
الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%13,245,60224.09%11,007,567,23518.89%36,999,719,65717.34الراجحي المالية

2%22,802,46820.80%2886,975,03116.63%31,476,940,63214.76األهلي كابيتال

3%31,146,8608.51%3495,395,1199.29%18,620,266,6198.73دراية المالية

5%4660,1964.90%4374,071,1967.01%13,073,841,2296.13الجزيرة كابيتال

9%7474,7113.52%5246,275,3734.62%12,395,020,3175.81جولدمان ساكس العربية السعودية

7%8526,2523.91%6219,443,3994.11%11,670,159,3295.47مورغان ستانلي

8%5497,3593.69%7266,363,1944.99%10,984,611,3835.15فرنسي كابيتال

16%12229,4581.70%8138,440,9232.60%9,779,815,3764.58إتش إس بي سي العربية السعودية

4%6760,3545.64%9264,504,4984.96%9,403,186,9844.41الرياض المالية

6%9540,7194.01%10191,605,2413.59%8,048,592,0043.77ميريل لينش المملكة العربية السعودية

10%11377,2632.80%11139,646,3852.62%7,333,415,5323.44مورقان العربية السعودية. بي. شركة جي

12%10310,6042.31%12185,721,4183.48%6,855,042,4123.21العربي لإلستثمار

17%16213,9781.59%13125,788,4702.36%6,350,045,1572.98هيرميس السعودية

11%14371,3512.76%14135,532,2292.54%5,132,653,1142.41اإلنماء لإلستثمار

15%13245,0811.82%15136,309,5392.56%5,020,338,6682.35اإلستثمار كابيتال

13%15279,1082.07%16132,085,0552.48%4,617,875,3872.16األول لالستثمار

14%17265,9211.97%17103,736,9581.94%3,639,049,2771.71شركة البالد لإلستثمار

18%1891,4850.68%1888,816,8791.66%2,602,197,2291.22الخير كابيتال

20%2082,4320.61%1941,201,2360.77%1,935,938,7160.91سيتي جروب العربية السعودية

19%2190,4850.67%2033,597,9920.63%1,857,847,1190.87كريديت سويس العربية السعودية

21%1975,6300.56%2149,507,1040.93%1,687,050,6630.79يقين كابتال

22%2270,9910.53%2217,948,9840.34%1,145,552,7440.54شركة جي آي بي كابيتال

25%2429,1720.22%2316,071,5960.30%829,456,0000.39اإلمارات دبي الوطني كابيتال

24%2332,0120.24%2416,725,5570.31%739,737,6630.35مجموعة النفيعي لإلستثمار

23%2634,3830.26%256,729,5410.13%498,422,1010.23جدوى لالستثمار

26%2510,5710.08%268,416,8790.16%389,510,2340.18أرباح المالية

27%274,9760.04%273,931,2270.07%154,567,0770.07شركة سيكو المالية

28%282,5550.02%281,667,2970.03%64,239,6400.03اصول و بخيت لالستثمار

29%295780.00%29784,5650.01%11,955,5950.01دويتشه لألوراق المالية

30%301010.00%3042,1500.00%3,446,6160.00الخبير المالية

213,320,494,475100.00%5,334,902,270100.00%13,472,656100.00%

2022نوفمبر - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الرئيسية 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%12,857,61928.89%1864,357,20923.38%30,398,208,75022.71الراجحي المالية

