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ي2030الطاقة2
 
0.1594نقيةالمصاف

0.0313نقيةالبحري4030الطاقة3

0.0376نقيةالدريس4200الطاقة4

0.0527نقيةمبكو1202المواد األساسية5

0.0364نقيةأسالك1301المواد األساسية6

0.0246نقيةأنابيب السعودية1320المواد األساسية7

0.0133نقيةآماك1322المواد األساسية8

0.0052نقيةكيمانول2001المواد األساسية9

وكيم2002المواد األساسية10 0.0374نقيةبير

0.0169نقيةسابك للمغذيات الزراعية2020المواد األساسية11

0.0338نقيةجبسكو2090المواد األساسية12

0.0393نقيةزجاج2150المواد األساسية13

0.1057نقيةاللجير 2170المواد األساسية14

0.0187نقيةفيبكو2180المواد األساسية15

0.0178نقيةنماء للكيماويات2210المواد األساسية16

0.0454نقيةالزامل للصناعة2240المواد األساسية17

0.0008نقيةالمجموعة السعودية2250المواد األساسية18

0.0007نقيةينساب2290المواد األساسية19

0.0332نقيةسبكيم العالمية2310المواد األساسية20

0.0260نقيةالمتقدمة2330المواد األساسية21

0.0064نقيةأسمنت حائل3001المواد األساسية22

0.0013نقيةأسمنت نجران3002المواد األساسية23

0.0084نقيةأسمنت المدينة3003المواد األساسية24

0.0036نقيةأسمنت أم القرى3005المواد األساسية25

0.0366نقيةالواحة3007المواد األساسية26

ي القابضة3008المواد األساسية27 0.0086نقيةالكثير

0.0100نقيةأسمنت اليمامة3020المواد األساسية28

0.0050نقيةأسمنت السعودية3030المواد األساسية29

0.0292نقيةأسمنت القصيم3040المواد األساسية30

0.0040نقيةأسمنت ينبع3060المواد األساسية31

قية3080المواد األساسية32 0.0310نقيةأسمنت الشر

0.0104نقيةأسمنت تبوك3090المواد األساسية33

0.0019نقيةأسمنت الجوف3091المواد األساسية34

0.0082نقيةبوان1302السلع الرأس مالية35

0.0154نقيةصناعات كهربائية1303السلع الرأس مالية36

0.0142نقيةالخزف السعودي2040السلع الرأس مالية37

0.0562نقيةأميانتيت2160السلع الرأس مالية38

0.0241نقيةالفخارية2360السلع الرأس مالية39

0.0115نقيةصادرات4140السلع الرأس مالية40

0.0238نقيةمهارة1831الخدمات التجارية والمهنية41

0.0988نقيةصدر1832الخدمات التجارية والمهنية42

0.0215نقيةالتموين6004الخدمات التجارية والمهنية43

0.0904نقيةسيسكو2190النقل44

د 4110النقل45 0.0128نقية(باتك)مير

0.0115نقيةالعبداللطيف2340السلع طويلة األجل46

0.0110نقيةالزوردي4011السلع طويلة األجل47

0.0336نقيةثوب األصيل4012السلع طويلة األجل48

0.0394نقيةمجموعة فتيحي4180السلع طويلة األجل49

ا القابضة)الطيار 1810الخدمات اإلستهالكية50 0.0145نقية(سير

0.0299نقيةمجموعة الحكير1820الخدمات اإلستهالكية51

0.0245نقيةوقت اللياقة1830الخدمات اإلستهالكية52

0.0079نقيةدور4010الخدمات اإلستهالكية53

0.0253نقيةشمس4170الخدمات اإلستهالكية54

0.0122نقيةالوطنية للتعليم4291الخدمات اإلستهالكية55

0.0020نقيةعطاء4292الخدمات اإلستهالكية56

ي لألغذية6002الخدمات اإلستهالكية57
 
0.0034نقيةهرف

0.0274نقيةريدان6012الخدمات اإلستهالكية58

0.0225نقيةالتطويرية الغذائية6013الخدمات اإلستهالكية59

0.0249نقيةشاكر1214تجزئة السلع الكمالية60

ا4003تجزئة السلع الكمالية61 0.0275نقيةاكسير

0.0052نقيةساكو4008تجزئة السلع الكمالية62

0.0325نقيةساسكو4050تجزئة السلع الكمالية63

0.0302نقيةباعظيم4051تجزئة السلع الكمالية64

0.0363نقيةجرير4190تجزئة السلع الكمالية65

0.0254نقيةأسواق ع العثيم4001تجزئة األغذية66

2022/07/07: تاري    خ النشر

عية،  ي األوراق المالية، والغرض منه فقط إبراًء للذمة من الناحية الشر
 
هذا العمل ال يقصد منه أي أغراض تجارية، وليس إعالنا ألوراق مالية أو دعوة لممارسة أي نشاط ف

ي يجوز تملكها أن يحرص عىل تطهير ما يدخل عليه منها
ي ال يجوز تملكها، وذا تملك من األسهم التر

