إدارة عمليات السوق

Market Operations Department

إشـعـــارالســــوق (Market Notice )030
األوراق املالية املسموح تداوهلا باهلامش

التاريخ:

28/11/2018

باإلشارة إىل قواعد التداول باهلامش الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية واملُعَدلة بقرار جملس إدارة اهليئة رقم ()3
لسنة  2016والصادر بتاريخ  21يوليو  2016وإىل إشعار السوق رقم ( )31لسنة  2015الصادر عن بورصة قطر
بتاريخ  10ديسمرب  .2015وإىل املادة رقم ( )4.10.8من قواعد التعامل يف بورصة قطر.
و مبوجب هذا اإلشعار ،تقوم بورصة قطر بتعديل معايري تأهيل األوراق املالية املُدرَجة ببورصة قطر لنشاط التداول
باهلامش ،وبالتالي قائمة األوراق املالية املسموح بتداوهلا باهلامش  .يسري هذا التعديل ابتداءً من تاريخ  5ديسمرب
 ، 2018على النحو اآلتي:
 .1األوراق املالية املسموح بتداوهلا باهلامش تضم :
 أسهم الشركات املكونة ملؤشر بورصة قطر.
 أسهم الشركات املكونة ملؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي.
 أسهم الشركات اليت يكون معدل الدوران الربع سنوي يف تداوالتها يساوي أو يزيد عن ( %10يف كل ربع) وكذلك
تكون الرتددات الربع سنويه يف تداوالتها تساوي أو تزيد عن  %80من أيام التداول يف كل ربع سنوي.
 وحدات صندوق مؤشر قطر املتداول و صندوق الريان قطر املتداول.
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 .2قائمة األوراق املالية املسموح بتداوهلا باهلامش ستكون كالتالي:
الورقة املالية

الرمز

الورقة املالية

الرمز

صندوق الريان قطر املتداول

QATR

أعمال

AHCS

صندوق مؤشر قطر املتداول

QETF

شركة بروة العقارية

BRES

شركة الكهرباء واملاء القطرية

QEWS

البنك التجاري

CBQK

بنك قطر االول

QFBQ

الداللـــة

DBIS

شركة قطر للوقود

QFLS

بنك الدوحة

DHBK

القطرية األملانية للمستلزمات الطبية

QGMD

شركة اخلليج الدولية للخدمات

GISS

ناقـــالت

QGTS

شركة اخلليج للمخازن

GWCS

مصرف قطر اإلسالمي

QIBK

جمموعة استثمار القابضة

IGRD

جمموعة املستثمرين القطريني

QIGD

اجملموعة اإلسالمية القابضة

IHGS

بنك قطر الدولي اإلسالمي

QIIK

الصناعات القطـرية

IQCD

الشركة القطرية للصناعات التحويلية

QIMD

مصرف الريـان

MARK

بنك قطر الوطين

QNBK

الرعاية الطبية

MCGS

شركة قطر الوطنية لصناعة االمسنت

QNCD

املرية للمواد االستهالكية

MERS

شركة املالحة القطرية

QNNS

شركة مسيعيد للبرتوكيماويات القابضة

MPHC

شركة املتحدة للتنمية

UDCD

مزايا قطر للتطوير العقارى

MRDS

فودافون قطر

VFQS

الشركة الوطنية لإلجارة

NLCS

شركة ودام الغذائية

WDAM

أوريدو

ORDS

شركة زاد القابضة

ZHCD

شركة قطر للتأمني

QATI

