
(GICS)القطاعات حسب تصنيف تسلسل
رمز 

الشركة
اسم الشركة المختصر

         الرأي          

الشرعي

نسبة الدخل 

التقليدي

نسبة 

االستثمارات 

التقليدية

نسبة 

القروض 

التقليدية

مبلغ التطهير لكل 

سهم

0.0027%0.00%0.00%0.00نقيةالدريس4200الطاقة1

0.0133%0.00%0.00%0.00نقيةأسلاك1301المواد الأساسية2

0.0052%0.00%0.00%0.00نقيةكيمانول2001المواد الأساسية3

0.0072%0.00%0.00%0.00نقيةسافكو2020المواد الأساسية4

0.0092%0.00%0.00%0.00نقيةجبسكو2090المواد الأساسية5

0.0236%0.00%0.00%0.00نقيةزجاج2150المواد الأساسية6

0.0014%0.00%0.00%0.00نقيةفيبكو2180المواد الأساسية7

0.0011%0.00%0.00%0.00نقيةالكيميائية2230المواد الأساسية8

0.0008%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت نجران3002المواد الأساسية9

0.0018%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت المدينة3003المواد الأساسية10

0.0011%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت أم القرى3005المواد الأساسية11

0.0076%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت اليمامة3020المواد الأساسية12

0.0041%0.00%0.00%0.00نقيةالإسمنت السعودي3030المواد الأساسية13

0.0028%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت القصيم3040المواد الأساسية14

0.0015%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الجنوب3050المواد الأساسية15

0.0187%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الشرقية3080المواد الأساسية16

0.0123%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت العربية3010المواد الأساسية17

