التقرير األسبوعي لقيمة
الملكية والقيمة المتداولة
لسوق األسهم

تقارير السوق

الفترة:
األسبوع المنتهي في  12نوفمبر 2015

BEST MANAGED
FINANCIAL
EXCHANGE IN
THE MIDDLE
EAST
2014

www.tadawul.com.sa

E MPOWERING N EW P OSSIBILITIES

المصطلحات

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 المستثمرين األفراد والمستثمرين األفراد المتخصصين.



كبار المستثمرين األفراد

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



المستثمرون األفراد المتخصصون

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



المحافظ المدارة

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

المؤسسات

تم تصنيف المؤسسات السعودية ألربع فئات وف ًقا 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 وف ًقا 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 وف ًقا 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 وف ًقا 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 وف ًقا 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  24.50مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %96.48من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  24.11مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %94.97من إجمالي عمليات البيع .أما
بالنسبة لقيمة ملكية "المستثمر السعودي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %92.69من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  12نوفمبر
 ،2015بانخفاض نسبته  %0.04مقارنة باألسبوع الماضي.



بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر الخليجي" خالل الفترة المذكورة  0.347مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %1.37من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.537مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %2.12من إجمالي عمليات البيع .أما بالنسبة
لقيمة ملكية "المستثمر الخليجي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %2.51من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  12نوفمبر ،2015
بانخفاض نسبته  %0.03مقارنة باألسبوع الماضي.



بلغ مجموع قيم عمليات شراء "المستثمر األجنبي" خالل الفترة المذكورة  0.548مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %2.16من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.740مليار لاير سعودي تمثل ما نسبته  %2.91من إجمالي عمليات البيع .أما بالنسبة
لقيمة ملكية "المستثمر األجنبي" فقد ش ّكلت ما نسبته  %4.80من إجمالي القيمة السوقية لألسهم المدرجة كما في  12نوفمبر ،2015
بارتفاع نسبته  %0.07مقارنة باألسبوع الماضي.

القيمة اإلجمالية لألسهم المتداولة
لألسبوع المنتهي في  12نوفمبر
 2015بلغت  25.39مليار لاير
سعودي ،بارتفاع نسبته %6.34
مقارنة باألسبوع الماضي ،فيما
بلغ مجموع القيمة السوقية لألسهم
المدرجة  1,617.42مليار لاير
بنهاية هذه الفترة ،بارتفاع نسبته
 %2.01مقارنة باألسبوع
الماضي.

