
الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

2%12,976,25620.75%12,436,586,84229.98%63,516,307,94719.03األهلي كابيتال

1%23,289,96122.94%21,129,736,57913.90%48,363,518,78714.49الراجحي المالية

8%4543,7643.79%3429,250,8365.28%25,777,249,8397.72مورقان العربية السعودية. بي. شركة جي

3%31,119,7257.81%4533,359,8796.56%24,099,504,7027.22دراية المالية

5%5647,9214.52%5420,819,0615.18%18,214,710,9715.46الجزيرة كابيتال

11%8514,5123.59%6342,293,0544.21%17,647,866,9995.29مورغان ستانلي

4%6888,0506.19%7381,387,9514.69%16,662,797,5384.99الرياض المالية

10%10524,3183.66%8282,652,6673.48%16,118,879,5264.83جولدمان ساكس العربية السعودية

6%7594,2324.14%9343,548,5174.23%15,918,777,8684.77فرنسي كابيتال

7%9547,0843.81%10341,636,8044.20%15,261,004,4734.57إتش إس بي سي العربية السعودية

9%12530,4213.70%11213,303,2602.62%11,853,306,2843.55ميريل لينش المملكة العربية السعودية

13%11333,9692.33%12240,484,1162.96%10,477,019,4353.14العربي لإلستثمار

16%15218,9321.53%13158,165,9491.95%8,463,755,5562.54هيرميس السعودية

12%14460,7453.21%14169,773,6972.09%8,131,667,2542.44اإلنماء لإلستثمار

15%13259,2921.81%15178,740,9862.20%7,552,648,0612.26اإلستثمار كابيتال

14%16303,7732.12%16143,977,6591.77%6,383,879,5971.91شركة البالد لإلستثمار

17%17168,3561.17%1780,116,3770.99%4,223,795,4491.27كريديت سويس العربية السعودية

18%1895,0380.66%1862,834,3380.77%3,115,617,2250.93فالكم للخدمات المالية

20%1961,5450.43%1959,612,4070.73%2,526,398,7020.76اإلمارات دبي الوطني كابيتال

19%2079,2850.55%2051,556,7710.63%2,442,826,9080.73الخير كابيتال

22%2144,2200.31%2137,091,7720.46%2,390,938,2940.72سيتي جروب العربية السعودية

21%2249,1010.34%2231,124,6330.38%1,359,120,6100.41األول لالستثمار

23%2338,4200.27%2325,773,8740.32%1,352,671,6710.41مجموعة النفيعي لإلستثمار

24%2418,4530.13%2412,309,5200.15%710,642,6190.21شركة جي آي بي كابيتال

26%259,8110.07%256,898,8190.08%444,095,1740.13شركة سيكو المالية

27%267,5500.05%266,787,6500.08%355,639,8840.11أرباح المالية

25%2712,1940.09%273,738,1320.05%273,397,4020.08جدوى لالستثمار

28%292,8820.02%281,791,4540.02%90,363,8560.03اصول و بخيت لالستثمار

29%282,5140.02%292,790,5680.03%74,683,2040.02دويتشه لألوراق المالية

30%304360.00%30297,1580.00%19,423,3880.01الخبير المالية

333,822,509,222100.00%8,128,441,330100.00%14,342,760100.00%

2022مايو - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الرئيسية 



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

2%12,783,44026.66%11,036,411,76822.86%43,868,873,86422.39األهلي كابيتال

1%22,905,80027.83%2956,183,81421.09%39,808,690,05620.32الراجحي المالية

3%31,106,49710.60%3525,303,80011.59%23,792,216,68312.14دراية المالية

5%4589,0175.64%4365,736,0638.07%15,853,831,3538.09الجزيرة كابيتال

6%5482,2334.62%5283,663,5496.26%12,827,878,1776.55فرنسي كابيتال

4%6670,8646.43%6258,667,3675.71%10,333,939,2165.27الرياض المالية

9%7280,2952.68%7204,276,4104.51%8,611,798,0704.40إتش إس بي سي العربية السعودية

7%9446,9854.28%8158,344,0893.49%7,476,481,9083.82اإلنماء لإلستثمار

11%8236,8722.27%9161,541,9063.56%6,423,710,1593.28العربي لإلستثمار

10%10241,3102.31%10154,794,6053.41%6,358,498,9423.25اإلستثمار كابيتال

8%11282,1062.70%11122,264,4592.70%5,373,945,6102.74شركة البالد لإلستثمار

12%1293,9010.90%1283,652,6471.85%4,473,628,6182.28هيرميس السعودية

13%1389,5600.86%1358,978,3281.30%2,947,137,4161.50فالكم للخدمات المالية

15%1460,6450.58%1458,525,8151.29%2,492,178,9401.27اإلمارات دبي الوطني كابيتال

14%1572,7760.70%1544,752,7040.99%2,139,335,1481.09الخير كابيتال

16%1637,6020.36%1625,324,8200.56%1,334,844,8260.68مجموعة النفيعي لإلستثمار

17%1735,3790.34%1719,879,1760.44%889,545,7590.45األول لالستثمار

19%188,1590.08%185,592,1480.12%367,910,4580.19شركة سيكو المالية

20%196,1090.06%195,531,0460.12%281,777,5750.14أرباح المالية

