المساهمين الذين يمتلكون بشكل مباشر او غير مباشر من خﻼل ابنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ) (%5فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة
Shareholders who own, directly or indirectly through their minor children or subsidiaries, (5%) or more of the listed company's capital
كما فﻰ :

08-04-2020

in Date :

اسم الشركة المدرجة

اسم المساهم

عدد اﻷوراق المالية المملوكة

Listed Company Name

Shareholder Name

Total securities owned

**جهاز قطر لﻼستثمار
**جهاز قطر لﻼستثمار
**حمد جاسم جبر محمد ال ثانى
**مجموعة ازدان القابضة
**جهاز قطر لﻼستثمار
**جهاز قطر لﻼستثمار
**جهاز قطر لﻼستثمار
**جهاز قطر لﻼستثمار
**مجموعة ازدان القابضة
**جهاز قطر لﻼستثمار
محفظة استثمارات القوات المسلحه
**جهاز قطر لﻼستثمار
الفيصل الدولية لﻼستثمار
**شركة بيت اﻻتحاد لﻼستثمار ش.ش.و
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
شركة الزبارة لﻼستثمار العقاري
شركة بروق التجاريه
**على حسين على الساده
عبدالعزيز عبدالرحمن الدرويش الفخرو
محفظة استثمارات القوات المسلحه
صندوق وادي السيل 8
**جهاز قطر لﻼستثمار
صندوق اﻻحتياطي العام للدولة
**مجموعة ازدان القابضة
منافسه للتجارة و التطوير العقاري
**عبدالحكيم حمد احمد الحجى النعيمى
شركة فيوتشر انفيسمنت
المرقاب انفيسمنت
POTENTIAL INVESTMENT CO
7BROTHERS INVESTMENT
شركة هورايزن انفيسمنت
الﻼينس انفيسمنت
صندوق وادي السيل 8
بنك قطر للتنميه

4,796,933,640

51.93 %

405,699,790

17.17 %

165,761,969

7.02 %

151,501,000

6.41 %

679,472,500

16.79 %

531,678,920

17.15 %

1,159,092,930

47.71 %

251,622,920

16.62 %

QNB
مصرف قطر اﻻسﻼمي

QNBK
QIBK

البنك التجاري
بنك الدوحة
البنك اﻻهلي
بنك قطر الدولي اﻻسﻼمي

CBQK
DHBK
ABQK
QIIK

مصرف الريان

MARK

بنك الخليج التجاري

KCBK

بنك قطر اﻷول )(QFC

QFBQ

دﻻلة للوساطة واﻻستثمار القابضة

DBIS

قطر وعمان لﻼستثمار

QOIS

المجموعة اﻹسﻼمية

IHGS

زاد القابضة

القطرية اﻻلمانية للمستلزمات الطبية

ZHCD

QGMD

نسبة الملكية %
Ownership %

151,368,750

10.00 %

1,189,571,410

15.86 %

698,574,780

9.31 %

1,452,121,610

40.34 %

263,959,990

7.33 %

240,000,000

6.67 %

210,542,725

5.85 %

80,299,478

11.47 %

70,000,000

10.00 %

28,416,000

10.00 %

14,258,090

5.02 %

14,208,000

5.00 %

14,208,000

5.00 %

63,000,000

20.00 %

63,000,000

20.00 %

9,278,040

16.38 %

4,700,000

8.30 %

3,522,158

6.22 %

24,377,200

10.29 %

23,666,470

9.99 %

22,955,760

9.69 %

21,487,550

9.07 %

20,951,090

8.84 %

14,979,560

6.32 %

12,807,260

11.09 %

11,550,000

10.00 %

المساهمين الذين يمتلكون بشكل مباشر او غير مباشر من خﻼل ابنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ) (%5فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة
Shareholders who own, directly or indirectly through their minor children or subsidiaries, (5%) or more of the listed company's capital
كما فﻰ :

08-04-2020

in Date :

