
ري ( مارس/ ر الش  )2023التقر

2023مارس/الوصف        
م املتداولھ عدد االس

م املتداولھ قيمة االس
عدد الصفقات

اير/ التغ % (+/-)2023ف
       3,284,844,573       2,622,144,474

   9,590,282,898.47   9,106,878,127.07
     325,430     294,944

  25.27
   5.31
  10.34

ل 2023مارس/نوع التحو
الت العائلية التحو

الت االرثيھ التحو
ناء الت االست تحو

اير/ التغ % (+/-)2023ف
253249
840526

854

   1.61
      59.70
-     85.19

ر   أوال: عمليات نقل امللكية ال تمت خالل ش
ا  م ال يتم تداول شمل نقل ملكية جميع االس ونيا  الشركة و م(نقل امللكية) الك ل االس   تتم عمليات تحو

  بيعا وشراء:

:2023مارس/ 

ثانيا: عمليات نقل ملكية السوق الثالثة :  

ر مارس/ ا الشركة  ش ر ابرز االنجازات ال قامت  ذا التقر تمثل  حفظ وقيد وادارة وامتالك ومقاصھ2023عرض     ، و
ا، ــــر وخارج ــ ــ ــ ــ ــــة قطـ ــ دمات املالية ذات الصـــلة  دولـ ا واالدوات املالية االخرى، وتقديم ا ھ األوراق املالية ومشتقا سو و

ناء باإلضافة ــــة، واالست ــ ــ ــ ــ الت العائلــية،  واإلرثيــ التحو الت،  باإلضافھ ا  نقل ملكية العقود املنفذة من خالل التداول والتحو
ات ذات الصلة كما تم ــــب ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــن وذلك بناءً ع طلـ ـن وفك الر ز، وعمليات الر ز وفك ا ا تنفيذ جميع عمليات ا

ن جدد. م ن واضافة مسا م تحديث عدد من بيانات املسا

ر مارس/ ــــة خالل ش ــ ــ ــ ــ ــ ا الشركــ سية ال قامت  شطة الرئ ر2023  وفيما ي ارقام واحصائيات تو األ ش  مقارنة 
اير/  .2023ف



2023مارس/نوع العملية
ن عمليات الر

ن عمليات فك الر

اير/ التغ % (+/-)2023ف
          33          22
         139         218

          50.00
- 36.24

2023مارس/نوع العملية
دد ن ا م فتح حسابات املسا

اصدار كشوف حساب

اير/ التغ % (+/-)2023ف
         164         180
       8,539       6,588

-          8.89
  29.61

مھ االمر ادة ملن  18.09  1,570       1,854       ش

ن :   ن وفك الر ثالثا: عمليات الر

عا: عمليات خدمة العمالء :   را


