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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 113.10مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %95.88من
إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  113.35مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %96.09من إجمالي
ّ
عمليات البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر السعودي" فقد شكلت ما نسبته  %93.24من إجمالي القيمة السوقية لألسهم
املدرجة كما في 31مايو  ،2016بارتفاع نسبته  %0.15مقارنة بالشهر املاض ي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر الخليجي" خالل الفترة املذكورة 1.75مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.48من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  1.62مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.37من إجمالي عمليات البيع .أما
ّ
بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر الخليجي" فقد شكلت ما نسبته  %2.54من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما في 31
مايو  ،2016بانخفاض نسبته  %0.02مقارنة بالشهر املاض ي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر األجنبي" خالل الفترة املذكورة  3.12مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %2.64من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  3.00مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %2.54من إجمالي عمليات البيع .أما
ّ
بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر األجنبي" فقد شكلت ما نسبته  %4.22من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما في  31مايو
 ،2016بانخفاض نسبته  %0.14مقارنة بالشهر املاض ي.
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القيمة اإلجمالية لألسهم
املتداولة للشهر املنتهي في 31
مايو  2016بلغت 117.97
مليار ريال سعودي ،بارتفاع
نسبته  %0.30مقارنة بالشهر
املاض ي ،فيما بلغ مجموع
القيمة السوقية لألسهم
املدرجة  1,488.54مليار ريال
بنهاية هذه الفترة ،بانخفاض
نسبته  %4.49مقارنة 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

57,701,047,054

48.91%

66,593,611,389

56.45%

-8,892,564,335

-7.54%

كبار المستثمرين األفراد

37,265,998,695

31.59%

37,983,736,409

32.20%

-717,737,714

-0.61%

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:

المستثمرون األفراد المتخصصون

2,639,652,070

2.24%

2,429,702,595

2.06%

209,949,474

0.18%

محافظ األفراد المدارة

757,671,983

0.64%

794,775,650

0.67%

-37,103,668

-0.03%

98,364,369,801

83.38%

107,801,826,043

91.38%

-9,437,456,242

-8.00%

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:
الشركات

9,780,135,926

8.29%

1,902,899,678

1.61%

7,877,236,248

6.68%

الصناديق االستثمارية

3,673,021,078

3.11%

2,425,143,234

2.06%

1,247,877,844

1.06%

الجهات الحكومية

50,546,974

0.04%

40,728,714

0.03%

9,818,260

0.01%

محافظ المؤسسات المدارة

1,231,678,747

1.04%

1,178,925,650

1.00%

52,753,097

0.04%

مجموع المؤسسات

14,735,382,725

12.49%

5,547,697,276

4.70%

9,187,685,449

7.79%

مجموع المستثمر السعودي

113,099,752,526

95.88%

113,349,523,319

96.09%

-249,770,793

-0.21%

األفراد

379,035,550

0.32%

295,137,417

0.25%

83,898,133

0.07%

المؤسسات

1,350,312,262

1.14%

1,302,706,632

1.10%

47,605,630

0.04%

المحافظ المدارة

20,842,391

0.02%

18,861,715

0.02%

1,980,676

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

1,750,190,203

1.48%

1,616,705,763

1.37%

133,484,440

0.11%

اتفاقيات المبادلة

871,931,475

0.74%

818,114,058

0.69%

53,817,418

0.05%

المستثمرون المقيمون

2,022,245,283

1.71%

2,119,914,124

1.80%

-97,668,841

-0.08%

المستثمرون المؤهلون

215,579,395

0.18%

58,116,447

0.05%

157,462,947

0.13%

المحافظ المدارة

5,974,322

0.01%

3,299,493

0.00%

2,674,829

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

0

0.00%

0

0.00%

0.00

0.00%

مجموع المستثمر األجنبي

3,115,730,474

2.64%

2,999,444,121

2.54%

116,286,353

0.10%

117,965,673,204

100.00%

117,965,673,204

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(

20,597,346,622

17.46%

10,973,273,865

9.30%

9,624,072,756

8.16%

97,368,326,582

82.54%

106,992,399,338

90.70%

-9,624,072,756

-8.16%

117,965,673,204

100.00%

117,965,673,204

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  28ابريل 2016

نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  31مايو 2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد
كبار المستثمرين األفراد

135,335,642,455

8.68%

128,399,924,083

8.63%

-6,935,718,371

-0.06%

المستثمرون األفراد المتخصصون

269,094,197,160

17.27%

255,087,971,646

17.14%

-14,006,225,514

-0.13%

محافظ األفراد المدارة

3,782,808,048

0.24%

3,649,092,513

0.25%

-133,715,535

0.00%

484,059,683,618

31.06%

458,072,058,006

30.77%

-25,987,625,612

-0.29%

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:
الشركات

275,218,906,138

17.66%

262,610,336,154

17.64%

-12,608,569,985

-0.02%

الصناديق االستثمارية

49,527,817,644

3.18%

48,196,620,714

3.24%

-1,331,196,930

0.06%

الجهات الحكومية

597,400,740,164

38.33%

576,917,157,416

38.76%

-20,483,582,748

0.43%

محافظ المؤسسات المدارة

44,541,087,501

2.86%

42,058,155,409

2.83%

-2,482,932,092

-0.03%

مجموع المؤسسات

966,688,551,448

62.02%

929,782,269,692

62.46%

-36,906,281,756

0.44%

مجموع المستثمر السعودي

1,450,748,235,065

93.08%

1,387,854,327,698

93.24%

-62,893,907,368

0.15%

األفراد

2,831,231,645

0.18%

2,812,330,633

0.19%

-18,901,012

0.01%

المؤسسات

36,302,831,815

2.33%

34,315,721,953

2.31%

-1,987,109,862

-0.02%

المحافظ المدارة

699,529,190

0.04%

667,118,396

0.04%

-32,410,794

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

39,833,592,650

2.56%

37,795,170,982

2.54%

-2,038,421,668

-0.02%

اتفاقيات المبادلة

13,809,083,837

0.89%

13,486,498,167

0.91%

-322,585,670

0.02%

المستثمرون المقيمون

4,569,944,794

0.29%

4,338,076,823

0.29%

-231,867,971

0.00%

المستثمرون المؤهلون

1,323,437,672

0.08%

1,439,320,978

0.10%

115,883,306

0.01%

المحافظ المدارة

15,501,201

0.00%

17,899,325

0.00%

2,398,124

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

48,247,186,142

3.10%

43,604,880,877

2.93%

-4,642,305,264

-0.17%

مجموع المستثمر األجنبي

67,965,153,646

4.36%

62,886,676,171

4.22%

-5,078,477,475

-0.14%

1,558,546,981,362

100.00%

1,488,536,174,851

100.00%

-70,010,806,511

المجموع الكلي
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75,847,035,955

4.87%

70,935,069,763

4.77%

-4,911,966,192

-0.10%

التقرير الشهري للسوق املالية السعودية

ً
قيمة امللكية (حسب تصنيف املستثمر وفقا للسلوك االستثماري)
قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
كما في  28ابريل 2016

تصنيف المستثمر
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  31مايو 2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,339,964,800,337

85.98%

1,282,050,773,548

86.13%

-57,914,026,789

0.00%

218,582,181,025

14.02%

206,485,401,303

13.87%

-12,096,779,722

0.00%

1,558,546,981,362

100.00%

1,488,536,174,851

100.00%

-70,010,806,511

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

