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الوصف
ً
تم تصنيف السعوديين ألافراد ألربع فئات وفقا لآلتي:

 املستثمرون ألافراد

الفرد السعودي باستثناء كبار املستثمرين ألافراد واملستثمرين ألافراد املتخصصين.

 كبار املستثمرين ألافراد

الفرد السعودي الذي يمتلك محفظة متوسط حجمها مليون ريال سعودي فأكثر خالل الاثني عشر ً
شهرا ألاخيرة ،ويستثنى من ذلك املستثمرون ألافراد املتخصصون.

 املستثمرون ألافراد املتخصصون

شهرا ألاخيرة ومعدل تدوير محفظته الاستثمارية ل يتجاوز  4مرات ً
الفرد السعودي الذي يبلغ متوسط حجم محفظته  50مليون ريال فأكثر خالل الاثني عشر ً
سنويا.

 املحافظ املدارة

محافظ استثمارية ألفراد سعوديين يديرها شخص مرخص له (مدير املحفظة) ويتصرف فيها بحسب تقديره ً
وفقا لتفاقية إلادارة 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 الاستثمارية

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 لتفاقية إلادارة املوقعة بين الطرفين.

ألافراد

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

املؤسسات

الشخص الاعتباري 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 لتفاقية إلادارة املوقعة بين الطرفين.

اتفاقيات املبادلة

شخص مرخص له لديه تصريح بالدخول في اتفاقيات مبادلة لتحويل املنفعة الاقتصادية 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 لستثمار املؤسسات املالية ألاجنبية املؤهلة في ألاسهم املدرجة.

املحافظ املدارة

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

الشركاء الاستراتيجيون

مستثمر أجنبي يملك حصة استراتيجية في شركة مدرجة ول يندرج ضمن التصنيفات ألاخرى.

ملخص

التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية
ملخص

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر السعودي" خالل هذه الفترة 15.71مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %94.57من إجمالي
عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  15.73مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %94.70من إجمالي عمليات البيع.
ّ
أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر السعودي" فقد شكلت ما نسبته  %93.36من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما في
 28يوليو  ،2016بارتفاع نسبته  %0.14مقارنة باألسبوع املاض ي.

 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر الخليجي" خالل الفترة املذكورة  0.285مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.71من
إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.317مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %1.91من إجمالي عمليات
ّ
البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر الخليجي" فقد شكلت ما نسبته  %2.50من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما
في  28يوليو  ،2016بانخفاض نسبته  %0.09مقارنة باألسبوع املاض ي.
 بلغ مجموع قيم عمليات شراء "املستثمر ألاجنبي" خالل الفترة املذكورة  0.617مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %3.71من
إجمالي عمليات الشراء ،فيما بلغ مجموع قيم عمليات البيع  0.564مليار ريال سعودي تمثل ما نسبته  %3.40من إجمالي عمليات
ّ
البيع .أما بالنسبة لقيمة ملكية "املستثمر ألاجنبي" فقد شكلت ما نسبته  %4.14من إجمالي القيمة السوقية لألسهم املدرجة كما
في  28يوليو  ،2016بانخفاض نسبته  %0.05مقارنة باألسبوع املاض ي.
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القيمة إلاجمالية لألسهم
املتداولة لألسبوع املنتهي في
 28يوليو  2016بلغت 16.62
مليار ريال سعودي،
بانخفاض نسبته %9.18
مقارنة باألسبوع املاض ي،
فيما بلغ مجموع القيمة
السوقية لألسهم املدرجة
1,471.24مليار ريال بنهاية
هذه الفترة ،بانخفاض نسبته
 %3.35مقارنة باألسبوع
املاض ي.

