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  كتيب التعليمات   خدمة كشف الحساب اإللكتروني

 نبذة عن الخدمة المقدمة:
هذه الوثيقة تحتوي على الخطوات الرئيسية لطلب خدمة كشف الحساب اإللكتروني للمساهمين المسجلين لدى 

المركزي لألوراق المالية، حيث توفر هذه الخدمة إمكانية الحصول على نسخة إلكترونية شركة قطر لإليداع 

 لكشف الحساب الخاص بالمساهم من خالل الموقع اإللكتروني للشركة.

 مالحظة

يكون لديه حساب في نظام التوثيق الوطني قبل التسجيل في يجب   اذا كان المستثمر فرد قطري أو مقيم .1

  موقع الشركة.

يجب أن يكون رقم الهاتف الجوال للمستثمر مسجل لدى الشركة اذا كان المستثمر اجنبي او مؤسسة  .2

 .في حالة عدم وجوده يرجى القدوم الى مقر الشركة وتعديل البيانات

 :التسجيلأوال: 

:إسم مستخدمهذه الخطوات الزامية اذا لم يكن لدى المستثمر   

  لية االم لألوراقالمركزي  لإليداعشركة قطر  يرجى الدخول الى موقع 

http://www.qcsd.gov.qa/ar 

  الموضح أدناه التسجيليرجى الضغط على رابط: 

 

 

http://www.qcsd.gov.qa/ar
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 وف يتم توجيهكم الى صفحة التسجيل.س 

 يقوم المستثمر باختيار نوعية الحساب 

 

 )قطري أو مقيم(تسجيل لألفراد  1

  سيتم عرض اختيار حساب توثيقاختيار هذه الخانةعند ،

 

  في حال لم يكن للعميل حساب في نظام توثيق الوطني،سيتم توجيهه لنظام توثيق النشاء حساب، يجب

 الخطواتنفس و اتباع  على العميل بعد انهاء التسجيل العودة الى صفحة التسجيل في موقع الشركة

 السابقة

 سيتم اظهار نموذج التسجيل نظام توثيق الوطني في حال كان للعميل حساب في 
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 في  )اسم المستخدم لنظام توثيق، كلمة المرور لنظام توثيق ورقم المستثمر(ة الحقول االجباريةئيرجى تعب

 وسيتم تلقائيا تفعيل خدمة كشف الحساب االلكتروني.  رزصفحة التسجيل ثم الضغط على 

 توثيق، كلمة الى شاشة الدخول، يقوم المستثمر بتعبئة اسم المستخدم لنظام  سوف يتم توجيه المستثمر

 لالستفادة من خدمات شركة قطر لاليداع المركزي لألوراق المالية.المرور لنظام توثيق 

 لألجانب والشركاتتسجيل  2

 

  يجب أن يكون رقم الهاتف الجوال للمستثمر مسجل لدى الشركة في حالة عدم وجوده

 يرجى القدوم الى مقر الشركة وتعديل البيانات.

  أفراد )غير مقيم( أو كافة المؤسسات سيتم عرض عند التوجه لشاشة التسجيل واختيار

  نموذج التسجيل يرجى تعبئة كافة البيانات ثم الضغط على زر

  رسالة نصية قصيرة تحتوي على يتلقى يتم توجيه المستثمر لشاشة كلمة المرور وسوف

 كلمة مرور لمرة واحدة

  كشف الحساب االلكتروني.يقوم المستثمر بادخال كلمة المرور وسيتم تلقائيا تفعيل خدمة 

 :ربط حسابات: ثانيا

 هذه الخطوة ممكنة في حال وجود حساب مفعل   للمستثمر.

 www.qcsd.gov.qa/ar يرجى الدخول الى صفحة شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية  .1

 الموضح أدناه: زر الدخوليرجى الضغط على  .2

http://www.qcsd.gov.qa/ar
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 سوف يتم توجيه المستثمر الى صفحة الدخول، يرجى ادخال اسم المستخدم و كلمة المرور. .3

اذا كان المستثمر لديه حساب على الموقع يقوم بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالموقع اذا 

بادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين كان قام بالتسجيل من خالل نظام التوثيق الوطني يقوم 

 بنظام توثيق

 

 يرجى الضغط على ربط حسابات في قائمة الخدمات االلكترونية .4
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  زرة الحقول االجبارية و الضغط على ئيرجى من المستثمر تعب .5

 سوف يتلقى المستثمر بريدا الكترونيا مرفقا بنموذج الطلب. .6
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  إحضاره شخصيا إلى مقر شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليةيرجى طباعة الطلب وتوقيعه و  .7

او ارساله عبر البريد االلكتروني الى العنوان  (44221560 ,44221563) او ارساله بالفاكس

(info@qcsd.gov.qa) لتفعيل الخدمة. المذكورة في البريد االلكتروني مع الوثائق المطلوبة 

 .طلبال قبول حال في عمل اميأ 3-2 خالل الكتروني ديبر ارسال تمسي .8

 للمزيد من اإلستفسارات يرجى التواصل معنا:

 

 

 

mailto:info@qcsd.gov.qa

