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القطاع الشرآة

-14.8% 27.1% 25.9 20.5 27.4 38.7 33.0 الزراعة والصناعات الغذائية شرآة حلواني إخوان 1
-8.6% 4.1% 167.4 175.8 164.5 190.7 174.3 الزراعة والصناعات الغذائية شرآة الخطوط السعودية للتموين 2
-70.7% -33.2% 8.6 20.2 43.4 19.7 5.8 الزراعة والصناعات الغذائية شرآة الجوف الزراعية 3
-29.7% 11.0% 306.5 530.4 595.1 483.7 340.2 الزراعة والصناعات الغذائية شرآة المراعي 4
-29.1% -22.0% 468.6 436.3 371.5 515.3 365.5 الزراعة والصناعات الغذائية مجموعة صافوال 5
154.8% 77.9% 227.0 735.8 165.7 158.5 403.8 البنوك و الخدمات المالية بنك الجزيرة 6
9.2% -1.2% 1050.4 1015.8 1020.3 950.0 1037.3 البنوك و الخدمات المالية البنك السعودي الفرنسي 7

-11.0% 14.3% 1518.5 1941.4 1721.4 1948.8 1735.3 البنوك و الخدمات المالية مصرف الراجحي 8
22.7% 0.6% 2622.9 2365.4 2009.4 2150.7 2639.9 البنوك و الخدمات المالية البنك األهلي التجاري 9
3.7% 0.0% 1278.3 1333.0 1370.6 1232.4 1278.1 البنوك و الخدمات المالية مجموعة سامبا المالية 10

-21.6% -37.4% 37.5 28.6 17.5 30.0 23.5 االسمنت شرآة أسمنت حائل 11
-29.8% -59.0% 92.0 77.8 32.1 53.7 37.7 االسمنت شرآة أسمنت نجران 12
-1.8% -12.9% 67.6 67.9 47.8 59.9 58.9 االسمنت شرآة أسمنت المدينة 13
6.6% -16.6% 50.6 64.0 52.6 39.6 42.2 االسمنت شرآة أسمنت المنطقة الشمالية 14
13.9% -8.7% 195.3 161.9 89.5 156.5 178.3 االسمنت شرآة أسمنت العربية 15
48.6% -11.7% 303.0 254.0 207.0 180.0 267.5 االسمنت شرآة األسمنت السعودية 16
-15.9% -5.7% 266.0 270.0 203.0 298.0 250.7 االسمنت شرآة أسمنت المنطقة الجنوبية 17
-12.3% -11.4% 207.0 246.0 144.0 209.0 183.4 االسمنت شرآة أسمنت ينبع 18
-30.3% -52.4% 43.1 36.7 38.4 29.4 20.5 التطوير العقاري الشرآة العقارية السعودية 19
14.7% -57.2% 202.3 57.0 102.1 75.5 86.6 التطوير العقاري شرآة طيبة القابضة 20
42.5% -4.4% 86.2 78.1 35.7 57.9 82.5 االستثمار الصناعي الشرآة الكيميائية السعودية 21

NM 8.3% 99.4 237.6 29.2 -9.1 107.6 االستثمار الصناعي الشرآة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية 22
NM -95.9% 260.9 270.0 79.9 -5.7 10.6 االستثمار الصناعي شرآة التعدين العربية السعودية 23

-9.9% -8.2% 87.8 204.6 216.6 89.4 80.6 التامين الشرآة التعاونية للتأمين 24
28.0% -0.3% 2503.6 2558.3 2322.2 1950.9 2497.2 االتصاالت شرآة اإلتصاالت السعودية 25

279.5% NM -44.5 -900.9 -158.3 10.7 40.7 االتصاالت شرآة إتحاد إتصاالت  26
14.9% 86.4% 90.0 242.8 234.2 146.0 167.8 الصناعات البتروآيماوية الشرآة المتقدمة للبتروآيماويات 27

