التحويالت الخارجية
تحويالت أعضاء مجلس إدارة الشركات
ويقصد به تحويل ملكية األوراق المالية المستثناة من قاعة التداول وذلك من حساب مستثمر إلى حساب مستثمر آخر.
تقوم دائرة التقاص والتسوية واإليداع بإجراء عمليات التحويل بناء على طلب المستثمر (المحول و/أو المحول إليه) أو من ينوب عنهما ،وذلك نظرًا ألحد
األسباب المبينة أدناه:
• التحويالت العائلية فيما بين األقارب حتى الدرجة الثانية فقط (الجد والجدة  -الوالدين  -اإلخوان  -األبناء -الزوجين)
• التحويالت اإلرثية (حساب ورثة  -حساب كل وريث)
• تحويل األوراق المالية الخاصة بشركة إلى أحد الشركاء أو العكس.
• تحويل األوراق المالية لشركه تابعه أو مملوكه ألحد الشركاء.
• تحويل األوراق المالية من حساب فردي إلى حساب مشترك أو العكس.
• التحويالت القضائية (بموجب تسلم أمر قضائي من المحكمة)
• تحويل من مؤسس إلي مؤسس آخر.
• تحويل األوراق المالية بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الواحدة.
• التنازالت (عمليات البيع والشراء) التي تمت قبل افتتاح سوق دبي المالي أو بعد االفتتاح في حال إدراج شركة جديدة وذلك حسب إجراءات و قوانين الشركة.

التحويالت األخرى:
• حساب الوقف الخيري.
• التبرع أو الوصية أو الهبة بغير عوض للجهات الخيرية الرسمية في الدولة.
• تسوية ودية مع مؤسسة مالية.
• نقل ملكية أشخاص أسماؤهم مسجلة في شهادة ملكية واحدة.
• بيع األوراق المالية في المزاد العلني.
• أو أية تحويالت أخرى ذات صلة تطرأ في حينها ،أو معامالت توافق عليها إدارة السوق.

تحويالت أعضاء مجلس إدارة الشركات

يتم قبول التحويل بين أعضاء مجلس إدارة الشركة الواحدة أو التحويل من حساب الشركة لعضو من أعضاء إدارتها.
متطلبات التحويل:
• تعبئة نموذج التحويالت على أن يكون موقع من قبل المحول منه.
• إرفاق األوراق الثبوتية الخاصة بالطرفين.
• دفع رسوم التحويل.

إخالء مسئولية:
المعلومــات الــواردة فــي هــذه الوثيقــة («المعلومات») تم تقديمها باعتبارها معلومــات عامة وتعليقات فقط .ورغم توخي العناية المعقولــة في إنتاج هذه المعلومات ،قد
تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات .ســوق دبي المالي ويشــار إليه فيما بعد بســوق دبي المالي و /أو الشــركات التابعة له ،مســئوليه
أو موظفيه ال يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها ،وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المســتقبل .لن يتحمل ســوق دبي المالي أي مســئولية عن أي خســارة
مباشــرة أو غير مباشــرة من قبل أي شــخص يعمل اعتمادًا على المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
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