الحجز التحفظي بأمر من المحكمة

شروط توقيع الحجز التحفظي:

استالم دائرة التقاص والتسوية واإليداع لرسالة رسمية من الجهات القضائية تفيد بأمر الحجز التحفظي مبين فيها:
• اسم المستثمر كامال.
• أسباب الحجز (إن وجدت)
• اسم الشركة المساهمة وعدد األوراق المالية المراد الحجز عليها.
• قيمة األوراق المالية المراد الحجز عليها.
• يتم إرسال رسالة تأكيد الحجز إلى الجهة المعنية الطالبة للحجز.

شروط رفع الحجز:
• استالم دائرة التقاص والتسوية واإليداع لرسالة رسمية من المحكمة تفيد برفع الحجز التحفظي عن األوراق المالية.
• تقوم دائرة التقاص والتسوية واإليداع بمقارنة البيانات من حيث اسم المستثمر واسم الشركة واسم المحكمة طالبة التنفيذ ورقم القضية وعدد
األوراق المالية المطلوب رفع الحجز عنها المدونة في الرسالة وفي نظام المقاصة اإللكتروني ،فإذا تطابقت البيانات يتم رفع الحجز عنها فورًا،
ومخاطبة الجهات المعنية بذلك.

شروط تحويل األسهم المتحفظ عليها للبيع:
• استالم دائرة التقاص والتسوية واإليداع لرسالة رسمية من المحكمة تفيد بتحويل األوراق المالية المتحفظ عليها بالحجز للبيع عن طريق وسيط مرخص
لدى سوق دبي المالي.
• في حالة عدم قيام المحكمة بتحديد اسم وسيط معين لتنفيذ أمر البيع ،فانه على موظف الدائرة االتصال بأحد الوسطاء المعتمدين من قبل
المحكمة واخذ الموافقة منه قبل إجراء التحويل.
• تقوم دائرة التقاص والتسوية واإليداع بمقارنة البيانات من حيث اسم المستثمر واسم الشركة واسم المحكمة طالبة التنفيذ ورقم القضية وعدد
األوراق المالية المطلوب تحويلها للبيع المدونة في الرسالة وفي نظام المقاصة اإللكتروني ،فإذا تطابقت البيانات يتم تحويل األوراق المالية فورًا إلى
حساب المستثمر لدى الوسيط ،وإعداد رسالة موجهة إلى الوسيط لبيع األوراق المالية حسب التعليمات الواردة من المحكمة ،على أن ترفق مع الرسالة
كتاب المحكمة بهذا الشأن.
• يتم تنفيذ الحجز وفك الحجز التحفظي بموجب استالم النسخة األصلية من كتاب المحكمة أو نسخة تتضمن ختم المحكمة األصلي.
• تتم مخاطبه المحكمة رسميا وإفادتها بتنفيذ طلب التحويل و إرفاق نسخه من الرسالة الموجهة للوسيط.
• يتم استالم كتاب تأكيد بيع من قبل الوسيط مرفق مع نسخه من إيرادات البيع التي تم إيداعها في خزينة المحكمة ،ويتم إخطار المحكمة كتابيا بأنه
تم استالم كتاب تأكيد بيع من قبل الوسيط ويتم إرفاق نسخه من خطاب الوسيط للمحكمة.
مالحظات هامة:
• يتم فتح حساب خاص لدى الوسيط وذلك لغرض تحويل األسهم المتحفظ عليها للبيع ويتم ذلك عن طريق إدارة اإليداع.
• في حال قام الوسيط ببيع جزء من األسهم المتحفظ عليها وتم استيفاء القيمة المطلوبة من المحكمة ،فانه يتم إعادة األسهم لحساب المستثمر
لدى المقاصة من قبل الوسيط عن طريق شاشة  Registry Transferويكون للمستثمر مطلق التصرف في هذه األسهم.
• أما في حال تحويل جزء من الكمية المتحفظ عليها للوسيط فانه على الموظف الذي قام بالتحويل المتابعة مع الوسيط للتأكد من إتمام عملية البيع
وفي حال وجود أسهم إضافية لم يتم بيعها بعد استيفاء قيمة الحجز ،فانه على الموظف المسئول إعادتها لحساب الحجز.
• في حال توزيع أرباح نقدية فانه يتم توفير بيانات األسهم المتحفظ عليها بأمر من المحكمة للشركة المدرجة وذلك من ناحية جهة استحقاق األرباح،
ففي حالة تم توجيه السوق في خطاب الحجز الوارد من المحكمة بمنع المستثمر من التصرف بإيرادات أرباح األسهم فانه يتم إفادة الشركة المدرجة
بإرسال شيكات األرباح للمحكمة ويتم تزويدها بالعنوان.
• يتم تجميد أسهم المنحة العائدة على األسهم المتحفظ عليها بطلب من المحكمة وذلك لحين ورود خطاب من المحكمة برفع الحجز عن األسهم
المتحفظ عليها.

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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