
الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%13,266,40725.00%11,322,724,42917.86%29,809,787,50117.70الراجحي المالية

2%22,798,26021.42%21,259,561,66017.00%29,442,444,39217.48األهلي كابيتال

3%3995,0427.62%3583,912,6907.88%13,689,870,2108.13دراية المالية

5%4593,7814.55%4534,345,2747.21%11,417,678,0436.78الجزيرة كابيتال

4%6880,0346.74%5412,630,9695.57%9,605,434,9695.70الرياض المالية

9%7410,7213.14%6376,648,9885.08%8,582,962,4445.10جولدمان ساكس العربية السعودية

6%5509,8573.90%7418,739,8645.65%7,535,061,8864.47مورغان ستانلي

7%9479,4613.67%8309,295,8694.18%7,264,888,6174.31فرنسي كابيتال

10%11404,6623.10%9208,792,6282.82%6,395,617,1673.80مورقان العربية السعودية. بي. شركة جي

8%12413,6253.17%10202,803,4172.74%5,787,166,8043.44ميريل لينش المملكة العربية السعودية

13%8283,7772.17%11324,753,5204.38%5,493,493,3153.26إتش إس بي سي العربية السعودية

17%13208,3591.59%12200,824,3512.71%5,050,781,3173.00هيرميس السعودية

14%10277,4332.12%13222,325,3583.00%4,687,174,7032.78العربي لإلستثمار

12%14320,3582.45%14188,415,5142.54%4,576,009,6952.72األول لالستثمار

11%15343,4722.63%15166,831,0472.25%4,070,859,3802.42اإلنماء لإلستثمار

16%16208,9631.60%16151,444,9632.04%3,707,194,6702.20اإلستثمار كابيتال

15%18241,0711.85%17127,893,7971.73%2,865,543,6171.70شركة البالد لإلستثمار

19%1777,7500.60%18135,112,3671.82%1,910,046,3791.13الخير كابيتال

20%2266,0020.51%1936,917,0650.50%1,404,224,0080.83كريديت سويس العربية السعودية

21%1963,8130.49%2047,865,8700.65%1,226,815,2760.73يقين كابتال

18%2389,3290.68%2128,003,8830.38%985,626,8450.59شركة جي آي بي كابيتال

22%2141,5970.32%2245,557,7320.61%889,867,6710.53مجموعة النفيعي لإلستثمار

25%2022,8850.18%2345,877,6110.62%825,601,5350.49اإلمارات دبي الوطني كابيتال

23%2527,6580.21%2415,676,1440.21%377,269,9330.22سيتي جروب العربية السعودية

24%2624,3060.19%2510,090,0230.14%324,204,8670.19جدوى لالستثمار

26%248,7240.07%2617,164,6760.23%251,930,0980.15أرباح المالية

27%274,9720.04%277,567,7540.10%150,708,6380.09شركة سيكو المالية

28%291,4100.01%281,494,8310.02%62,220,1940.04دويتشه لألوراق المالية

30%303280.00%291,469,7650.02%12,189,9950.01اصول و بخيت لالستثمار

29%283390.00%303,069,3970.04%8,410,5160.00الخبير المالية

168,411,084,684100.00%7,407,811,456100.00%13,064,396100.00%

2022ديسمبر - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الرئيسية 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

