
( ) رى الش ر 2017ینایر/التقر

وادارة وقيد حفظ تمثل و ، ر ش الشركة ا قامت ال االنجازات ابرز ر التقر ذا عرض
الصـــلة ذات املالية دمات ا وتقديم االخرى، املالية واالدوات ا ومشتقا املالية األوراق ھ سو و ومقاصھ وامتالك

العائلــية، الت التحو الت، والتحو التداول خالل من املنفذة العقود ملكية نقل ا باإلضافھ ا، وخارج ــــر ــــ ــ ــ قطـ ــــة ــ دولـ
بناءً  وذلك ــن الر وفك ـن الر وعمليات ز، ا وفك ز ا عمليات جميع تنفيذ ا باإلضافة ناء واالست ــــة، ــ ــ ــ ــ واإلرثيــ

جدد. ن م مسا واضافة ن م املسا بيانات من عدد تحديث تم كما الصلة ذات ات ا ــــب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طلـ ع

مقارنة ر ش خالل ــــة ــ ــ ــ ــ ــ الشركــ ا قامت ال سية الرئ شطة األ تو واحصائيات ارقام ي وفيما
. ر ش

2017يناير/

2017يناير/الوصف        
املتداولھ م االس عدد

املتداولھ م االس قيمة
الصفقات عدد

/ سم (+/-)2016د % التغ
 189,659,530 186,598,172

   5,756,704,842.49   5,381,630,269.04
      76,729      70,464

   1.64
   6.97
   8.89

ل التحو 2017يناير/نوع
العائلية الت التحو

االرثيھ الت التحو
ناء االست الت تحو

/ سم (+/-)2016د % التغ
14858
340379

2211

 155.17
- 10.29
- 99.05

2017يناير/

/ سم 2016د

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

وشراء: بيعا

:2017 يناير/ 

 : الثالثة السوق ملكية نقل عمليات ثانيا:



/2017يناير/ سم (+/-)2016د % التغ
     954,195     954,127   0.01

/2017يناير/ سم (+/-)2016د % التغ
     377,084     379,679-  0.68

العملية 2017يناير/نوع
ن الر عمليات

ن الر فك عمليات

/ سم (+/-)2016د % التغ
          63          80
         281         181

- 21.25
  55.25

العملية 2017يناير/نوع
دد ا ن م املسا حسابات فتح

حساب كشوف اصدار

/ سم (+/-)2016د % التغ
         128          59

      15,022       9,315
 116.95
  61.27

االمر مھ ملن ادة 29.20  250         323         ش

 : النظام ع ن املعرف ن م املسا عدد ثالثا:

 : م اس يمتلكون الذين ن م املسا عدد عا: را

 : ى بن حساب م لد الذين ن م املسا عدد خامسا:

 : ن الر وفك ن الر عمليات سادسا:

 : العمالء خدمة عمليات عا: سا

/2017يناير/ سم (+/-)2016د % التغ
      44,470      44,150   0.72



/2017يناير/ سم (+/-)2016د % التغ
             514,409.45
              12,327.82
               7,796.79
               4,326.31
               3,716.74
               3,198.69
               2,824.28
               2,476.10
               2,162.66
               1,547.55
               1,537.59
               1,506.70
               1,278.76
               1,265.54
               1,218.81
               1,063.26
                 846.05
                 601.89
                 455.40
                 436.65
                 365.55
                 344.12
                 314.12
                 303.66
                 280.10

             509,973.88
              12,025.10
               7,457.68
               4,136.14
               3,665.92
               3,094.66
               2,895.12
               2,525.25
               2,204.49
               1,550.70
               1,539.24
               1,470.89
               1,501.57
               1,252.98
               1,197.98
               1,071.31
                 830.41
                 603.50
                 460.51
                 421.88
                 401.76
                 312.65
                 307.89
                 300.06
                 271.33

   0.87
   2.52
   4.55
   4.60
   1.39
   3.36
-  2.45
-  1.95
-  1.90
-  0.20
-  0.11
   2.43

- 14.84
   1.00
   1.74
-  0.75
   1.88
-  0.27
-  1.11
   3.50
-  9.01
  10.06
   2.02
   1.20
   3.23

 : سية ا حسب بالقيمة إحصائية ثامنا:

سية ا
Qatar
USA

United Arab Emirates
United Kingdom

Kuwait
Saudi Arabia

Cayman Islands
Singapore

Bahrain
Jordan

Luxembourg
Irland
Oman
Japan

Switzerland
Canada

Netherlands
Australia
Palestine

China
JERSEY

Norway
Sweden

Republic of Korea (South Korea)
Egypt