0.0018%0.00%0.00%0.00نقيةصناعات كهربائية1303السلع الرأس مالية18

0.0054%0.00%0.00%0.00نقيةالخزف السعودي2040السلع الرأس مالية19

0.0086%0.00%0.00%0.00نقيةالتموين6004الخدمات التجارية والمهنية20

0.0072%0.00%0.00%0.00نقيةالجماعي4040النقل21

0.0019%0.00%0.00%0.00نقيةبدجت4260النقل22

0.0024%0.00%0.00%0.00نقيةمجموعة السريع1213السلع طويلة الأجل23

0.0092%0.00%0.00%0.00نقيةصدق2130السلع طويلة الأجل24

0.0056%0.00%0.00%0.00نقيةالعبداللطيف2340السلع طويلة الأجل25

0.0202%0.00%0.00%0.00نقيةمجموعة فتيحي4180السلع طويلة الأجل26

0.0041%0.00%0.00%0.00نقيةدور4010الخدمات الإستهلاكية27

0.0071%0.00%0.00%0.00نقيةشمس4170الخدمات الإستهلاكية28

0.0035%0.00%0.00%0.00نقيةهرفي للأغذية6002الخدمات الإستهلاكية29

0.0057%0.00%0.00%0.00نقيةاكسترا4003تجزئة السلع الكمالية30

0.0063%0.00%0.00%0.00نقيةساكو4008تجزئة السلع الكمالية31

0.0053%0.00%0.00%0.00نقيةجرير4190تجزئة السلع الكمالية32

0.0267%0.00%0.00%0.00نقيةأسواق ع العثيم4001تجزئة الأغذية33

0.0023%0.00%0.00%0.00نقيةوفرة2100إنتاج الأغذية34

0.0020%0.00%0.00%0.00نقيةسدافكو2270إنتاج الأغذية35

0.0038%0.00%0.00%0.00نقيةحلواني إخوان6001إنتاج الأغذية36

0.0018%0.00%0.00%0.00نقيةنادك6010إنتاج الأغذية37

0.0006%0.00%0.00%0.00نقيةجاكو6020إنتاج الأغذية38

0.0049%0.00%0.00%0.00نقيةالأسماك6050إنتاج الأغذية39

0.0012%0.00%0.00%0.00نقيةالشرقية للتنمية6060إنتاج الأغذية40

0.0015%0.00%0.00%0.00نقيةالجوف6070إنتاج الأغذية41

0.0051%0.00%0.00%0.00نقيةجازادكو6090إنتاج الأغذية42

0.0058%0.00%0.00%0.00نقيةرعاية4005الرعاية الصحية43

0.0426%0.00%0.00%0.00نقيةمتطورة2120الاستثمار والتمويل44

0.0386%0.00%0.00%0.00نقيةعسير4080الاستثمار والتمويل45

0.0030%0.00%0.00%0.00نقيةالباحة4130الاستثمار والتمويل46

0.0159%0.00%0.00%0.00نقيةالغاز2080المرافق العامة47

0.0011%0.00%0.00%0.00نقيةالرياض ريت4330الصناديق العقارية المتداولة48

0.0281%0.00%0.00%0.00نقيةطيبة4090إدارة وتطوير العقارات49

0.0065%0.00%0.00%0.00نقيةمكة4100إدارة وتطوير العقارات50

0.0101%0.00%0.00%0.00نقيةالتعمير4150إدارة وتطوير العقارات51

0.0032%0.00%0.00%0.00نقيةدار الأركان4300إدارة وتطوير العقارات52

0.0003%0.00%0.00%0.00نقيةمدينة المعرفة4310إدارة وتطوير العقارات53

0.0152%0.00%0.00%0.00نقيةالأندلس4320إدارة وتطوير العقارات54

0.0013%0.00%0.00%0.00نقيةالعمران9502(نمو)السلع الرأس مالية 55

0.0002%0.00%0.00%0.00نقيةبحر العرب9505(نمو)التطبيقات وخدمات التقنية 56
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0.0205%4.14%8.94%0.00مختلطةالبحري4030الطاقة57

