
 

 

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةل الشهري  تقرير ال

 (2021/ مايو) لشهر 
لى ضرورة تحديث بياناتهم لدى الشركة إاملساهمين  شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةدعو ت تنويه:

لى هذه إالنقدية بحيث يتم تحويلها مباشرة  ستالم األرباحل ( IBAN)الحساب البنكي رقم وإضافة 

 .الحسابات

من إجراءات تتمثل معظمها في حفظ وقيد وإدارة ومقاصة  2021لعام  مايو أبرز أعمال الشركة خالل شهر 

وتسوية األوراق املالية ومشتقاتها واألدوات املالية األخرى، وتقديم الخدمات املالية ذات الصلة، باإلضافة 

إلى نقل ملكية العقود املنفذة من خالل التداول والتحويالت كالتحويالت العائلية واإلرثية والستثناء 

الحجز وفك الحجز، وعمليات الرهن وفك الرهن، كما تم تحديث عدد من بيانات املساهمين وعمليات 

 .وإضافة مساهمين جدد

أرقاما وإحصائيات توضح بعض األنشطة   2021لعام  مايو تقدم الشركة في تقريرها الشهري الصادر عن شهر 

 الرئيسية التي تم القيام بها في هذا الشهر وذلك على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

اعةتحويالت نقل امللكية من خالل الق

التحويالت العائلية

التحويالت الرثية

تحويالت الستثناء

•189,017

•280

•734

•54



 

 

 

 
 
 
 

 

عدد 
المساهمين 

الذين يمتلكون 
أسهم 

عدد مستخدمي 
تطبيق الجوال

عدد 
المشتركين في
خدمة الرسائل 

النصية 
القصيرة 
(SMS)

عدد 
المساهمين 
الذين لديهم 
حساب بنكي 

2,985: للموقع اللكترونيعدد املستخدمين

16,902: عدد عمليات التصفح

379,131 

6,375 

40,595 

61,306 



 

 

 
 
 
 
 

 

قطريين-المؤسسات 

1,521

القطريين-األفراد 

222,847

غير قطريين-المؤسسات 

1,040

غير قطريين-األفراد 

153,723

المساهمين

41:عمليات الرهن

205:عمليات فك الرهن

110:عمليات فتح الحساب

7,052:اصدار كشوف الحساب

333:شهادة لمن يهمه األمر



 

 

 

 :  (2021/ مايولشهر ) الشركة انجازات
 

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

  املركزي لشهر مايو  من عام 2021  في أنظمة الشركة

المصدرة من قبل مصرف  أذونات الخزانةلقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتسجيل 
 : في أنظمة الشركة كما هو مبين أدناه  2021من عام  مايوقطر المركزي لشهر 

 السم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 الستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات

TD33  / 2021/08/03شهور /  3إذن QA00024MK7H5 04/05/2021 03/08/2021 250,000,000 25,000 

TD34  / 2021/11/02شهور /  6إذن QA000O6703L7 04/05/2021 02/11/2021 200,000,000 20,000 

TD35  / 2022/02/01شهور /  9إذن QA000VFYP593 04/05/2021 01/02/2022 100,000,000 10,000 

 

 إنشاء منصة إلكترونية لعقد الجمعيات العمومية للشركات املساهمة املدرجة عن بعد

في إطار الجهود الرامية إلى دعم بيئة األعمال و تطوير سوق رأس المال في دولة قطر وإسهاما في تطبيق 
، قامت شركة قطر  (Covid-19) اإلجراءات الوقائية والتدابير االحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
اعة وهيئة قطر لألسواق المالية، لإليداع المركزي لألوراق المالية بعد التنسيق مع وزارة التجارة والصن

بتوقيع اتفاقية مع شركة حلول و خدمات سالسل الثقة )و مقرها سلطنة عمان( بالتعاون مع شركة مسقط 
للمقاصة و اإليداع بهدف إنشاء منصة إلكترونية لعقد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة المدرجة عن 

الموقع اإللكتروني لشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بعد، حيث سيتم توفير خدمة إلكترونية على 
تمكن الشركات المساهمة المدرجة من إدارة الجمعيات العمومية إلكترونيا، بما يتيح للسادة المساهمين إمكانية 

 .حضور الجمعية من أي مكان وممارسة الحقوق المقررة لهم قانونا  

 
 

  
  

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية

 الطريق الدائري الثالث، الدوحة، دولة قطر

 16014مركز التصال:                   44222410 (974+) تليفون:

  ) 44221560 (974+فاكس: 

 info@qcsd.gov.qa          بريد إلكتروني :

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

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