
 

 

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةل الشهري  تقرير ال

 (2019/مايو) 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  مايو 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/مايو  شهر خالل الشركــــــــــــــــة بها قامت التي الرئيسية األنشطة توضح واحصائيات ارقام يلي وفيما

 

 تحويالت نقل امللكية من خالل القاعة: أوال:

 

 2019/مايو

194,203 

 

 : الثالثة السوق  ملكية نقل عمليات  :ثانيا

 

 2019/ مايو  نوع التحويل

 269 التحويالت العائلية

 237 التحويالت االرثية

 10 تحويالت االستثناء

 

 : الذين يمتلكون أسهمعدد املساهمين   :ثالثا

 

 2019/مايو

393,735 

 



 

 

 : عدد املساهمين الذين لديهم حساب بنكيرابعا: 

 

 2019/مايو

53,570 

 
 : عمليات الرهن وفك الرهن  :خامسا

 

 مايو/2019 العمليةنوع 

 45 عمليات الرهن

 715 عمليات فك الرهن

 
 : : عمليات خدمة العمالءسادسا

 

 2019/مايو العمليةنوع 

 90 فتح حسابات املساهمين الجدد

 7112,8 اصدار كشوف الحسابات

 522 شهادة ملن يهمه االمر

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

 

 املساهمين
 2019/ مايو

 غير القطريين القطريين   

 156,655 234,670 افراد

 1,037 1,373 مؤسسات

 
 : استخدام املوقع االلكتروني للشركة  :ثامنا

 

 2019/مايو 

 5,532 عدد املستخدمين

 13,295 عدد عمليات التصفح

          
 



 

 

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

 

 2019/مايو

24,738 

 

   -: (2019/مايولشهر ) الشركة انجازات
 

إطالق تطبيق الهواتف الذكية )نسخة األيفون و األندرويد( لعمالء شركة قطر لإليداع املركزي 

 لألوراق املالية

طالق تطبيق الهواتف الذكية )نسخة األيفون و شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بإقامت 
حيث يشتمل التطبيق على العديد من الخدمات األندرويد( لعمالئها باللغتين العربية و اإلنجليزية 

اإللكترونية التي  تسهل على المستثمر متابعة محفظته و االطالع على آخر مستجداتها ، و من هذه 
 :الخدمات

  عرض الملف الشخصي •

  عرض محفظة المساهم و حالة األسهم و قيمتها حسب آخر إغالق

 التاريخ عرض الحركات التي تمت على حساب المساهم حسب•

 عرض ألرصدة المساهم في حساباته لدى شركات الوساطة•

 الحصول على كشوف الحسابات بجميع أنواعها•

 عرض األخبار و الفعاليات المتعلقة بشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية•

 : يمكن تحميل التطبيق من خالل الرابط التالي 

https://www.qcsd.gov.qa/ar/mobile 

 قامت شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية بتعديل نسبة تملك األجانب في شركة داللة القابضة

ة داللة شركلقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتعديل نسبة تملك األجانب في 
  ( سهم .13,923,840من رأس المال ، أي ما يعادل )  %49القابضة  لتصبح النسبة 

 تعديل نسبة تملك األجانب في بنك قطر الدولي اإلسالمي

لقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتعديل نسبة تملك األجانب في بنك قطر 
 ( سهم .74,170,687من رأس المال ، أي ما يعادل )  %49الدولي اإلسالمي لتصبح النسبة 

https://www.qcsd.gov.qa/ar/mobile


 

 

 قامت شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية بتعديل نسبة تملك األجانب في مجمع شركات املناعي

لقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتعديل نسبة تملك األجانب في مجمع شركات 
 . ( سهم22,353,408من رأس المال ، أي ما يعادل )  %49لتصبح النسبة  المناعي 

 إتفاقية تعاون مشترك بين شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية و الهيئة العامة لشؤون القاصرين

، توقيع إتفاقية تعاون مشترك بين شركة قطر لإليداع  9/5/2019تم بحمد هللا اليوم الخميس الموافق 
 تقديم الخدمات ية و الهيئة العامة لشؤون القاصرين وتهدف اإلتفاقية إلى المركزي لألوراق المال

وتنظيم تبادل بيانات القاصرين ومن في حكمهم والمتوفين إلكترونياً ، وتعكس هذه اإلتفاقية حرص 
شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية على تعزيز التعاون المشترك مع األطراف ذات العالقة 

ئم مع خطط الشركة الطموحة والمستمرة لسرعة اإلنجاز وتوفير الوقت والجهد وضمان بما يتوا
 . إتمام العمليات بصورة آمنة

 

وبموجب هذه اإلتفاقية سيتم تحويل اإلجراءات الحالية المتبادلة بين الهيئة العامة لشؤون القاصرين 
نية تماشيا مع استراتيجية الدولة وشركة قطرلإليداع المركزي لألوراق المالية إلى إجراءات إلكترو

 .2030وصوال إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 

 -: ومن أهم ما ستحققها هذه اإلتفاقية

 . السرعة في تنفيذ اإلجراءات المتعلقة بتسجيل القاصرين و إدارة شؤونهم .1

 . لماليةاالتحديث المستمر و اآلني لبيانات المتوفين و تسهيل إجراءات نقل ملكية األوراق  .2

 .الدقة في التنفيذ و المتابعة و تقليل األخطاء الناجمة عن أداء العنصر البشري .3

 .المساهمة في خلق بيئة مستدامة من خالل تقليل استخدام المراسالت الورقية .4

 . 2030المساهمة في تحقيق رؤية الدولة  .5

 تعديل نسبة تملك األجانب في الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين

قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتعديل نسبة تملك األجانب في الشركة لقد 
 .( سهم7,350,000من رأس المال ، أي ما يعادل )  %49اإلسالمية القطرية للتأمين لتصبح النسبة 

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

 في أنظمة الشركة 2019من عام  الثانياملركزي للربع 

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

 

 االسم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 االستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات

TC60  / 2019/08/06شهور /  3إذن QA0001YP5X46 01/05/2019 06/08/2019 300,000,000 30,000 



 

 

TC61  / 2019/11/05شهور /  6إذن QA0000747J01 01/05/2019 05/11/2019 200,000,000 20,000 

TC62  / 2020/02/04شهور /  9إذن QA000K213819 01/05/2019 04/02/2020 100,000,000 10,000 

 
 

 

  
  

 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

/https://www.facebook.com/QatarCentralSecuritiesDepository 
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