إجراءات شركات اإلدراج الفرعي

إجراءات شركات اإلدراج الفرعي
يتمتع مساهمي شركات اإلدراج الفرعي بخاصية نقل األسهم من والى سوق دبي المالي ،وذلك بموجب اتفاقية اإليداع الفرعي لألوراق المالية والتي تم
توقيعها بين سوق دبي المالي ،الشركة المدرجة ،ومسجل الشركة المدرجة.
إجراءات تسجيل وإيداع شهادات شركات اإلدراج الفرعي:
المجموعة العربية للتأمين (أريج)
متطلبات التسجيل وااليداع:
• حصول المستثمر على رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي ( إذا لم يكن لديه رقم من قبل)
• تسليم شهادة األسهم األصلية.
• تعبئة طلب سحب وإيداع األوراق المالية في سوق دبي المالي.
• استيفاء رسوم ايداع اسهم شركات االدراج الفرعي في سوق دبي المالي.
إجراءات العمل:
• يتم إصدار إيصال استالم األوراق المالية للمستثمر بعد استالم شهادات األسهم.
• يتم اصدار ايصال استالم رسوم ايداع اسهم شركات االدراج الفرعي في سوق دبي المالي وتسليم النسخة االصلية منه للمستثمر.
• يتم إعداد رسالة تأكيد شهادات أوراق مالية لمسجل الشركة تفيد برفع التجميد عن األوراق المالية.
•يقوم مسجل الشركة (فخرو كارفي كمبيوتر شير ذ.م.م ).بالرد على رسالة تأكيد شهادات األوراق المالية ،وذلك بإفادة تحويل األسهم إلى حساب
المستثمر الذي قام بتسليم شهادات األسهم.
مصرف السالم – البحرين
متطلبات التسجيل وااليداع:
•الحصول على رقم مستثمر لدى سوق دبي المالي (إذا لم يكن لديه رقم من قبل)
•تعبئة طلب سحب وإيداع األوراق المالية في سوق دبي المالي.
•إرفاق إخطار التخصيص األصلي.
•إرفاق نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية لغير موطني الدولة.
•إرفاق نسخه من عقد التأسيس والرخصة التجارية في حالة الشركات.
•إرفاق نسخه من الوكالة.
•إرفاق صوره عن أمر الوصاية صادرة من المحكمة للمستثمر القاصر لغير األب (إن وجدت)
•إرفاق رسوم التحويل (لغير المؤسسين) لصالح مسجل الشركة وسوق البحرين لعملية التحويل الواحدة:
.1

درهم لألسهم التي يساوي أو يفوق عددها عن  16سهم.

	 100درهم لألسهم التي يقل عددها عن  16سهم.
.2
•إرفاق رسوم إيداع أسهم شركات االدراج الفرعي في سوق دبي المالي.
إجراءات العمل:
•في حال إيداع االسهم لدي سوق دبي المالي يتم استيفاء رسوم إيداع أسهم شركات االدراج الفرعي في سوق دبي المالي .
•يتم إصدار إيصال استالم رسوم تحويل األسهم من سوق البحرين لسوق دبي المالي للمستثمر أو من ينوب عنه .إيرادات التحويل تعود لمسجل الشركة
وليس سوق دبي المالي.
•يتم إصدار إيصال أخر وذلك باستالم رسوم إيداع أسهم شركات االدراج الفرعي في سوق دبي المالي.
•يتم إصدار إيصال استالم اإلخطار.
•يتم إعداد رسالة تأكيد إخطارات التخصيص ويتم إرساله المسجل الشركة بصوره يوميه مرفقه مع نموذج السحب واإليداع ،نسخه من سند استالم
الرسوم الخاصة بمسجل الشركة فقط ونسخه من إيصال استالم اإلخطار.
•يتم الرد من قبل مسجل الشركة بموجب كتاب رسمي يفيد بإيداع كمية األسهم في حساب المستثمر ،تحتوي رسالة المسجل على البيانات التالية:
.1

اسم المستثمر.

.2

رقم المستثمر لدى سوق دبي المالي.

.3

اسم الشركة المساهمة.

.4

عدد األسهم المراد إيداعها.

.5

اسم الوسيط المراد التحويل إليه (اختياري)

.6

توقيع المفوضين بالتوقيع (إن وجد)

أسهم مصرف السالم – السودان
متطلبات التسجيل وااليداع:
إجراءات إيداع أسهم مصرف السالم  -السودان مشابهه إلجراءات مصرف السالم  -البحرين إال انه ال يتم فرض رسوم من قبل مصرف السالم  -السودان
إليداع األسهم لدى سوق دبي المالي (انظر إجراءات إيداع أسهم مصرف السالم – البحرين أعاله)
يتولى سوق دبي المالي مهمة إسالم شهادات مصرف السالم – السودان الخاصة بـ:
األفراد :المستثمرين االماراتين ،الخليجين والمقيمين في دولة االمارات العربية المتحدة فقط.
•
•

الشركات :الشركات اإلماراتية والخليجية فقط.

