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  الفهرس

 
 

 
ات القوى العاملة  .1  3 مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

ي  .2
 
ات القوى العاملة لوكاالت التصنيف االئتمان  18 مؤشر

ات القوى العاملة لمؤسسات البنية األساسية للسوق .3  19 مؤشر

ات القوى العاملة  .4 كلمؤشر  20 التقنية المالية اتشر

ي ممارسة نشاط التعامل و/ أو اإلدارة و/ أو الحفظ .5
 
 23 الكفاية المالية لمؤسسات السوق المالية ف

ي  .6
 
 32 ممارسة نشاط التعامل بصفة وكيل قيم التداوالت لدى مؤسسات السوق المالية ف

ي ممارسة نشاط اإلدارة .7
 
 36 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 45 معدل الشكاوى ضد مؤسسات السوق المالية المودعة لدى الهيئة .8

ي سويت / عولجت إىل إجماىلي عدد الشكاوى نسبة الشكاوى .9
 49 عىل مؤسسات السوق المالية الت 

 62  معدل توفر خدمة الوساطة .10

ي ممارسة نشاط إدارة الصناديق .11
 
 عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 62 اإلسثمارية

ي نشاط الحفظعدد حجم األصول تحت نشاط الحفظ لدى مؤسسات  .12
 
 70 السوق المالية المرخص لها ف

 75 عدد طلبات ترصي    ح تجربة التقنية المالية .13
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 المقدمة
 

 

 

 

 

 

 
 

  

ي إطار سعيها الدائم 
 
ف عليها الهيئة رب  ع السنوي، وذلك ف ي تشر

م تقرير الجهات الت 
ّ
يش هيئة السوق المالية أن تقد

ي السوق المالية، وتعزيز الثقة بها، ورفع مستوى الشفافية واإلفصاح فيها. 
 
 نحو توفير البيانات للمتعاملير  ف

ة بالجهات المرتبطة بالسوق المالية السعودية؛ إذ يشتمل عىل وي  هدف هذا التقرير إىل إتاحة بيانات تفصيلية متعلق

، باإلضافة  ي
 
بيانات متنوعة عن مؤسسات السوق المالية، ومؤسسات البنية األساسية، ووكاالت التصنيف االئتمان

كات التقنية المالية المرصح لها.   إىل شر
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %100 17 %100 12 %100 12 %100 11  المالية ميراك شركة 1

 %100 7 %100 6 %100 6 %100 6 المالية رزين شركة 2

 %100 5 %100 5 %100 4 %100 3 المالية جوا شركة 3

 %100 3 %100 5 %100 5 %100 3 المالية سدو شركة 4

 %100 4 %100 4 %100 3 %0 0 المالية سديد شركة 5

 %100 4 %100 1 %100 1 %0 0 لالستثمار المتقدمة رواسي شركة 6

 %100 4 %100 4 %0 0 %0 0 لألستثمار جدارة شركة 7

 %94 162 %95 155 %95 157 %95 159 لالستثمار اإلنماء شركة 8

 %93 14 %93 15 %92 12 ينطبق ال ينطبق ال المالية منافع شركة 9
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %91 253 %87 267 %86 261 %91 233 المالية الراجحي شركة 10

 %91 11 %0 0 %0 0 ينطبق ال ينطبق ال المالية األوسط والشرق لندن شركة 11

 %89 18 %94 16 %94 16 %94 18 المالية معيار شركة 12

 %89 290 %89 286 %87 287 %87 291 المالية الرياض شركة 13

 %89 175 %88 172 %88 170 %89 152 لالستثمار البالد شركة 14

 %88 371 %89 369 %89 374 %89 366 المالية األهلي شركة 15

 %88 8 %67 9 %63 8 %71 7 لألستثمار سبعين شركة 16

 %86 7 %100 2 %0 0 %0 0 المالية مشورة شركة 17

 %86 14 %88 8 %88 8 %100 8 المالية تمرة شركة 18
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %86 197 %85 190 %85 189 %84 178 المالية دراية شركة 19

 %86 7 %83 6 %100 5 %0 0 لألستثمار محافظ شركة 20

 %85 192 %86 184 %86 171 %75 59 لالستثمار األول شركة 21

 %85 160 %85 151 %85 142 %85 148 شركة العربي المالية 22

 %85 219 %83 221 %82 221 %83 219 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 23

 %84 19 %81 16 %80 15 %88 16 المالية آرش شركة 24

 %84 37 %72 25 %75 28 %84 31 لالستثمار العالمية العائلة مكتب شركة 25

 المالية لألوراق االستثمار شركة 26
 (كابيتال االستثمار) والوساطة

141 82% 141 82% 140 83% 140 83% 

 %83 6 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال   المالية كابيتال دوم شركة 27
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %82 11 %100 7 %100 5 ينطبق ال ينطبق ال المالية آفاق شركة 28

 %82 56 %81 53 %80 51 %76 46 المالية ألفا شركة 29

 %82 83 %81 78 %81 74 %79 67 كابيتال بي أي جي شركة 30

 %81 32 %86 21 %84 19 %76 21 المالية لالوراق ثروات شركة 31

 %81 180 %83 186 %83 181 %83 174 المالية لألسواق الجزيرة شركة 32

 %81 16 %82 17 %82 17 %82 17 المالية أديم شركة 33

 %81 97 %81 106 %82 104 %82 107 السعودية كابيتال الخير شركة 34

 %80 25 %80 25 %83 24 %82 22 لالستثمار أسياف شركة 35

 %80 5 %80 5 %80 5 %80 5  المالية الخيل براق شركة 36

 %80 5 %80 5 %0 1 %0 0 المالية الخزانة شركة 37
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %80 103 %79 102 %80 98 %79 96 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 38

 %79 14 %80 15 %81 16 %81 16   المالية تأثير شركة 39

 %79 42 %78 36 %76 37 %77 35 المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة 40

 لالستثمار األول ظبي أبو شركة 41
 السعودية

13 69% 15 73% 15 80% 18 78% 

 %78 9 %71 7 %71 7 %70 10 لإلستثمار سدرة شركة 42

 %78 32 %68 34 %66 32 %80 25 المالية لالستشارات المالية النمو شركة 43

 والتنمية لالقتصاد السعودية الشركة 44
 (كابيتال سدكو) المالية لألوراق

97 76% 103 77% 98 78% 96 77% 

 العربية كابيتال تشارترد ستاندرد 45
 السعودية

12 75% 11 82% 12 75% 13 77% 

 %76 17 %85 13 %89 9 %80 10 المالية معرفة شركة 46
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %76 97 %79 100 %80 98 %78 93 المالية الخبير شركة 47

 %76 21 %77 22 %75 20 %68 19 السعودية العربية ترست نورذن شركة 48

 %76 38 %76 38 %77 39 %78 41 الثروات إلدارة الوطني شركة 49

 %75 8 %78 9 %75 8 %75 8 المالية إحاطة شركة 50

 %74 23 %73 22 %73 22 %73 22 السعودية العربية ساكس جولدمان شركة 51

 العربية مورقان. بي. جي شركة 52
 السعودية

36 78% 39 74% 40 73% 50 74% 

 %74 50 %72 50 %72 47 %71 35 المالية مشاركة شركة 53

 %73 33 %86 28 %86 28 %78 40 لالستثمار ملكيه شركة 54

 %73 15 %83 12 %78 9 %78 9 لالستثمار القيمة شركاء شركة 55
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %73 55 %77 56 %76 55 %74 53 االستثمارية بخيت و أصول شركة 56

 %73 139 %74 136 %73 131 %72 127 لالستثمار جدوى شركة 57

 %73 11 %73 11 %73 11 %73 11 الوطنية الصكوك شركة 58

 %72 25 %71 24 %72 25 %67 21 السعودية العربية جروب سيتي شركة 59

 %71 21 %74 19 %72 18 %75 4 المالية رصانة شركة 60

 %71 31 %74 34 %73 33 %72 29 كابيتال عودة شركة 61

 إلدارة الخليجيون المستثمرون شركة 62
 األصول

7 71% 7 71% 7 71% 7 71% 

 %71 7 %67 9 %63 8 %60 5 المالية فرصة شركة 63

 %70 33 %72 36 %70 37 %76 34 السعودية العربية سويس كريديت شركة 64
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %70 33 %70 33 %70 33 %71 28 المالية الوساطة شركة 65