تفاصيل القيمة املتداولة

التقرير ألاسبوعي 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(

6,709,158,291

40.38%

7,553,955,494

45.46%

-844,797,202

-5.08%

كبار المستثمرين األفراد

5,958,743,122

35.86%

6,064,145,871

36.50%

-105,402,749

-0.63%

المستثمرون األفراد المتخصصون

447,902,281

2.70%

490,647,759

2.95%

-42,745,477

-0.26%

محافظ األفراد المدارة

99,239,923

0.60%

163,606,652

0.98%

-64,366,729

-0.39%

13,215,043,618

79.53%

14,272,355,775

85.90%

-1,057,312,158

-6.36%

لاير

لاير

 %من مجموع الشراء

الفرق
) %الشراء  % -البيع(

األفراد:
المستثمرون األفراد

مجموع األفراد

سعودي

خليجي

أجنبي

المؤسسات:
الشركات

1,652,799,395

9.95%

472,134,731

2.84%

1,180,664,664

7.11%

الصناديق االستثمارية

581,415,896

3.50%

692,273,803

4.17%

-110,857,907

-0.67%

الجهات الحكومية

45,255,443

0.27%

28,339,985

0.17%

16,915,458

0.10%

محافظ المؤسسات المدارة

219,476,266

1.32%

269,371,668

1.62%

-49,895,402

-0.30%

مجموع المؤسسات

2,498,946,999

15.04%

1,462,120,187

8.80%

1,036,826,813

6.24%

مجموع المستثمر السعودي

15,713,990,617

94.57%

15,734,475,962

94.70%

-20,485,345

-0.12%

األفراد

49,778,605

0.30%

63,941,728

0.38%

-14,163,124

-0.09%

المؤسسات

234,226,908

1.41%

250,086,947

1.51%

-15,860,039

-0.10%

المحافظ المدارة

557,341

0.00%

3,028,962

0.02%

-2,471,621

-0.01%

مجموع المستثمر الخليجي

284,562,853

1.71%

317,057,637

1.91%

-32,494,784

-0.20%

اتفاقيات المبادلة

371,120,785

2.23%

314,104,064

1.89%

57,016,721

0.34%

المستثمرون المقيمون

233,184,196

1.40%

240,560,420

1.45%

-7,376,224

-0.04%

المستثمرون المؤهلون

12,820,299

0.08%

9,480,667

0.06%

3,339,632

0.02%

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

617,125,280

3.71%

564,145,151

3.40%

52,980,129

0.32%

16,615,678,749

100.00%

16,615,678,749

100.00%

'المجموع الكلي
7

التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

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

البيع

تصنيف المستثمر
 %من مجموع البيع

لاير
)الشراء  -البيع(

3,664,814,536

22.06%

2,693,075,237

16.21%

971,739,299

5.85%

12,950,864,214

77.94%

13,922,603,512

83.79%

-971,739,299

-5.85%

16,615,678,749

100.00%

16,615,678,749

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 الاستثماري املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد املتخصصين والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية واملحافظ املدارة للسعوديين وغير
السعوديين واملؤسسات الخليجيه واتفاقيات املبادلة والشركاء إلاستراتيجيين واملستثمرين املؤهلين.

غير مؤسس ي:
ي
ي
يقصد به فئة املستثمرين ذو السلوك الاستثمار غير املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد وكبار املستثمرين ألافراد والخليجيين ألافراد وألاجانب املقيمين.
8

تفاصيل قيمة امللكية

التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية
قيمة امللكية (حسب الجنسية ونوع املستثمر)
قيمة الملكية حسب الجنسية ونوع المستثمر
كما في  21يوليو 2016

نوع المستثمر

الجنسية

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  28يوليو *2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

األفراد:
المستثمرون األفراد

74,701,364,278

4.91%

كبار المستثمرين األفراد

132,715,334,057

8.72%

127,798,213,047

المستثمرون األفراد المتخصصون

253,413,747,681

16.65%

245,407,267,317

محافظ األفراد المدارة

خليجي

أجنبي

-0.03%
0.03%

8.69%

-4,917,121,010

16.68%

-8,006,480,363

3,764,454,093

0.25%

3,590,055,858

0.24%

-174,398,234

464,594,900,108

30.52%

449,421,986,552

30.55%

-15,172,913,556

0.03%

الشركات

271,127,524,484

17.81%

261,261,131,741

17.76%

-9,866,392,743

-0.05%

الصناديق االستثمارية

48,669,402,797

3.20%

46,688,175,975

3.17%

-1,981,226,823

-0.02%

الجهات الحكومية

592,174,966,790

38.90%

575,244,836,743

39.10%

-16,930,130,047

0.20%

محافظ المؤسسات المدارة

42,519,492,210

2.79%

40,978,695,755

2.79%

-1,540,796,455

-0.01%

المؤسسات:

