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مبلغ التطهير لكل سهمالرأي الشرعياسم الشركة المختصررمز الشركةالقطاعات حسب تصنيف (GICS)تسلسل

0.0126*أرامكو السعودية2222الطاقة1

مبلغ التطهير لكل سهمالرأي الشرعياسم الشركة المختصررمز الشركةالقطاعات حسب تصنيف (GICS)تسلسل

0.0849نقيةالمصافي2030الطاقة2
0.0044نقيةالدريس4200الطاقة3
ساسية4 0.0022نقيةمبكو1202المواد ا
ساسية5 ك1301المواد ا 0.0116نقيةأس
ساسية6 0.0127نقيةأنابيب السعودية1320المواد ا
ساسية7 0.0005نقيةكيمانول2001المواد ا
ساسية8 0.0093نقيةسابك للمغذيات الزراعية2020المواد ا
ساسية9 0.0114نقيةجبسكو2090المواد ا
ساسية10 0.0331نقيةزجاج2150المواد ا
ساسية11 0.0524نقيةاللجين2170المواد ا
ساسية12 0.0610نقيةفيبكو2180المواد ا
ساسية13 0.0133نقيةالزامل للصناعة2240المواد ا
ساسية14 0.0001نقيةينساب2290المواد ا
ساسية15 0.0139نقيةالمتقدمة2330المواد ا
ساسية16 0.0020نقيةأسمنت حائل3001المواد ا
ساسية17 0.0004نقيةأسمنت نجران3002المواد ا
ساسية18 0.0236نقيةأسمنت المدينة3003المواد ا
ساسية19 0.0008نقيةأسمنت أم القرى3005المواد ا
ساسية20 0.0054نقيةالواحة3007المواد ا
ساسية21 0.0063نقيةالكثيري القابضة3008المواد ا
ساسية22 0.0048نقيةأسمنت اليمامة3020المواد ا
ساسية23 0.0028نقيةأسمنت السعودية3030المواد ا
ساسية24 0.0149نقيةأسمنت القصيم3040المواد ا
ساسية25 0.0022نقيةأسمنت ينبع3060المواد ا
ساسية26 قية3080المواد ا 0.0256نقيةأسمنت ال
ساسية27 0.0087نقيةأسمنت تبوك3090المواد ا
ساسية28 0.0002نقيةأسمنت الجوف3091المواد ا
0.0044نقيةبوان1302السلع الرأس مالية29
0.0048نقيةصناعات كهربائية1303السلع الرأس مالية30
0.0036نقيةالخزف السعودي2040السلع الرأس مالية31
0.0042نقيةالفخارية2360السلع الرأس مالية32
0.0033نقيةصادرات4140السلع الرأس مالية33
0.0051نقيةمهارة1831الخدمات التجارية والمهنية34
0.0127نقيةصدر1832الخدمات التجارية والمهنية35
0.0048نقيةمبرد (باتك)4110النقل36
جل37 0.0064نقيةالعبداللطيف2340السلع طويلة ا
جل38 0.0075نقيةزوردي4011السلع طويلة ا
جل39 صيل4012السلع طويلة ا 0.0055نقية ثوب ا
جل40 0.0223نقيةمجموعة فتيحي4180السلع طويلة ا
كية41 سته 0.0082نقيةعبدالمحسن الحكير1820الخدمات ا
كية42 سته 0.0025نقيةدور4010الخدمات ا
كية43 سته 0.0039نقيةشمس4170الخدمات ا
كية44 سته 0.0030نقيةالخليج للتدريب4290الخدمات ا
كية45 سته 0.0028نقيةالوطنية للتعليم4291الخدمات ا
كية46 سته غذية6002الخدمات ا 0.0044نقيةهرفي ل
كية47 سته 0.0096نقيةريدان الغذائية6012الخدمات ا
0.0420نقيةاكسترا4003تجزئة السلع الكمالية48
0.0031نقيةساكو4008تجزئة السلع الكمالية49
0.0120نقيةساسكو4050تجزئة السلع الكمالية50