ي معرفة األسهم التر
 
.وليكون عونا لمن قرر أن يمارس نشاط األوراق المالية ف

كات المساهمة المدرجة الشر

كات القطاع العام شر



0.0919نقيةأنعام القابضة4061تجزئة األغذية67

0.0138نقيةالمنجم4162تجزئة األغذية68

0.0107نقيةالدواء4163تجزئة األغذية69

0.0263نقيةالنهدي4164تجزئة األغذية70

0.0585نقيةصافوال2050إنتاج األغذية71

0.0127نقيةوفرة2100إنتاج األغذية72

0.0139نقيةسدافكو2270إنتاج األغذية73

ي إخوان6001إنتاج األغذية74
 
0.0241نقيةحلوان

0.0098نقيةنادك6010إنتاج األغذية75

0.0077نقيةجاكو6020إنتاج األغذية76

قية للتنمية6060إنتاج األغذية77 0.0009نقيةالشر

0.0063نقيةالجوف الزراعية6070إنتاج األغذية78

0.0105نقيةأيان2140الرعاية الصحية79

0.0113نقيةالمواساة4002الرعاية الصحية80

0.0367نقيةدلة الصحية4004الرعاية الصحية81

0.0837نقيةرعاية4005الرعاية الصحية82

0.0125نقيةالحمادي4007الرعاية الصحية83

0.0165نقيةسليمان الحبيب4013الرعاية الصحية84

0.0482نقيةمتطورة2120االستثمار والتمويل85

0.0251نقيةسناد القابضة4080االستثمار والتمويل86

0.0059نقيةالنايفات4081االستثمار والتمويل87

0.0030نقيةالباحة4130االستثمار والتمويل88

0.0089نقيةام آي اس7200التطبيقات وخدمات التقنية89

0.0195نقيةبحر العرب7201التطبيقات وخدمات التقنية90

0.0020نقيةسلوشي  7202التطبيقات وخدمات التقنية91

0.0110نقيةعلم7203التطبيقات وخدمات التقنية92

ي سي7010االتصاالت93
ر
0.0290نقيةاس ن

0.0062نقيةاتحاد اتصاالت7020االتصاالت94

0.0927نقيةعذيب لالتصاالت7040االتصاالت95

0.0168نقيةالخريف2081المرافق العامة96

0.0126نقيةالرياض ريت4330الصناديق العقارية المتداولة97

0.0005نقيةالجزيرة ريت4331الصناديق العقارية المتداولة98

0.0031نقيةجدوى ريت الحرمير 4332الصناديق العقارية المتداولة99

0.0026نقيةتعليم ريت4333الصناديق العقارية المتداولة100

0.0028نقيةالمعذر ريت4334الصناديق العقارية المتداولة101

0.0066نقيةمشاركة ريت4335الصناديق العقارية المتداولة102

0.0025نقيةملكية ريت4336الصناديق العقارية المتداولة103

0.0021نقيةسيكو السعودية ريت4337الصناديق العقارية المتداولة104

0.0016نقية1األهىلي ريت 4338الصناديق العقارية المتداولة105

0.0022نقيةدراية ريت4339الصناديق العقارية المتداولة106

0.0000نقيةالراجحي ريت4340الصناديق العقارية المتداولة107

0.0023نقيةجدوى ريت السعودية4342الصناديق العقارية المتداولة108

0.0053نقيةسدكو كابيتال ريت4344الصناديق العقارية المتداولة109

0.0025نقيةسويكورب وابل ريت4345الصناديق العقارية المتداولة110

0.0000نقيةميفك ريت4346الصناديق العقارية المتداولة111

0.0066نقيةبنيان ريت4347الصناديق العقارية المتداولة112

0.0036نقيةالخبير ريت4348الصناديق العقارية المتداولة113

0.0201نقيةطيبة4090إدارة وتطوير العقارات114

0.0524نقيةمكة4100إدارة وتطوير العقارات115

0.0057نقيةالتعمير4150إدارة وتطوير العقارات116

0.0414نقيةدار األركان4300إدارة وتطوير العقارات117

0.0016نقيةمدينة المعرفة4310إدارة وتطوير العقارات118

0.0355نقيةاألندلس4320إدارة وتطوير العقارات119

0.0030نقيةأسمنت الرياض9512(موازي)المواد األساسية 120

ي9513(موازي)المواد األساسية 121
0.0041نقيةحديد وطت 

ي9517(موازي)المواد األساسية 122 0.0236نقيةمونر

0.0039نقيةأقاسيم9539(موازي)المواد األساسية 123

0.0038نقيةالوسائل الصناعية9525(موازي)السلع الرأس مالية 124

0.0322نقيةجاز9528(موازي)السلع الرأس مالية 125

0.0441نقيةرؤوم9529(موازي)السلع الرأس مالية 126

0.0485نقيةالعبيكان للزجاج9531(موازي)السلع الرأس مالية 127

0.0183نقيةالمركز اآللي9533(موازي)السلع الرأس مالية 128

0.0291نقيةبرغرايززر9520(موازي)الخدمات اإلستهالكية 129

0.0745نقيةالحاسوب9522(موازي)تجزئة السلع الكمالية 130

0.0090نقيةفش فاش9515(موازي)إنتاج األغذية 131

0.0228نقيةفاديكو9536(موازي)إنتاج األغذية 132

ي 9518(موازي)الرعاية الصحية 133 0.0086نقيةالمركز الكندي الطتر

0.0562نقيةعزم9534(موازي)التطبيقات وخدمات التقنية 134

0.0074نقيةأيكتك9524(موازي)األجهزة والمعدات التقنية 135

ي9521(موازي)إدارة وتطوير العقارات 136 0.0158نقيةإنماء الروانر
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كةالقطاعالرقم كةرمز الشر عيالشر
مبلغ التطهير لكل سهمالرأي الشر