اسم الشركة المدرجة

اسم المساهم

عدد اﻷوراق المالية المملوكة

Listed Company Name

Shareholder Name

Total securities owned

عيسى عبدالسﻼم محمد ابوعيسى
شركة الحسام القابضة
حسام عبدالسﻼ م محمد ابوعيسى
**مجموعة ازدان القابضة
وثاق لتنمية اﻻعمال
قطر للبترول
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
صندوق المعاشات العسكري -هيئة التقاعد
شركة حصاد الغذائية
شركه قطر لﻼ ستثمار وتطويرالمشاريع كيبكو
شركة الصخامة للتجارة والمقاوﻻ ت
جهاز قطر لﻼستثمار
**جهاز قطر لﻼستثمار
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
**جهاز قطر لﻼستثمار
**يوسف حسين على عبدﷲ كمال
**جهاز قطر لﻼستثمار
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
المانع كابيتال القابضه
صندوق المعاشات العسكري -هيئة التقاعد
قطر للبترول
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
المسند ذ.م.م
**جهاز قطر لﻼستثمار
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
قطر للبترول
شركة الفيصل القابضة
**فيصل قاسم فيصل ثانى ال ثانى
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
**جهاز قطر لﻼستثمار
قطر للبترول
صندوق المعاشات العسكري -هيئة التقاعد
قطر للبترول
**غانم سلطان الهديفى الكوارى
وفا عصام يوسف صوفان
قطر للبترول

156,562,230

13.70 %

109,725,000

9.60 %

السﻼم العالمية

المجموعة للرعاية الطبية
قطر للوقود

SIIS

MCGS
QFLS

شركة ودام الغذائية
مجمع شركات المناعي

WDAM
MCCS

الميرة للمواد اﻻستهﻼكية
القطرية للصناعات التحويلية

MERS
QIMD

قطر الوطنية لصناعة اﻻسمنت

QNCD

صناعات قطر

IQCD

مجموعة المستثمرين القطريين
الكهرباء والماء القطرية

QIGD
QEWS

أعمال

AHCS

الخليج الدولية للخدمات

GISS

مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
مجموعة استثمار القابضة

MPHC
IGRD

قطر لصناعة اﻷلمنيوم

QAMC

نسبة الملكية %
Ownership %

99,130,162

8.67 %

35,180,130

12.50 %

28,144,100

10.00 %

198,851,150

20.00 %

158,447,944

15.94 %

51,554,636

5.19 %

10,043,790

5.58 %

233,612,500

51.21 %

81,729,580

17.92 %

68,598,700

15.04 %

55,301,740

27.65 %

57,061,226

12.01 %

42,636,360

8.97 %

28,488,510

6.00 %

160,469,890

24.55 %

105,329,160

16.12 %

34,748,680

5.32 %

33,532,030

5.13 %

3,085,500,000

51.00 %

977,872,693

16.16 %

440,000,000

35.39 %

338,183,060

30.74 %

150,329,751

13.67 %

118,166,440

10.74 %

2,835,000,000

45.00 %

1,783,452,526

28.31 %

315,014,891

16.95 %

198,011,000

10.65 %

185,901,310

10.00 %

97,277,582

5.23 %

8,223,274,820

65.46 %

201,065,560

24.22 %

127,963,560

15.42 %

2,845,861,200

51.00 %

المساهمين الذين يمتلكون بشكل مباشر او غير مباشر من خﻼل ابنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم ) (%5فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة
Shareholders who own, directly or indirectly through their minor children or subsidiaries, (5%) or more of the listed company's capital
كما فﻰ :

08-04-2020

in Date :

اسم الشركة المدرجة

اسم المساهم

عدد اﻷوراق المالية المملوكة

Listed Company Name

Shareholder Name

Total securities owned

صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
رامز محمد رسﻼن الخياط
محمدمعتز محمد رسﻼن الخياط
شركة حصاد الغذائية  -رأس المال بالدوﻻر
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
شركة بروق التجاريه
**غازي كامل عبدالرحمن ابونحل
**ناصر على سعود ثانى ال ثانى
**احمد على سعود ثانى ال ثانى
**مجموعة ازدان القابضة
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
صندوق المعاشات العسكري -هيئة التقاعد
شركة الديار القطريه لﻼستثمار العقارى
مجموعة التداول للتجاره
وقف/الشيخ ثانى عبدﷲ ثانى جاسم ال ثانى
شركة امتﻼك للتجارة والمقاوﻻت
جهاز قطر لﻼستثمار
**محمد خالد حمد عبدﷲ ال ثانى
**الشركه القطرية لﻼستثمارات العقارية
**جهاز قطر لﻼستثمار
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
فودافون ومؤسسة قطر
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
صندوق المعاشات العسكري -هيئة التقاعد
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
قطر للبترول
**خالد حمد عبدﷲ جاسم ال ثانى
**حمد جاسم جبر محمد ال ثانى
شركة اجيليتي للمخازن العمومية
**مﻼحه كابيتال
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
جهاز قطر لﻼستثمار
بورصة قطر
صندوق المعاشات -الهيئة العامة للتقاعد
صندوق المعاشات العسكري -هيئة التقاعد

