
 

 

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةل الشهري  تقرير ال

 (2019/فبراير) لشهر 
املساهمين الى ضرورة تحديث بياناتهم لدى  شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةدعو ت تنويه:

النقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة الى هذه  إلستالم األرباح( IBAN)الشركة  وإضافة الحساب البنكي 

 .الحسابات

ويشرح التقرير العمليات  9201لعام فبراير تقرير شهر  قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةاصدرت شركة 

 وامتالك وادارة وقيد حفظ وتشمل شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية بها قامت التي واالجراءات

 الصـــلة، ذات املالية الخدمات وتقديم االخرى، املالية واالدوات ومشتقاتها املالية األوراق وتسويه ومقاصه

 واإلرثية،  العائلــية، كالتحويالت والتحويالت، التداول  خالل من املنفذة العقود ملكية نقل  الى باإلضافة

 ذات الجهات طلـب على بناء   وذلك الرهــن وفك الرهـن وعمليات الحجز، وفك الحجز عمليات و واالستثناء

 .جدد مساهمين واضافة املساهمين بيانات من عدد تحديث تم كما الصلة

 

 .2019/فبراير  شهر خالل الشركــــــــــــــــة بها قامت التي الرئيسية األنشطة توضح واحصائيات ارقام يلي وفيما

 

 تحويالت نقل امللكية من خالل القاعة: أوال:

 

 2019/فبراير

107,837 

 

 : الثالثة السوق  ملكية نقل عمليات  :ثانيا

 

 2019/ فبراير  نوع التحويل

 360 التحويالت العائلية

 797 التحويالت االرثية

 3 تحويالت االستثناء

 

 : الذين يمتلكون أسهمعدد املساهمين   :ثالثا

 

 2019/فبراير

402,830 

 



 

 

 : عدد املساهمين الذين لديهم حساب بنكيرابعا: 

 

 2019/فبراير

52,067 

 
 : عمليات الرهن وفك الرهن  :خامسا

 

 فبراير/2019 العمليةنوع 

 956 عمليات الرهن

 416 عمليات فك الرهن

 
 : : عمليات خدمة العمالءسادسا

 

 2019/فبراير العمليةنوع 

 84 فتح حسابات املساهمين الجدد

 11,449 اصدار كشوف الحسابات

 435 شهادة ملن يهمه االمر

 
 : النظام وفقا للجنسية ونوع املساهم ىعلالذين يمتلكون أسهم عدد املساهمين   :سابعا

 

 املساهمين
 2019/ فبراير

 غير القطريين القطريين   

 157,471 242,956 افراد

 1,014 1,389 مؤسسات

 
 : استخدام املوقع االلكتروني للشركة  :ثامنا

 

 2019/فبراير 

 4,512 عدد املستخدمين

 10,058 عدد عمليات التصفح

          
 



 

 

  : (SMS)خدمة الرسائل النصية القصيرة في  املساهمين املشتركينعدد   :تاسعا

 

 2019/فبراير

21,520 

 

   -: (2019/فبرايرلشهر ) الشركة انجازات
 

 تعميم على شركات الوساطة العاملة في البورصة 

على شركات الوساطة العاملة في  بالتعميمشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية قامت 
  -: البورصة بمايلي

 حساباتهم لدى شركة  إعادة أسهم عمالئهم التي لم يتم عليها أي حركات تداول لمدة عام فأكثر إلى
 . قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية لحفظها

اليجوز لشركات الوساطة المالية اإلحتفاظ باألوراق المالية الخاصة بعمالئهم وكذلك سحب أسهم  
العمالء من شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية إال بموافقة العميل حسب اإلجراءات 

 .الشأنالمعمول بها في هذا 

 24/2/2019تطبيق اإلجراء أعاله اعتباراً من  تم 

 

  قامت شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية بتسجيل أذونات الخزانة املصدرة من قبل مصرف

 في أنظمة الشركة 2019قطر املركزي للربع األول من عام 

قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف لقد 
 -:  كما هو مبين أدناه في أنظمة الشركة 2019للربع األول من عام قطر المركزي 

 

 االسم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 االستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات
TC52  / 2019/05/01شهور /  3إذن QA00062WGL73 05/02/2019 01/05/2019 200,000,000 20,000 

TC53 2019/11/05شهور /  9ذن / إ QA000040H749 05/02/2019 05/11/2019 100,000,000 10,000 

 

 

 



 

 

 إضافة األسهم املجانية للبنك األهلي 

المجانية للبنك األهلي ليصبح رأس ضافة األسهم باشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية  قامت
 ( سهم.231,396,478( لاير قطري موزع على عدد )2,313,964,780المال الجديد )

 
 

  
  

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية

 الطريق الدائري الثالث، الدوحة، دولة قطر
 16014مركز االتصال:                   44222410 (974+) تليفون:

  ) 44221560 (974+فاكس: 

 info@qcsd.gov.qa          بريد إلكتروني :

https://www.qcsd.gov.qa     :املوقع االلكتروني

/ritiesDepositoryhttps://www.facebook.com/QatarCentralSecu 

https://plus.google.com/+QcsdQatarCentralSecuritiesDepository 
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