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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 األسبوعي للسوق املالية السعودية
ملخص

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر السعودي" خالل هذه الفترة  21.54مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %95.13من
إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  21.70مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %95.85من إجمالي عمليات
ّ
البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر السعودي" فقد شكلت ما نسبته  %93.18من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة
كما في  26مايو  ،2016بارتفاع نسبته  %0.12مقارنة باألسبوع املاض ي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر الخليجي" خالل الفترة املذكورة  0.397مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.75من
إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.334مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.48من إجمالي عمليات
ّ
البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر الخليجي" فقد شكلت ما نسبته  %2.54من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما
في  26مايو  ،2016بانخفاض نسبته  %0.04مقارنة باألسبوع املاض ي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر األجنبي" خالل الفترة املذكورة  0.705مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %3.11من
إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.607مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %2.68من إجمالي عمليات
ّ
البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر األجنبي" فقد شكلت ما نسبته  %4.28من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما
في  26مايو  ،2016بانخفاض نسبته  %0.09مقارنة باألسبوع املاض ي.
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القيمة اإلجمالية لألسهم
املتداولة لألسبوع املنتهي في
 26مايو  2016بلغت 22.64
مليار ريال سعودي،
بانخفاض نسبته %13.94
مقارنة باألسبوع املاض ي،
فيما بلغ مجموع القيمة
السوقية لألسهم املدرجة
 1,497.74مليار ريال بنهاية
هذه الفترة ،بانخفاض نسبته
 %2.68مقارنة باألسبوع
املاض ي.