18%2010,8400.10%203,407,7510.08%259,918,8650.13جدوى لالستثمار

21%213200.00%21286,3410.01%11,704,8430.01اصول و بخيت لالستثمار

23%22600.00%2241,7300.00%2,517,0050.00شركة جي آي بي كابيتال

22%23680.00%231,2660.00%85,6580.00الخبير المالية

195,930,449,150100.00%4,533,161,602100.00%10,440,838100.00%

2022مايو - االنترنت - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الرئيسية 



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%120,54230.53%13,883,69226.95%285,702,31726.13الراجحي المالية

3%27,17410.66%21,756,79712.19%123,256,17011.27الجزيرة كابيتال

2%38,26712.29%31,697,67311.78%116,278,01510.63دراية المالية

4%46,3129.38%41,467,32610.18%111,060,29910.16األهلي كابيتال

5%64,3026.39%5861,6475.98%99,997,4409.15إتش إس بي سي العربية السعودية

6%52,0993.12%61,359,6689.44%80,317,5417.35الرياض المالية

9%71,9262.86%7653,6304.54%51,022,0784.67فرنسي كابيتال

17%99571.42%8361,1382.51%27,654,1612.53هيرميس السعودية

12%111,2951.92%9229,8451.60%24,275,0102.22اإلنماء لإلستثمار

10%81,7352.58%10394,3462.74%24,156,8392.21العربي لإلستثمار

14%241,2181.81%1128,0420.19%17,211,9981.57جدوى لالستثمار

15%109941.48%12351,0152.44%16,851,0511.54اإلستثمار كابيتال

11%131,6632.47%13188,0321.30%15,516,6141.42فالكم للخدمات المالية

21%253220.48%1422,1090.15%14,649,5171.34مورقان العربية السعودية. بي. شركة جي

16%129751.45%15226,2471.57%14,471,2911.32شركة البالد لإلستثمار

7%191,9632.92%16100,6780.70%11,579,0471.06جولدمان ساكس العربية السعودية

13%151,2771.90%17127,8170.89%11,057,5261.01مورغان ستانلي

20%143820.57%18155,6381.08%10,168,1880.93مجموعة النفيعي لإلستثمار

19%174030.60%19112,6860.78%8,400,1240.77شركة جي آي بي كابيتال

18%168851.32%20117,3040.81%6,498,5060.59ميريل لينش المملكة العربية السعودية

8%181,9522.90%21109,4870.76%5,979,1860.55كريديت سويس العربية السعودية

23%201480.22%2266,2400.46%5,916,5240.54أرباح المالية

24%22980.15%2334,5660.24%3,177,3330.29اإلمارات دبي الوطني كابيتال

22%212090.31%2450,1790.35%3,111,7570.28الخير كابيتال

25%23970.14%2533,0020.23%2,229,6080.20اصول و بخيت لالستثمار

27%27260.04%261,9150.01%1,988,4640.18شركة سيكو المالية

26%26570.08%2719,2210.13%865,4210.08األول لالستثمار

1,093,392,027100.00%14,409,940100.00%67,278100.00%

2022مايو - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الموازية نمو 



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%119,27635.27%13,542,89930.56%255,191,49830.37الراجحي المالية

3%36,84112.52%21,652,80814.26%115,024,84013.69الجزيرة كابيتال

2%28,16114.93%31,662,15214.34%113,756,84113.54دراية المالية

4%46,12111.20%41,410,87912.17%106,920,41212.73األهلي كابيتال

7%51,8483.38%5612,3385.28%46,731,1845.56فرنسي كابيتال

5%62,0553.76%6536,2694.63%37,762,7384.49إتش إس بي سي العربية السعودية

6%71,8603.40%7501,8994.33%31,714,9303.77الرياض المالية

10%101,2642.31%8227,4831.96%23,878,4292.84اإلنماء لإلستثمار

9%81,4882.72%9338,1322.92%21,041,0412.50العربي لإلستثمار

11%181,2182.23%1028,0420.24%17,211,9982.05جدوى لالستثمار

12%99561.75%11326,3822.82%15,917,2791.89اإلستثمار كابيتال

8%121,5892.91%12174,2551.50%14,661,8091.75فالكم للخدمات المالية

13%119521.74%13215,9321.86%13,817,8501.64شركة البالد لإلستثمار

14%133520.64%14147,6291.27%9,649,0791.15مجموعة النفيعي لإلستثمار

17%141340.25%1561,3570.53%5,616,0290.67أرباح المالية

15%152230.41%1659,4000.51%5,010,9690.60هيرميس السعودية

16%161910.35%1741,4070.36%2,796,8530.33الخير كابيتال

18%17670.12%1833,7880.29%2,400,1550.29اإلمارات دبي الوطني كابيتال

19%19570.10%1919,2210.17%865,4210.10األول لالستثمار

20%2030.01%202300.00%239,2000.03شركة سيكو المالية

21%2110.00%2110.00%770.00اصول و بخيت لالستثمار

840,208,629100.00%11,592,503100.00%54,657100.00%

2022مايو - االنترنت - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الموازية 