NM NM -49.5 11.4 121.0 -48.0 2.3 الصناعات البتروآيماوية شرآة الصحراء للبتروآيماويات 28
-7.6% -40.7% 590.0 596.0 565.9 378.5 350.0 الصناعات البتروآيماوية شرآة األسمدة العربية السعودية 29
-26.7% -42.7% 3934.6 6170.7 5603.6 3075.3 2254.6 الصناعات البتروآيماوية الشرآة السعودية للصناعات األساسية 30
-39.9% 9.6% 48.9 55.7 37.1 89.2 53.6 التجزئة شرآة أسواق عبداهللا العثيم 31
5.4% -17.5% 42.0 36.8 32.3 32.9 34.7 التجزئة شرآة الدريس للخدمات البترولية والنقليات 32
44.6% -3.6% 29.1 32.8 29.0 19.4 28.0 التجزئة الشرآة السعودية للتسويق 33
11.7% 42.0% 27.7 42.3 25.5 35.2 39.4 التجزئة الشرآة الوطنية للرعاية الطبية 34
-15.4% -28.7% 247.0 154.9 218.5 208.1 176.0 التجزئة شرآة جرير للتسويق 35
5.6% 1.6% 55.9 56.1 43.0 53.8 56.8 التجزئة شرآة المواساة للخدمات الطبية 36
-9.4% 3.5% 47.8 35.9 26.8 54.6 49.5 التجزئة شرآة دله للخدمات الصحية القابضة 37
-14.0% -25.0% 41.0 36.9 27.7 35.7 30.7 التجزئة شرآة الحمادي للتنمية واالستثمار 38
-35.8% -11.5% 15.6 16.7 16.4 21.6 13.8 التجزئة شرآة الخليج للتدريب و التعليم 39
-20.3% 13.3% 398.4 342.5 510.3 566.9 451.6 النقل  الشرآة الوطنية السعودية للنقل البحري 40
-2.1% 8.4% 44.8 45.6 48.7 49.6 48.6 النقل  الشرآة المتحدة الدولية للمواصالت 41
-10.1% -32.1% 286.0 395.0 265.0 216.0 194.2 الفنادق والسياحة مجموعة الطيار للسفر 42
67.3% -7.3% 57.6 43.1 57.2 31.9 53.4 الفنادق والسياحة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية   43
0.7% -11.4% 18039.1 20601.5 18810.6 15881.0 15986.3 ‐ ‐ المجموع

مالحظة هامة:                                                                                                                                                                                                                                                                
         تم إعداد هذا التقرير ألغراض إعالمية فقط وليس له عالقة مع أي عرض مقترح بشأن األوراق المالية. هذا التقرير ُأعد دون األخذ في االعتبار أي أهداف استثمارية أو وضع مالي أو احتياجات خاصة متعلقة بعميل محدد آما ال يحتوي 
على توصيات استثمارية. ُتخلي شرآة أصول و بخيت االستثمارية مسؤوليتها عن أي أضرار أو خسائر مباشرة آانت أو غير مباشرة ناتجة عن استخدام هذا التقرير أو محتوياته. تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر 

ُيعتقد أن تكون دقيقة، ولكن ال نضمن أنها دقيقة أو آاملة. ما ُآتب في هذا التقرير هو آراء شرآة أصول و بخيت االستثمارية، و ُأعدت اعتبارًا من تاريخ هذا التقرير، وتخضع للتغيير دون إشعار. شرآة أصول وبخيت االستثمارية هي شرآة 
مرخصة من قبل هيئة السوق المالية (ترخيص رقم ٠٧-٠٨١٢٦) للعمل آأصيل ووآيل و إدارة األصول و حفظ األوراق المالية للعمالء، وبالتالي فإن شرآة أصول وبخيت االستثمارية تقوم باالستثمار في سوق األسهم السعودي لمصلحتها و 

مصلحة عمالئها وقد تتخذ أي قرار بناًء على ما تم عرضه في هذا التقرير بخصوص أي من األسهم المدرجة أعاله.

آما في ١٦/ ٣/ ٢٠١٦المصدر: شرآة أصول و بخيت االستثمارية