 %70 61 %70 56 %69 51 %70 57 المالية سدرة شركة 66

 %70 10 %60 10 %60 10 %62 13 االول الفريق شركة 67

 %69 13 %88 16 %81 21 %78 18 المالية درهم شركة 68

 %69 35 %73 40 %73 41 %70 40 لالستثمار النفيعي مجموعة 69

 %69 29 %69 29 %68 28 %65 26 كابيتال األول شركة 70

 %68 22 %67 21 %70 23 %68 22 السعودية لالستثمار أشمور شركة 71

 %68 28 %63 27 %63 27 %63 24 الكويتي السعودي التمويل بيت شركة 72

 %67 46 %75 48 %75 48 %65 48 المالية أرباح شركة 73
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %67 15 %67 15 %69 16 %71 14 المالية للخدمات وثيق شركة 74

 %67 9 %67 9 %67 9 %67 9 كابيتال أنفال شركة 75

 %67 3 %67 3 %67 3 ينطبق ال ينطبق ال المالية السعودية أوان شركة 76

 %67 9 %63 8 %67 9 %67 9 المالية السعودية ميلون واي ان بي شركة 77

 %67 9 %63 8 %67 6 %80 5 لالستثمار األوسط الشرق جسر شركة 78

 %67 9 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال العربية إمكان شركة 79

 %67 3 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية القيم المال رأس شركة 80

 السعودية العربية سي بي إس إتش شركة 81
 المحدودة

326 82% 374 68% 274 59% 287 66% 

 %65 31 %69 29 %69 29 %71 31 المالية الملز شركة 82
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %65 26 %60 20 %65 23 %65 20 المالية كسب شركة 83

 %64 22 %68 22 %70 23 %62 21 المالية الدخيل مجموعة 84

 %64 22 %59 22 %59 22 %61 23 كابيتال إتقان شركة 85

 %63 8 %75 8 %75 8 %60 5 المالية اإلرتقاء شركة 86

 %62 13 %69 13 %69 13 %71 14 الخليجي المال بيت شركة 87

 %62 26 %65 26 %68 28 %66 29 المالية لألوراق السعودية العربية دويتشه 88

 العربية المملكة لنش ميريل شركة 89
 السعودية

20 60% 20 60% 21 62% 21 62% 

 %61 18 %77 13 %77 13 %86 14 المالية الوطنية ركاز شركة 90

 %61 62 %59 58 %61 59 %59 54 السعودية لالستثمار بلوم شركة 91
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %60 5 %67 6 %67 6 %67 12 المالية هللة وتسعون تسعة 92

 %60 15 %67 9 %73 11 %78 9 السعودية العربية روك بالك شركة 93

 بي آي سي اجريكول كريدي شركة 94
 المالية العربية

13 38% 13 38% 12 42% 12 58% 

 %56 32 %58 40 %53 34 %56 25 المالية السعودية سيكو 95

 %56 9 %56 9 %56 9 %56 9 كابيتال جوجيت األولى شركة 96

 لالستشارات السعودية إثمار شركة 97
 المالية

9 56% 9 56% 9 56% 9 56% 

 %56 9 %56 9 %56 9 %56 9 لالستثمار أموال راز شركة 98

 %55 11 %67 9 %63 8 %70 10 المالية اسناد شركة 99

 كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 100
 السعودية

28 61% 26 62% 27 56% 28 54% 
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %53 17 %56 18 %50 18 %47 17 السعودية العربية كابيتال شعاع شركة 101

 %50 6 %60 5 %75 4 %60 5 المالية نارم شركة 102

 %50 30 %56 34 %53 30 %50 28 السعودية ستانلي مورغان شركة 103

 السعودية باريبا بي إن بي شركة 104
 لالستثمار

16 63% 19 53% 19 53% 16 50% 

 هيرميس-المالية المجموعة شركة 105
 السعودية

41 46% 43 49% 42 50% 42 50% 

 السعودية العربية ستريت ستايت شركة 106
 المالية للحلول

10 50% 9 44% 10 50% 10 50% 

 %50 10 %50 10 %50 10 %50 10 السعودية العربية ناتيكسيس شركة 107

 %50 6 %50 6 %67 6 %57 7 السعودية العربية جرينستون شركة 108

 %50 6 %50 8 %43 7 %67 6  المالية النمو بيت شركة 109



  

15 
 Public -عام  

ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %50 4 %50 4 %60 5 %60 5 المالية نطاق شركة 110

 %50 16 %47 15 %56 16 %62 13 السعودية العربية إس بي يو شركة 111

 %50 2 %33 3 %33 3 %33 3 السعودية آر كي كي شركة 112

 %47 19 %53 19 %55 20 %55 20 لالستثمار كامكو شركة 113

 السعودية انفستكورب شركة 114
 المالية لالستثمارات

14 43% 16 38% 17 47% 17 47% 

 %45 11 %50 6 %60 5 %40 10 المالية تنمية شركة 115

 %45 11 %40 10 %33 9 %40 10 السعودية العربية جنرال سوسيتيه شركة 116

 %44 9 %50 10 %44 9 %40 10 السعودية العربية ميزوهو شركة 117

 السعودية المتوسط البحر شركة 118
 لالستثمار

17 41% 16 44% 16 44% 16 44% 
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 %43 7 %60 10 %60 10 %29 7 المالية أموال 119

 %43 14 %50 14 %46 13 %35 17 المالية جي أم بي مجموعة 120

 %41 17 %46 13 %50 12 %38 8 المالية اركابيتا شركة 121

 %41 17 %41 17 %41 17 %41 17 المالية أريب شركة 122

 %40 10 %50 8 %50 8 %33 6 السعودية االستثمارية كابيتال فينشر 123

 %40 10 %50 8 %0 0 %0 0 اإلدارية هيكلة شركة 124

 %40 15 %37 19 %31 16 %31 16 المالية السعودية إتش إف جي شركة 125

 %40 10 %25 4 %33 3 %33 9 المالية إجادة شركة 126

 %38 8 %33 6 %29 7 %33 6 المحدودة السعودية العربية الزارد شركة 127
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ات القوى العاملة   -1  مؤسسات السوق الماليةلمؤشر

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد نسبة السعودة العدد

 للخدمات السعودية العربية سي بي ام إس 128
 االستشارية

7 43% 7 43% 5 60% 6 33% 

 %33 6 %33 6 %33 6 %33 6 أيه أس كي بارتنرز إم آي أف شركة 129

 %27 15 %32 19 %30 20 %47 30 سويكورب شركة 130

 السعودية كومباني اند موليس شركة 140
 المحدودة

3 0% 3 0% 3 0% 5 20% 

كة ام ام سي المالية 141  %0 1 %0 0 %0 0 ال ينطبق ال ينطبق شر

كة عوائد األصول المالية 142  %0 1 %0 0 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق شر

اإلجماىلي 
1 4,784 77% 5,109 77% 5,100 77% 5,252 77% 

 
ي  / له ال ينطبق: لم يرخص 

 ترخيصه ألغ 

ي حينه ا1-
 
كات كانت مرخصة ف ي إلجماىلي يشتمل عىل بيانات لشر

لغ 
ُ
 ترخيصها  وأ
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 Public -عام  

 
ي ال ينطبق: لم يرخص 

 ترخيصه له / ألغ 

 

ي   -2
 
ات القوى العاملة لوكاالت التصنيف االئتمان  مؤشر

 

 م
اسم وكالة التصنيف 

ي 
 
 االئتمان

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 انت   ذكر
نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة

 %88 1 7 %100 0 3 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية حليالتالت شركة 1

2 
 أنفيستورز موديز شركة

 كي ليمتد ايست ميديل سيرفس
 برانش ايه أس

2 2 50% 2 2 50% 2 2 50% 2 2 50% 

 %50 4 30 %43 7 35 %43 7 35 %62 5 56 للتصنيف سمه وكالة شركة 3

 واي بيه استراليا فيتش شركة 4
 دي تي

2 1 33% 2 1 33% 2 1 33% 2 1 33% 

 ريتنجز جلوبال بي آند إس 5
 ليمتد يورب

13 3 13% 13 3 13% 13 3 13% 12 3 7% 

 44% 11 53 38% 13 55 35% 13 52 51% 11 73 اإلجمالي
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 Public -عام  

ات القوى العاملة لمؤسسات البنية األساسية للسوق -3   مؤشر
  

 م
البنية  ةمؤسساسم 

 األساسية للسوق

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 انت   ذكر
نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة

1 
كة مركز إيداع األوراق  شر
 المالية "مركز اإليداع" 

45 5 96% 47 5 94% 51 6 95% 57 8 95% 

كة تداول السعودية 2  %91 22 58 %91 21 58 %91 21 57 %90 20 60 شر

3 
كة مركز مقاصة األوراق  شر

 المالية )مقاصة(
21 6 78% 25 7 75% 25 8 79% 26 8 82% 

 %91 38 141 90% 35 134 89% 33 129 90% 31 126 اإلجماىلي 

 

