
 

 

  ةطلب العضوي
o الجهات املصدرة o الوساطة املالية o الحفظ االمين 

 

 تعـــريف بالشـــركة : 

 شــركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليــة هــي الجهة الوحيدة املرخص لها في دولة قطر بحفظ وقيــد

وإدارة ومقاصة وتسوية األوراق املالية وتقديم كافة الخدمات املالية األخرى ذات الصلة بها 

للمستثمرين واملساهمين والعمالء واالعضاء في دولة قطر، والحاصلة على شهادة منظمة املعايير 

 ( في قطر.BSIالدولية )األيزو( لنظام إدارة الجودة من مؤسسة املعايير البريطانية )

 بيانات املطلـــوبةال
 

 ............................................................................................................................. : التجاري االسم 

 .............................................................................................................................. : نوع املنشأة

 ............................................... بلد التأسيس : ................................................. : تاريخ التأسيس

 .............................................................................................................................. غرض املنشأة: 

 .............................................................................................................................. مدة املنشأة 
 ..................... تاريخ االنتهاء: ...................... تاريخ االصدار: ................. رقم السجل التجاري 

 

 رأس املال
 

 ...................................................................................................... :  رأس املال املرخص به 

 ...................................................................................................... : رأس املال املصدر

 ....................................................................................................... :  رأس املال املدفوع 

 العنوان 
 

 ............................................................................................................. :  عنوان املركز الرئيسـي

 .............................................................................................................. : عناوين الفروع

 .............................................................................................................. :  البريد االلكتروني

 .............................................................................................................. :  صندوق البريد

 .......................................................... الفاكس: ................................ : الهاتف

  املصدرة: اتبالجهخاص 
 

 .................................................................................................. :  نوع األوراق املاليـــة 

 .................................................................................................. : األوراق املاليـــةعدد 



 

 

 .................................................................................................. :  القيمة االسمية لألوراق املالية

 ..................................................  االنتهاء: تاريخ  ..............…………… :اريخ إصدار األوراق املاليةت
 

  عدد املساهمين 
  عدد املساهمين القطريين ونسبتهم : ............................................................................ 

  مساهمي دول مجلس التعاون ونسبتهمعدد : ........................................................................... 

  عدد املساهمين االجانب ونسبتهم  : ............................................................................ 
 

 تصال المسؤول ا
    

 .............................................................................................................................. :  االســــم

 .............................................................................................................................. : هاتف العمل

 ............................................................................................................................... :   الجوال 

 .............................................................................................................................. : االيميل
 

 إقـــرار

  أقـــر أن املوقع أدناه بصحة البيانات الواردة اعاله واملستندات املرفقة واتحمل

 املسؤولية القانونية عن ذلك. 

  شــركة قطر لإليداع نلتزم بجميع القواعد والتعليمات والرسوم الصادرة عن

  املركزي لألوراق املالية. 

 

 

 
 

                                                ................................................................... 

 توقيـع رئيس مجلس اإلدارة أو املدير العام                                                    

                                         

 ختـــم الشــركة                                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 املستندات املطلـوبة: 
 

 نسخة من عقد التأسيس والنظام األساس ي. -1

 نسـخة من السجل التجاري. -2

 بيان بأعضاء مجلس اإلدارة واملخولين بالتوقيع ونماذج توقيعاتهم.  -3

العضوية من الجهات املختصة ملمارسة نسخة من التراخيـص التي حصل عليها طالب  -4

 انشطته.

 النظر في طلب العضوية : 
 

  
ً
تنظر شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليــة في طلبات العضوية وتصدر قراراتها فيها وفقا

 لقواعد التعامل في الشركة وذلك على النحو التالي : 
 

 ملتطلباتها ان تفصل في يجب على الشركة عند استالم ملف طلب العضوية مستو  -1
ً
فيا

 
ً
 من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا

ً
الطلب بالقبول أو الرفض في مدة اقصاها ثالثون يوما

بقرارها بواسطة البريد باإلضافة إلى البريد اإللكتــروني  طالب العضويةوأن تخطر 

 للطلب. 
ً
 الخاص به ويعتبـر عدم الرد خالل تلك املدة رفضا

والهيئة  طالب العضويةفي حال املوافقة على الطلب تقوم الشركة بإبالغ كل من مقدم  -2

بقبول العضو الجديد على أن يشتمل اإلخطار على تاريخ اعتماد طلب العضوية وال 

يسري مفعول العضوية إال بعد توقيع العضو التفاقية العضوية خالل مدة ال تتجاوز 

 من تاريخ اخطاره.
ً
  خمسة عشر يوما

 إلعادة النظر في طلبه وذلك  -3
ً
يجوز ملن يرفض طلب عضويته أن يتقدم إلى الشـركة خطيا

 وعلى الشركة 
ً
 من تاريخ إخطاره بقرار الرفض صراحة أو ضمنا

ً
خالل خمسة عشر يوما

وفي حالة  هبالقرار خالل اسبوع من تاريخ استالم هالبت في هذا الطلب وإبالغ مقدم

 لضوابط  ويةلطالب العضرفض الطلب يجوز 
ً
التظلم لدى الهيئة من قرار الرفض وفقا

 التظلم املقررة لدى الهيئة. 

  
 