2%22,641,50926.70%2809,913,36721.91%28,116,073,85421.00األهلي كابيتال

3%31,132,57511.45%3485,488,85213.13%18,359,873,97513.72دراية المالية

5%4607,9876.15%4332,421,7388.99%11,350,742,5998.48الجزيرة كابيتال

6%6390,5963.95%5188,578,3685.10%7,938,737,0415.93فرنسي كابيتال

4%5620,6726.27%6208,901,0175.65%6,948,975,5585.19الرياض المالية

9%7224,8782.27%7127,960,5683.46%4,646,975,7313.47العربي لإلستثمار

7%8356,2413.60%8124,179,3253.36%4,540,400,1703.39اإلنماء لإلستثمار

12%12130,1381.32%988,449,5352.39%4,378,240,4483.27هيرميس السعودية

10%9199,2522.01%1095,685,4302.59%3,418,642,1652.55اإلستثمار كابيتال

8%11256,0982.59%1194,422,1862.55%3,308,508,8322.47شركة البالد لإلستثمار

11%10181,6981.84%1295,406,2642.58%3,066,665,6282.29األول لالستثمار

13%1377,5630.78%1360,137,4881.63%1,835,847,7981.37الخير كابيتال

14%1472,6440.73%1442,115,2851.14%1,555,924,5681.16يقين كابتال

15%1534,8660.35%1527,963,9310.76%1,474,808,3571.10إتش إس بي سي العربية السعودية

18%1726,8240.27%1614,426,7620.39%757,286,1050.57اإلمارات دبي الوطني كابيتال

17%1630,0570.30%1715,324,7310.41%666,753,6440.50مجموعة النفيعي لإلستثمار

16%1934,2470.35%186,700,4680.18%496,758,7440.37جدوى لالستثمار

19%189,1910.09%197,634,2650.21%338,903,9980.25أرباح المالية

20%204,4250.04%203,179,0330.09%157,238,9120.12شركة جي آي بي كابيتال

21%212,9750.03%212,862,5650.08%98,348,8580.07شركة سيكو المالية

22%222400.00%22203,1350.01%6,789,2910.01اصول و بخيت لالستثمار

23%23330.00%231,0980.00%19,9680.00الخبير المالية

133,860,724,994100.00%3,696,312,620100.00%9,892,328100.00%

2022نوفمبر - االنترنت - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الرئيسية 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

5%12,4593.56%16,243,15329.89%1,266,880,67761.64الرياض المالية

1%219,80728.69%23,736,00817.89%197,868,1809.63الراجحي المالية

3%39,05813.12%32,981,48714.27%129,596,7096.31الجزيرة كابيتال

2%410,57915.32%42,233,25610.69%106,810,1965.20دراية المالية

4%56,4269.31%51,552,6317.43%79,711,1553.88األهلي كابيتال

11%221,3611.97%686,4630.41%52,800,1072.57إتش إس بي سي العربية السعودية

6%62,2933.32%7654,9783.14%26,438,9281.29فرنسي كابيتال

10%101,4492.10%8343,8481.65%21,278,3621.04األول لالستثمار

14%81,2001.74%9395,9921.90%19,251,5320.94اإلستثمار كابيتال

17%258741.27%1026,7060.13%18,476,2520.90جدوى لالستثمار

8%71,8272.65%11541,0122.59%17,482,2040.85شركة البالد لإلستثمار

9%201,6262.36%12118,2290.57%15,918,5770.77مورقان العربية السعودية. بي. شركة جي

15%91,1221.63%13394,9361.89%15,669,4430.76يقين كابتال

13%111,2671.84%14257,1781.23%10,435,7640.51اإلنماء لإلستثمار

18%126670.97%15166,9830.80%9,888,3870.48مورغان ستانلي

21%174600.67%16129,2650.62%9,831,2480.48هيرميس السعودية

12%141,3031.89%17149,9870.72%9,236,2930.45جولدمان ساكس العربية السعودية

16%139141.32%18154,0330.74%9,223,0360.45العربي لإلستثمار

7%152,1673.14%19148,3570.71%7,839,3510.38ميريل لينش المملكة العربية السعودية

20%184770.69%20126,3510.60%7,325,4820.36الخير كابيتال

24%163010.44%21145,5270.70%7,297,1520.36أرباح المالية

23%193700.54%22120,0610.57%6,603,9280.32مجموعة النفيعي لإلستثمار

19%215450.79%23117,9060.56%6,488,2490.32شركة جي آي بي كابيتال

22%233760.54%2434,6040.17%1,674,2720.08كريديت سويس العربية السعودية

25%241000.14%2529,0960.14%1,296,2570.06اصول و بخيت لالستثمار

27%2620.00%262000.00%58,6400.00شركة سيكو المالية

26%2740.01%271000.00%29,9000.00اإلمارات دبي الوطني كابيتال

27%2820.00%28750.00%5,2570.00سيتي جروب العربية السعودية

2,055,415,536100.00%20,888,422100.00%69,036100.00%

2022نوفمبر - أداء شركات الوساطة ألسهم السوق الموازية نمو 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%118,92932.67%13,402,93927.22%181,541,22926.59الراجحي المالية

