
 

 

 شركة قطر لإليداع املركزي لألوراق املاليةل الشهري  تقرير ال

 (2019/نوفمبر) 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  نوفمبر تقرير 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

 

 .2019/ نوفمبر  شهر خالل الشركــــــــــــــــة بها قامت التي الرئيسية األنشطة توضح واحصائيات ارقام يلي وفيما

 

 تحويالت نقل امللكية من خالل القاعة: أوال:

 

 2019/ نوفمبر 

116,803 

 

 : الثالثة السوق  ملكية نقل عمليات  :ثانيا

 

 2019/ نوفمبر  نوع التحويل

 140 التحويالت العائلية

 810 التحويالت االرثية

 29 تحويالت االستثناء

 

 : الذين يمتلكون أسهمعدد املساهمين   :ثالثا

 

 2019/ نوفمبر 

385,866 

 



 

 

 : عدد املساهمين الذين لديهم حساب بنكيرابعا: 

 

 2019/ نوفمبر 

55,398 
 

 : عمليات الرهن وفك الرهن  :خامسا

 

 نوفمبر  /2019 العمليةنوع 

 92 عمليات الرهن

 238 عمليات فك الرهن

 
 : العمالء: عمليات خدمة سادسا

 

 2019/ نوفمبر  العمليةنوع 

 120 فتح حسابات املساهمين الجدد

 7,067 اصدار كشوف الحسابات

 880 شهادة ملن يهمه االمر

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

 

 املساهمين
 2019/ نوفمبر 

 غير القطريين القطريين   

 155,603 227,887 افراد

 1,030 1,346 مؤسسات

 
 : استخدام املوقع االلكتروني للشركة  :ثامنا

 

 2019/ نوفمبر  

 6,241 عدد املستخدمين

 12,994 عدد عمليات التصفح

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



 

 

 2019/ نوفمبر 

29,126 

 
  مستخدمي تطبيق الجوال:عدد   :عاشرا

 2019/ نوفمبر 

4,379 

 
  املراجعين للشركة من خالل قسم خدمة العمالء:عدد   :حادي عشر

 2019/ نوفمبر 

2,888 

 

   -: (2019/نوفمبرلشهر ) الشركة انجازات

  خطة استمرارية العملنجاح 

االختبار الربع سنوي لخطة استمرارية العمل بتطبيق شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق المالية قامت 
BCP  بنجاح تام. حيث تم تجربة نقل عمل األنظمة من الموقع   2019نوفمبر 15يوم الجمعه الموافق

الرئيسي الى موقع التعافي من الكوارث بسالسة كما تم ارجاع العمل على الموقع الرئيسي بدون اي مشاكل 
 تقنية او فنية. 

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

 املركزي لشهر نوفمبر  من عام 2019 في أنظمة الشركة

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

 االسم الرمز
  رمز الترقيم

 (ISINالدولي )

تاريخ 

 اإلصدار

 تاريخ

 االستحقاق

 قيمة

 اإلصدار

عدد 

 اإلصدارات
TC78  / 04022020شهور/  3إذن QA0006DH5VH6 05-11-19 04-02-20 300,000,000 30,000 

TC79  / 05052020شهور/  6إذن QA000511Z6J6 05-11-19 05-05-20 200,000,000 20,000 

TC80  / 04082020شهور/  9إذن QA000YW9CGN0 05-11-19 04-08-20 100,000,000 10,000 
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