  



  

20 
 Public -عام  

ات القوى العاملة  -4 كلمؤشر  التقنية المالية اتشر
 

 

  

كة التقنية الماليةا م  سم شر

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 انت   ذكر
نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة

1 
كة أصول وبخيت  شر

 االستثمارية
1 0 100% 2 0 100% 2 0 100% 2 0 100% 

كة صكوك المالية 2  %95 7 14 %100 5 10 %100 3 11 %100 1 10 شر

كة منافع المالية 3  %93 2 12 %92 2 11 %93 3 12 %95 2 17 شر

كة أصيل المالية 4  %86 10 12 %91 5 6 %93 7 8 %92 6 6 شر

كة أبيان المالية 5  %86 1 6 %83 0 6 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق شر

6 
كة مالءة للتقنية  شر

 المالية
 %80 2 8 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

7 
كة ميسان للتقنية  شر

 المالية
15 8 48% 7 6 85% 7 5 75% 7 5 75% 

كة دينار لالستثمار 8  %75 0 12 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق شر



  

21 
 Public -عام  

ات القوى العاملة  -4 كلمؤشر  التقنية المالية اتشر
 

 

  

كة التقنية الماليةا م  سم شر

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 انت   ذكر
نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة

كة مضاربة المالية 9  %71 1 6 %71 1 6 %82 1 10 %71 1 6 شر

10 
كة إمكان العربية  شر

 المحدودة
6 2 63% 6 3 67% 6 4 80% 4 5 67% 

11 
كة عوائد األصول  شر

 المالية
4 4 75% 5 4 67% 6 4 70% 12 6 61% 

12 
كة تقنيات مكيال  شر

 المالية
5 3 50% 5 5 50% 6 6 50% 6 4 60% 

كة منصة وثاق المالية 13  %36 1 10 %67 1 2 %22 2 7 %33 2 7 شر

كة آفاق المالية 14  %100 2 4 %100 1 4 %100 1 2 شر
ال 

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 ال ينطبق

15 
كة بذور التكافل  شر

 للتمويل
1 3 75% 1 3 75% 1 3 75% 

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق
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 Public -عام  

ات القوى العاملة  -4 كلمؤشر  التقنية المالية اتشر
 

 

  

كة التقنية الماليةا م  سم شر

ي الرب  ع  الرب  ع األول
 
 الرابعالرب  ع  الثالثالرب  ع  الثان

 م2022عام  م2022عام  م2022عام  م2022عام 

 انت   ذكر
نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة
 انت   ذكر

نسبة 

 السعودة

16 
كة يقير  للخدمات  شر

 المالية
4 1 60% 4 1 60% 4 1 60% 

ال 
 ينطبق

ال 
 ينطبق

 ال ينطبق

17 
كة التمويل الجماعي  شر
 )  المحدودة )سكوبير

9 5 100% 10 5 100% 
ال  ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق

 ينطبق
ال 

 ينطبق
 ال ينطبق

 %76 44 111 %80 39 77 80% 44 92 74% 39 93 اإلجمالي

 ترخيصه ألغي/  له يرخص لم: ينطبق ال
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 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 21.07 19.84 21.02 21.35 10.32 المالية للحلول السعودية ستريت ستايت 1

 14.41 14.90 15.06 14.98 12.94 لالستثمار السعودية باريبا بي إن بي شركة 2

 11.92 14.57 15.66 15.20 11.66 السعودية العربية سويس كريديت شركة 3

 13.92 14.40 14.66 16.12 15.19 المالية السعودية ميلون واي ان بي شركة 4

 12.79 12.28 11.48 11.50 11.32 السعودية العربية إس بي يو شركة 5

 12.00 12.15 9.06 11.04 10.84 المالية لألوراق السعودية العربية دويتشه 6

 9.90 10.89 11.03 10.80 9.42 المالية كابيتال فاب 7

 5.92 9.69 5.00 7.93 9.09 السعودية العربية ساكس جولدمان شركة 8

 7.70 9.29 9.52 8.27 6.66 السعودية العربية جروب سيتي شركة 9



  

24 
 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 8.53 8.65 8.68 8.08 8.11 السعودية العربية كابيتال تشارترد ستاندرد 10

 8.53 8.57 8.00 8.29 6.41 السعودية العربية مورقان. بي. جي شركة 11

 7.10 7.21 7.23 7.34 5.38 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 12

 2.33 7.17 6.92 4.65 6.44 السعودية هيرميس-المالية المجموعة شركة 13

 4.53 6.44 7.20 ينطبق ال ينطبق ال المالية السعودية اركابيتا 14

 6.09 6.11 6.30 5.69 4.78 المالية الوساطة شركة 15

 6.12 5.86 4.55 4.81 5.73 المالية لإلستثمارات السعودية انفستكورب شركة 16

 6.18 5.68 6.05 4.47 4.60 األصول إلدارة الخليجيون المستثمرون شركة 17

 5.93 5.38 4.06 7.15 7.99 السعودية العربية ترست نورذن شركة 18
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 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 3.80 5.27 4.58 6.19 5.50 السعودية العربية المملكة لنش ميريل شركة 19

 3.97 4.89 5.06 7.13 3.65 المالية آرش شركة 20

 4.81 4.47 4.91 5.42 6.17 السعودية ستانلي مورغان شركة 21

 4.93 4.39 5.06 4.47 5.49 لإلستثمار السعودية ناتيكسيس 22

 3.96 4.39 3.48 3.86 4.30 كابيتال بي أي جي شركة 23

 2.74 3.74 3.81 3.83 3.37  المالية السعودية إتش إف جي 24

 2.10 3.69 4.42 ينطبق ال ينطبق ال المالية رصانة 25

 2.96 3.61 3.87 3.57 ينطبق ال السعودية العربية روك بالك شركة 26

 3.81 3.60 3.72 3.21 2.39 المالية الملز شركة 27



  

26 
 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 3.23 3.56 3.58 3.39 3.77 الكويتي السعودي التمويل بيت شركة 28

 0.93 3.46 3.93 0.91 0.91 لالستثمار السعودية المتوسط البحر شركة 29

 العربية بي آي سي اجريكول كريدي شركة 30
 المالية

 2.48 3.44 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال

 3.34 3.39 2.87 2.60 2.61 المالية الرياض شركة 31

 السعودية العربية سي بي إس إتش شركة 32
 المحدودة

1.74 1.87 1.68 3.36 3.98 

 2.50 3.30 3.41 5.42 2.56 المالية معيار 33

 3.24 3.20 3.21 2.80 3.04 شركة العربي المالية 34

 3.23 3.09 4.03 3.31 3.98 لالستثمار كامكو شركة 35

 3.67 3.03 3.17 3.04 1.85 المالية السعودية سيكو 36
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 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 1.89 2.70 2.29 3.12 1.24 المالية لالوراق ثروات شركة 37

 2.23 2.69 1.99 1.96 2.02 كابيتال األول شركة 38

 2.73 2.57 2.26 1.83 2.09 لالستثمار البالد شركة 39

 2.45 2.43 2.49 3.17 2.33 كابيتال عودة شركة 40

 2.26 2.33 2.27 2.33 1.96 لالستثمار اإلنماء شركة 41

 2.10 2.29 10.03 5.16 6.72 لالستثمار األول شركة 42

 2.22 2.21 2.35 2.40 2.22 المالية الراجحي شركة 43

44 
 والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة

 (كابيتال االستثمار)
2.01 1.90 2.01 2.14 2.28 

 1.90 2.13 1.48 1.64 1.86 السعودية لالستثمار أشمور شركة 45



  

28 
 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 2.23 2.07 2.02 1.86 1.72 السعودية لالستثمار بلوم شركة 46

 1.38 2.05 1.67 1.74 1.56 كابيتال إتقان شركة 47

 1.62 1.95 1.70 2.04 1.40 المالية سدرة شركة 48

 2.27 1.92 1.27 1.78 1.68 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 49

 1.54 1.90 2.39 2.17 1.85 لالستثمار ملكيه شركة 50

 1.45 1.83 1.79 1.83 1.54 المالية لألسواق الجزيرة شركة 51

 1.49 1.77 2.32 1.74 1.55 الخليجي المال بيت شركة 52

 1.85 1.75 1.52 1.49 1.80 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 53

 1.64 1.70 1.97 2.00 2.65 المالية األهلي شركة 54



  