و رابغ2380الطاقة137 0.2712مختلطةبير

0.0039مختلطةتكوين1201المواد األساسية138

ي سي اي1210المواد األساسية139 0.0259مختلطةنر

0.1160مختلطةمعادن1211المواد األساسية140

0.0383مختلطةاليمامة للحديد1304المواد األساسية141

ق1321المواد األساسية142 0.0201مختلطةأنابيب الشر

0.1234مختلطةسابك2010المواد األساسية143

0.0850مختلطةالتصنيع2060المواد األساسية144

0.0021مختلطةأنابيب2200المواد األساسية145

0.0419مختلطةمعدنية2220المواد األساسية146

0.0011مختلطةصناعة الورق2300المواد األساسية147

0.0055مختلطةكيان السعودية2350المواد األساسية148

0.0022مختلطةأسمنت الشمالية3004المواد األساسية149

0.0201مختلطةأسمنت العربية3010المواد األساسية150

0.0050مختلطةأسمنت الجنوب3050المواد األساسية151

ا الصناعية1212السلع الرأس مالية152 0.0056مختلطةأسير

0.0250مختلطةالكابالت2110السلع الرأس مالية153

0.0549مختلطةالبابطير 2320السلع الرأس مالية154

0.0170مختلطةمسك2370السلع الرأس مالية155

0.0063مختلطةالعمران4141السلع الرأس مالية156

0.0070مختلطةطباعة وتغليف4270الخدمات التجارية والمهنية157

0.0280مختلطةالخدمات األرضية4031النقل158

0.0854مختلطةالجماعي4040النقل159

0.0255مختلطةبدجت السعودية4260النقل160

0.0133مختلطةذيب4261النقل161

0.0315مختلطةنسيج1213السلع طويلة األجل162

0.0074مختلطةصدق2130السلع طويلة األجل163

0.0317مختلطةالخليج للتدريب4290الخدمات اإلستهالكية164

فيه165 0.0379مختلطةالعربية4071اإلعالم والير

0.0044مختلطةأبو معطي4191تجزئة السلع الكمالية166

0.0031مختلطةأسواق المزرعة4006تجزئة األغذية167

0.0417مختلطةبن داود4161تجزئة األغذية168

0.0097مختلطةالمراعي2280إنتاج األغذية169

0.0885مختلطةتنمية2281إنتاج األغذية170

0.0157مختلطةتبوك الزراعية6040إنتاج األغذية171

0.0510مختلطةاألسماك6050إنتاج األغذية172

0.0101مختلطةجازادكو6090إنتاج األغذية173

0.0119مختلطةالكيميائية2230الرعاية الصحية174

ي الصحية4009الرعاية الصحية175
 
0.0030مختلطةالسعودي األلمان

0.0241مختلطةدار المعدات4014الرعاية الصحية176

0.0391مختلطةالدوائية2070االدوية177

0.3275مختلطةمجموعة تداول1111االستثمار والتمويل178

0.0072مختلطةزين السعودية7030االتصاالت179