0.0086نقيةباعظيم4051تجزئة السلع الكمالية51
0.0025نقيةجرير4190تجزئة السلع الكمالية52
غذية53 0.0145نقيةأسواق ع العثيم4001تجزئة ا
غذية54 0.0191نقيةأنعام القابضة4061تجزئة ا
غذية55 0.0052نقيةبن داود4161تجزئة ا
غذية56 0.0075نقيةوفرة2100إنتاج ا
غذية57 0.0035نقيةسدافكو2270إنتاج ا
غذية58 0.0104نقيةالمراعي2280إنتاج ا
غذية59 0.0057نقيةحلواني إخوان6001إنتاج ا
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غذية60 0.0018نقيةنادك6010إنتاج ا
غذية61 0.0035نقيةجاكو6020إنتاج ا
غذية62 قية للتنمية6060إنتاج ا 0.0005نقيةال
غذية63 0.0042نقيةالجوف الزراعية6070إنتاج ا
غذية64 0.0034نقيةجازادكو6090إنتاج ا
0.0045نقيةالكيميائية2230الرعاية الصحية65
0.0044نقيةالمواساة4002الرعاية الصحية66
0.0086نقيةدلة الصحية4004الرعاية الصحية67
0.0003نقيةالحمادي4007الرعاية الصحية68
0.0542نقيةسليمان الحبيب4013الرعاية الصحية69
ستثمار والتمويل70 0.0427نقيةمتطورة2120ا
ستثمار والتمويل71 0.0194نقيةعسير4080ا
ستثمار والتمويل72 0.0027نقيةالباحة4130ا
0.0008نقيةبحر العرب7201التطبيقات وخدمات التقنية73
ت74 تصا 0.0118نقيةاس تي 7010ا
0.0090نقيةالرياض ريت4330الصناديق العقارية المتداولة75
0.0000نقيةالجزيرة ريت4331الصناديق العقارية المتداولة76
0.0000نقيةجدوى ريت الحرمين4332الصناديق العقارية المتداولة77
0.0003نقيةتعليم ريت4333الصناديق العقارية المتداولة78
0.0011نقيةالمعذر ريت4334الصناديق العقارية المتداولة79
0.0013نقيةمشاركة ريت4335الصناديق العقارية المتداولة80
0.0098نقيةملكية ريت4336الصناديق العقارية المتداولة81
0.0001نقيةمشاعر ريت4337الصناديق العقارية المتداولة82
هلي ريت 4338١الصناديق العقارية المتداولة83 0.0001نقيةا
0.0010نقيةدراية ريت4339الصناديق العقارية المتداولة84
0.0000نقيةالراجحي ريت4340الصناديق العقارية المتداولة85
0.0003نقيةجدوى ريت السعودية4342الصناديق العقارية المتداولة86
0.0009نقيةسدكو كابيتال ريت4344الصناديق العقارية المتداولة87
0.0005نقيةسويكورب وابل ريت4345الصناديق العقارية المتداولة88
0.0000نقيةميفك ريت4346الصناديق العقارية المتداولة89
0.0006نقيةبنيان ريت4347الصناديق العقارية المتداولة90
0.0174نقيةطيبة4090إدارة وتطوير العقارات91
0.0383نقيةمكة4100إدارة وتطوير العقارات92
0.0079نقيةالتعمير4150إدارة وتطوير العقارات93
ركان4300إدارة وتطوير العقارات94 0.0144نقيةدار ا
0.0005نقيةمدينة المعرفة4310إدارة وتطوير العقارات95
ندلس4320إدارة وتطوير العقارات96 0.0232نقيةا
0.0141نقيةالمراكز العربية4321إدارة وتطوير العقارات97
ساسية (موازي)98 0.0009نقيةأسمنت الرياض9512المواد ا
ساسية (موازي)99 0.0018نقيةحديد وطني9513المواد ا