29 
 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 1.67 1.70 1.68 1.71 1.49 لالستثمار النفيعي مجموعة 55

 1.41 1.68 1.28 1.73 1.16 المالية دراية شركة 56

 1.40 1.63 1.45 1.50 1.77 لالستثمار العالمية العائلة مكتب 57

 1.47 1.63 1.28 1.48 2.81 الوطنية الصكوك شركة 58

 1.29 1.53 1.53 1.92 1.67 المالية مشاركة شركة 59

 1.03 1.52 1.64 1.99 1.50 المالية  ألفا 60

 1.80 1.51 1.45 1.43 1.69 االستثمارية بخيت و أصول شركة 61

 1.42 1.48 1.54 1.48 1.44 السعودية كابيتال الخير شركة 62

 1.54 1.48 1.66 1.66 1.49 المالية لالستشارات المالية النمو شركة 63



  

30 
 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

64 
 لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية الشركة
 (كابيتال سدكو) المالية

1.38 1.69 1.46 1.37 1.26 

 2.12 1.36 1.57 1.75 1.66 الثروات إلدارة الوطني شركة 65

 1.41 1.36 1.38 1.43 1.38 سويكورب شركة 66

 1.26 1.31 1.37 1.42 2.40 السعودية العربية كابيتال شعاع شركة 67

 2.14 1.28 1.33 1.10 1.64 لالستثمار جدوى شركة 68

 1.18 1.22 1.26 1.39 1.27 المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة 69

 1.08 1.16 1.19 1.24 1.11 المالية الخبير شركة 70

 1.17 1.16 1.23 1.30 1.35 المالية أرباح شركة 71

 1.25 1.15 1.27 1.50 1.51 المالية كسب شركة 72



  

31 
 Public -عام  

ي ممارسة  مؤسسات السوق الماليةلالكفاية المالية  -5
 
التعامل و/أو اإلدارة و/أو نشاط ف

 الحفظ
 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 0.72 1.07 3.62 1.33 2.20 المالية درهم شركة 73

 0.00 1.07 1.07 0.79 0.79 المالية هللة وتسعون تسعة 74

 1.70 0.89 1.16 1.10 1.48 المالية أريب شركة 75

 0.61 0.66 1.00 1.02 1.17 المالية أديم شركة 76

 

ي ال ينطبق: لم يرخص 
 ترخيصه له / ألغ 



  

32 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط التعامل بصفة  -6
 
قيم التداوالت لدى مؤسسات السوق المالية ف

 وكيل

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

 م2022عام  الرابعالرب  ع  م2022عام  الثالثالرب  ع 

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 110,401 737 109,664 142,378 1,088 141,290 المالية الراجحي شركة 1

 104,728 258 104,469 140,720 433 140,287 المالية األهلي شركة 2

 54,577 311 54,266 69,066 499 68,567 المالية دراية شركة 3

 38,498 454 38,044 47,873 526 47,347 المالية لألسواق الجزيرة شركة 4

 34,433 32 34,402 24,605 16 24,589 السعودية العربية ساكس جولدمان شركة 5

 33,914 2,009 31,905 40,028 158 39,870 المالية الرياض شركة 6

 28,204 19 28,186 30,269 32 30,237 السعودية ستانلي مورغان شركة 7

 27,484 127 27,357 29,726 208 29,518 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 8

 السعودية العربية سي بي إس إتش شركة 9
 المحدودة

33,294 133 33,427 20,315 82 20,397 



  

33 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط التعامل بصفة  -6
 
قيم التداوالت لدى مؤسسات السوق المالية ف

 وكيل

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

 م2022عام  الرابعالرب  ع  م2022عام  الثالثالرب  ع 

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 العربية المملكة لنش ميريل شركة 10
 السعودية

17,129 21 17,149 20,141 18 20,159 

 19,935 44 19,892 16,946 5 16,940 السعودية العربية مورقان. بي. جي شركة 11

 19,651 47 19,603 23,778 97 23,681 شركة العربي المالية 12

 هيرميس-المالية المجموعة شركة 13
 السعودية

15,860 54 15,914 18,003 35 18,038 

 16,319 94 16,225 5,994 14 5,980 لالستثمار األول شركة 14

 15,473 57 15,416 19,814 164 19,650 لالستثمار اإلنماء شركة 15

 المالية لألوراق االستثمار شركة 16
 (كابيتال االستثمار) والوساطة

16,454 170 16,625 14,362 52 14,414 

 11,307 55 11,252 14,900 77 14,823 لالستثمار البالد شركة 17

 6,840 35 6,805 8,535 96 8,439 السعودية كابيتال الخير شركة 18



  

34 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط التعامل بصفة  -6
 
قيم التداوالت لدى مؤسسات السوق المالية ف

 وكيل

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

 م2022عام  الرابعالرب  ع  م2022عام  الثالثالرب  ع 

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 5,664 4 5,660 8,005 8 7,996 السعودية العربية سويس كريديت شركة 19

 5,097 134 4,963 5,373 70 5,303 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 20

 2,820 0 2,820 3,922 0 3,922 السعودية العربية جروب سيتي 21

 2,613 31 2,582 4,031 33 3,998 لالستثمار النفيعي مجموعة 22

 كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 23
 السعودية

3,783 0 3,783 2,517 0 2,517 

 2,497 28 2,469 3,072 14 3,058 كابيتال بي آي جي شركة 24

 1,332 32 1,300 2,143 7 2,136 لالستثمار جدوى شركة 25

 957 17 940 898 11 888 المالية أرباح شركة 26

 485 0 485 774 1 773 المالية السعودية سيكو 27



  

35 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط التعامل بصفة  -6
 
قيم التداوالت لدى مؤسسات السوق المالية ف

 وكيل

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

 م2022عام  الرابعالرب  ع  م2022عام  الثالثالرب  ع 

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 السوق الرئيسي 

 )مليون ريال(

 السوق الموازي

 )مليون ريال(

 المجموع

 )مليون ريال(

 141 0 141 245 0 245 المالية لألوراق السعودية العربية دويتشه 28

 134 3 132 143 10 133 االستثمارية بخيت و أصول شركة 29

 12 0 12 4 0 4 المالية الخبير شركة 30

 0 0 0 0 0 0 كابيتال عودة شركة 31

 619,040 4,713 614,327 730,140 3,945 726,195 االجمالي

 

 

 

 

 



  

36 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 249,314.89 265,104.68 268,384.15 306,707.75 272,404.45 المالية األهلي شركة 1

 79,860.15 86,859.56 80,657.70 86,500.55 91,103.46 المالية الرياض شركة 2

 63,366.73 63,346.78 71,802.68 69,685.54 69,867.94 لالستثمار اإلنماء شركة 3

 52,650.89 55,864.80 55,870.09 60,372.44 60,377.62 المالية الراجحي شركة 4

 48,462.13 44,226.93 44,994.33 54,514.49 47,588.71 لالستثمار جدوى شركة 5

6 
 والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة

 (كابيتال االستثمار)
29,291.65 34,023.02 31,010.02 28,996.89 25,169.46 

 24,418.60 24,828.09 23,767.37 25,479.51 22,430.99 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 7

 17,207.64 17,003.68 14,653.12 13,420.63 11,573.29 السعودية كابيتال الخير شركة 8

 16,383.59 16,048.48 9,463.62 10,381.91 9,820.42 شركة العربي المالية 9



  

37 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 15,502.93 18,009.33 1,803.71 2,109.23 1,837.67 لالستثمار األول شركة 10

 13,870.48 14,025.94 13,544.80 13,890.49 13,339.74 لالستثمار البالد شركة 11

 11,046.48 10,733.72 9,706.95 9,327.79 7,946.11 السعودية لالستثمار بلوم شركة 12

 10,005.27 6,256.61 6,153.52 7,046.81 6,199.38 السعودية ستانلي مورغان شركة 13

 9,758.14 9,589.03 9,672.94 10,321.58 9,821.70 المالية لألسواق الجزيرة شركة 14

 8,524.06 8,166.02 8,190.36 7,165.93 7,382.41 المالية الخبير شركة 15

 7,841.46 9,226.72 9,272.42 8,583.24 9,356.24 المالية ألفا شركة 16

 7,513.29 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية للحلول السعودية ستريت ستايت 17

 6,809.42 6,937.20 7,006.54 7,584.66 6,485.83 السعودية لالستثمار أشمور شركة 18

 6,007.57 6,690.83 6,887.59 6,513.59 6,420.61 المالية دراية شركة 19



  

38 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 5,967.88 6,464.89 6,162.63 7,039.82 6,658.16 كابيتال بي أي جي شركة 20

