التحويالت
العمليات المستثناة من التداول من خالل السوق

التحويالت في حاالت تملك اسهم الشركات المساهمة العامة وفقا ألحكام التشريعات النافذة
تتم عملية تحويل االوراق المالية المملوكة من قبل الشركة التي ترغب ببيع االوراق المالية العائدة لمساهميها الى الشركة الراغبة بالتملك.
الفئة /الفئات المستفيدة من الخدمة
.1
.2

الشركة الراغبة بالشراء (التملك)

الشركة مصدرة الورقة المالية

شروط الحصول على الخدمة
أن تكون اسهم المحيل /المساهم مودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع األوراق المالية وفي حال كانت الملكية غير مودعة يجب تزويد
المركز بشهادة ملكية األوراق المالية التي تثبت ملكية المحيل لألوراق المالية المراد تحويلها صادرة قبل شهر على األكثر يوضح ملكية المحيل
لألوراق المالية وعددها ورقم المساهمة ورقم المركز (إن وجد) والجنسية وأن األسهم غير مرهونة أو محجوزة لغاية تاريخه أو أي شهادة صادرة سابقا

تعتبر الغية.

إجراءات /خطوات تقديم الخدمة
يجب على الشركة الراغبة بالشراء (التملك) والشركة مصدرة الورقة المالية تزويد المركز بالمتطلبات الالزمة.
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
أوالً :الوثائق والبيانات المطلوبة من الشركة (مصدرة الورقة المالية).
تقوم الشركة مصدرة الورقة المالية بتزويد المركز بكتاب تغطية موقع ومختوم بختم الشركة ،يتم بموجبه طلب نقل ملكية أسهم مساهميها الحرة

الموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة ،متضمنا البيانات التالية:

.1

تحديد عدد األسهم المراد نقل ملكيتها.

.3

اإلشارة إلى قرار الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي بالموافقة على بيع أسهم مساهمي الشركة.

.2
.4
.5
.6
.7
.8

السعر المتفق عليه للسهم الواحد.

اإلشارة إلى موافقة معالي وزير الصناعة والتجارة على صفقة التملك.
استكمال إجراءات التملك لدى هيئة األوراق المالية.

تحديد وكيل الدفع الذي يلتزم بدفع العموالت المستحقة للمركز.

اإلشارة إلى انه تم تسوية جميع األمور المالية ودون تحمل المركز ألية مسؤولية.

تحديد اسم المفوض الذي سوف يتولى السير بإجراءات المعاملة.

وترفق الشركة بكتابها الوثائق التالية:

.1

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي والمتضمن قرار الموافقة على صفقة التملك.

.3

الكتاب الصادر عن هيئة األوراق المالية بخصوص تنفيذ كافة اإلجراءات الخاصة بنقل الملكية لدى المركز.

.2
.4
.5
.6

الكتاب الصادر عن معالي وزير الصناعة والتجارة بالموافقة على صفقة التملك.

كشف بأسماء حملة األسهم الحرة والموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة والمراد نقل ملكيتها مختوما وموقعا من قبلهم.
االتفاقية الموقعة مع وكيل الدفع الذي يلتزم بتسوية األمور المالية المترتبة على تنفيذ صفقة التملك.

صورة عن اإلعالن المنشور في الصحف المحلية اليومية والموجه من قبل الشركة الراغبة بالبيع لمساهميها والذي يتضمن إعالمهم عن

تفاصيل صفقة التملك وفقا ألحكام المادة (/222ب) من قانون الشركات.

ثانياً :الوثائق والبيانات المطلوبة من الشركة الراغبة في الشراء ( التملك )  /المحال له:

تقوم الشركة الراغ بة بالشراء (التملك) بتزويد المركزز بكتزاب تغطيزة موقزع ومختزوم بخزتم الشزركة ،يزتم بموجبزه طلزب نقزل ملكيزة أسزهم مسزاهمي الشزركة
مصدرة الورقة المالية الحرة الموجودة في السجل المركزي المودعة وغير المودعة إلى اسم الشركة المشترية ،متضمنا البيانات التالية:

.1

عدد األسهم الم ارد نقل ملكيتها.

.3

اإلشارة لقرار الهيئة العامة للشركة باجتماعها غير العادي بالموافقة على شراء أسهم مساهمي الشركة الراغبة بالبيع.

.2
.4

السعر المتفق عليه للسهم الواحد.

اإلشارة إلى انه تم تسوية كامل االلتزامات المالية المترتبة على صفقة التملك من خالل وكيل الدفع.

وترفق الشركة بكتابها الوثائق التالية:

.1

شهادة التسجيل الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات وفقا لمتطلبات اعتماد الوثائق والمستندات الثبوتية المنصوص عليها محضر اجتماع الهيئة

.2

محضر اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة المتضمن الموافقة على صفقة التملك.

العامة غير العادي للشركة المتضمن الموافقة على صفقة التملك.

وقت إنجاز الخدمة
يوم عمل
مكان  /أماكن تقديم الخدمة
مقر المركز
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها
ال يوجد
رسوم الخدمة
.1

يستوفي المركز عموالت إلجراء المعامزلة وفقا لما يلي -:
أ.

) (0.0014أربعة عشر بالعشرة آالف من القيمة السوقية لألسهم.

ب (0.0001) .واحد بالعشرة آالف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد

.2
.3

القرض.

يستوفي المركز العموالت المشار إليها في الفقرة (أ) أعاله بحد ادني ( )1دينار للعقد ولكل طرف من طرفي التعاقد.

تحتسب القيمة السوقية المشار إليها في الفقرة (أ) بناء على آخر سعر إغالق للورقة المالية أو السعر المتفق عليه بين الطرفين أيهما أعلى.

