
 

 

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةل الشهري  تقرير ال

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

 

 تحويالت نقل امللكية من خالل القاعة: أوال:

 

 2019/يوليو

109,906 

 

 : الثالثة السوق  ملكية نقل عمليات  :ثانيا

 

 2019/ يوليو  نوع التحويل

 340 التحويالت العائلية

 520 التحويالت االرثية

 7 تحويالت االستثناء

 

 : الذين يمتلكون أسهمعدد املساهمين   :ثالثا

 

 2019/يوليو

390,187 

 



 

 

 : عدد املساهمين الذين لديهم حساب بنكيرابعا: 

 

 2019/يوليو

54,303 

 
 : عمليات الرهن وفك الرهن  :خامسا

 

 يوليو/2019 العمليةنوع 

 95 عمليات الرهن

 657 عمليات فك الرهن

 
 : : عمليات خدمة العمالءسادسا

 

 2019/يوليو العمليةنوع 

 124 فتح حسابات املساهمين الجدد

 10,456 اصدار كشوف الحسابات

 561 شهادة ملن يهمه االمر

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

 

 املساهمين
 2019/ يوليو

 غير القطريين القطريين   

 156,264 231,522 افراد

 1,044 1,357 مؤسسات

 
 : استخدام املوقع االلكتروني للشركة  :ثامنا

 

 2019/يوليو 

 5,615 عدد املستخدمين

 12,313 عدد عمليات التصفح

          
 



 

 

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

 

 2019/يوليو

26,574 

 

   -: (2019/يوليولشهر ) الشركة انجازات

 االنتهاء من تجزئة القيمة االسمية

لتصبح القيمة  االنتهاء من تجزئة القيمة االسميةشركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بقامت 
 للشركات التالية: األسمية رياال واحدا

 عدد األسهم بعد التجزئة الشركة

 1,145,252,000 شركة املالحة القطرية

 5,540,263,600 ناقـــالت

 3,203,200,000 اوريدو

 4,227,000,000 فودافون قطر

 1,157,625,000 مزايا قطر

 3,540,862,500 املتحدة للتنمية

 26,524,966,910 ازدان القابضة

 3,891,246,370 بروة العقارية

 586,031,480 الخليج للمخازن 

 5,580,120,000 قطر لصناعة األملنيوم

 االنتهاء من تجزئة وحدات صندوق مؤشر بورصة قطر

االنتهاء من تجزئة وحدات صندوق مؤشر بورصة لقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ب
 .قطر

 االنتهاء من تجزئة وحدات صندوق الريان قطر املتداول 

تجزئة وحدات صندوق الريان قطر االنتهاء من لقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية ب 
.المتداول  

 

في  2019من عام  لثالثاتسجيل أذونات الخزانة املصدرة من قبل مصرف قطر املركزي للربع 

 أنظمة الشركة



 

 

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

 

 االسم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 االستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات

TC66 01/10/2019 /إذن / 3 شهور QA000FD801M7 02/07/2019 01/10/2019 300,000,000 30,000 

TC67 07/01/2020 / إذن / 6 شهور QA000QKS1ON8 02/07/2019 07/01/2020 200,000,000 20,000 

TC68  / 2020/04/01شهور /  9إذن QA000275AWQ9 02/07/2019 01/04/2020 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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