 5,807.01 5,840.54 4,390.54 4,292.50 4,089.25 لالستثمار ملكيه شركة 21

22 
 لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية الشركة
 (كابيتال سدكو) المالية

3,009.70 3,716.37 3,562.94 4,733.49 4,716.17 

 4,433.85 4,355.71 4,241.45 3,779.51 3,326.86 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 23

 3,799.57 3,800.20 2,777.70 3,098.98 3,038.33 المالية السعودية سيكو 24

 3,509.80 4,349.21 4,111.43 3,646.01 3,590.34 المالية لألوراق ثروات شركة 25

 3,340.98 2,945.94 1,833.25 1,719.27 1,273.63 كابيتال إتقان شركة 26

 3,269.69 2,882.96 3,090.37 3,304.17 2,902.18 المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة 27

 3,098.03 3,704.79 3,631.80 523.50 434.02 المالية تأثير شركة 28



  

39 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 2,981.37 2,601.09 2,537.19 2,764.58 1,930.78 المالية معيار شركة 29

 2,931.53 2,605.24 2,631.57 2,503.48 2,500.29 المالية الملز شركة 30

 2,711.23 2,620.90 1,742.41 1,531.04 1,523.06 المالية أديم شركة 31

 1,860.64 2,836.76 3,253.72 3,828.95 3,870.70 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 32

 1,848.39 1,800.07 1,871.67 1,741.67 1,602.46 المالية لالستشارات المالية النمو شركة 33

 1,800.23 1,756.39 1,782.81 1,521.73 1,570.86 المالية مشاركة شركة 34

 1,724.80 1,649.06 1,649.89 1,639.25 1,297.82 المالية سدرة شركة 35

 1,665.57 1,889.11 1,821.79 1,894.45 1,779.47 المالية القيمة شركاء شركة 36

 1,194.62 1,238.60 1,253.86 1,237.58 957.87 االستثمارية بخيت و أصول شركة 37

 1,162.93 1,132.18 1,136.65 1,239.40 939.25 أيه أس كي بارتنرز إم آي أف شركة 38



  

40 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 954.47 856.75 891.39 836.96 801.58 كابيتال األول شركة 39

 884.80 951.54 943.70 1,044.76 915.58 لالستثمار كامكو شركة 40

 813.94 369.82 284.26 270.82 251.59 المالية أريب شركة 41

 800.28 800.28 1,991.65 1,991.65 1,811.17 السعودية العربية كابيتال شعاع شركة 42

 808.74 1,083.28 1,173.39 1,307.51 1,326.89 المالية أرباح شركة 43

 653.35 679.69 691.82 664.65 657.56 المالية كسب شركة 44

45 
 لالستثمارات السعودية انفستكورب شركة
 المالية

738.00 738.00 764.63 739.50 628.13 

 612.08 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية آركابيتا شركة 46

 571.52 730.10 1,030.09 1,002.40 995.56 الكويتي السعودي التمويل بيت شركة 47



  

41 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 كابيتال أنفال شركة 48

 547.75 391.04 391.17 391.00 448.26 المالية الوساطة شركة 49

 403.40 401.24 409.58 238.25 129.57 لألستثمار سبعين شركة 50

 390.12 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال لالستثمار أموال راز شركة 51

 345.07 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال لالستثمار محافظ 52

 330.70 127.32 120.65 0.00 6.56 المالية معرفة شركة 53

 328.79 90.00 97.00 90.00 ينطبق ال المالية تنمية شركة 54

 306.65 344.11 365.86 436.14 395.19 كابيتال عودة شركة 55

 255.00 255.00 255.00 255.00 255.00 المالي االتحاد بيت شركة 56

 232.30 236.61 213.94 163.76 146.31 الثروات إلدارة الوطني شركة 57



  

42 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 192.88 188.88 237.90 285.80 275.42 لالستثمار النفيعي مجموعة 58

 165.98 168.40 181.20 169.24 10.64 المالية ميراك شركة 59

 142.51 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية تمرة شركة 60

 141.97 141.97 141.97 141.97 141.97 المالية هللة وتسعون تسعة 61

 141.29 50.57 50.65 25.58 ينطبق ال لالستثمار أسياف شركة 62

 128.43 130.13 130.17 139.21 139.20 األصول إلدارة الخليجيون المستثمرون شركة 63

 89.50 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية آرش 64

 86.87 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية رصانة شركة 65

 84.90 84.90 82.20 73.75 67.75 المالية الوطنية ركاز شركة 66

 64.01 163.70 168.27 172.24 145.79 الخليجي المال بيت شركة 67



  

43 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

 51.53 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال لالستثمار سدرة شركة 68

 37.55 37.55 37.55 37.55 37.55 كابيتال جوجيت األولى شركة 69

 36.19 35.62 35.55 36.47 37.77 السعودية العربية سويس كريديت شركة 70

 34.55 34.55 34.55 34.55 34.55 المالية لألوراق المستثمر شركة 71

 26.77 12.69 12.90 0.00 ينطبق ال المالية جوا شركة 72

 9.46 9.46 9.46 0.00 0.00 المالية للخدمات وثيق شركة 73

 9.02 9.02 9.09 9.21 9.21 لالستثمار السعودية المتوسط البحر شركة 74

 1.71 18.77 357.28 308.26 10.00 المالية درهم شركة 75

 1.23 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية الخزانة 76



  

44 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط اإلدارة -7
 
 حجم األصول المدارة لدى مؤسسات السوق المالية ف

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع الرابع عام 

م2021  

 )مليون ريال(

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

77 
 السعودية العربية سي بي إس إتش شركة

 المحدودة
18,692.44 20,637.85 18,994.61 0.00 0.00 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 سويكورب شركة 78

 743,292.95 760,814.90 756,983.06 816,704.03 758,574.38 االجمالي1
 

 ترخيصه ألغي/  له يرخص لم: ينطبق ال

  ترخيصها وأُلغي حينه في مرخصة كانت لشركات بيانات على يشتمل اإلجمالي -1

 

 

 



  

45 
 Public -عام  

 المودعة لدى الهيئةمؤسسات السوق المالية ضد  الشكاوىمعدل  -8
 عميل(  1000)عدد الشكاوى لكل )

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 0.000 0.000 0.000 0.000 المالية لإلستثمارات السعودية انفستكورب شركة 1

 0.000 0.000 0.000 0.000 لالستثمار ملكيه شركة 2

 0.000 0.000 0.000 0.000 السعودية هيرميس-المالية المجموعة شركة 3

 0.000 0.000 0.000 0.000 المالية لالوراق ثروات شركة 4

 0.000 0.000 0.000 0.000 السعودية العربية مورقان. بي. جي شركة 5

 0.000 0.000 0.000 0.000 المالية سدرة شركة 6

 0.000 0.000 0.000 0.000 السعودية العربية المملكة لنش ميريل شركة 7

8 
  المالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية الشركة

 (كابيتال سدكو)
0.000 0.000 0.000 0.000 

 0.000 0.000 0.000 0.000 لالستثمار السعودية المتوسط البحر شركة 9

 0.000 0.000 0.000 1.460 لالستثمار جدوى شركة 10



  

46 
 Public -عام  

 المودعة لدى الهيئةمؤسسات السوق المالية ضد  الشكاوىمعدل  -8
 عميل(  1000)عدد الشكاوى لكل )

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 0.000 0.000 0.000 6.024 السعودية ستانلي مورغان شركة 11

 0.000 0.000 3.571 0.000 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 12

 0.000 0.000 4.587 0.000 كابيتال بي أي جي شركة 13

 0.000 0.000 5.263 0.000 السعودية لالستثمار أشمور شركة 14

 0.000 0.000 7.692 0.000 الثروات إلدارة الوطني شركة 15

 0.000 2.985 8.380 7.813 لالستثمار النفيعي مجموعة 16

 0.000 10.000 18.868 9.346 كابيتال عودة شركة 17

 0.052 0.101 0.118 0.041 لالستثمار اإلنماء شركة 18

 0.081 0.405 0.618 0.508 (كابيتال االستثمار) والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة 19

 0.116 0.149 0.581 0.067 لالستثمار البالد شركة 20



  

47 
 Public -عام  

 المودعة لدى الهيئةمؤسسات السوق المالية ضد  الشكاوىمعدل  -8
 عميل(  1000)عدد الشكاوى لكل )

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 0.159 0.182 0.364 0.082 المالية الرياض شركة 21