2%22,617,60527.61%11,061,676,46522.06%24,729,486,04822.98األهلي كابيتال

1%12,747,42528.98%21,089,112,00122.63%24,085,710,42322.39الراجحي المالية

3%3977,58610.31%3561,343,58211.66%13,203,540,94012.27دراية المالية

5%4549,4595.79%4430,119,3078.94%8,814,498,4648.19الجزيرة كابيتال

6%6410,7614.33%5259,228,5435.39%5,835,966,6465.42فرنسي كابيتال

4%5602,2376.35%6260,521,3895.41%5,817,577,9925.41الرياض المالية

9%7211,8342.23%7159,023,0583.30%3,459,143,8973.22العربي لإلستثمار

7%9326,4473.44%8141,830,4762.95%3,409,239,2563.17اإلنماء لإلستثمار

12%11128,4671.35%9120,034,7352.49%3,141,449,9692.92هيرميس السعودية

10%14193,8522.04%10104,744,9992.18%2,910,962,1712.71األول لالستثمار

11%10182,5761.93%11125,877,2582.62%2,798,654,7822.60اإلستثمار كابيتال

8%12231,7892.44%12115,780,3522.41%2,596,799,8502.41شركة البالد لإلستثمار

14%867,5160.71%13156,410,5313.25%2,178,519,2562.02إتش إس بي سي العربية السعودية

13%1370,6370.74%14111,323,0722.31%1,398,731,9721.30الخير كابيتال

15%1659,8020.63%1538,258,6840.79%1,142,397,9231.06يقين كابتال

16%1539,4130.42%1644,069,1630.92%860,646,8640.80مجموعة النفيعي لإلستثمار

18%1822,1940.23%178,943,1170.19%385,465,0460.36اإلمارات دبي الوطني كابيتال

17%1724,2050.26%1810,067,3680.21%323,341,9460.30جدوى لالستثمار

19%199,0500.10%195,669,5730.12%247,297,7100.23شركة جي آي بي كابيتال

20%206,1180.06%204,868,5520.10%168,304,6810.16أرباح المالية

21%212,6510.03%214,459,0510.09%82,791,5250.08شركة سيكو المالية

22%221030.00%2280,2800.00%2,721,9320.00اصول و بخيت لالستثمار

23%2370.00%23180.00%4180.00الخبير المالية

107,593,249,710100.00%4,813,441,574100.00%9,481,734100.00%

2022ديسمبر - االنترنت - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الرئيسية 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

5%22,9053.77%13,752,18018.72%686,714,07545.13الرياض المالية

1%124,64432.02%24,757,83923.73%244,543,88216.07الراجحي المالية

3%39,94612.92%33,026,64715.10%115,953,0597.62الجزيرة كابيتال

2%410,44213.57%41,765,6018.81%86,180,6685.66دراية المالية

4%57,73610.05%51,701,6868.49%85,986,4135.65األهلي كابيتال

6%62,6593.45%61,105,9195.52%56,012,2003.68يقين كابتال

7%72,3243.02%7611,4053.05%37,108,2932.44فرنسي كابيتال

9%101,6862.19%8457,1972.28%36,086,4802.37األول لالستثمار

12%91,3001.69%9507,3172.53%21,688,4971.43اإلنماء لإلستثمار

18%156910.90%10216,7271.08%18,982,4661.25إتش إس بي سي العربية السعودية

15%111,0661.38%11338,3921.69%17,525,0451.15الخير كابيتال

8%192,0802.70%1266,8370.33%16,285,6711.07جولدمان ساكس العربية السعودية

10%81,5201.97%13598,9892.99%15,656,4261.03شركة البالد لإلستثمار

20%124930.64%14308,9021.54%15,019,9070.99مجموعة النفيعي لإلستثمار

14%141,2671.65%15224,4811.12%13,743,1960.90اإلستثمار كابيتال

19%186070.79%1666,9130.33%12,100,6320.80هيرميس السعودية

16%131,0281.34%17232,9531.16%11,978,1560.79العربي لإلستثمار

13%211,2751.66%1829,8660.15%8,540,2490.56مورقان العربية السعودية. بي. شركة جي

17%229821.28%1911,9680.06%5,466,9380.36شركة جي آي بي كابيتال

21%203710.48%2065,7220.33%3,938,8460.26مورغان ستانلي

11%161,4181.84%2192,4480.46%3,889,5930.26ميريل لينش المملكة العربية السعودية

22%242210.29%226,5790.03%3,829,3060.25جدوى لالستثمار

23%171250.16%2381,7630.41%3,389,8940.22أرباح المالية

26%27290.04%247590.00%431,2800.03اإلمارات دبي الوطني كابيتال

25%23510.07%2511,3270.06%365,6910.02اصول و بخيت لالستثمار

24%251000.13%263,7800.02%233,5640.02كريديت سويس العربية السعودية

27%2660.01%272,6010.01%76,9470.01شركة سيكو المالية

1,521,727,372100.00%20,046,798100.00%76,972100.00%

2022ديسمبر - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الموازية نمو 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%123,60736.57%14,426,12229.87%225,374,97432.32الراجحي المالية

3%29,79515.17%22,954,77019.94%111,517,76515.99الجزيرة كابيتال

4%47,37011.42%31,469,2729.91%80,977,16911.61األهلي كابيتال

2%310,12415.68%41,601,56510.81%78,907,21911.32دراية المالية

5%62,4463.79%5755,3265.10%36,932,4985.30الرياض المالية

7%91,4462.24%6400,0682.70%28,015,2604.02األول لالستثمار

6%81,7932.78%7470,9133.18%27,623,2173.96فرنسي كابيتال

11%71,1981.86%8475,7363.21%19,789,7382.84اإلنماء لإلستثمار

8%51,3772.13%9823,4055.56%14,791,8462.12يقين كابتال

14%104750.74%10292,3041.97%13,865,5781.99مجموعة النفيعي لإلستثمار

10%121,2401.92%11219,2311.48%13,556,1281.94اإلستثمار كابيتال

12%138521.32%12218,0031.47%10,894,7451.56العربي لإلستثمار

9%111,3102.03%13264,5891.79%10,387,6291.49شركة البالد لإلستثمار

13%157761.20%14165,6571.12%9,414,9561.35الخير كابيتال

15%143010.47%15189,9101.28%7,070,5311.01إتش إس بي سي العربية السعودية

16%182210.34%166,5790.04%3,829,3060.55جدوى لالستثمار

17%161170.18%1765,6800.44%2,881,1270.41أرباح المالية

18%17650.10%1815,1330.10%796,3930.11هيرميس السعودية

19%21260.04%197450.01%430,0760.06اإلمارات دبي الوطني كابيتال

20%19160.02%202,9340.02%123,9130.02شركة جي آي بي كابيتال

21%2040.01%212,3970.02%66,4920.01شركة سيكو المالية

22%2210.00%2210.00%100.00اصول و بخيت لالستثمار

697,246,569100.00%14,820,340100.00%64,560100.00%

2022ديسمبر - االنترنت - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الموازية نمو 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

