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 األیام محل التداوالت المشتبھ بھا
 

 األیام الشركات
م19/01/2015 شركة تكوین المتطورة للصناعات -)1201(  

م13/10/2015  
م09/11/2015 شركة الشرق األوسط لصناعة وإنتاج الورق -) 1202(  

م07/04/2016  
م14/04/2016 شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة)- 1210(  

م20/04/2016  
م16/03/2016 شركة التعدین العربیة السعودیة)- 1211(  

 مجموعة أسترا الصناعیة)- 1212(

م22/07/2015  
م08/09/2015  
م15/10/2015  
م11/07/2016  

م20/04/2015 مجموعة السریع التجاریة الصناعیة)-1213(  

 شركة الحسن غازي إبراھیم شاكر)- 1214(
م31/05/2015  
م25/06/2015  
م08/10/2015  

 شركة إتحاد مصانع األسالك)- 1301(
م28/04/2015  
م30/04/2015  
م26/05/2015  

م13/04/2016 شركة الصناعات الكھربائیة)- 1303(  
م14/03/2016 الشركة السعودیة ألنابیب الصلب)- 1320(  

 شركة كیمائیات المیثانول -)2001(
م16/04/2015  
م10/06/2015  
م15/06/2015  

م11/06/2015 مجموعة صافوال -)2050(  
م14/06/2015 الشركة السعودیة للصناعات الدوائیة والمستلزمات الطبیة -)2070(  
م24/05/2015 شركة الغاز والتصنیع األھلیة -)2080(  

 شركة الجبس األھلیة -)2090(
م23/02/2015  
م08/03/2015  
م10/03/2015  
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م16/03/2015  
م09/09/2015  
م28/02/2016  

 عة والتنمیةشركة وفرة للصنا -)2100(

م02/06/2015  
م16/06/2015  
م15/03/2016  
م16/03/2016  

م13/04/2016 شركة الكابالت السعودیة -)2110(  
م17/04/2016  

 الشركة السعودیة للصناعات المتطورة -)2120(

م08/03/2015  
م12/03/2015  
م30/03/2015  
م16/04/2015  
م24/05/2015  

 اعیةالشركة السعودیة للتنمیة الصن -)2130(

م24/03/2015  
م15/04/2015  
م25/05/2015  
م27/05/2015  
م25/01/2016  
م20/03/2016  
م12/04/2016  
م27/04/2016  

 شركة األحساء للتنمیة -)2140(

م25/06/2015  
م14/07/2015  
م15/03/2016  
م24/03/2016  
م05/04/2016  

 شركة الصناعات الزجاجیة الوطنیة -)2150(

م09/02/2015  
م08/03/2015  
م16/04/2015  
م19/04/2015  
م27/04/2015  
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م14/04/2016 شركة أمیانتیت العربیة السعودیة -)2160(  

 شركة اللجین -)2170(

م27/04/2015  
م29/04/2015  
م24/05/2015  
م18/06/2015  
م12/07/2015  
م22/07/2015  
م28/07/2015  
م09/09/2015  
م23/03/2016  
م24/04/2016  

 عبئة والتغلیفشركة تصنیع مواد الت -)2180(

م19/04/2015  
م11/06/2015  
م13/04/2016  
م19/04/2016  
م24/04/2016  

 الشركة السعودیة للخدمات الصناعیة -)2190(

م07/04/2015  
م13/04/2015  
م24/05/2015  
م29/02/2016  
م12/07/2016  

م10/06/2015 الشركة العربیة لألنابیب -)2200(  
م24/06/2015  

 لتصنیع وسبك المعادن الشركة الوطنیة -)2220(
م24/05/2015  
م07/06/2015  
م09/03/2016  

 شركة الزامل لإلستثمار الصناعي -)2240(

م14/04/2015  
م13/07/2015  
م05/08/2015  
م17/11/2015  
م04/04/2016  
م05/04/2016  
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م03/05/2016  
م23/03/2015 شركة الصحراء للبتروكیماویات -)2260(  
م29/02/2016 للبتروكیماویاتشركة ینبع الوطنیة  -)2290(  

 الشركة السعودیة لصناعة الورق -)2300(
م07/04/2015  
م12/07/2015  
م10/04/2016  

م06/07/2015 الشركة السعودیة العالمیة للبتروكیماویات -)2310(  

 شركة البابطین للطاقة واإلتصاالت -)2320(

م16/04/2015  
م19/04/2015  
م02/06/2015  
م03/06/2015  
م31/03/2016  
م14/04/2016  

