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الوصف
ً
تم تصنيف السعوديين األفراد ألربع فئات وفقا لآلتي:

 املستثمرون األفراد

الفرد السعودي باستثناء كبار املستثمرين األفراد واملستثمرين األفراد املتخصصين.

 كبار املستثمرين األفراد

الفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون ريال سعودي فأكثر خالل االثني عشر ً
شهرا األخيرة ،ويستثنى من ذلك املستثمرون األفراد املتخصصون.

 املستثمرون األفراد املتخصصون

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

 املحافظ املدارة

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

املؤسسات

ً
تم تصنيف املؤسسات السعودية ألربع فئات وفقا لآلتي:

 الشركات

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

 الصناديق االستثمارية

صناديق استثمارية مرخص لها من هيئة السوق املالية.

 الجهات الحكومية

الجهات والصناديق الحكومية والشركات اململوكة بالكامل للحكومة.

 املحافظ املدارة

محافظ استثمارية ملؤسسات سعودية يديرها شخص مرخص له (مدير املحفظة) ويتصرف فيها بحسب تقديره ً
وفقا التفاقية اإلدارة املوقعة بين الطرفين.

األفراد

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

املؤسسات

الشخص االعتباري اململوكة غالبية رأس ماله ملواطنين من دول مجلس التعاون أو حكوماتها ويتمتع بجنسية إحدى دول املجلس.

املحافظ املدارة

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

اتفاقيات املبادلة

شخص مرخص له لديه تصريح بالدخول في اتفاقيات مبادلة لتحويل املنفعة االقتصادية للشركات املدرجة في السوق املالية السعودية لعمالئه.

املستثمرون املقيمون

مستثمر أجنبي لديه رخصة إقامة في اململكة سارية املفعول.

املستثمرون املؤهلون

مستثمرون أجانب مؤهلون لالستثمار في السوق املالية السعودية ً
وفقا للقواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األسهم املدرجة.

املحافظ املدارة

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

الشركاء االستراتيجيون

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

ملخص

التقرير الشهري للسوق املالية السعودية
ملخص

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر السعودي" خالل هذه الفترة  80.94مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %96.03من
إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  81.30مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %96.46من إجمالي عمليات
ّ
البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر السعودي" فقد شكلت ما نسبته  %93.24من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة
كما في  30يونيو  ،2016بارتفاع نسبته  %0.004مقارنة بالشهر املاض ي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر الخليجي" خالل الفترة املذكورة 1.18مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.40من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.869مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.03من إجمالي عمليات البيع.
ّ
أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر الخليجي" فقد شكلت ما نسبته  %2.56من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما في 30
يونيو  ،2016بارتفاع نسبته  %0.02مقارنة بالشهر املاض ي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر األجنبي" خالل الفترة املذكورة  2.17مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %2.57من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  2.11مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %2.50من إجمالي عمليات البيع .أما
ّ
بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر األجنبي" فقد شكلت ما نسبته  %4.21من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما في 30
يونيو  ،2016بانخفاض نسبته  %0.01مقارنة بالشهر املاض ي.
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القيمة اإلجمالية لألسهم
املتداولة للشهر املنتهي في 30
يونيو  2016بلغت 84.28
مليار ريال سعودي،
بانخفاض نسبته %28.55
مقارنة بالشهر املاض ي ،فيما
بلغ مجموع القيمة السوقية
لألسهم املدرجة 1,504.35
مليار ريال بنهاية هذه الفترة،
بارتفاع نسبته  %1.06مقارنة
بالشهر املاض ي.