0.0011%26.06%0.00%0.00مختلطةتكوين1201المواد الأساسية58

0.1147%0.00%18.57%0.45مختلطةبي سي اي1210المواد الأساسية59

0.1475%18.84%6.87%1.60مختلطةمعادن1211المواد الأساسية60

0.0052%20.90%0.00%0.00مختلطةاليمامة للحديد1304المواد الأساسية61

0.0063%0.35%0.00%0.00مختلطةأنابيب السعودية1320المواد الأساسية62

0.5880%18.25%16.52%1.18مختلطةسابك2010المواد الأساسية63

0.0190%9.98%1.74%0.00مختلطةاللجين2170المواد الأساسية64

0.0008%25.22%0.00%0.00مختلطةأنابيب2200المواد الأساسية65

0.0038%5.75%0.00%0.00مختلطةنماء للكيماويات2210المواد الأساسية66

0.0051%3.44%5.16%0.00مختلطةمعدنية2220المواد الأساسية67

0.0194%5.24%0.07%0.00مختلطةالزامل للصناعة2240المواد الأساسية68

0.1462%7.98%19.03%2.92مختلطةالصحراء2260المواد الأساسية69

0.1458%9.64%8.16%1.12مختلطةينساب2290المواد الأساسية70

0.0055%8.36%0.45%0.00مختلطةسبكيم العالمية2310المواد الأساسية71

0.0139%0.00%13.18%0.00مختلطةالمتقدمة2330المواد الأساسية72

0.0025%3.65%0.00%0.00مختلطةاسمنت حائل3001المواد الأساسية73

0.0051%2.75%0.00%0.04مختلطةاسمنت ينبع3060المواد الأساسية74

0.0051%25.10%0.00%0.00مختلطةاسمنت تبوك3090المواد الأساسية75

0.0042%0.00%1.56%0.00مختلطةاسمنت الجوف3091المواد الأساسية76

0.0178%0.00%12.69%0.00مختلطةاسترا الصناعية1212السلع الرأس مالية77

0.0022%28.96%0.00%0.00مختلطةبوان1302السلع الرأس مالية78

0.0038%4.89%1.12%0.00مختلطةالخضري1330السلع الرأس مالية79

0.0210%0.00%12.27%0.22مختلطةالأحساء2140السلع الرأس مالية80

0.0109%0.33%0.00%0.00مختلطةسيسكو2190السلع الرأس مالية81

0.0154%13.62%0.00%0.00مختلطةالبابطين2320السلع الرأس مالية82

0.0087%21.36%0.00%0.00مختلطةالفخارية2360السلع الرأس مالية83

0.0013%22.59%0.00%0.00مختلطةمسك2370السلع الرأس مالية84

0.0041%0.87%0.00%0.00مختلطةصادرات4140السلع الرأس مالية85

0.0745%0.00%10.65%0.42مختلطةالخدمات الأرضية4031النقل86

0.0157%10.96%0.00%0.00مختلطة(باتك)مبرد 4110النقل87

0.1255%0.16%10.67%0.25مختلطةالطيار1810الخدمات الإستهلاكية88

0.0077%32.48%0.00%0.00مختلطةعبدالمحسن الحكير1820الخدمات الإستهلاكية89

0.0250%2.60%0.00%0.00مختلطةشاكر1214تجزئة السلع الكمالية90

0.0134%0.00%1.69%0.03مختلطةساسكو4050تجزئة السلع الكمالية91

0.0021%30.08%0.00%0.00مختلطةأسواق المزرعة4006تجزئة الأغذية92

0.0002%1.64%0.00%0.00مختلطةأنعام القابضة4061تجزئة الأغذية93

0.0022%21.18%0.00%0.00مختلطةثمار4160تجزئة الأغذية94

0.4201%16.74%4.39%0.77مختلطةصافولا2050إنتاج الأغذية95

0.0024%2.46%0.00%0.00مختلطةالمراعي2280إنتاج الأغذية96

0.0028%3.68%0.00%0.00مختلطةتبوك الزراعية6040إنتاج الأغذية97

0.0072%0.05%0.00%0.00مختلطةالمواساة4002الرعاية الصحية98

0.0145%0.00%3.01%0.00مختلطةدلة الصحية4004الرعاية الصحية99

0.0003%16.09%0.00%0.00مختلطةالحمادي4007الرعاية الصحية100

0.0047%2.28%0.00%0.00مختلطةالسعودي الألماني4009الرعاية الصحية101

0.0311%0.07%0.00%0.00مختلطةالدوائية2070الادوية102

0.0186%0.33%0.00%0.00مختلطةالاتصالات7010الاتصالات103

0.0043%2.11%0.85%0.00مختلطةاتحاد اتصالات7020الاتصالات104

0.0587%8.85%8.25%0.40مختلطةزين السعودية7030الاتصالات105

0.0009%7.97%0.12%0.00مختلطةكهرباء السعودية5110المرافق العامة106

0.0075%31.83%0.00%0.00مختلطةإعمار4220إدارة وتطوير العقارات107

0.0290%23.99%0.05%0.15مختلطةالبحر الأحمر4230إدارة وتطوير العقارات108

0.0050%16.99%0.00%0.00مختلطةجبل عمر4250إدارة وتطوير العقارات109

0.0109%11.56%0.00%0.00مختلطةالصمعاني9504(نمو)الخدمات التجارية والمهنية 110

0.0050%26.02%0.00%0.00مختلطةالتطويرية الغذائية9501(نمو)الخدمات الإستهلاكية 111

0.0019%10.64%0.00%0.00مختلطةريدان9506(نمو)الخدمات الإستهلاكية 112

0.0037%30.04%0.00%0.00مختلطةأبو معطي9500(نمو)تجزئة السلع الكمالية 113

0.0293%26.72%0.00%0.00مختلطةباعظيم9503(نمو)تجزئة السلع الكمالية 114
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0.3288%63.90%10.26%1.07غير متوافقة بترو رابغ2380الطاقة115

0.0634%0.00%0.29%33.31غير متوافقةالمصافي2030الطاقة116

0.0015%35.98%0.00%0.00غير متوافقةمبكو1202المواد الأساسية117

0.0167%43.15%2.61%0.00غير متوافقةبتروكيم2002المواد الأساسية118

0.0376%35.86%3.71%0.00غير متوافقةمجموعة السعودية2250المواد الأساسية119

0.0029%44.55%0.00%0.00غير متوافقةصناعة الورق2300المواد الأساسية120

0.0023%38.97%0.00%0.00غير متوافقةكيان السعودية2350المواد الأساسية121

0.0023%33.96%1.36%0.00غير متوافقةاسمنت الشمالية3004المواد الأساسية122

0.0164%45.73%3.67%0.00غير متوافقةالتصنيع2060السلع الرأس مالية123

0.0059%48.05%1.44%0.00غير متوافقةاميانتيت2160السلع الرأس مالية124

0.0027%39.09%0.00%0.00غير متوافقةالخليج للتدريب4290الخدمات الإستهلاكية125

0.0229%36.04%0.00%0.00غير متوافقةالعقارية4020إدارة وتطوير العقارات126

غير متوافقة النشاططباعة وتغليف4270الخدمات التجارية والمهنية127

غير متوافقة النشاطلازوردي4011السلع طويلة الأجل128

غير متوافقة النشاطالأبحاث والتسويق4210الإعلام129

غير متوافقة النشاطالمملكة4280الاستثمار والتمويل130
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