م09/02/2016 الشركة المتقدمة للبتروكیماویات -)2330(  

 شركة العبداللطیف لإلستثمار الصناعي -)2340(

م30/03/2015  
م23/03/2016  
م28/03/2016  
م14/04/2016  

م20/04/2015 الشركة السعودیة إلنتاج األنابیب الفخاریة -)2360(  

 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة -)2370(
م04/04/2016  
م01/05/2016  
م02/05/2016  

م12/04/2015 شركة إسمنت المدینة -)3003(  

 شركة اسمنت الجوف -)3091(

م25/05/2015  
م26/05/2015  
م10/06/2015  
م14/06/2015  
م01/07/2015  
م28/07/2015  
م30/07/2015  
م19/04/2016  
م20/04/2016  
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م31/03/2016 لشركة المتحدة لإللكترونیاتا -)4003(  
م10/04/2016  

م31/05/2015 الشركة الوطنیة للرعایة الطبیة -)4005(  
م31/05/2015 شركة الحمادي للتنمیة واإلستثمار -)4007(  

 شركة العقاریة السعودیة  -)4020(

م26/05/2015  
م12/07/2015  
م05/08/2015  
م13/10/2015  
م17/03/2016  
م28/04/2016  

 الشركة الوطنیة السعودیة للنقل البحري -)4030(

م29/07/2015  
م10/08/2015  
م09/02/2016  
م22/03/2016  

م28/02/2016 الشركة السعودیة للخدمات األرضیة -)4031(  
م25/05/2015 الشركة السعودیة للنقل الجماعي -)4040(  

 الشركة السعودیة لخدمات السیارات والمعدات -)4050(

م01/06/2015  
م14/06/2015  
م08/09/2015  
م17/03/2016  
م17/04/2016  

 مجموعة أنعام الدولیة القابضة -)4061(
م03/06/2015  
م14/06/2015  
م17/03/2016  

م26/04/2016 شركة تھامة لإلعالن والعالقات العامة -)4070(  

 شركة عسیر للتجارة والسیاحة والصناعة -)4080(

م08/03/2015  
م17/06/2015  
م24/06/2015  
م21/03/2016  

م26/07/2015 شركة طیبة القابضة -)4090(  
م26/05/2015 الشركة السعودیة للصادرات الصناعیة -)4140(  
م20/05/2015 شركة الریاض للتعمیر -)4150(  
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م25/05/2015  
م06/04/2016  

م30/11/2015 الشركة الوطنیة للتسویق الزراعي -)4160(  

 ات السیاحیةشركة المشروع -)4170(
م30/03/2015  
م29/07/2015  
م18/04/2016  

 مجموعة فتیحي القابضة -)4180(

م15/04/2015  
م19/04/2015  
م21/05/2015  
م25/05/2015  
م27/05/2015  
م28/05/2015  
م01/06/2015  
م10/06/2015  
م14/06/2015  
م25/06/2015  
م28/06/2015  
م12/07/2015  
م27/07/2015  
م10/04/2016  
م18/04/2016  

 شركة الدریس للخدمات البترولیة و النقلیات -)4200(

م23/03/2015  
م13/04/2015  
م13/05/2015  
م17/05/2015  
م01/02/2016  
م28/02/2016  

 شركة البحر األحمر العالمیة -)4230(

م03/05/2015  
م04/05/2015  
م05/05/2015  
م13/07/2015  

م01/12/2015 شركة جبل عمر للتطویر -)4250(  
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م19/04/2016 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف -)4270(  

 شركة الخلیج للتدریب والتعلیم -)4290(

م09/03/2015  
م15/04/2015  
م28/05/2015  
م03/06/2015  

م23/07/2015 مدینة المعرفة اإلقتصادیة -)4310(  
م03/04/2016  

 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة -)6010(

م14/05/2015  
م22/07/2015  
م20/03/2016  
م05/04/2016  

 شركة القصیم القابضة لالستثمار -)6020(

م01/06/2015  
م25/06/2015  
م06/07/2015  
م22/07/2015  
م09/09/2015  
م07/03/2016  
م07/04/2016  
م27/04/2016  

م08/11/2015 شركة تبوك للتنمیة الزراعیة -)6040(  
م11/04/2016  

م03/06/2015 شركة الشرقیة للتنمیة -)6060(  
م17/06/2015 شركة الجوف الزراعیة -)6070(  

م12/10/2015  

 شركة جازان للطاقة والتنمیة -)6090(

م11/10/2015  
م18/10/2015  
م31/03/2016  
م17/04/2016  

م11/04/2016 شركة اإلتصاالت المتنقلة السعودیة -)7030(  
م12/04/2016 الشركة السعودیة الھندیة للتأمین التعاوني -)8110(  
م22/03/2016 شركة سولیدرتي السعودیة للتكافل -)8290(  

م24/03/2016  
 