 0.165 0.294 0.572 0.923 المالية الراجحي شركة 22

 0.170 0.224 0.677 0.426 المالية لألسواق الجزيرة شركة 23

 0.309 0.501 0.891 0.503 المالية األهلي شركة 24

 0.316 1.589 0.453 0.310 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 25

 0.343 0.733 0.916 1.696 لالستثمار األول شركة 26

 0.379 0.345 0.085 0.487 شركة العربي المالية 27

 0.415 0.455 0.380 0.419 المالية دراية شركة 28

 0.434 0.000 0.000 2.193 السعودية لالستثمار بلوم شركة 29

 0.931 1.533 5.021 0.243 السعودية كابيتال الخير شركة 30

 1.634 6.154 18.125 2.917 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 31



  

48 
 Public -عام  

 المودعة لدى الهيئةمؤسسات السوق المالية ضد  الشكاوىمعدل  -8
 عميل(  1000)عدد الشكاوى لكل )

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 3.861 0.000 2.646 0.000 االستثمارية وبخيت أصول شركة 32

 7.519 9.174 ينطبق ال ينطبق ال كابيتال إتقان شركة 33

 8.065 0.000 0.000 0.000 المالية أرباح شركة 34

 8.475 16.667 0.000 0.000 المالية السعودية سيكو 35

 10.676 3.534 12.579 ينطبق ال المالية الخبير شركة 36

 11.364 0.000 17.544 ينطبق ال المالية لالستشارات المالية النمو شركة 37

 51.282 31.746 15.873 0.000 كابيتال األول شركة 38

 53.872 64.394 0.719 0.568 المحدودة السعودية العربية سي بي إس إتش شركة 39

 ال ينطبق 88.235 58.824 ينطبق ال المالية كسب شركة 40

 

ي ترخيصه
 عميل 50أقل من  / ال ينطبق: لم يرخص له  /  ألغ 

= )عدد الشكاوى / عدد العمالء 50 ا لديه مؤسسة من مؤسسات السوق الماليةمعدل الشكاوى لكل  -1   X (1000)( النشطير   عميل فأكي 



  

49 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 %100.00 %86.00 %80.95 %92.30 %78.94 المالية لألسواق الجزيرة شركة 1

2 
  والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة

 (كابيتال االستثمار)
50.00% 72.72% 78.94% 73.00% 100.00% 

 %100.00 %67.00 %83.00 %100.00 - السعودية كابيتال الخير شركة 3

 %100.00 %0.00 %66.66 %73.68 %56.81 اإلستثمار وإدارة لألصول سامبا شركة 4

 %100.00 %0.00 - %0.00 - المالية لألوراق المستثمر شركة 5

 %100.00 - %100.00 - - االستثمارية بخيت و أصول شركة 6

 %100.00 - - - - الخليجي المال بيت شركة 7

 %93.00 %65.00 %72.28 %88.88 %92.00 لالستثمار البالد شركة 8

 %88.00 %87.00 %61.11 %73.33 %100.00 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 9

 %88.00 %67.00 %80.67 %56.35 %85.53 المالية الراجحي شركة 10



  

50 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 %86.00 %57.00 %54.18 %75.93 %64.54 المالية األهلي شركة 11

 %85.00 %83.00 %81.81 %76.47 %76.92 شركة العربي المالية 12

 %83.00 %47.00 %77.77 %80.00 %54.16 المالية دراية شركة 13

 %82.00 %87.00 %81.48 %100.00 %90.24 لالستثمار اإلنماء شركة 14

 %67.00 %100.00 %75.00 %100.00 %100.00 المالية الخبير شركة 15

 %67.00 %17.00 %0.00 %50.00 %100.00 المالية كسب شركة 16

 %65.00 %84.00 %90.32 %96.42 %72.34 المالية الرياض شركة 17

 %64.00 %17.00 %87.50 %80.00 %65.21 لالستثمار األول شركة 18

 %50.00 %18.00 %66.66 %85.71 %65.51 المحدودة السعودية العربية سي بي إس إتش شركة 19

 %45.00 %88.00 %68.96 %93.75 %33.33 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 20



  

51 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 %25.00 %100.00 %100.00 - - كابيتال األول شركة 21

 %0.00 %100.00 %100.00 %66.66 - المالية أديم شركة 22

 %0.00 %0.00 - %0.00 - كابيتال إتقان شركة 23

 %0.00 %0.00 - - - المالية السعودية سيكو 24

 %0.00 - %100.00 - - المالية لالستشارات المالية النمو شركة 25

 %0.00 - %0.00 - - المالية هللة وتسعون تسعة 26

 %0.00 - - %0.00 - السعودية لالستثمار بلوم شركة 27

 %0.00 - - %0.00 - السعودية ستانلي مورغان شركة 28

 %0.00 - - - - المالية أرباح شركة 29

 %0.00 - - - - المالي االتحاد بيت شركة 30



  

52 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 - %100.00 %66.66 %100.00 %100.00 لالستثمار النفيعي مجموعة 31

 - %0.00 %100.00 %0.00 - كابيتال عودة شركة 32

 - %0.00 - - - سويكورب شركة 33

 - %0.00 - - - كابيتال ون جلف شركة 34

 - - %100.00 - - الثروات إلدارة الوطني شركة 35

 - - %100.00 - - السعودية لالستثمار أشمور شركة 36

 - - %100.00 - %100.00 كابيتال بي أي جي شركة 37

 - - %100.00 - - المالية مشاركة شركة 38

 - - %0.00 %0.00 %50.00 األصول إلدارة الخليجيون المستثمرون شركة 39

 - - %0.00 - %0.00 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 40



  

53 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 - - %0.00 - - السعودية العربية كابيتال شعاع شركة 41

 - - - %100.00 %100.00 المالية لألوراق السعودية العربية دويتشه 42

 - - - %100.00 - المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة 43

 - - - %100.00 - الكويتي السعودي التمويل بيت شركة 44

 - - - %100.00 - المالية الدخيل مجموعة 45

 - - - %0.00 %0.00 لالستثمار جدوى شركة 46

 - - - %0.00 - السعودية العربية جروب سيتي شركة 47

 - - - %0.00 - السعودية العربية سويس كريديت شركة 48

49 
 المالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية الشركة

 (كابيتال سدكو)
100.00% - - - - 

 - - - - - المالية أموال 50



  

54 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 - - - - - السعودية العربية كابيتال تشارترد ستاندرد 51

 - - - - - كابيتال جوجيت األولى شركة 52

 - - - - %100.00 لالستثمار السعودية المتوسط البحر شركة 53

 - - - - - االول الفريق شركة 54

 - - - - - السعودية هيرميس-المالية المجموعة شركة 55

 - - - - - المالية لألوراق السعودية المحفظة شركة 56

 - - - - - المالية الملز شركة 57

 - - - - - المالية الوساطة شركة 58

 - - - - - المالية لإلستثمارات السعودية انفستكورب شركة 59

 - - - - - المالية لالستشارات السعودية إثمار شركة 60



  

55 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 - - - - - المالية إحاطة شركة 61

 - - - - %100.00 المالية أريب شركة 62

 - - - - - كابيتال أنفال شركة 63

 - - - - - لالستثمار السعودية باريبا بي إن بي شركة 64

 - - - - - الوطني االستشارات بيت شركة 65

 - - - - - المالية لالوراق ثروات شركة 66

 - - - - - السعودية العربية ساكس جولدمان شركة 67

 - - - - - السعودية العربية مورقان. بي. جي شركة 68

 - - - - - المالية سدرة شركة 69

 - - - - - السعودية العربية جنرال سوسيتيه شركة 70



  

56 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 - - - - - لالستثمار كامكو شركة 71

 - - - - - السعودية آر كي كي شركة 72

 - - - - - المحدودة السعودية العربية الزارد شركة 73

 - - - - %97.91 المالية معرفة شركة 74

 - - - - - لالستثمار العالمية العائلة مكتب شركة 75

 - - - - - لالستثمار ملكيه شركة 76

 - - - - - السعودية العربية المملكة لنش ميريل شركة 77

 - - - - - السعودية العربية ميزوهو شركة 78

 - - - - - السعودية العربية ترست نورذن شركة 79

 - - - - - السعودية العربية إس بي يو شركة 80



  

57 
 Public -عام  

ي مؤسسات السوق المالية  عىلنسبة الشكاوى  -9
ولجتالت 

ُ
إىل إجماىلي عدد  ُسويت/ع

 1الشكاوى

 مؤسسات السوق المالية #
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 - - - - - السعودية االستثمارية كابيتال فينشر 81

 - - - - - المالية جي أم بي مجموعة 82

 

