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0.0072%0.00%0.00%0.00نقيةسافكو2020الصناعات البتروكيماوية

0.0112%0.00%0.00%0.00نقيةالاسمنت العربية3010الاسمنت

0.0028%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت المدينة3003الاسمنت

0.0259%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الشرقية3080الاسمنت

0.0024%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت نجران3002الاسمنت

0.0042%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت السعودية3030الاسمنت

0.0017%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الجنوبية3050الاسمنت

0.0016%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت القصيم3040الاسمنت

0.0114%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت اليمامة3020الاسمنت

0.0045%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت ينبع3060الاسمنت

0.0022%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت أم القرى3005الاسمنت

0.0251%0.00%0.00%0.00نقيةأسواق العثيم4001التجزئة

0.0012%0.00%0.00%0.00نقيةالدريس4200التجزئة

0.0106%0.00%0.00%0.00نقيةدلة الصحية4004التجزئة

0.0193%0.00%0.00%0.00نقيةفتيحي4180التجزئة

0.0039%0.00%0.00%0.00نقيةجرير4190التجزئة

0.0041%0.00%0.00%0.00نقيةاكسترا4003التجزئة

0.0053%0.00%0.00%0.00نقيةرعاية4005التجزئة

0.0051%0.00%0.00%0.00نقيةساكو4008التجزئة

0.0144%0.00%0.00%0.00نقيةالغاز الأهلية2080الطاقة والمرافق الخدمية

0.0036%0.00%0.00%0.00نقيةالجوف الزراعية6070الزراعة والصناعات الغذائة

0.0002%0.00%0.00%0.00نقيةوفرة2100الزراعة والصناعات الغذائة

0.0025%0.00%0.00%0.00نقيةالشرقية للتنمية6060الزراعة والصناعات الغذائة

0.0048%0.00%0.00%0.00نقيةحلواني إخوان6001الزراعة والصناعات الغذائة

0.0009%0.00%0.00%0.00نقيةهرفي للأغذية6002الزراعة والصناعات الغذائة

0.0031%0.00%0.00%0.00نقيةنادك6010الزراعة والصناعات الغذائة

0.0004%0.00%0.00%0.00نقيةالقصيم الزراعية6020الزراعة والصناعات الغذائة

0.0164%0.00%0.00%0.00نقيةتموين6004الزراعة والصناعات الغذائة

0.0054%0.00%0.00%0.00نقيةالأسماك6050الزراعة والصناعات الغذائة

0.0029%0.00%0.00%0.00نقيةسدافكو2270الزراعة والصناعات الغذائة

0.0161%0.00%0.00%0.00نقيةالاحساء للتنمية2140الاستثمار المتعدد

0.0394%0.00%0.00%0.00نقيةعسير4080الاستثمار المتعدد

0.0386%0.00%0.00%0.00نقيةالمتطورة2120الاستثمار المتعدد

0.0253%0.00%0.00%0.00نقيةشاكر1214الاستثمار الصناعي

0.0024%0.00%0.00%0.00نقيةمجموعة السريع 1213الاستثمار الصناعي

0.0049%0.00%0.00%0.00نقيةالعبداللطيف2340الاستثمار الصناعي

0.0056%0.00%0.00%0.00نقيةفيبكو2180الاستثمار الصناعي

0.0113%0.00%0.00%0.00نقيةالصادرات4140الاستثمار الصناعي

0.0323%0.00%0.00%0.00نقيةالدوائية2070الاستثمار الصناعي

0.0082%0.00%0.00%0.00نقيةالجبس2090التشييد والبناء

0.0099%0.00%0.00%0.00نقيةصدق2130التشييد والبناء

0.0106%0.00%0.00%0.00نقيةأسلاك1301التشييد والبناء

0.0006%0.00%0.00%0.00نقيةالصناعات الكهربائية1303التشييد والبناء

0.0046%0.00%0.00%0.00نقيةالتعمير4150التطوير العقاري

0.0041%0.00%0.00%0.00نقيةدار الأركان4300التطوير العقاري

0.0006%0.00%0.00%0.00نقيةمدينة المعرفة4310التطوير العقاري

0.0770%0.00%0.00%0.00نقيةمكة للإنشاء4100التطوير العقاري

0.0286%0.00%0.00%0.00نقيةطيبة4090التطوير العقاري

0.0175%0.00%0.00%0.00نقيةالأندلس العقارية4320التطوير العقاري

0.0163%0.00%0.00%0.00نقيةسابتكو4040النقل

0.0027%0.00%0.00%0.00نقيةبدجت السعودية4260النقل

0.0324%0.00%0.00%0.00نقيةشمس4170الفنادق والسياحة

0.0044%0.00%0.00%0.00نقيةدور4010الفنادق والسياحة
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0.0199%4.24%20.21%0.00مختلطةالمتقدمة2330الصناعات البتروكيماوية

