
الشركات

317,050,901,549

18.32%

316,949,242,356

18.19%

-101,659,193

-0.12%

الصناديق االستثمارية

45,071,323,641

2.60%

45,500,124,353

2.61%

428,800,712

0.01%

الجهات الحكومية

626,574,034,782

36.20%

635,800,469,441

36.49%

9,226,434,659

0.30%

محافظ المؤسسات المدارة

56,979,749,872

3.29%

56,829,923,345

3.26%

-149,826,527

-0.03%

مجموع المؤسسات

1,045,676,009,844

60.41%

1,055,079,759,496

60.56%

9,403,749,651

0.15%

مجموع المستثمر السعودي

1,602,001,184,956

92.54%

1,613,138,172,559

92.59%

11,136,987,603

0.04%

األفراد

2,262,667,840

0.13%

2,261,037,387

0.13%

-1,630,453

0.00%

المؤسسات

41,824,208,830

2.42%

41,766,348,363

2.40%

-57,860,467

-0.02%

المحافظ المدارة

793,570,207

0.05%

798,715,447

0.05%

5,145,241

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

44,880,446,877

2.59%

44,826,101,197

2.57%

-54,345,680

-0.02%

اتفاقيات المبادلة

18,477,252,482

1.07%

18,173,207,519

1.04%

-304,044,963

-0.02%

المستثمرون المقيمون

5,858,520,359

0.34%

5,891,793,372

0.34%

33,273,013

0.00%

المستثمرون المؤهلون

837,269,027

0.05%

845,872,778

0.05%

8,603,752

0.00%

المحافظ المدارة

11,640,021

0.00%

12,260,844

0.00%

620,824

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

59,023,031,544

3.41%

59,408,715,685

3.41%

385,684,141

0.00%

مجموع المستثمر األجنبي

84,207,713,433

4.86%

84,331,850,199

4.84%

124,136,766

-0.02%

1,731,089,345,266

100.00%

1,742,296,123,955

100.00%

11,206,778,689.00

المجموع الكلي
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77,321,959,901

4.47%

78,412,665,087

4.50%

1,090,705,186

0.03%

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

قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
كما في  08اكتوبر 2015

تصنيف المستثمر
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

كما في  15اكتوبر 2015
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي
∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,499,174,265,528

86.60%

1,508,313,959,161

86.57%

9,139,693,633

-0.03%

231,915,079,738

13.40%

233,982,164,794

13.43%

2,067,085,056

0.03%

100.00% 1,731,089,345,266

100.00% 1,742,296,123,955

11,206,778,689.00

المصطلحات
مؤسسي:
ٌقصد به فئة المستثمرٌن ذوي السلوك االستثماري المؤسسً ،وتشمل المستثمرٌن األفراد المتخصصٌن والشركات والصنادٌق االستثمارٌة والجهات الحكومٌة والمحافظ المدارة للسعودٌٌن وغٌر السعودٌٌن
والمؤسسات الخلٌجٌة واتفاقٌات المبادلة والشركاء اإلستراتٌجٌٌن والمستثمرٌن المؤهلٌن.
غير مؤسسي:
ٌقصد به فئة المستثمرٌن ذوي السلوك االستثماري غٌر المؤسسً ،وتشمل المستثمرٌن األفراد وكبار المستثمرٌن األفراد والخلٌجٌٌن األفراد واألجانب المقٌمٌن.
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شكرا لكم
ً
Saudi Stock Exchange
P.O. Box 60612, Riyadh 11555
www.tadawul.com.sa