ي تم تسويتها أو معالجتها /إجماىلي عدد  -1
 الشكاوى المستلمةعدد الشكاوى الت 

 (  اليوجد شكاوى حسب تعريف إجماىلي الشكاوى -)

  



  

58 
 Public -عام  

 1توفر خدمة الوساطة  معدل -10

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 كابيتال عوده 1

 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 %100.00 السعودية هيرميس-المالية المجموعة شركة 2

 %100.00 %100.00 %100.00 %99.90 - المالية أرباح 3

 %100.00 %100.00 %99.50 %99.26 %100.00 المالية لألوراق السعودية العربية دويتشه 4

 %100.00 %100.00 %99.43 %99.64 %99.11 كابيتال بي أي جي شركة 5

 %100.00 %100.00 %97.50 %100.00 - المالية الخبير شركة 6

 %100.00 %99.87 %99.46 %99.87 %99.65 لالستثمار االنماء 7

 %100.00 %99.54 %100.00 %99.91 %99.90 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 8

 %100.00 %99.52 %99.37 %100.00 %100.00 السعودية العربية مورقان. بي. جي شركة 9

 %100.00 %99.49 %100.00 %95.19 %99.13 السعودية كابيتال الخير شركة 10



  

59 
 Public -عام  

 1توفر خدمة الوساطة  معدل -10

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 %100.00 %99.46 %100.00 %98.29 %100.00 السعودية العربية ساكس جولدمان 11

 %100.00 %99.41 %100.00 %100.00 %100.00 المالية السعودية سيكو 12

 %100.00 %99.32 %100.00 %100.00 %100.00 المالية الرياض 13

 %99.96 %100.00 %100.00 %99.94 %99.98 كابيتال الجزيرة 14

 %99.93 %99.62 %99.68 %98.91 %98.68 المالية الراجحي 15

 %99.92 %99.99 %99.99 %99.47 %100.00 السعودية العربية المملكة لنش ميريل شركة 16

 %99.85 %100.00 %100.00 %99.15 %99.86 كابيتال الفرنسي السعودى 17

 %99.64 %100.00 %100.00 %99.94 - السعودية العربية جروب سيتي شركة 18

 %99.59 %100.00 %100.00 %98.23 %97.16 المالية دراية 19

 %99.43 %99.77 %99.62 %99.89 %98.62 لالستثمار البالد شركة 20



  

60 
 Public -عام  

 1توفر خدمة الوساطة  معدل -10

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 %99.40 %100.00 %99.89 %99.46 %99.67 شركة العربي المالية 21

 %99.33 %95.69 %98.49 %98.81 %99.53 المحدودة السعودية العربية سي بي إس إتش 22

 %99.26 %100.00 %100.00 %99.97 %100.00 الستثمار جدوى 23

24 
  والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة

 (كابيتال االستثمار)
99.87% 100.00% 100.00% 99.55% 99.22% 

 %99.10 %100.00 %98.62 %98.95 %99.76 المالية األهلي شركة 25

 %99.05 %99.50 %99.58 %99.72 %100.00 لالستثمار النفيعي مجموعة 26

 %98.97 %98.64 %99.77 %99.74 %99.37 السعودية العربية سويس كريديت شركة 27

 %98.94 %99.55 %99.86 %100.00 %100.00 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 28

 %98.46 %90.18 %99.21 %98.17 %99.31 لالستثمار األول شركة 29

 %97.64 %99.48 %100.00 %99.38 %100.00 لالستثمار بخيت و اصول 30



  

61 
 Public -عام  

 1توفر خدمة الوساطة  معدل -10

 

 السوق المالية ةمؤسساسم  م
 الرب  ع الرابع

 م2021عام 

 الرب  ع األول

 م2022عام 

ي الرب  ع 
 
 الثان

 م2022عام 

 الثالثالرب  ع 

 م2022عام 

 الرابعالرب  ع 

 م2022عام 

 %96.55 %98.28 %95.74 %99.99 %95.82 السعودية ستانلي مورغان شركة 31

 

ي الجدول أعاله ليعكس مدى توافر خدمة الوساطة المقدمةمعدل توافر الخدمة بير  تداول ومؤسسات السوق المالية  ومؤشر  مؤشر معدل توافر خدمة الوساطة للعميلم, تم دمج كل من 2021ابتداًء من نسخة التقرير للرب  ع الرابع لعام  -1
 
 ف

 . انقطاع الخدمةكان مصدر   للعمالء أيا السوق المالية  مؤسساتمن  

  



  

62 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 156 113 43 150 107 43 143 101 42 المالية األهلي شركة 1

 85 77 8 73 65 8 73 65 8 لالستثمار جدوى شركة 2

 56 31 25 54 29 25 58 27 31 المالية الرياض شركة 3

 41 29 12 41 30 11 41 29 12 لالستثمار اإلنماء شركة 4

 39 35 4 39 35 4 32 28 4 السعودية لالستثمار بلوم شركة 5

 38 13 25 35 10 25 7 0 7 لالستثمار األول شركة 6

 34 30 4 32 29 3 21 18 3 كابيتال بي أي جي شركة 7

 30 16 14 30 16 14 27 15 12 لالستثمار البالد شركة 8

 26 24 2 23 21 2 19 17 2 كابيتال إتقان شركة 9



  

63 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 26 13 13 22 9 13 18 5 13 المالية لألسواق الجزيرة شركة 10

 25 8 17 24 7 17 23 7 16 المالية الراجحي شركة 11

 24 11 13 24 11 13 24 11 13 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 12

 23 19 4 23 19 4 23 19 4 السعودية كابيتال الخير شركة 13

14 
 والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة

 (كابيتال االستثمار)
5 17 22 5 19 24 5 17 22 

 20 16 4 20 16 4 19 15 4 المالية الخبير شركة 15

 18 15 3 20 17 3 20 17 3 المالية دراية شركة 16

 17 9 8 17 9 8 12 4 8 شركة العربي المالية 17

 16 16 0 12 12 0 13 13 0 المالية لالستشارات المالية النمو شركة 18



  

64 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 15 12 3 15 12 3 16 13 3 المالي لالستثمار األوسط الشرق شركة 19

 15 13 2 15 13 2 14 12 2 المالية ألفا شركة 20

 13 10 3 11 8 3 5 2 3 المالية مشاركة شركة 21

 12 11 1 10 9 1 9 8 1 المالية لالوراق ثروات شركة 22

 11 9 2 11 9 2 11 9 2 لالستثمار ملكيه شركة 23

 10 7 3 10 7 3 10 7 3 كابيتال األول شركة 24

 10 10 0 10 10 0 9 9 0 المالية أريب شركة 25

 10 4 6 9 3 6 9 3 6 المالية كسب شركة 26

 9 7 2 9 7 2 9 7 2 السعودية لالستثمار أشمور شركة 27



  

65 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 9 9 0 9 9 0 9 9 0   المالية تأثير شركة 28

 8 3 5 8 3 5 9 4 5 االستثمارية بخيت و أصول شركة 29

30 
 لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية الشركة
 (كابيتال سدكو) المالية

1 7 8 1 7 8 1 7 8 

 8 2 6 8 2 6 8 2 6 (كابيتال يقين) المالية يقين شركة 31

 8 8 0 8 8 0 8 8 0 المالية الملز شركة 32

 7 7 0 8 8 0 8 8 0 المالية أديم شركة 33

 6 3 3 6 3 3 6 3 3 المالية السعودية سيكو 34

 6 6 0 5 5 0 4 4 0 المالية تنمية شركة 35

 6 5 1 2 1 1 2 1 1 المالية أرباح شركة 36



  

66 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 6 5 1 1 0 1 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية رصانة شركة 37

 5 5 0 5 5 0 6 6 0 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 38

 5 5 0 4 4 0 3 3 0 المالية سدرة شركة 39

 4 4 0 6 6 0 6 6 0 المالية الوطنية ركاز شركة 40

 4 1 3 4 1 3 4 1 3 الخليجي المال بيت شركة 41

 4 3 1 4 3 1 3 3 0 المالية الوساطة شركة 42

 4 4 0 3 3 0 2 2 0 لألستثمار سبعين شركة 43

 3 2 1 3 2 1 4 3 1 الكويتي السعودي التمويل بيت شركة 44

 3 3 0 3 3 0 4 4 0 السعودية العربية كابيتال شعاع شركة 45



  

67 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 3 3 0 3 3 0 3 3 0 األصول إلدارة الخليجيون المستثمرون شركة 46

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 لالستثمار النفيعي مجموعة 47