0.0160%13.78%0.00%0.00مختلطة اللجين2170الصناعات البتروكيماوية

0.0034%12.71%0.00%0.00مختلطةكيمانول2001الصناعات البتروكيماوية

0.0042%2.84%0.00%0.00مختلطة نماء للكيماويات2210الصناعات البتروكيماوية

0.2878%20.59%19.40%0.44مختلطةسابك2010الصناعات البتروكيماوية

0.0054%16.23%0.35%0.00مختلطةسبكيم العالمية2310الصناعات البتروكيماوية

0.0031%28.41%2.90%0.00مختلطة ينساب2290الصناعات البتروكيماوية

0.0000%0.23%0.00%0.00مختلطةاسمنت الجوف3091الاسمنت

0.0018%3.62%0.00%0.00مختلطةاسمنت حائل3001الاسمنت

0.0018%31.74%0.00%0.00مختلطةاسمنت الشمالية3004الاسمنت

0.0052%27.38%0.00%0.00مختلطةاسمنت تبوك3090الاسمنت

0.0073%1.19%0.00%0.00مختلطةالحكير4240التجزئة

0.0122%17.28%8.01%0.00مختلطةالمواساة4002التجزئة

0.0115%16.32%0.00%0.00مختلطةثمار4160التجزئة

0.0141%0.00%1.86%0.02مختلطةساسكو4050التجزئة

0.0021%29.34%0.00%0.00مختلطةأسواق المزرعة4006التجزئة

0.0019%17.43%0.00%0.00مختلطةالحمادي4007التجزئة

0.0014%5.11%0.16%0.00مختلطةكهرباء السعودية 5110الطاقة والمرافق الخدمية

0.0111%1.47%5.03%0.00مختلطةالمراعي2280الزراعة والصناعات الغذائة

0.0025%2.35%0.00%0.00مختلطةأنعام القابضة4061الزراعة والصناعات الغذائة

0.0077%0.00%0.00%0.11مختلطةجازان للتنمية6090الزراعة والصناعات الغذائة

0.0516%29.74%2.61%0.00مختلطةمجموعة صافولا2050الزراعة والصناعات الغذائة

0.0027%3.12%0.00%0.00مختلطةتبوك الزراعية6040الزراعة والصناعات الغذائة

0.0022%0.29%0.00%0.00مختلطةعذيب للاتصالات7040الاتصالات وتقنية المعلومات

0.0048%0.83%0.00%0.00مختلطةاتحاد اتصالات7020الاتصالات وتقنية المعلومات

0.0192%25.04%4.61%0.11مختلطةزين السعودية7030الاتصالات وتقنية المعلومات

0.0061%0.56%0.00%0.00مختلطةالاتصالات السعودية7010الاتصالات وتقنية المعلومات

0.0466%1.63%0.01%0.30مختلطةالمصافي2030الاستثمار المتعدد

0.0096%0.90%0.00%0.00مختلطةسيسكو2190الاستثمار المتعدد

0.0094%0.00%1.21%0.00مختلطةأسترا الصناعية1212الاستثمار الصناعي

0.0180%0.00%5.83%0.00مختلطةبي سى آى1210الاستثمار الصناعي

0.0053%7.79%8.06%0.00مختلطةمعدنية2220الاستثمار الصناعي

0.0039%17.86%0.00%0.00مختلطةالكيميائية السعودية2230الاستثمار الصناعي

0.0086%30.61%0.00%0.00مختلطةتكوين1201الاستثمار الصناعي

0.0305%0.00%7.96%0.00مختلطةزجاج2150الاستثمار الصناعي

0.0066%0.00%0.96%0.00مختلطةالخضري1330التشييد والبناء