4%11,2158.37%14,656,47160.98%205,070,11683.65يقين كابتال

2%22,97820.52%21,392,61618.24%12,722,8015.19شركة البالد لإلستثمار

7%37034.84%3500,2686.55%9,596,8263.91الجزيرة كابيتال

1%43,39423.38%4288,3593.78%3,728,5061.52األهلي كابيتال

8%76334.36%5110,4991.45%3,255,8141.33اإلنماء لإلستثمار

12%101430.99%664,6190.85%2,844,2451.16الخير كابيتال

3%52,49617.20%7218,8192.87%2,677,2941.09الراجحي المالية

5%81,1307.79%891,2351.19%1,657,0910.68دراية المالية

11%62071.43%9126,7821.66%1,149,2110.47اإلستثمار كابيتال

9%94583.16%1086,9901.14%940,9150.38فرنسي كابيتال

6%117645.26%1162,6900.82%865,7000.35الرياض المالية

10%122251.55%1221,0870.28%410,5950.17األول لالستثمار

13%131050.72%1313,2810.17%133,8620.05العربي لإلستثمار

14%14630.43%142,5920.03%97,8220.04ميريل لينش المملكة العربية السعودية

245,150,798100.00%7,636,308100.00%14,514100.00%

2022ديسمبر - أداء شركات الوساطة لصناديق المؤشرات المتداولة 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةالقيمة االسمية المتداولةالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%13,24841.21%1464,801,00038.94%441,640,34038.45األهلي كابيتال

7%21571.99%2289,419,00024.25%281,555,43924.51إتش إس بي سي العربية السعودية

2%31,77422.51%3286,078,00023.97%273,664,94223.83الراجحي المالية

9%41201.52%441,979,0003.52%41,619,9383.62فرنسي كابيتال

6%54856.15%536,759,0003.08%36,469,6963.18الرياض المالية

4%66277.95%635,598,0002.98%35,145,5473.06الجزيرة كابيتال

3%76598.36%715,070,0001.26%14,932,6111.30اإلنماء لإلستثمار

5%86097.73%814,337,0001.20%14,224,1761.24دراية المالية

8%91401.78%94,449,0000.37%4,408,5160.38شركة البالد لإلستثمار

10%10390.49%102,988,0000.25%2,816,9380.25العربي لإلستثمار

12%1140.05%111,650,0000.14%1,612,9330.14األول لالستثمار

11%12200.25%12532,0000.04%524,1940.05جدوى لالستثمار

1,148,615,271100.00%1,193,660,000100.00%7,882100.00%

2022ديسمبر - أداء شركات الوساطة في الصكوك والسندات 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%117,28044.32%14,311,67137.82%26,298,29538.47الراجحي المالية

2%213,00233.35%23,619,16331.75%21,448,58831.37األهلي كابيتال

4%31,5714.03%3759,7006.66%4,526,1376.62الجزيرة كابيتال

6%49702.49%4734,4496.44%4,317,6246.32فرنسي كابيتال

5%51,3583.48%5694,0556.09%4,097,3075.99دراية المالية

3%62,6296.74%6600,1645.26%3,575,5885.23الرياض المالية

7%77081.82%7195,4961.71%1,186,4331.74اإلنماء لإلستثمار

10%83040.78%8174,0231.53%1,021,8081.49العربي لإلستثمار

8%95011.28%9117,7311.03%712,4741.04اإلستثمار كابيتال

11%102950.76%1096,9780.85%604,5830.88األول لالستثمار

9%113170.81%1180,6620.71%483,4360.71شركة البالد لإلستثمار

12%12430.11%128,2780.07%47,9950.07ميريل لينش المملكة العربية السعودية

13%13100.03%136,3210.06%36,8720.05يقين كابتال

14%1420.01%141,4550.01%8,5260.01الخير كابيتال

68,365,666100.00%11,400,146100.00%38,990100.00%

2022ديسمبر - أداء شركات الوساطة لصناديق االستثمار المتداولة المغلقة 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

ال يوجد تداوالت

2022ديسمبر - أداء شركات الوساطة لسوق المشتقات 

Classification: Public