تفاصيل القيمة املتداولة

التقرير الشهري للسوق املالية السعودية
القيمة املتداولة (حسب الجنسية ونوع املستثمر)
القيمة المتداولة حسب الجنسية ونوع المستثمر
الشراء

الجنسية

صافي القيمة المتداولة

البيع

نوع المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

المستثمرون األفراد

36,897,877,939

43.78%

45,130,471,601

53.55%

-8,232,593,662

-9.77%

كبار المستثمرين األفراد

29,622,316,435

35.15%

29,613,980,237

35.14%

8,336,198

0.01%

المستثمرون األفراد المتخصصون

1,322,216,922

1.57%

1,472,591,352

1.75%

-150,374,430

-0.18%

محافظ األفراد المدارة

502,850,635

0.60%

531,710,613

0.63%

-28,859,978

-0.03%

68,345,261,931

81.09%

76,748,753,803

91.06%

-8,403,491,872

-9.97%

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:
الشركات

8,388,810,278

9.95%

1,459,542,741

1.73%

6,929,267,537

8.22%

الصناديق االستثمارية

3,153,895,527

3.74%

2,135,559,404

2.53%

1,018,336,123

1.21%

الجهات الحكومية

5,565,419

0.01%

55,819,844

0.07%

-50,254,425

-0.06%

محافظ المؤسسات المدارة

1,044,862,203

1.24%

903,843,816

1.07%

141,018,387

0.17%

مجموع المؤسسات

12,593,133,427

14.94%

4,554,765,805

5.40%

8,038,367,622

9.54%

مجموع المستثمر السعودي

80,938,395,359

96.03%

81,303,519,608

96.46%

-365,124,249

-0.43%

األفراد

213,725,642

0.25%

189,909,801

0.23%

23,815,841

0.03%

المؤسسات

949,189,084

1.13%

672,868,106

0.80%

276,320,978

0.33%

المحافظ المدارة

13,155,405

0.02%

6,039,331

0.01%

7,116,074

0.01%

مجموع المستثمر الخليجي

1,176,070,131

1.40%

868,817,238

1.03%

307,252,893

0.36%

اتفاقيات المبادلة

934,333,385

1.11%

645,537,232

0.77%

288,796,153

0.34%

المستثمرون المقيمون

1,185,302,656

1.41%

1,387,893,269

1.65%

-202,590,613

-0.24%

المستثمرون المؤهلون

48,920,645

0.06%

77,254,828

0.09%

-28,334,184

-0.03%

المحافظ المدارة

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

0

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

مجموع المستثمر األجنبي

2,168,556,686

2.57%

2,110,685,330

2.50%

57,871,357

0.07%

84,283,022,176

100.00%

84,283,022,176

100.00%

'المجموع الكلي
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التقرير الشهري للسوق املالية السعودية

ً
القيمة املتداولة (حسب تصنيف املستثمر وفقا للسلوك االستثماري)
القيمة المتداولة حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
الشراء

البيع

تصنيف المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

16,363,799,503

19.42%

7,960,767,267

9.45%

8,403,032,236

9.97%

67,919,222,673

80.58%

76,322,254,908

90.55%

-8,403,032,236

-9.97%

84,283,022,176

100.00%

84,283,022,176

100.00%

لاير
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

'المجموع الكلي

صافي القيمة المتداولة

 %من مجموع الشراء

لاير

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

املصطلحات
مؤسس ي:
يقصد به فئة املستثمرين ذوي السلوك االستثماري املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين األفراد املتخصصين والشركات والصناديق االستثمارية والجهات الحكومية واملحافظ املدارة للسعوديين وغير
السعوديين واملؤسسات الخليجيه واتفاقيات املبادلة والشركاء اإلستراتيجيين واملستثمرين املؤهلين.
غير مؤسس ي:
ي
ي
يقصد به فئة املستثمرين ذو السلوك االستثمار غير املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين األفراد وكبار املستثمرين األفراد والخليجيين األفراد واألجانب املقيمين.
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تفاصيل قيمة امللكية

التقرير الشهري للسوق املالية السعودية
قيمة امللكية (حسب الجنسية ونوع املستثمر)
قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر
كما في  31مايو 2016

نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  30يونيو 2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد
كبار المستثمرين األفراد