0.0128%15.00%0.00%0.00مختلطةالبابطين2320التشييد والبناء

0.0010%27.21%0.00%0.00مختلطةأنابيب2200التشييد والبناء

0.0091%17.42%0.23%0.04مختلطةالبحر الأحمر4230التشييد والبناء

0.0166%20.42%0.00%0.00مختلطةالكابلات2110التشييد والبناء

0.0137%0.00%3.01%0.00مختلطةالخزف2040التشييد والبناء

0.0045%1.34%0.00%0.00مختلطةالأنابيب السعودية1320التشييد والبناء

0.0046%19.93%0.00%0.00مختلطةالفخارية2360التشييد والبناء

0.0205%7.09%0.38%0.00مختلطةالزامل للصناعة2240التشييد والبناء

0.0032%32.69%0.00%0.00مختلطةبوان1302التشييد والبناء

0.0032%15.00%0.00%0.00مختلطةجبل عمر4250التطوير العقاري

0.0222%7.82%0.00%0.00مختلطةالعقارية4020التطوير العقاري

0.0557%15.95%0.00%0.00مختلطةمبرد4110النقل

0.0146%5.84%5.59%0.00مختلطةالبحري4030النقل

0.0114%0.00%0.10%0.00مختلطةالخدمات الأرضية4031النقل

0.0149%3.56%0.00%0.00مختلطةتهامة للتسويق4070الإعلام والنشر

0.1078%0.10%18.41%0.19مختلطةالطيار1810الفنادق والسياحة

0.0066%26.72%0.00%0.00مختلطةمجموعة الحكير1820الفنادق والسياحة

0.0220%46.66%1.52%0.00غير متوافقةالتصنيع2060الصناعات البتروكيماوية

0.0155%48.40%2.86%0.00غير متوافقةبتروكيم2002الصناعات البتروكيماوية

0.2759%73.39%12.93%0.88غير متوافقة بترو رابغ2380الصناعات البتروكيماوية

0.0575%2.75%40.17%1.11غير متوافقةالصحراء للبتروكيماويات2260الصناعات البتروكيماوية

0.0353%40.79%2.74%0.00غير متوافقة المجموعة السعودية2250الصناعات البتروكيماوية

0.0030%48.44%0.00%0.00غير متوافقة كيان السعودية2350الصناعات البتروكيماوية

0.0028%36.75%0.00%0.00غير متوافقةالخليج للتدريب4290التجزئة

0.0430%45.30%5.47%0.32غير متوافقةمعادن1211الاستثمار الصناعي

0.0035%35.27%0.00%0.00غير متوافقةصناعة الورق2300الاستثمار الصناعي

0.0013%55.60%0.00%0.00غير متوافقةمبكو1202الاستثمار الصناعي

0.0015%48.36%0.00%0.00غير متوافقةمسك2370التشييد والبناء
0.0063%44.21%0.48%0.00غير متوافقةأميانتيت2160التشييد والبناء

0.0099%33.26%0.00%0.00غير متوافقةإعمار4220التطوير العقاري

غير متوافقة النشاطالمملكة4280الاستثمار المتعدد

غير متوافقة النشاطالطباعة والتغليف4270الإعلام والنشر

غير متوافقة النشاطالأبحاث والتسويق4210الإعلام والنشر

0.0020%7.01%2.71%0.00مختلطةميكو

0.0227%30.73%0.00%0.00مختلطةاليمامة للحديد
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