 2 2 0 2 2 0 2 2 0 المالية لألوراق المستثمر شركة 48

 2 0 2 2 0 2 2 0 2 كابيتال عودة شركة 49

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 المالية معيار شركة 50

 2 1 1 2 1 1 2 1 1 السعودية ستانلي مورغان شركة 51

 2 2 0 2 2 0 2 2 0 المالية ميراك شركة 52

 2 2 0 2 2 0 2 2 0 المالية القيمة شركاء شركة 53

 2 2 0 2 2 0 1 1 0 المالية للخدمات وثيق شركة 54



  

68 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 2 2 0 1 1 0 1 1 0 لالستثمار أسياف شركة 55

 2 2 0 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية آرش 56

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 المالية هللة وتسعون تسعة 57

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 كابيتال جوجيت األولى شركة 58

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 لالستثمار السعودية المتوسط البحر شركة 59

 1 0 1 1 0 1 1 0 1 الثروات إلدارة الوطني شركة 60

 لإلستثمارات السعودية انفستكورب شركة 61
 المالية

0 1 1 0 1 1 0 1 1 

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 كابيتال أنفال شركة 62

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 المالي االتحاد بيت شركة 63



  

69 
 Public -عام  

ي ممارسة نشاط  -11
 
عدد الصناديق العامة والخاصة بحسب مؤسسات السوق المالية ف

 إدارة الصناديق االستثمارية

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

ي 
 
 الرب  ع الثان

 م2022 عام

 الثالثالرب  ع 

 م2022 عام

 الرابعالرب  ع 

 م2022 عام

 اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام اإلجماىلي  خاص عام

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 المالية جوا شركة 64

 1 0 1 1 0 1 1 0 1 لالستثمار كامكو شركة 65

 1 1 0 1 1 0 1 1 0 لإلستثمار سدرة شركة 66

 1 1 0 1 1 0 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال لالستثمار أموال راز شركة 67

 1 1 0 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال المالية آركابيتا شركة 68

 السعودية العربية سي بي إس إتش شركة 69
 المحدودة

18 9 27 0 0 0 0 0 0 

 ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال 0 0 0 1 1 0 المالية درهم شركة 70

 941 686 255 890 637 253 839 585 254 1اإلجمالي

 

ي ترخيصه
 ال ينطبق: لم يرخص له / ألغ 

ي حينه  اإلجماىلي  -1
 
كات كانت مرخصة ف ي يشتمل عىل بيانات لشر

لغ 
ُ
 ترخيصها  وأ



  

70 
 Public -عام  

 

ي  لها  المرخص المالية السوق مؤسسات لدى الحفظ نشاط تحت األصول حجم -12
 
 ف

 الحفظ نشاط

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

ريال()مليون   

 520,181.00 487,979.00 502,103.35 553,909.04 السعودية العربية ترست نورذن شركة 1

 232,880.00 106,510.00 97,230.00 98,840.00 المالية الرياض شركة 2

 206,453.17 222,332.90 244,023.34 261,716.03 المحدودة السعودية العربية سي بي إس إتش شركة 3

 182,707.78 189,676.67 186,550.04 209,106.52 المالية شركة العربي 4

 113,681.99 101,268.80 148,161.76 156,461.07 لالستثمار البالد شركة 5

 84,500.53 86,637.27 91,126.66 101,181.55 السعودية العربية مورقان. بي. جي شركة 6

 69,927.19 34,248.58 2,564.43 856.13 المالية كابيتال فاب 7

 67,640.43 66,576.92 62,749.00 62,202.50 لالستثمار اإلنماء شركة 8

 40,686.16 41,712.24 38,786.79 36,017.14 السعودية هيرميس-المالية المجموعة شركة 9



  

71 
 Public -عام  

ي  لها  المرخص المالية السوق مؤسسات لدى الحفظ نشاط تحت األصول حجم -12
 
 ف

 الحفظ نشاط

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

ريال()مليون   

 24,754.32 24,505.00 24,355.26 25,524.95 المالية لألسواق الجزيرة شركة 10

 24,560.57 24,067.31 16,367.20 15,597.10 لالستثمار النفيعي مجموعة 11

 15,631.17 19,772.78 22,686.47 22,429.27 السعودية العربية سويس كريديت شركة 12

13 
 االستثمار) والوساطة المالية لألوراق االستثمار شركة

 (كابيتال
20,954.29 17,800.58 16,805.29 15,335.69 

 13,800.00 13,811.25 14,501.25 13,931.25 السعودية العربية جروب سيتي شركة 14

 12,068.19 11,888.22 12,400.07 8,518.04 كابيتال الفرنسي السعودي شركة 15

 10,370.14 1,750.99 11,400.96 12,239.11 المالية لألوراق السعودية العربية دويتشه 16

 7,988.18 8,849.96 9,638.00 11,125.00 كابيتال بي أي جي شركة 17

 7,735.07 7,735.07 7,367.51 7,367.51 المالية كسب شركة 18



  

72 
 Public -عام  

ي  لها  المرخص المالية السوق مؤسسات لدى الحفظ نشاط تحت األصول حجم -12
 
 ف

 الحفظ نشاط

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

ريال()مليون   

 3,545.86 3,878.92 5,149.56 6,061.01 المالية يقين 19

 3,542.05 2,800.00 4,708.20 4,480.01 المالية األهلي شركة 20

 3,263.20 366.81 395.53 457.37 المالية للحلول السعودية ستريت ستايت 21

 2,909.18 3,617.89 3,581.12 4,306.25 االستثمارية بخيت و أصول شركة 22

 2,357.92 2,446.36 2,709.17 3,134.33 كابيتال عودة شركة 23

 1,074.25 816.61 806.61 197.90 كابيتال إتقان شركة 24

 1,000.00 3,952.68 55,229.21 52,619.20 المالية لالستشارات المالية النمو شركة 25

 860.00 790.00 500.00 500.00 السعودية كابيتال الوطني دبي اإلمارات شركة 26

 468.30 555.15 159.99 172.75 كابيتال األول شركة 27



  

73 
 Public -عام  

ي  لها  المرخص المالية السوق مؤسسات لدى الحفظ نشاط تحت األصول حجم -12
 
 ف

 الحفظ نشاط

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

ريال()مليون   

 465.00 0.00 0.00 0.00 المالية مشاركة شركة 28

 293.31 407.52 304.49 333.16 السعودية العربية إس بي يو شركة 29

 193.03 208.44 189.99 201.93 لالستثمار جدوى شركة 30

 129.16 122.82 118.55 129.63 السعودية العربية ساكس جولدمان شركة 31

 85.77 95.90 113.25 130.81 السعودية كابيتال الخير شركة 32

 52.10 59.38 57.53 208.85 السعودية ستانلي مورغان شركة 33

 0.00 934.00 939.58 939.58 السعودية العربية كابيتال شعاع شركة 34

35 
  المالية لألوراق والتنمية لالقتصاد السعودية الشركة

 (كابيتال سدكو)
57.71 57.71 48.40 0.00 

 0.00 0.00 2,542.45 2,572.72 الثروات إلدارة الوطني شركة 36



  

74 
 Public -عام  

ي  لها  المرخص المالية السوق مؤسسات لدى الحفظ نشاط تحت األصول حجم -12
 
 ف

 الحفظ نشاط

 السوق المالية ةمؤسساسم  م

الرب  ع األول عام 

م2022  

 )مليون ريال(

ي عام 
 
الرب  ع الثان

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الثالثالرب  ع 

م2022  

 )مليون ريال(

عام  الرابعالرب  ع 

م2022  

ريال()مليون   

 0.00 0.00 0.00 0.00 لالستثمار السعودية المتوسط البحر شركة 37

 1,671,140.71 1,487,229.13 1,587,375.59 1,694,479.73 االجمالي

 

  



  

75 
 Public -عام  

 عدد طلبات ترصي    ح تجربة التقنية المالية -13
 

ةخالل   الفي 
عدد طلبات ترصي    ح تجربة 

 التقنية المالية

كات الحاصلة عىل  عدد الشر

 ترصي    ح تجربة التقنية 

 1 9 م2021الرب  ع الثالث عام 

 2 83 م2021الرب  ع الرابع عام 

 0 10 م2022الرب  ع األول عام 

ي عام 
 
 11 20 م2022الرب  ع الثان

 3 46 م2022عام  الثالثالرب  ع 

 3 10 م2022عام  الرابعالرب  ع 

 

 

  



  

76 
 Public -عام  

 
 لالستفسارات ولمزيد من المعلومات:  

 مكتب إدارة البيانات

 87171ص.ب 

 11642الرياض 

800-245-1111 

 مركز االتصال: 

+966112053000 

 : ي
ون   بريد الكي 

 info@cma.org.sa 

 

 


