
 

 

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية تقرير انجازات

 (2017)يوليو/
 

شهر  في شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املالية بها قامت التي االنجازات ابرز  التقرير هذا في  يعرض

 واالدوات ومشتقاتها املالية األوراق وتسويه ومقاصه وامتالك وادارة وقيد حفظ في ويتمثل ,2017/يوليو

 ملكية نقل  الى باإلضافه وخارجها, قطـر دولة في الصـــلة ذات املالية الخدمات وتقديم االخرى, املالية

 الى باإلضافة واالستثناء واإلرثية,  العائلــية, كالتحويالت والتحويالت, التداول  خالل من املنفذة العقود

 ذات الجهات طلـب على بناء   وذلك الرهــن وفك الرهـن وعمليات الحجز, وفك الحجز عمليات جميع تنفيذ

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

 

ــة بها قامت التي الرئيسية األنشطة توضح واحصائيات ارقام يلي وفيما ــ ـــ ــ ــ ــ ــ  2017/يوليو  شهر خالل الشركـ

في انشطة ملحوظة دناه ان  هناك زيادة املذكورة أ, ويتضح من االرقام   2017/بشهر يونيو  مقارنة

 لشركة .دى ااملسجلين ل ميناملساه

 

 

 : الثالثة السوق  ملكية نقل عمليات  :اوال

 

 (-/)+%التغير 2017/يونيو  2017/يوليو نوع التحويل

 6.63 166 177 التحويالت العائلية

 119.38 418 917 التحويالت االرثية

 00.003 0 3 تحويالت االستثناء

 

 : الذين يمتلكون أسهمعدد املساهمين   :ثانيا

 

 (-/)+%التغير 2017/يونيو  2017/يوليو

372,103 372,647 0.15 - 

 

 : عدد املساهمين الذين لديهم حساب بنكي  :ثالثا

 

 (-/)+%التغير 2017/يونيو  2017/يوليو

46,491 46,256 0.51 

 



 

 

 

 : عمليات الرهن وفك الرهن  :رابعا

 

 (-/)+%التغير 2017/يونيو  2017/يوليو العمليةنوع 

 489.47 19 112 عمليات الرهن

 121.93 187 415 عمليات فك الرهن

 
 
 

 : خامسا: عمليات خدمة العمالء

 

 (-/)+%التغير 2017/يونيو  2017/يوليو العمليةنوع 

فتح حسابات املساهمين 

 الجدد

117 55 112.73 

 41.22 7,096 10,021 اصدار كشوف الحسابات

 164.00 125 330 شهادة ملن يهمه االمر

 

 . و تجدر اإلشارة هنا إلى زيادة في اإلقبال على الخدمات املقدمة من قبل الشركة لعمالئها  

 

 : عدد املساهمين املعرفين علي النظام وفقا للجنسية ونوع املساهم  :سادسا

 

 غير القطريين القطريين املساهمين

 (-/)+%التغير 2017/يونيو  2017/يوليو (-/)+%التغير 2017/يونيو  2017/يوليو

 0.01 844,667 874,667 -0.00036 754,278 753,278 افراد

 0.76 944,3 3,974 0.08 527,3 557,3 مؤسسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

   -: (2017لشهر )يوليو/ الشركة انجازات

 
  االكتتاب الخاصاضافة اسهم : 

ضافة اسهم االكتتاب الخاص لمساهمي بنك شركة قطر لاليداع المركزي لالوراق المالية با قامت
 ( لاير قطرى موزع على عدد 3,100,467,020الدوحة ليصبح رأس مال البنك الجديد )

 .( سهم310,046,702)
 

 زيادة نسبة تملك االجانب في الشركات: 

المركزي لألوراق المالية بتعديل نسبة تملك األجانب في شركة فودافون شركة قطر لإليداع  قامت
 . ( سهم414,246,000من رأس المال , أي ما يعادل ) %49لتصبح النسبة  قطر

 

   تسجيل اذونات الخزانة : 

قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل 
  -: كما هو مبين أدناه في أنظمة الشركة 2017المركزي للربع الثالث من عام مصرف قطر 

  

 االسم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 االستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات

TC01  / 2017/10/03شهور /  3إذن QA00083O1D40 04/07/2017  03/10/2017  500,000,000 50,000 

TC02  / 2018/01/03شهور /  6إذن QA000TWRN8P5 04/07/2017  03/01/2018  300,000,000 30,000 

TC03  / 2018/04/03شهور /  9إذن QA000B2J8P91 04/07/2017  03/04/2018  200,000,000 20,000 

TC 04  / 2017/11/01شهور /  3إذن QA000DTN2286 01/08/2017 01/11/2017 750,000,000 75,000 

 

   " مجموعة استثمار القابضة  تسجيل اسهم " : 

مجموعة استثمار اسهم شركة "تسجيل بشـركة قطر لإليداع المركزي لألوراق الماليـة  قامت
 . مليون سهم 83مليون لاير قطري, مقسم إلى  830 لمابرأس تهاعلى أنظم "القابضة

 
 


