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0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالمتقدمة2330الصناعات البتروكيماوية

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةسافكو2020الصناعات البتروكيماوية

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الجوف3091الاسمنت

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالاسمنت العربية3010الاسمنت

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت المدينة3003الاسمنت

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الشرقية3080الاسمنت

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت نجران3002الاسمنت

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الشمالية3004الاسمنت

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت السعودية3030الاسمنت

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت الجنوبية3050الاسمنت

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت القصيم3040الاسمنت

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت اليمامة3020الاسمنت

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةاسمنت أم القرى3005الاسمنت

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةأسواق العثيم4001التجزئة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالدريس4200التجزئة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةدلة الصحية4004التجزئة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالحكير4240التجزئة

0.02%0.00%0.00%0.00نقيةفتيحي4180التجزئة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةجرير4190التجزئة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةثمار4160التجزئة

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةاكسترا4003التجزئة

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةرعاية4005التجزئة

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالغاز الأهلية2080الطاقة والمرافق الخدمية

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالجوف الزراعية6070الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةوفرة2100الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالشرقية للتنمية6060الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةهرفي للأغذية6002الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةجازان للتنمية6090الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةنادك6010الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالقصيم الزراعية6020الزراعة والصناعات الغذائة

0.02%0.00%0.00%0.00نقيةتموين6004الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةسدافكو2270الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةعذيب للاتصالات7040الاتصالات وتقنية المعلومات

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةاتحاد اتصالات7020الاتصالات وتقنية المعلومات

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالاحساء للتنمية2140الاستثمار المتعدد

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالمتطورة2120الاستثمار المتعدد

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

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالعبداللطيف2340الاستثمار الصناعي

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةأسترا الصناعية1212الاستثمار الصناعي

0.02%0.00%0.00%0.00نقيةبي سى آى1210الاستثمار الصناعي

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةفيبكو2180الاستثمار الصناعي

0.02%0.00%0.00%0.00نقيةالصادرات4140الاستثمار الصناعي

0.08%0.00%0.00%0.00نقيةالدوائية2070الاستثمار الصناعي

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةزجاج2150الاستثمار الصناعي

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالخضري1330التشييد والبناء

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالجبس2090التشييد والبناء

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالخزف2040التشييد والبناء

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةصدق2130التشييد والبناء

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةأسلاك1301التشييد والبناء

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالصناعات الكهربائية1303التشييد والبناء

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةالتعمير4150التطوير العقاري

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةدار الأركان4300التطوير العقاري

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةمدينة المعرفة4310التطوير العقاري

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةمكة للإنشاء4100التطوير العقاري

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةالعقارية4020التطوير العقاري

0.03%0.00%0.00%0.00نقيةطيبة4090التطوير العقاري

0.01%0.00%0.00%0.00نقيةسابتكو4040النقل

0.02%0.00%0.00%0.00نقيةمبرد4110النقل

0.00%0.00%0.00%0.00نقيةبدجت السعودية4260النقل

0.03%0.00%0.00%0.00نقيةشمس4170الفنادق والسياحة
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0.01%12.90%0.00%0.00مختلطة اللجين2170الصناعات البتروكيماوية

