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 األيام حمل التداوالت املشتبه بها
 

) م (األيام  الشركة الرمز  

 دبنك البال 1140
2015/03/04 

2015/08/03 

01/09/2015 شركة تكوين المتطورة للصناعات 1201  

 )مبكو( لصناعة وانتاج الورق األوسطشركة الشرق  1202

05/08/2015  

17/09/2015  

20/09/2015  

06/12/2015  

80/12/2015  

 الصناعية ستراأ مجموعة 1212

05/03/2015  

10/03/2015  

04/08/2015  

25/10/2015  

10/11/2015  

02/12/2015  

07/12/2015  

 اتحاد مصانع االسالك شركة 1301
04/02/2015  

02/11/2015  

08/03/2015 شركة الصناعات الكهربائية 1303  

 2015/04/19 السعودية أنابيب -الصلب  ابيبألن السعودية الشركة 1320

 الخضري عبدالمحسن عبدهللا أبناء شركة 1330
2016/12/05 

2018/04/23 

 2017/07/24 الحكير مجموعة -والتنمية  للسياحة الحكير عبدالمحسن مجموعة 1820

 شركة المصافي العربية السعودية 2030
30/04/2015  

2017/07/22 

25/02/2015 زف السعوديالخ شركة 2040  

12/07/2015 شركة التصنيع الوطنية 2060  

 2017/01/03 جبسكو -األهلية  الجبس شركة 2090
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) م (األيام  الشركة الرمز  

14/06/2015 شركة وفرة للصناعة والتنمية 2100  

31/05/2015 )أيان( شركة أيان لإلستثمار 2140  

21/05/2015 )فيبكو( شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 2180  

 2017/02/27 سيسكو -الصناعية  للخدمات السعودية الشركة 2190

 بلألنابيالشركة العربية  2200
14/10/2015  

01/12/2015  

 الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن 2220
28/06/2015  

08/09/2015  

 شركة الزامل لالستثمار الصناعي 2240
20/08/2015  

01/12/2015  

 ة لالستثمار الصناعيالمجموعة السعودي 2250
02/03/2015  

08/12/2015  

 2016/05/08 الورق لصناعة السعودية الشركة 2300

 2017/05/16 مسك -المتخصصة  للكابالت األوسط الشرق شركة 2370

16/03/2015 الشركة الوطنية للرعاية الطبية 4005  

10/08/2015 الشركة العقارية السعودية 4020  

 للنقل البحري السعودية نيةالشركة الوط 4030
29/07/2015  

23/08/2015  

26/03/2015 الشركة السعودية للنقل الجماعي 4040  

16/06/2015 نعام الدولية القابضةأمجموعة  4061  

14/10/2015 والعالقات العامة تهامة لإلعالنشركة  4070  

11/10/2015 الشركة السعودية للصادرات الصناعية 4140  

 الشركة الوطنية للتسويق الزراعي 4160

02/04/2015  

18/06/2015  

2016/05/16 

07/05/2015 شركة المشروعات السياحية 4170  

02/12/2015 شركة البحر األحمر العالمية 4230  

 2018/01/16 مدينة المعرفة –اإلقتصادية  المعرفة مدينة 4310

 2017/12/16 جاكو -لالستثمار  القابضة القصيم شركة 6020

10/03/2015 سماكالشركة السعودية لأل 6050  
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05/10/2015  

18/11/2015 شركة الجوف الزراعية 6070  

25/02/2015 شركة الجزيرة تكافل تعاوني 8012  

8030 
ميدغلف ين التعاوني )مأالمتوسط والخليج للتأمين واعادة الت شركة

 للتأمين(
28/10/2015  

 )وفا للتأمين( لهندية للتأمين التعاونيا السعودية الشركة 8110
03/11/2015  

24/11/2015  

 2015/03/31 التعاوني للتأمين الخليج إتحاد شركة 8120

10/05/2015 الشركة األهلية للتأمين التعاوني 8140  

 2015/07/08 أسيج -التعاوني  للتأمين المتحدة المجموعة 8150

 يةشركة التأمين العربية التعاون 8160

27/10/2015  

01/11/2015  

03/11/2015  

 )الصقر للتأمين( الصقر للتأمين التعاوني شركة 8180
29/04/2015  

20/09/2015  

07/09/2015 التعاوني التأمين إلعادةالشركة السعودية  8200  

14/06/2015 شركة الراجحي للتأمين التعاوني 8230  

 كسا للتأمين التعاونيأشركة  8250
25/11/2015  

26/11/2015  

 شركة سوليدرتي السعودية للتكافل 8290

25/02/2015  

12/05/2015  

25/05/2015  

28/05/2015  

28/07/2015  
 