128,399,924,083

8.63%

130,232,195,974

8.66%

1,832,271,891

0.03%

المستثمرون األفراد المتخصصون

255,087,971,646

17.14%

251,948,224,705

16.75%

-3,139,746,941

-0.39%

محافظ األفراد المدارة

3,649,092,513

0.25%

3,617,287,194

0.24%

-31,805,319

0.00%

458,072,058,006

30.77%

458,476,669,593

30.48%

404,611,587

-0.30%

الشركات

262,610,336,154

17.64%

267,139,479,898

17.76%

4,529,143,744

0.12%

الصناديق االستثمارية

48,196,620,714

3.24%

48,247,634,326

3.21%

51,013,612

-0.03%

الجهات الحكومية

576,917,157,416

38.76%

586,361,298,216

38.98%

9,444,140,800

0.22%

محافظ المؤسسات المدارة

42,058,155,409

2.83%

42,368,472,097

2.82%

310,316,688

-0.01%

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:

مجموع المؤسسات

929,782,269,692

62.46%

944,116,884,537

62.76%

14,334,614,845

0.30%

مجموع المستثمر السعودي

1,387,854,327,698

93.24%

1,402,593,554,130

93.24%

14,739,226,432

0.00%

األفراد

2,812,330,633

0.19%

2,873,716,726

0.19%

61,386,093

0.00%

المؤسسات

34,315,721,953

2.31%

34,904,853,300

2.32%

589,131,347

0.01%

المحافظ المدارة

667,118,396

0.04%

697,072,419

0.05%

29,954,023

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

37,795,170,982

2.54%

38,475,642,445

2.56%

680,471,463

0.02%

اتفاقيات المبادلة

13,486,498,167

0.91%

13,738,374,487

0.91%

251,876,320

0.01%

المستثمرون المقيمون

4,338,076,823

0.29%

4,282,328,222

0.28%

-55,748,601

-0.01%

المستثمرون المؤهلون

1,439,320,978

0.10%

1,390,860,184

0.09%

-48,460,794

0.00%

المحافظ المدارة

17,899,325

0.00%

17,949,577

0.00%

50,252

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

43,604,880,877

2.93%

43,847,589,790

2.91%

242,708,913

-0.01%

مجموع المستثمر األجنبي

62,886,676,171

4.22%

63,277,102,259

4.21%

390,426,088

-0.02%

1,488,536,174,851

100.00%

1,504,346,298,834

100.00%

15,810,123,983

المجموع الكلي
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70,935,069,763

4.77%

72,678,961,720

4.83%

1,743,891,957

0.07%

التقرير الشهري للسوق املالية السعودية

ً
قيمة امللكية (حسب تصنيف املستثمر وفقا للسلوك االستثماري)
قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
كما في  31مايو 2016

تصنيف المستثمر
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  30يونيو 2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,282,050,773,548

85.98%

1,294,279,096,192

86.04%

12,228,322,644

0.06%

206,485,401,303

14.02%

210,067,202,642

13.96%

3,581,801,339

-0.06%

1,488,536,174,851

100.00%

1,504,346,298,834

100.00%

15,810,123,983

املصطلحات
مؤسس ي:
يقصد به فئة املستثمرين ذوي السلوك االستثماري املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين األفراد املتخصصين والشركات والصناديق االستثمارية والجهات الحكومية واملحافظ املدارة للسعوديين وغير
السعوديين واملؤسسات الخليجيه واتفاقيات املبادلة والشركاء اإلستراتيجيين واملستثمرين املؤهلين.
غير مؤسس ي:
ي
ي
يقصد به فئة املستثمرين ذو السلوك االستثمار غير املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين األفراد وكبار املستثمرين األفراد والخليجيين األفراد واألجانب املقيمين.
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ً
شكرا لكم
السوق املالية السعودية
ص.ب  ، 60612الرياض 11555
www.tadawul.com.sa