0.00%7.82%0.00%0.00مختلطةكيمانول2001الصناعات البتروكيماوية

0.01%3.01%0.00%0.00مختلطة نماء للكيماويات2210الصناعات البتروكيماوية

0.06%20.49%7.69%0.00مختلطةسابك2010الصناعات البتروكيماوية

0.01%24.80%1.67%0.00مختلطةسبكيم العالمية2310الصناعات البتروكيماوية

0.01%17.85%12.01%0.00مختلطة ينساب2290الصناعات البتروكيماوية

0.00%6.45%0.00%0.00مختلطةاسمنت حائل3001الاسمنت

0.00%20.87%0.00%0.00مختلطةاسمنت تبوك3090الاسمنت

0.00%4.76%0.00%0.00مختلطةاسمنت ينبع3060الاسمنت

0.00%14.56%0.00%0.00مختلطةالخليج للتدريب4290التجزئة

0.01%19.93%0.00%0.00مختلطةالمواساة4002التجزئة

0.02%2.27%9.88%0.00مختلطةساسكو4050التجزئة

0.00%22.05%0.00%0.00مختلطةأسواق المزرعة4006التجزئة

0.02%29.01%0.00%0.00مختلطةالحمادي4007التجزئة

0.00%4.31%1.84%0.00مختلطةكهرباء السعودية5110الطاقة والمرافق الخدمية

0.00%1.10%1.94%0.00مختلطةالمراعي2280الزراعة والصناعات الغذائة

0.01%18.31%20.34%0.00مختلطةأنعام القابضة4061الزراعة والصناعات الغذائة

0.01%0.00%5.32%0.00مختلطةحلواني إخوان6001الزراعة والصناعات الغذائة

0.04%20.00%11.08%2.85مختلطةالأسماك6050الزراعة والصناعات الغذائة

0.23%29.21%1.50%0.45مختلطةمجموعة صافولا2050الزراعة والصناعات الغذائة

0.00%6.30%0.00%0.00مختلطةتبوك الزراعية6040الزراعة والصناعات الغذائة

0.01%24.05%4.10%0.15مختلطةزين السعودية7030الاتصالات وتقنية المعلومات

0.01%0.00%1.46%0.03مختلطةالاتصالات السعودية7010الاتصالات وتقنية المعلومات

0.06%0.00%4.65%0.14مختلطةعسير4080الاستثمار المتعدد

0.08%0.00%3.74%0.24مختلطةالمصافي2030الاستثمار المتعدد

0.01%1.32%0.00%0.00مختلطةسيسكو2190الاستثمار المتعدد

0.00%24.36%0.00%0.00مختلطةشاكر1214الاستثمار الصناعي

0.00%10.02%1.84%0.00مختلطةمعدنية2220الاستثمار الصناعي

0.01%24.38%0.00%0.00مختلطةالكيميائية السعودية2230الاستثمار الصناعي

0.00%22.89%0.00%0.00مختلطةالبابطين2320التشييد والبناء

0.00%28.28%0.00%0.00مختلطةأنابيب2200التشييد والبناء

0.00%6.29%0.00%0.00مختلطةمسك2370التشييد والبناء

0.00%19.02%0.02%0.00مختلطةالبحر الأحمر4230التشييد والبناء

0.00%5.09%0.00%0.00مختلطةالأنابيب السعودية1320التشييد والبناء

0.01%22.52%0.00%0.00مختلطةالفخارية2360التشييد والبناء

0.01%9.19%0.41%0.00مختلطةالزامل للصناعة2240التشييد والبناء

0.00%7.22%0.00%0.00مختلطةبوان1302التشييد والبناء

0.02%30.85%0.00%1.30مختلطةإعمار4220التطوير العقاري

0.00%16.15%0.00%0.00مختلطةجبل عمر4250التطوير العقاري

0.00%6.09%0.00%0.00مختلطةالبحري4030النقل

0.00%4.01%0.00%0.00مختلطةتهامة للتسويق4070الإعلام والنشر

0.10%0.12%0.28%0.13مختلطةالطيار1810الفنادق والسياحة

0.00%24.24%0.00%0.00مختلطةمجموعة الحكير1820الفنادق والسياحة

0.01%0.00%9.03%0.00مختلطةدور4010الفنادق والسياحة

0.02%44.37%5.98%0.00غير متوافقةالتصنيع2060الصناعات البتروكيماوية

0.01%49.77%2.54%0.00غير متوافقةبتروكيم2002الصناعات البتروكيماوية

0.18%45.33%13.28%0.26غير متوافقة بترو رابغ2380الصناعات البتروكيماوية

0.02%0.00%43.85%0.00غير متوافقةالصحراء للبتروكيماويات2260الصناعات البتروكيماوية

0.03%41.55%4.59%0.09غير متوافقة المجموعة السعودية2250الصناعات البتروكيماوية

0.00%48.79%0.00%0.00غير متوافقة كيان السعودية2350الصناعات البتروكيماوية

0.05%39.17%13.77%0.00غير متوافقةمعادن1211الاستثمار الصناعي

0.00%42.19%0.00%0.00غير متوافقةصناعة الورق2300الاستثمار الصناعي

0.01%40.07%2.45%0.00غير متوافقةتكوين1201الاستثمار الصناعي

0.00%42.54%0.60%0.00غير متوافقةأميانتيت2160التشييد والبناء

0.00%40.76%0.00%0.00غير متوافقةالكابلات2110التشييد والبناء

غير متوافقة النشاطالمملكة4280الاستثمار المتعدد

غير متوافقة النشاطالطباعة والتغليف4270الإعلام والنشر

غير متوافقة النشاطالأبحاث والتسويق4210الإعلام والنشر

 info@almaqased.net: للتواصل

www.almaqased.net

http://www.almaqased.net/