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(

11,112,237,311

43.77%

13,550,718,174

53.37%

-2,438,480,864

-9.60%

كبار المستثمرين األفراد

8,201,290,382

32.30%

8,391,387,682

33.05%

-190,097,300

-0.75%

المستثمرون األفراد المتخصصون

416,692,185

1.64%

487,747,658

1.92%

-71,055,473

-0.28%

محافظ األفراد المدارة

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:
المستثمرون األفراد

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

19,939,191,492

78.53%

22,543,512,998

88.79%

-2,604,321,506

المؤسسات:
الشركات

2,942,370,820

11.59%

823,470,701

3.24%

2,118,900,119

8.35%

الصناديق االستثمارية

1,039,165,220

4.09%

605,557,323

2.39%

433,607,897

1.71%

الجهات الحكومية

168,808,587

0.66%

750,639

0.00%

168,057,948

0.66%

محافظ المؤسسات المدارة

405,578,196

1.60%

139,410,207

0.55%

266,167,989

1.05%

مجموع المؤسسات

4,555,922,823

17.94%

1,569,188,869

6.18%

2,986,733,953

11.76%

مجموع المستثمر السعودي

24,495,114,314

96.48%

24,112,701,867

94.97%

382,412,447

1.51%

األفراد

69,841,981

0.28%

80,107,035

0.32%

-10,265,054

-0.04%

المؤسسات

276,199,422

1.09%

456,950,357

1.80%

-180,750,935

-0.71%

المحافظ المدارة

557,998

0.00%

99,404

0.00%

458,594

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

346,599,400

1.37%

537,156,795

2.12%

-190,557,395

-0.75%

اتفاقيات المبادلة

192,121,727

0.76%

293,880,127

1.16%

-101,758,400

-0.40%

المستثمرون المقيمون

350,245,432

1.38%

417,780,218

1.65%

-67,534,786

-0.27%

المستثمرون المؤهلون

3,374,725

0.01%

28,345,971

0.11%

-24,971,246

-0.10%

المحافظ المدارة

2,510,630.00

0.01%

101,250.00

0.00%

2,409,380.00

0.01%

الشركاء االستراتيجيون

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

مجموع المستثمر األجنبي

548,252,514

2.16%

740,107,566

2.91%

-191,855,052

-0.76%

25,389,966,228

100.00%

25,389,966,228

100.00%

المجموع الكلي
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208,971,614

0.82%

113,659,485

0.45%

95,312,130

0.38%
-10.26%

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(

5,656,351,123

22.28%

2,949,973,120

11.62%

2,706,378,003

10.66%

19,733,615,105

77.72%

22,439,993,109

88.38%

-2,706,378,003

-10.66%

25,389,966,228

100.00%

25,389,966,228

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  05نوفمبر 2015

نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  12نوفمبر 2015
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد
كبار المستثمرين األفراد

136,249,421,275

8.59%

138,917,151,756

8.59%

2,667,730,481

0.00%

المستثمرون األفراد المتخصصون

296,853,366,290

18.72%

296,325,348,564

18.32%

-528,017,726

-0.40%

محافظ األفراد المدارة

4,319,315,186

0.27%

4,459,126,644

0.28%

139,811,459

0.00%

509,648,427,937

32.14%

514,637,301,230

31.82%

4,988,873,293

-0.32%

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:
الشركات

281,689,921,352

17.77%

288,125,576,681

17.81%

6,435,655,329

0.05%

الصناديق االستثمارية

42,982,158,631

2.71%

43,734,213,503

2.70%

752,054,872

-0.01%

الجهات الحكومية

585,786,120,167

36.94%

601,035,974,964

37.16%

15,249,854,797

0.22%

محافظ المؤسسات المدارة

50,289,981,903

3.17%

51,707,792,526

3.20%

1,417,810,623

0.03%

مجموع المؤسسات

960,748,182,053

60.59%

984,603,557,674

60.87%

23,855,375,621

0.28%

مجموع المستثمر السعودي

1,470,396,609,990

92.73%

1,499,240,858,905

92.69%

28,844,248,914

-0.04%

األفراد

2,059,212,264

0.13%

2,091,204,659

0.13%

31,992,395

0.00%

المؤسسات

37,422,391,134

2.36%

37,768,960,321

2.34%

346,569,187

-0.03%

المحافظ المدارة

717,483,973

0.05%

730,288,382

0.05%

12,804,409

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

40,199,087,371

2.54%

40,590,453,362

2.51%

391,365,991

-0.03%

اتفاقيات المبادلة

15,910,737,770

1.00%

16,114,461,483

1.00%

203,723,713

-0.01%

المستثمرون المقيمون

5,157,431,175

0.33%

5,160,037,959

0.32%

2,606,784

-0.01%

المستثمرون المؤهلون

883,974,631

0.06%

871,053,682

0.05%

-12,920,949

0.00%

المحافظ المدارة

13,097,621

0.00%

15,781,821

0.00%

2,684,200

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

53,028,999,019

3.34%

55,426,427,095

3.43%

2,397,428,076

0.08%

مجموع المستثمر األجنبي

74,994,240,216

4.73%

77,587,762,040

4.80%

2,593,521,825

0.07%

1,585,589,937,577

100.00%

1,617,419,074,307

100.00%

31,829,136,730.00

المجموع الكلي
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72,226,325,187

4.56%

74,935,674,266

4.63%

2,709,349,079

0.08%

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  05نوفمبر 2015

تصنيف المستثمر
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

كما في  12نوفمبر 2015
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي
∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,369,897,547,677

86.40%

1,396,315,005,667

86.33%

26,417,457,990

-0.07%

215,692,389,900

13.60%

221,104,068,640

13.67%

5,411,678,740

0.07%

1,585,589,937,577

100.00%

1,617,419,074,307

100.00%

31,829,136,730.00

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 لكم
ً
Saudi Stock Exchange
P.O. Box 60612, Riyadh 11555
www.tadawul.com.sa