244,590,227

12.87 %

237,475,000

12.49 %

237,475,000

12.49 %

95,050,000

5.00 %

321,071,922

9.83 %

175,418,260

5.37 %

87,459,490

9.99 %

64,050,660

7.32 %

49,253,300

5.63 %

11,000,000

7.33 %

843,049,736

23.81 %

386,788,288

10.92 %

شركة بلدنا

BLDN

قطر للتامين

QATI

القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين

QGRI

اﻻسﻼمية القطرية للتامين
المتحدة للتنمية

QISI
UDCD

بروة العقارية
مجموعة إزدان القابضة

BRES
ERES

مزايا قطر للتطوير العقاري

MRDS

*Ooredoo

ORDS

فودافون قطر

VFQS

المﻼحة القطرية

QNNS

الخليج للمخازن

GWCS

قطر لنقل الغاز المحدودة

QGTS

صندوق مؤشر بورصة قطر

QETF

نسبة الملكية %
Ownership %

1,751,060,870

45.00 %

14,373,029,040

54.19 %

6,050,660,370

22.81 %

4,549,998,160

17.15 %

245,253,840

21.19 %

130,726,304

11.29 %

61,772,040

5.34 %

1,713,351,090

53.49 %

407,693,432

12.73 %

1,902,150,000

45.00 %

294,577,125

6.97 %

224,352,553

5.31 %

211,350,000

5.00 %

98,639,640

8.61 %

58,123,240

5.08 %

191,587,690

32.69 %

108,578,400

18.53 %

2,008,106,480

36.25 %

688,341,132

12.42 %

20,000,000

49.40 %

5,500,000

13.58 %

5,499,180

13.58 %

5,499,180

13.58 %

( فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة%5) المساهمين الذين يمتلكون بشكل مباشر او غير مباشر من خﻼل ابنائهم القصر أو الشركات التابعة لهم
Shareholders who own, directly or indirectly through their minor children or subsidiaries, (5%) or more of the listed company's capital
in Date :

% نسبة الملكية
Ownership %

08-04-2020

: كما فﻰ

عدد اﻷوراق المالية المملوكة

اسم المساهم

اسم الشركة المدرجة

Total securities owned

Shareholder Name

Listed Company Name

38.12 %

86,000,000

19.36 %

43,675,307

9.85 %

22,215,800

9.81 %

22,136,634

9.31 %

21,000,000

6.28 %

14,158,014

5.32 %

12,000,000

**جهاز قطر لﻼستثمار
محفظة استثمارات القوات المسلحه
الهيئة العامة للتقاعد- صندوق المعاشات
هيئة التقاعد- صندوق المعاشات العسكري
بورصة قطر
**مصرف الريان
الشركة المتحدة للتنمية

QATR

صندوق الريان قطر المتداول

*  يرجﻰ اﻻطﻼع علﻰ الرابط التالي،(( فأكثر في سوق اﻻدراج الفرعي )سوق أبوظبي لﻸوراق المالية% 5)  لمعرفة كبار مساهمي شركة أوريدو و الذين يملكون:
https://www.adx.ae/Arabic/Securities/Pages/MajorShareholders.aspx?Symbol=QTEL
* For a list of Ooredoo shareholders who own (5%) and above in the secondary listing exchange
(Abu Dhabi Securities Exchange), please open the following link :
https://www.adx.ae/English/Securities/Pages/MajorShareholders.aspx?Symbol=QTEL
** Indirectly through minor children or related subsidiaries.
- The above report is issued by Qatar Central Securities Depository
(QCSD), and shall not be used or published on any websites or any
other means without written approval from QCSD.
- For Inquiries, please call : 44222410

** تملك غير مباشر من خﻼل ابناء قاصرين او شركات تابعه.
-  وﻻ يجوز استخــدام هــذا، صدر عن شركة قطر لﻺيداع المركزي لﻸوراق المالية
التقرير أو نشره علﻰ أية مواقع إلكترونية أو أية وسائل أخرى إﻻ بموافقة كتابية
من الشركة.
- 44222410 :  اﻻتصال علﻰ الرقم التالي،لﻼستفسار

