التحويالت
عمليات تحويل ملكية األوراق المالية غير المتداولة
والتي تشمل-:

.1

تحويالت األوراق المالية المعلق إدراجها.

.2

تحويالت األو ارق المالية الموقوفة عن التداول.

.3

تحويالت األوراق المالية غير المدرجة وغير المتداولة في السوق.

يتووولا المر وول ملوول مل يووة اموراق الم اليووة موون ال ووا ا الووا المشووتر مووام علووا ةلو هر مووا م ارعوواق قو اررات صي ووة اموراق الماليووة

المالية المةلوب تحويلها.

ووو

حالووة اموراق

الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
جميا األش ا

الة يعيين وامعت اريين.

شروط الحصول على الخدمة
يجب أن ت ون اسهر المحيل/المساصر مودعة في السجل المر ل  ،وفي حال امت األسهر موجودق في حساب المستثمر لدى الوسية ،م د من

تحويلها إلا السجل المر ل ق ل تمفيذ عملية التحويل.
إجراءات /خطوات تقديم الخدمة
يجوب علا الشو

للمر ل:-

المعمي أو و يوله اللامومي تلدير مموذج ةلب تحويل وملل مل ية أوراق مالية وتلدير المستمدات والوثا ق والمعلومات التالية

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
.1
.2

ور عن وثا ق إث ات الش

ية ل ل من المحيل والمحال له.

في حال ان أحد أةراف التحويل ش

اعت ار يجب تلويد المر ل تاب حديث

الرغ ة في يا أو شرام األسهر ،و علا أن يتضمن ال تاب ما يلي-:
أ.

اسر الورقة المالية وعدد األسهر وسعر الشرام أو ال يا.

ب .ذ ر اسر الةرف ال ا ا أو المشتر

ما ورد في وثيلة إث ات ش

ادر عن الش

يته ورقر المر ل ال ا

امعت ار  ،يتر موج ه إعالر المر ل

ل ممهر ،م يماً فيه أمه قد تر تسوية

جميا األمور المالية ين الةرفين م اشرق ،دون تحمل مر ل إيداع األوراق المالية أ مسؤولية .

ج .أن يرد في تاب التغةية إقرار الشر ة أن شهادق التسجيل وشهادق المفوضين التوقيا عمها

حيحة وسارية المفعول حتا تاري ه

دون تحمل المر ل أية مسؤولية من جرام ذلك في حالة حضور المفوضين أمفسهر للمر ل اما إذا حضر و يلهر اللامومي في تفا
شهادق التسجيل.

د .أن ي ون ال تاب م توما

تر الش

امعت ار وموقعا من ق ل المفوضين التوقيا عن الشر ة وم ادقة مك محلي علا توقيعهر .

مام علا حضور المفوضين التوقيا أو موجب و يل قامومي عمهر.ما تحديد
ه .أن يرد في تاب التغةية فيما إذا ان التحويل سيتر ً
اسر ومم ب المفوض أو الو يل

و .إذا امت الشر ة المراد تحويل أسهمها موقوفة س ب اممدماج أو ت فيض رأس المال فال د من إقرار الةرفين علمهما المراحل التي
و لتها عملية اممدماج أو علمهما إجرامات ت فيض رأس المال حسب واقا الحال.

1

.3

عموان معتمد ل ل من المحيل والمحال له.

مام
 .1 .4يجب علا أ حاب العالقة المحيل والمحال له أو و ال هما اللاموميين التوقيا علا ةلب التحويل لدى المر ل علا امه إذا تر التحويل ً
راحة علا حق الو يل يا األسهر أو ش ار ها حسب واقا الحال ،واذا امت الو الة ا ة فيجب تحديد
علا و الة عامة فيجب أن تم
موع وعدد األوراق المالية المراد يعها أو ش ار ها واسر الورقة المالية و فة األسهر وحق الو يل تسوية األمور المالية علا أن ت ون األسمام
الواردق في الو الة مةا لة لوثا ق إث ات الش

 .2إذا ان أحد أ حاب العالقة أش ا

ية.

اعت اريين فيجب حضور المفوض التوقيا موجب شهادق مفوضين التوقيا وي ون له موج ها الحق

التوقيا عن الشر ة إلجرام مثل صذه العمليات.

وقت إنجاز الخدمة
 60دقيلة
مكان  /أماكن تقديم الخدمة
ملر المر ل
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها
م يوجد
رسوم الخدمة
.1

يستوفي المر ل عمومت إلجرام معامولة ملل مول ية األوراق المالية غير المتداولة في السوق وفلاً لما يلي-:
أ.

) (0.0014أر عة عشر العشرق أمف من الليمة السوقية لألسهر.

ب (0.0001) .واحد العشرق آمف من الليمة السوقية للسمدات الح ومية والسمدات ال ادرق عن المؤسسات العامة وال لديات واسماد
اللرض.

.2
.3

ج )0.0001( .واحد العشرق آمف من الليمة السوقية ل

وك التمويل امسالمي.

يستوفي المر ل العمومت المشار إليها في ال مد ( )1حد أدما ( )1ديمار للعلد من ل ةرف من ةرفي التعاقد.

مام علا آ ر سعر إغالق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه ين الةرفين أيهما أعلا.
تحتسب الليمة السوقية المشار إليها في ال مد (ً )1

2