2%310,44618.03%22,158,79017.27%102,392,40515.00دراية المالية

3%28,83115.24%32,171,18317.37%96,983,71114.20الجزيرة كابيتال

4%46,24010.77%41,412,31111.30%75,596,26811.07األهلي كابيتال

9%151,2042.08%578,8200.63%49,414,3707.24إتش إس بي سي العربية السعودية

5%52,0913.61%6886,2167.09%43,737,8876.41الرياض المالية

6%61,7463.01%7467,2733.74%20,797,8773.05فرنسي كابيتال

12%188741.51%826,7060.21%18,476,2522.71جدوى لالستثمار

11%81,0751.86%9285,8482.29%15,386,2782.25اإلستثمار كابيتال

7%71,4812.56%10361,0122.89%15,145,0042.22شركة البالد لإلستثمار

10%91,1692.02%11265,4452.12%14,799,7412.17األول لالستثمار

8%111,2362.13%12246,3841.97%9,988,7891.46اإلنماء لإلستثمار

13%108681.50%13259,5102.08%9,695,9571.42يقين كابتال

14%127331.27%14143,2811.15%8,220,7761.20العربي لإلستثمار

17%142190.38%1585,9340.69%7,094,9531.04هيرميس السعودية

18%131770.31%16121,6040.97%6,013,0040.88أرباح المالية

15%173460.60%1759,2630.47%3,742,4220.55الخير كابيتال

16%162610.45%1867,6250.54%3,663,6520.54مجموعة النفيعي لإلستثمار

19%2040.01%191000.00%29,8000.00اصول و بخيت لالستثمار

21%2010.00%201000.00%29,2400.00شركة سيكو المالية

20%1920.00%217000.01%22,7150.00شركة جي آي بي كابيتال

682,772,327100.00%12,501,044100.00%57,933100.00%

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

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

6%21,0296.02%13,066,65033.84%288,249,41960.60اإلنماء لإلستثمار

5%11,1536.74%23,299,68236.41%156,475,64332.89يقين كابتال

3%33,01617.63%3988,58110.91%9,244,7271.94شركة البالد لإلستثمار

1%44,25424.87%4467,3155.16%5,583,2831.17األهلي كابيتال

2%53,74921.92%5447,3314.94%4,755,7701.00الراجحي المالية

8%65233.06%6307,6433.39%3,395,7470.71الجزيرة كابيتال

13%111050.61%756,1120.62%2,579,3710.54الخير كابيتال

9%72771.62%8192,0732.12%1,743,3670.37اإلستثمار كابيتال

4%91,2827.49%964,6910.71%1,336,4280.28دراية المالية

7%81,0065.88%1081,6990.90%1,072,4950.23الرياض المالية

10%102311.35%1156,1640.62%631,3440.13فرنسي كابيتال

11%122301.34%1214,3820.16%306,7680.06األول لالستثمار

14%14930.54%135,7150.06%175,2930.04ميريل لينش المملكة العربية السعودية

12%131580.92%1414,3180.16%143,1870.03العربي لإلستثمار

475,692,840100.00%9,062,356100.00%17,106100.00%

2022نوفمبر - أداء شركات الوساطة لصناديق المؤشرات المتداولة 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةالقيمة االسمية المتداولةالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%115251.01%11,288,086,00052.22%1,088,804,62852.37األهلي كابيتال

6%251.68%21,088,332,00044.12%904,780,74343.52الرياض المالية

2%38528.52%354,948,0002.23%51,301,6042.47إتش إس بي سي العربية السعودية

3%43511.74%420,698,0000.84%19,585,2380.94الجزيرة كابيتال

8%510.34%510,000,0000.41%9,898,7000.48فرنسي كابيتال

5%672.35%64,500,0000.18%4,363,6940.21العربي لإلستثمار

4%793.02%7199,0000.01%193,8860.01دراية المالية

7%841.34%827,0000.00%26,9960.00اإلنماء لإلستثمار

2,078,955,489100.00%2,466,790,000100.00%298100.00%

2022نوفمبر - أداء شركات الوساطة في الصكوك والسندات 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%114,80643.16%14,419,24644.28%26,976,16344.45األهلي كابيتال

2%211,91134.72%22,842,73328.48%17,121,47528.21الراجحي المالية

3%33,49510.19%31,035,08310.37%6,225,65810.26الرياض المالية

4%41,0002.91%4496,4844.97%3,029,4104.99الجزيرة كابيتال

5%58312.42%5339,0553.40%2,133,0873.51دراية المالية

7%63691.08%6248,5912.49%1,511,9452.49اإلستثمار كابيتال

11%72140.62%7144,3451.45%869,0371.43العربي لإلستثمار

6%85851.71%8118,9531.19%747,4761.23اإلنماء لإلستثمار

9%93551.03%9105,7281.06%674,2511.11فرنسي كابيتال

10%102340.68%1076,9230.77%484,3500.80األول لالستثمار

13%11680.20%1168,1080.68%402,2100.66يقين كابتال

8%123631.06%1265,0030.65%392,3110.65شركة البالد لإلستثمار

12%13760.22%1320,1190.20%118,9690.20ميريل لينش المملكة العربية السعودية

14%1410.00%1410.00%70.00الخبير المالية

60,686,347100.00%9,980,372100.00%34,308100.00%

2022نوفمبر - أداء شركات الوساطة لصناديق االستثمار المتداولة المغلقة 

Classification: Public



الترتيبالنسبةالصفقاتالترتيبالنسبةكمية التداوالتالترتيبالنسبةقيمة التداولشركة الوساطة

1%1450.00%118550.00%3,896,15050.00األهلي كابيتال

1%1450.00%118550.00%3,896,15050.00إتش إس بي سي العربية السعودية

7,792,300100.00%370100.00%8100.00%

2022نوفمبر - أداء شركات الوساطة لسوق المشتقات 

Classification: Public