ساسية (موازي)100 0.0017نقيةالناقول9514المواد ا
0.0400نقيةالوطنية للبناء والتسويق9510السلع الرأس مالية (موازي)101
غذية (موازي)102 0.0005نقيةفش فاش9515إنتاج ا
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0.0143مختلطةالبحري4030الطاقة103
ساسية104 0.0015مختلطةتكوين1201المواد ا
ساسية105 0.0077مختلطةبي  اي1210المواد ا
ساسية106 0.0706مختلطةمعادن1211المواد ا
ساسية107 0.0009مختلطةاليمامة للحديد1304المواد ا
ساسية108 0.0279مختلطةبتروكيم2002المواد ا
ساسية109 0.7500مختلطةسابك2010المواد ا
ساسية110 0.1325مختلطةالتصنيع الوطنية2060المواد ا
ساسية111 0.0013مختلطةأنابيب2200المواد ا
ساسية112 0.0136مختلطةنماء للكيماويات2210المواد ا
ساسية113 0.0036مختلطةمعدنية2220المواد ا
ساسية114 0.0933مختلطةالمجموعة السعودية2250المواد ا
ساسية115 0.0170مختلطةسبكيم العالمية2310المواد ا
ساسية116 0.0012مختلطةكيان السعودية2350المواد ا
ساسية117 0.0036مختلطةأسمنت الشمالية3004المواد ا
ساسية118 0.0095مختلطةأسمنت العربية3010المواد ا
ساسية119 0.0014مختلطةأسمنت الجنوب3050المواد ا
0.0017مختلطةأسترا الصناعية1212السلع الرأس مالية120
ت2110السلع الرأس مالية121 0.0237مختلطةالكاب
0.0183مختلطةالبابطين2320السلع الرأس مالية122
0.0031مختلطةمسك2370السلع الرأس مالية123
0.0033مختلطةالعمران4141السلع الرأس مالية124
0.0082مختلطةالتموين6004الخدمات التجارية والمهنية125
0.0150مختلطةسيسكو2190النقل126
رضية4031النقل127 0.0032مختلطةالخدمات ا
0.0213مختلطةالجماعي4040النقل128
0.0051مختلطةبدجت السعودية4260النقل129
0.0023مختلطةذيب4261النقل130
جل131 0.0285مختلطةنسيج1213السلع طويلة ا
جل132 0.0039مختلطةصدق2130السلع طويلة ا
كية133 سته 0.0161مختلطةسيرا القابضة1810الخدمات ا
كية134 سته 0.0122مختلطةوقت اللياقة1830الخدمات ا
كية135 سته 0.0005مختلطةعطاء4292الخدمات ا
م والترفيه136 ع 0.0467مختلطةتهامة4070ا
0.0220مختلطةشاكر1214تجزئة السلع الكمالية137
0.0015مختلطةأبو معطي4191تجزئة السلع الكمالية138
0.0088مختلطةفواز الحكير4240تجزئة السلع الكمالية139
غذية140 0.0010مختلطةأسواق المزرعة4006تجزئة ا
غذية141 0.1960مختلطةصافو2050إنتاج ا
غذية142 0.0029مختلطةتبوك الزراعية6040إنتاج ا
0.0099مختلطةأيان2140الرعاية الصحية143
0.0961مختلطةرعاية4005الرعاية الصحية144
لماني4009الرعاية الصحية145 0.0005مختلطة المستشفى السعودي ا
دوية146 0.0238مختلطةالدوائية2070ا
0.1095مختلطةام آي اس7200التطبيقات وخدمات التقنية147
ت148 تصا ت7020ا 0.0040مختلطةاتحاد اتصا
ت149 تصا 0.0164مختلطةزين السعودية7030ا
0.0375مختلطةالغاز2080المرافق العامة150
0.0273مختلطةكهرباء السعودية5110المرافق العامة151
0.0011مختلطةالخبير ريت4348الصناديق العقارية المتداولة152
0.0095مختلطةالعقارية4020إدارة وتطوير العقارات153
0.0076مختلطةإعمار4220إدارة وتطوير العقارات154
حمر4230إدارة وتطوير العقارات155 0.0076مختلطةالبحر ا
0.0011مختلطةجبل عمر4250إدارة وتطوير العقارات156
كية (موازي)157 سته 0.0105مختلطةالتطويرية الغذائية9501الخدمات ا
0.0227مختلطةسمو9511إدارة وتطوير العقارات (موازي)158
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0.2422غير متوافقة بترو رابغ2380الطاقة159
ساسية160 0.0001غير متوافقةصناعة الورق2300المواد ا
0.0360غير متوافقةأميانتيت2160السلع الرأس مالية161
0.0017غير متوافقةطباعة وتغليف4270الخدمات التجارية والمهنية162
غذية163 سماك6050إنتاج ا 0.0180غير متوافقةا
0.0570غير متوافقةالخريف2081المرافق العامة164
م والترفيه165 ع م4210ا ع بحاث وا غير متوافقة النشاطا
ستثمار والتمويل166 غير متوافقة النشاطالمملكة4280ا
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القطاع

وراق المالية، والغرض منه فقط إبراء  ن أوراق مالية أو دعوة لممارسة أي نشاط في ا هذا العمل  ُيقصد منه أي أغراض تجارية،وليس إع
سهم  سهم التي  يجوز تملكها وإذا تملك من ا وراق المالية في معرفة ا عية، وليكون عوناً لمن قرر أن يمارس نشاط ا للذمة من الناحية ال

التي يجوز تملكها أن يحرص على تطهير ما يدخل عليه منها.
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