0.0514مختلطةالغاز2080المرافق العامة180

0.2095مختلطةأكوا باور2082المرافق العامة181

0.0239مختلطةكهرباء السعودية5110المرافق العامة182

0.0253مختلطةالعقارية4020إدارة وتطوير العقارات183

0.0083مختلطةإعمار4220إدارة وتطوير العقارات184

0.0013مختلطةالبحر األحمر4230إدارة وتطوير العقارات185

0.0109مختلطةجبل عمر4250إدارة وتطوير العقارات186

0.0151مختلطةالناقول9514(موازي)المواد األساسية 187

0.0329مختلطةالوطنية للبناء والتسويق9510(موازي)السلع الرأس مالية 188

0.4114مختلطةجاهز9526(موازي)تجزئة السلع الكمالية 189

0.0231مختلطةمياه الجوف9532(موازي)إنتاج األغذية 190

0.0406مختلطةألف ميم ياء9527(موازي)الرعاية الصحية 191

0.0116مختلطةطبية9530(موازي)الرعاية الصحية 192

0.0913مختلطةنسيج للتقنية9538(موازي)التطبيقات وخدمات التقنية 193

0.0276مختلطةغاز9516(موازي)المرافق العامة 194

0.0392مختلطةسمو9511(موازي)إدارة وتطوير العقارات 195

0.0283مختلطةبنان9519(موازي)إدارة وتطوير العقارات 196

0.0517مختلطةلدن9535(موازي)إدارة وتطوير العقارات 197

كةالقطاعالرقم كةرمز الشر عيالشر
مبلغ التطهير لكل سهمالرأي الشر

0.6505غير متوافقةجروب فايف9523(موازي)المواد األساسية 198

فيه199 غير متوافقة النشاطاألبحاث واإلعالم4210اإلعالم والير

غير متوافقة النشاطالمملكة4280المالية200

كات محل الدراسة: تنبيه هام ي الشر
عية إل تقريبا ثلت  مة بالضوابط الشر كات النقية الملير  ي عىل القوائم المالية السنوية.  بحمد هللا زاد عدد الشر

ا . وكل التصنيف السابق بت  ي جدا، أن كثير
ومما يؤسفت 

عي لها
ي صنفت مختلطة هي أقرب للنقاء، ولكن ذلك كان بسبب سوء اإلفصاح الشر

كات التر كات والمحاسبير  مرة أخرى لتوضيح وضع القروض . من الشر وأدعو مجالس اإلدارات ومالك الشر

عية كات بطريقة أكي  وضوحا من الناحية الشر ي الشر
 
. واالستثمارات ف

ي لم تصدر قوائمها المالية حتر تاري    خ النشر هي
كات التر الحكير و ثمار والمراكز العربية: الشر

عية،  ي األوراق المالية، والغرض منه فقط إبراًء للذمة من الناحية الشر
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ي معرفة األسهم التر
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