تفاصيل القيمة املتداولة

التقرير األسبوعي 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(

11,409,546,955

50.40%

12,927,668,312

57.10%

-1,518,121,357

كبار المستثمرين األفراد

6,951,602,717

30.71%

6,973,155,754

30.80%

-21,553,038

-0.10%

المستثمرون األفراد المتخصصون

442,744,434

1.96%

332,037,184

1.47%

110,707,249

0.49%

محافظ األفراد المدارة

155,778,817

0.69%

149,132,498

0.66%

6,646,319

0.03%

18,959,672,923

83.74%

20,381,993,749

90.03%

-1,422,320,826

-6.28%

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:
المستثمرون األفراد

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:
الشركات

1,661,766,393

7.34%

464,075,958

2.05%

1,197,690,435

5.29%

الصناديق االستثمارية

648,027,169

2.86%

671,309,488

2.97%

-23,282,320

-0.10%

الجهات الحكومية

0

0.00%

2,955,726

0.01%

-2,955,726

-0.01%

محافظ المؤسسات المدارة

268,802,296

1.19%

178,975,104

0.79%

89,827,192

0.40%

مجموع المؤسسات

2,578,595,858

11.39%

1,317,316,276

5.82%

1,261,279,582

5.57%

مجموع المستثمر السعودي

21,538,268,781

95.13%

21,699,310,025

95.85%

-161,041,244

-0.71%

األفراد

71,294,666

0.31%

65,311,384

0.29%

5,983,282

0.03%

المؤسسات

324,980,970

1.44%

267,750,648

1.18%

57,230,322

0.25%

المحافظ المدارة

545,184

0.00%

1,023,066

0.00%

-477,882

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

396,820,820

1.75%

334,085,098

1.48%

62,735,723

0.28%

اتفاقيات المبادلة

213,349,304

0.94%

155,917,149

0.69%

57,432,155

0.25%

المستثمرون المقيمون

450,760,926

1.99%

441,366,361

1.95%

9,394,565

0.04%

المستثمرون المؤهلون

35,855,472

0.16%

9,174,590

0.04%

26,680,881

0.12%

المحافظ المدارة

4,883,601

0.02%

85,680

0.00%

4,797,921

0.02%

الشركاء االستراتيجيون

0

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

مجموع المستثمر األجنبي

704,849,302

3.11%

606,543,780

2.68%

98,305,522

0.43%

22,639,938,903

100.00%

22,639,938,903

100.00%

'المجموع الكلي
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-6.71%

التقرير األسبوعي 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(

3,756,733,640

16.59%

2,232,437,092

9.86%

1,524,296,548

6.73%

18,883,205,264

83.41%

20,407,501,811

90.14%

-1,524,296,548

-6.73%

22,639,938,903

100.00%

22,639,938,903

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 األسبوعي للسوق املالية السعودية
قيمة امللكية (حسب الجنسية ونوع املستثمر)
قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر
كما في  19مايو 2016

نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  26مايو 2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد

74,630,782,786

4.85%

كبار المستثمرين األفراد

133,101,477,119

8.65%

128,441,490,160

المستثمرون األفراد المتخصصون

263,025,006,133

17.09%

255,795,467,951

محافظ األفراد المدارة
مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

72,623,428,857

4.85%

-0.07%
-0.01%

8.58%

-4,659,986,959

17.08%

-7,229,538,182

3,704,472,111

0.24%

3,581,140,245

0.24%

-123,331,866

0.00%

474,461,738,149

30.83%

460,441,527,213

30.74%

-14,020,210,936

-0.09%

المؤسسات:
الشركات

270,454,482,861

17.57%

262,832,617,175

17.55%

-7,621,865,686

-0.02%

الصناديق االستثمارية

49,749,962,450

3.23%

48,524,913,615

3.24%

-1,225,048,835

0.01%

الجهات الحكومية

593,970,525,574

38.59%

581,484,101,185

38.82%

-12,486,424,389

0.23%

محافظ المؤسسات المدارة

43,531,650,880

2.83%

42,270,571,327

2.82%

-1,261,079,553

-0.01%

مجموع المؤسسات

957,706,621,765

62.23%

935,112,203,303

62.44%

-22,594,418,462

0.21%

مجموع المستثمر السعودي

1,432,168,359,914

93.06%

1,395,553,730,516

93.18%

-36,614,629,398

0.12%

األفراد

2,895,541,463

0.19%

2,822,234,702

0.19%

-73,306,761

0.00%

المؤسسات

36,089,272,886

2.34%

34,571,986,870

2.31%

-1,517,286,016

-0.03%

المحافظ المدارة

692,436,197

0.04%

669,924,503

0.04%

-22,511,695

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

39,677,250,546

2.58%

38,064,146,074

2.54%

-1,613,104,472

-0.04%

اتفاقيات المبادلة

13,817,749,539

0.90%

13,476,650,194

0.90%

-341,099,345

0.00%

المستثمرون المقيمون

4,526,142,103

0.29%

4,407,937,935

0.29%

-118,204,168

0.00%

المستثمرون المؤهلون

1,441,943,023

0.09%

1,434,080,563

0.10%

-7,862,460

0.01%

المحافظ المدارة

13,575,676

0.00%

17,880,676

0.00%

4,305,000

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

47,401,371,587

3.08%

44,782,738,795

2.99%

-2,618,632,792

-0.09%

مجموع المستثمر األجنبي

67,200,781,926

4.37%

64,119,288,163

4.28%

-3,081,493,763

-0.09%

1,539,046,392,386

100.00%

1,497,737,164,753

100.00%

-41,309,227,633

المجموع الكلي
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-2,007,353,929

0.00%

التقرير األسبوعي للسوق املالية السعودية

ً
قيمة امللكية (حسب تصنيف املستثمر وفقا للسلوك االستثماري)
قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
كما في  19مايو 2016

تصنيف المستثمر
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  26مايو 2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,323,892,448,916

86.02%

1,289,442,073,100

86.09%

-34,450,375,816

0.07%

215,153,943,470

13.98%

208,295,091,653

13.91%

-6,858,851,817

-0.07%

1,539,046,392,386

100.00%

1,497,737,164,753

100.00%

-41,309,227,633

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

