
( ) ر 2019الربع الثانى/تقر

وادارة وقيد حفظ تمثل و ، 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

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

ى/ الثا ع 2019الر

ى/الوصف         الثا ع 2019الر
املتداولھ م االس عدد

املتداولھ م االس قيمة
الصفقات عدد

األول/ ع (+/-)2019الر % التغ
   1,394,926,710     622,319,794

  21,264,897,637.48  17,801,400,298.67
     435,496     366,759

 124.15
  19.46
  18.74

ل التحو ى/نوع الثا ع 2019الر
العائلية الت التحو

االرثيھ الت التحو
ناء االست الت تحو

األول/ ع (+/-)2019الر % التغ
         987       1,538
       1,682       1,727
          25         562

- 35.83
-  2.61
- 95.55

ى/ الثا ع 2019الر

األول/ ع 2019الر

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

ى/  الثا ع :2019 الر

 : الثالثة السوق ملكية نقل عمليات ثانيا:



ى/ الثا ع األول/2019الر ع (+/-)2019الر % التغ
     990,288     990,372-  0.01

ى/ الثا ع األول/2019الر ع (+/-)2019الر % التغ
     392,068     399,101-  1.76

العملية ى/نوع الثا ع 2019الر
ن الر عمليات

ن الر فك عمليات

األول/ ع (+/-)2019الر % التغ
         138       1,076
       1,517       1,274

-     87.17
      19.07

العملية ى/نوع الثا ع 2019الر
دد ا ن م املسا حسابات فتح

حساب كشوف اصدار

األول/ ع (+/-)2019الر % التغ
         290         319

      35,131      45,708
-      9.09
-     23.14

االمر مھ ملن ادة 11.81      1,567       1,752       ش

 : النظام ع ن املعرف ن م املسا عدد ثالثا:

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

ى/ الثا ع 2019الر
      53,892

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

 : ن الر وفك ن الر عمليات سادسا:

 : العمالء خدمة عمليات عا: سا

األول/ ع 2019الر
      52,587   2.48

(-/+) % التغ



ى/ الثا ع األول/2019الر ع (+/-)2019الر % التغ
             513,634.81
              22,667.61
               5,089.42
               4,749.08
               4,011.46
               3,555.58
               2,608.82
               2,428.47
               2,210.48
               2,114.86
               1,806.14
               1,469.51
               1,432.04
               1,407.70
               1,382.59
               1,274.86
                 928.22
                 821.99
                 802.22
                 620.76
                 406.05
                 322.69
                 253.02
                 224.54
                 204.53

             507,672.91
              21,294.37
               5,037.27
               4,732.53
               3,890.80
               2,773.16
               2,408.13
               2,360.60
               2,262.87
               1,901.68
               1,617.41
               1,277.23
               1,407.91
               1,274.33
               1,309.28
               1,162.53
                 868.57
                 731.22
                 796.19
                 554.60
                 403.25
                 336.83
                 224.16
                 269.57
                 200.17

       1.17
       6.45
       1.04
       0.35
       3.10
      28.21
       8.33
       2.88
-      2.32
      11.21
      11.67
      15.05
       1.71
      10.47
       5.60
       9.66
       6.87
      12.41
       0.76
      11.93
       0.69
-      4.20
      12.87
-     16.70
       2.18

 : سية ا حسب بالقيمة إحصائية ثامنا:

سية ا
Qatar
USA

United Kingdom
United Arab Emirates

Cayman Islands
Singapore

Kuwait
Irland

Saudi Arabia
Japan

Bahrain
Luxembourg

Jordan
Netherlands
Switzerland

Canada
China

Australia
Oman

Sweden
Palestine

Republic of Korea (South Korea)
Norway
Lebanon
Denmark


