
 

 

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةل الشهري  تقرير ال

 (2019/اغسطس) 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  9201لعام  اغسطستقرير شهر  قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةاصدرت شركة 

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

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

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

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

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

 

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

 .2019/اغسطس

 

 تحويالت نقل امللكية من خالل القاعة: أوال:

 

 2019/ اغسطس

119,064 

 

 : الثالثة السوق  ملكية نقل عمليات  :ثانيا

 

 2019/ اغسطس نوع التحويل

 245 التحويالت العائلية

 633 التحويالت االرثية

 11 تحويالت االستثناء

 

 : الذين يمتلكون أسهمعدد املساهمين   :ثالثا

 

 2019/ اغسطس

389,225 



 

 

 

 : عدد املساهمين الذين لديهم حساب بنكيرابعا: 

 

 2019/اغسطس

54,478 

 

 : عمليات الرهن وفك الرهن  :خامسا

 

 اغسطس /2019 العمليةنوع 

 45 عمليات الرهن

 197 عمليات فك الرهن

 

 : : عمليات خدمة العمالءسادسا

 

 2019/ اغسطس العمليةنوع 

 95 فتح حسابات املساهمين الجدد

 6,180 اصدار كشوف الحسابات

 582 شهادة ملن يهمه االمر

 

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

 

 املساهمين
 2019/ اغسطس

 غير القطريين القطريين   

 156,139 230,698 افراد

 1,032 1,356 مؤسسات

 

 : استخدام املوقع االلكتروني للشركة  :ثامنا

 

 2019/ اغسطس 

 4,304 عدد املستخدمين

 8,725 عدد عمليات التصفح

          



 

 

 

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

 

 2019/ اغسطس

27,081 

 

   -: (2019/اغسطسلشهر ) الشركة انجازات
 تعديل نسبة تملك األجانب في شركة امليرة للمواد االستهالكية

قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتعديل نسبة تملك األجانب في شركة الميرة للمواد لقد 

   .( سهم98,000,000من رأس المال , أي ما يعادل ) %49االستهالكية لتصبح النسبة 

 تعديل نسبة تملك األفراد في شركة الكهرباء واملاء القطرية

لقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتعديل نسبة تملك األفراد في شركة الكهرباء والماء 
( سهم11,000,000من رأس المال , أي ما يعادل ) %1القطرية لتصبح النسبة   

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

 املركزي لشهر أغسطس لعام 2019

لقد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتسجيل أذونات الخزانة المصدرة من قبل مصرف 
 -: ا هو مبين أدناهفي أنظمة الشركة و عددها ثالثة أذونات كم 2019 قطر المركزي لشهر أغسطس لعام 

 

 االسم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 االستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات
TC69  / 05112019شهور / 3إذن QA0007417P56 06/08/2019 05/11/2019 300,000,000 30,000 

TC70  / 04022020شهور / 6إذن QA000UDU0767 06/08/2019 04/02/2020 200,000,000 20,000 

TC71  / 05052020شهور /  9إذن QA000JK725T0 06/08/2019 05/05/2020 100,000,000 10,000 

 

 

 

 



 

 

 تسجيل السندات الحكوميه املصدرة من قبل مصرف قطر املركزي لشهر اغسطس لعام 2019

قبل  السندات الحكوميه المصدرة من قد قامت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية بتسجيل  
 -: في أنظمة الشركة كما هو مبين أدناه 2019مصرف قطر المركزي لشهر اغسطس عام 

 

 االسم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 االستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات
GA49 / 2022/08/19/  %3.75سند QA000I9AGBS8 19/08/2019 19/08/2022 3,000,000,000 300,000 

GA50 / 2024/08/19/  %3.95سند QA000D2919B7 19/08/2019 19/08/2024 3,000,000,000 300,000 

 
 
 
 
 

 

  
  

 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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