التحويالت
العمليات المستثناة من التداول من خالل السوق
التحويالت اإلرثية

تتم التحويالت اإلرثية في حالة وفاة مالك األوراق المالية ،حيث يتم تحويل ملكية األوراق المالية من المورث إلى ورثتة الشررييين باالسرتاا إلرى ح رة
حصر اإلرث أو ح ة التخارج بشقيه العام أو الخاص.

الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة

ورثة المتوفي  -اشخاص طبيعيين

شروط الحصول على الخدمة

ي ب أن تكون اسهم المورث مو ية في الس ل المركزي ل ى مركز إي اع األوراق المالية واذا كاات مو و ة تحت سيطرة أح الوسطاء ،ال ب من

تحويلها إلى الس ل المركزي قبل تافيذ يملية التحويل.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة

ي ب يلى الشخص المعاي او وكيلة القااواي تق يم اموذج طلب التحويل اإلرثي للمركز.

الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها

.1

ح ة حصر اإلرث أو ح ة التخارج (العام أو الخاص) حسب واقع الحال األصلية أو صورة طبق األصل وفقا لما يلي:

أ.

أن تتضمن الح ة المسألة الشريية وبيان حصة كل وارث

ب .و أن ال يت اوز يمر الح ة المق مة سواء كاات صا رة من اخل المملكة أو من خار ها ثالث ساوات وفي حال ت اوز الح ة لهذه الم ة
.و ب تص يقها بختم صورة طبق األصل من ال هة التي أص رتها وبأاه لم ي ر يليها أي تخارج لغاية تاريخه أو بيان أي تخار ات.
حسب واقع الحال ويلى أن ال يت اوز تاريخ المصا قة في هذه الحالة م ة ثالث ساوات

واذا كاات الح ة صا رة خارج األر ن ،ال ب ّ من تص يقها من ال هات التالية:
أ .السلطات المختصة في البل الذي اظمت فيه بما في ذلك و ازرة خار ية ذلك البل

ب .ممثل المملكة األر اية الهاشمية ل ى البل الذي اظمت فيه الح ة (إن و ) ،أو سفارة البل في المملكة األر اية الهاشمية.

ج .و ازرة الخار ية األر اية.
.

ائرة قاضي القضاة أو المحكمة الطائفية المختصة في المملكة األر اية الهاشمية حسب مقتضى الحال.

أما إذا كاات الح ة صا رة من الق س فيكتفى بتص يق ائرة قاضي القضاة األر اية أو المحكمة الكاسية الطائفية في األر ن حسب واقع
الحال.

.2

صورة ين شها ة وفاة المورث ووثائق إثبات شخصيته ،واذا تعذر تق يم صورة ين إثبات الشخصية فيكتفى بشها ة الوفاة.

.4

صورة ين وثائق إثبات الشخصية ل ميع الورثة.

.3

كتاب براءة ذمة للمتوفي صا ر ين ائرة ضريبة ال خل والمبيعات األر اية.

1

في حال كاات الملكية غير مو ية ي ب تزوي المركز بشها ة ملكية أو إشعار ملكية األوراق المالية التي تثبت وتوضح ملكية المورث لألوراق

.5

المالية الم ار تحويلها إلى الورثة صا ر خالل شهر يلى األكثر من تاريخ إ راء المعاملة ،يلى أن يتضمن البيااات التالية:-

اسم المساهم مطابق لالسم الوار في ح ة اإلرث أو ح ة التخارج ،وفي حال إ راء أي تع يل يلى االسم من قبل الشركة ي ب إيالم

أ.

مركز إي اع األوراق المالية بهذا التع يل بمو ب كتاب رسمي ،حتى يتم تع يل االسم في الس ل المركزي لألوراق المالية المو و ل ى
المركز.

ب .البيان ال ال يلى ان أي شها ة ملكية صا رة ين الشركة للمساهم غير المو ع قبل هذه الشها ة تعتبر الغية.

ج.

اسية المساهم.

 .رقم المساهم ل ى الشركة.

ه .رقم المركز (إن و )

و .أن األسهم غير مرهواة أو مح وزة.

ز .تاريخ اإلشعار/الشها ة.
ح .التوقيع وختم الشركة.

العاوان المعتم لكل وريث من الورثة.

.6

يتم ت بير كسور األسهم في حصص الورثة إلى اقرب ي صحيح أو وح ة ت اول من حصة الوارث أو الورثة الحاضرين ،أو من حصة

.7

الموكل في حال و و وكالة تخول التاازل.

وقت إنجاز الخدمة

 60قيقة

مكان /أماكن تقديم الخدمة

مقر المركز

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها

ال يو

رسوم الخدمة

 .1يستوفي المركز يموالت إل راء معاملة التحويل اإلرثي وفقاً لما يلي-:
أ.

) (0.0015خمسة يشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألسهم.

ب (0.0001) .واح بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسا ات الحكومية والسا ات الصا رة ين المؤسسات العامة والبل يات واساا القرض.

ج )0.0001( .واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية لصكوك التمويل االسالمي.
 .2يستوفي المركز العموالت المشار إليها في البا ( )1أياله من طرف واح وبح أ اى ) (250فلس ين كل صك تحويل.
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