Market Operations & Control Department

إشعارالسوق (Market Notice )001
اعتبارًا من  7يناير  3102ستطلق بورصة قطر مؤشرًا جديداً تحت مؤشر بورصة قطر الريان االسالمي
التاريخ:

Date:

02/01/2013

تو ّد بورصة قطر إخطاركم باآلتي:
اعتباراً من  7يناير  ،3102ستبدأ بورصة قطر بعملية احتساب ونشر فورية (في الوقت الفعلي) لبيانات وقيم
مؤشر بورصة قطر الريان االسالمي.
إنّ مؤشر بورصة قطر الريان االسالمي يعتبر أحد مؤشرات العائد اإلجمالي حيث يعكس األداء السعري
باإلضافة إلى اإليرادات المتحصّلة من توزيعات أرباح أسهم الشركات المدرجة في البورصة والتي تكون
متوافقة مع الشريعة وفقًا لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.
وسيتم ترتيب األسهم المؤهلة بحسب القيمة السوقية لألسهم المتاحة للتداول والمعدّلة بحسب السيولة ،وبعد ذلك
سيتم تطبيق منهجية هرمية البنية في عملية حساب المؤشر وذلك من خالل اعطاء حصص ثابتة لألجزاء
الفرعية المكونة لسلة األسهم .ويتم تحديد األوزان النسبية في عمليتي المراجعة التي تتم بشكل نصف سنوي
(أول يوم تداول من شهري ابريل وأكتوبر) ولكن يمكن لهذه القيم ان تتأرجح بحسب التقلبات السعرية بين هذين
التاريخين.
ويعتبر هذا المؤشر من المؤشرات القائمة على احتساب العائد االجمالي ألنه يعكس قيم اعادة استثمار عائدات
األسهم في المؤشر وسيتم احتسابه بأثر رجعي اعتباراً من يناير .3117
اسم المؤشر
مؤشر بورصة قطر الريان
االسالمي

الرمز

رمز الترقيم الدولي

QERI

QA000A1RRAX6

وفي ما يلي جدول يبين األسهم المكونة للمؤشر ووزن كل سهم منها وعددها:

اسم الشركة

الوزن في المؤشر (اعتباراً من
عملية المراجعة في  0اكتوبر
)3103

عدد األسهم (اعتباراً من 7
يناير )3102

الوزن التأشيري ( 7يناير
)3102

صناعات قطر
مصرف الريان
بروة العقارية
مصرف قطر االسالمي

15.00%
12.00%
10.00%
7.50%

95,030,553
395,439,522
302,164,945
86,823,369

17.07%
11.36%
9.61%
7.57%

الشركة المتحدة للتنمية

7.50%

367,329,638

7.54%

بنك قطر الدولي االسالمي

5.00%

85,381,857

5.17%

المستثمرين
فودافون
الوطنية لإلجارة
الخليج للمخازن
الميرة

5.00%
5.00%
5.00%
5.00%
5.00%

177,567,050
489,772,851
93,046,617
111,007,047
27,209,603

5.14%
4.97%
4.87%
4.81%
4.74%

مزايا

5.00%

377,706,182

4.73%

مواشي
الرعاية الطبية
زاد القابضة
االسالمية القطرية للتأمين
قطر للصناعات التحويلية

5.00%
2.50%
2.50%
1.50%
1.50%

61,901,846
57,434,703
38,755,939
23,665,131
24,091,529

4.22%
2.64%
2.38%
1.70%
1.48%

وستقوم بورصة قطر بإصدار اشعار آخر قبل يوم واحد من اطالق المؤشر وذلك للتأكيد على قيمة القاسم ونشر
تاريخ المؤشر بأثر رجعي اعتباراً من  2يناير  .3117وسيتم نشر منهجية مؤشر بورصة قطر الريان
االسالمي وملف صيانة المؤشر على الموقع االلكتروني لبورصة قطر قبيل اطالق هذا المؤشر.