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

7%18653.66%12,368,00626.31%126,079,91858.59فالكم للخدمات المالية

1%27,60832.22%22,150,10123.89%26,851,48312.48األهلي كابيتال

3%32,74911.64%31,762,98219.59%17,707,9528.23شركة البالد لإلستثمار

2%45,22322.12%41,124,99112.50%15,539,8647.22الراجحي المالية

8%58253.49%5474,3635.27%9,070,0644.21الجزيرة كابيتال

4%82,1889.27%6184,0832.05%5,140,3792.39دراية المالية

5%61,4446.12%7259,3872.88%4,415,3642.05اإلنماء لإلستثمار

9%95102.16%8145,5701.62%2,601,6761.21إتش إس بي سي العربية السعودية

6%101,0474.43%9119,3551.33%2,287,3371.06الرياض المالية

12%72250.95%10223,9462.49%2,283,1391.06مجموعة النفيعي لإلستثمار

10%113321.41%11108,3741.20%1,446,0170.67فرنسي كابيتال

13%121990.84%1237,6540.42%628,0380.29اإلستثمار كابيتال

11%132851.21%1326,7990.30%556,4350.26العربي لإلستثمار

14%14950.40%148,5340.09%461,5080.21ميريل لينش المملكة العربية السعودية

15%15140.06%155,2780.06%126,0310.06الخير كابيتال

17%1610.00%161,0000.01%9,7400.00هيرميس السعودية

16%1720.01%1770.00%710.00األول لالستثمار

215,205,015100.00%9,000,430100.00%23,612100.00%

2022مايو - أداء شركات الوساطة لصناديق المؤشرات المتداولة 



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةالقيمة االسمية المتداولةالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%112246.92%1155,220,00053.91%152,430,51753.75األهلي كابيتال

2%26926.54%273,807,00025.64%72,721,02825.64الجزيرة كابيتال

3%33111.92%332,157,00011.17%31,962,40811.27إتش إس بي سي العربية السعودية

8%420.77%411,000,0003.82%11,077,9003.91الراجحي المالية

4%5145.38%58,125,0002.82%8,124,2152.86جدوى لالستثمار

5%6135.00%65,273,0001.83%5,042,1491.78الرياض المالية

6%751.92%72,082,0000.72%2,020,9680.71العربي لإلستثمار

9%810.38%8200,0000.07%199,6600.07هيرميس السعودية

7%931.15%934,0000.01%30,4850.01دراية المالية

283,609,330100.00%287,898,000100.00%260100.00%

2022مايو - أداء شركات الوساطة في الصكوك والسندات 



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%157,30441.39%119,116,67543.01%155,007,72942.92األهلي كابيتال

2%251,31637.07%214,287,98132.14%116,537,29632.27الراجحي المالية

3%313,6779.88%34,087,7119.20%33,265,4829.21الرياض المالية

4%44,2743.09%42,233,6805.02%18,073,4775.00فرنسي كابيتال

5%53,2072.32%51,247,5622.81%10,048,9832.78دراية المالية

6%62,8252.04%61,149,5992.59%9,349,6642.59الجزيرة كابيتال

8%71,1920.86%7567,0351.28%4,627,9491.28العربي لإلستثمار

7%81,4461.04%8391,7630.88%3,176,8200.88اإلنماء لإلستثمار

9%99090.66%9315,3830.71%2,582,5080.72شركة البالد لإلستثمار

12%103700.27%10307,9830.69%2,411,7220.67فالكم للخدمات المالية

11%117160.52%11279,1500.63%2,267,3060.63إتش إس بي سي العربية السعودية

10%128610.62%12276,4850.62%2,237,8120.62اإلستثمار كابيتال

13%132290.17%1385,3620.19%702,5940.19الخير كابيتال

14%14710.05%1453,1510.12%431,8010.12األول لالستثمار

15%15200.01%1531,5260.07%275,9610.08أرباح المالية

15%16200.01%1615,9380.04%125,2160.03ميريل لينش المملكة العربية السعودية

17%1710.00%175,0000.01%42,0000.01هيرميس السعودية

361,164,319100.00%44,451,984100.00%138,438100.00%

2022مايو - أداء شركات الوساطة لصناديق االستثمار المتداولة المغلقة 