مجموع المؤسسات

954,491,386,282

62.70%

924,172,840,214

62.82%

-30,318,546,068

0.11%

مجموع المستثمر السعودي

1,419,086,286,390

93.23%

1,373,594,826,766

93.36%

-45,491,459,623

0.14%

األفراد

2,905,729,530

0.19%

2,784,962,490

0.19%

-120,767,039

0.00%

المؤسسات

35,704,443,406

2.35%

33,257,482,407

2.26%

-2,446,960,999

-0.09%

المحافظ المدارة

710,496,261

0.05%

688,771,145

0.05%

-21,725,117

0.00%

مجموع المستثمر الخليجي

39,320,669,197

2.58%

36,731,216,042

2.50%

-2,589,453,155

-0.09%

اتفاقيات المبادلة

14,033,541,172

0.92%

13,537,868,896

0.92%

-495,672,276

0.00%

المستثمرون المقيمون

4,384,777,956

0.29%

4,213,426,626

0.29%

-171,351,330

0.00%

المستثمرون المؤهلون

1,391,465,548

0.09%

1,349,827,093

0.09%

-41,638,455

0.00%

المحافظ المدارة

18,014,221

0.00%

17,487,048

0.00%

-527,173

0.00%

الشركاء االستراتيجيون

43,960,976,957

2.89%

41,795,429,678

2.84%

-2,165,547,279

-0.05%

مجموع المستثمر األجنبي

63,788,775,853

4.19%

60,914,039,341

4.14%

-2,874,736,512

-0.05%

1,522,195,731,440

100.00%

1,471,240,082,149

100.00%

-50,955,649,291

المجموع الكلي

* بلغت قيمة منحة ألاسهم املجانية املودعة  1,464,803,340ريال سعودي متضمنة في اجمالي قيمة امللكية بنهاية  28يوليو
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72,626,450,330

4.94%

0.00%

مجموع األفراد

سعودي

-2,074,913,948

0.03%

التقرير ألاسبوعي للسوق املالية السعودية

ً
قيمة امللكية (حسب تصنيف املستثمر وفقا للسلوك الاستثماري)
قيمة الملكية حسب تصنيف المستثمر وف ًقا للسلوك االستثماري
كما في  21يوليو 2016

تصنيف المستثمر
مستثمر مؤسسي
مستثمر غير مؤسسي

المجموع الكلي

قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

التغير األسبوعي

كما في  28يوليو *2016
قيمة الملكية
)لاير(

نسبة الملكية
)(%

∆ قيمة الملكية
)لاير(

∆ نسبة الملكية
)(%

1,307,488,525,620

86.13%

1,263,817,029,656

85.90%

-43,671,495,963

-0.23%

214,707,205,820

13.87%

207,423,052,493

14.10%

-7,284,153,327

0.23%

1,522,195,731,440

100.00%

1,471,240,082,149

100.00%

-50,955,649,291

املصطلحات
مؤسس ي:
يقصد به فئة املستثمرين ذوي السلوك الاستثماري املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد املتخصصين والشركات والصناديق الاستثمارية والجهات الحكومية واملحافظ املدارة للسعوديين وغير
السعوديين واملؤسسات الخليجيه واتفاقيات املبادلة والشركاء إلاستراتيجيين واملستثمرين املؤهلين.

غير مؤسس ي:
ي
ي
يقصد به فئة املستثمرين ذو السلوك الاستثمار غير املؤسس ي ،وتشمل املستثمرين ألافراد وكبار املستثمرين ألافراد والخليجيين ألافراد وألاجانب املقيمين.
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ً
شكرا لكم
السوق املالية السعودية
ص.ب  ، 60612الرياض 11555
www.tadawul.com.sa