المالحظة:
• تم إلغاء استخراج الشهادات االلكترونية لمصرف السالم -السودان واستبدالها بكشف حساب مستثمر أو شهادة رصيد تصدر من مسجل المصرف
(سوق الخرطوم لألوراق المالية ) على أن يحمل الكشف /شهادة الرصيد ختم المسجل وذلك حتى يتم قبولها الستكمال إجراءات إيداع األسهم لدى
سوق دبي المالي.
• ال يتم إصدار إيصال استالم شهادة أسهم عند استالم كشف الحساب بدال من الشهادة ،حيث يتم االكتفاء بتسليم المستثمر نسخه موقعه من
الكشف كدليل لالستالم.
إجراءات السحب وااليداع الخاصة بشركات اإلدراج الفرعي عامة
 - 1متطلبات تحويل األوراق المالية من سوق دبي المالي
استالم كتاب رسمي أو طلب سحب وإيداع األسهم من المستثمر يفيد بتحويل أسهمه من سوق دبي المالي ،على أن يوضح هذا الكتاب البيانات التالية:
اسم المستثمر.
•
•

رقم المستثمر.

•

اسم الشركة المساهمة.

•

عدد األسهم المراد تحويلها.

•

تحديد جهة التحويل.

•

رقم حساب الوسيط في السوق اآلخر.

•

توقيع المستثمر.

•

استيفاء رسوم سحب أسهم شركات االدراج الفرعي من سوق دبي المالي.

تختلف متطلبات السحب ألسهم مصرف السالم – الخرطوم .لتحويل أسهم مصرف السالم – السودان من سوق دبي إلي سوق الخرطوم ،على
المستثمر إتباع الخطوات التالية:
تعبئة طلب سحب وإيداع األوراق المالية في سوق دبي المالي.
•
•

إرفاق نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية لألفراد.

•

إرفاق نسخة من اإلقامة لغير مواطني الدولة.

•

إرفاق نسخة من عقد التأسيس والرخصة التجارية في حالة الشركات ،على أن توضح األوراق الثبوتية المرفقة جنسية الشركة.

•

إرفاق رسوم سحب أسهم شركات االدراج الفرعي من سوق دبي المالي.

 - 2متطلبات تحويل األوراق المالية إلى سوق دبي المالي (الغير مرتبطة بتسليم شهادات أسهم الستكمال إجراءات اإليداع)
يتم استالم كتاب رسمي من مسجل الشركة يفيد بتحويل األسهم إلى حساب المستثمر في سوق دبي المالي على أن يحتوي الكتاب على البيانات
التالية:
اسم المستثمر.
•

•

رقم المستثمر.

•

اسم الشركة المساهمة.

•

عدد األسهم المراد تحويلها.

•

اسم الوسيط المراد التحويل إليه (اختياري)

•

توقيع المفوضون (إن وجد)

•

استيفاء رسوم إيداع أسهم شركات االدراج الفرعي الى سوق دبي المالي.

مالحظه:
في حال استالم طلب إيداع أسهم في سوق دبي المالي وقد تم تحديد اسم الوسيط أو رقم حساب الوسيط في رسالة اإليداع ،فإنه يتم إيداع 		
•
األسهم مباشره في حساب المستثمر لدى الوسيط.
•

في بداية عام  2009تم سحب جميع أسهم شركة أسهم شركة شعاع كابيتال من سوق الكويت لألوراق المالية وإيداعها في سوق دبي المالي 		
ومنذ ذلك الحين تم وقف عمليات السحب واإليداع على رمز الشركة.

•

يتم أحيانا طلب سحب أسهم بيت التمويل الخليجي من سوق دبي المالي إلى سوق البحرين لغرض إعادة تحويلها إلى سوق الكويت لألوراق المالية
		
 ،وذلك نظرا لعدم توفر اتفاقيه إدراج فرعي تربط سوق دبي المالي ،بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للمقاصة .في هذه الحالة عادتا ما
		
تكون رسالة المستثمر الموجهة إلى سوق دبي المالي والتي تفيد بالسحب ال تحدد رقم المستثمر أو رقم حساب الوسيط لدى سوق البحرين.
لتحقيق غرض المستثمر بإيداع أسهمه لدى سوق الكويت لألوراق المالية يتم قبول الرسالة دون هذه البيانات شريطة أن تحمل الرسالة فقره توضح 		
أن الغرض من تحويل األسهم للبحرين هو إعادة تحويلها لسوق الكويت لألوراق المالية .يتم استالم كتاب رسمي من مسجل الشركة يفيد بتحويل
األسهم إلى حساب المستثمر في سوق دبي المالي على أن يحتوي الكتاب على البيانات التالية:

•

اسم المستثمر.

•

رقم المستثمر.

•

اسم الشركة المساهمة.

•

عدد األسهم المراد تحويلها.

•

اسم الوسيط المراد التحويل إليه (اختياري)

•

توقيع المفوضون (إن وجد)

•

استيفاء رسوم إيداع أسهم شركات االدراج الفرعي الى سوق دبي المالي.

مالحظه:
• في حال استالم طلب إيداع أسهم في سوق دبي المالي وقد تم تحديد اسم الوسيط أو رقم حساب الوسيط في رسالة اإليداع ،فإنه يتم إيداع
األسهم مباشره في حساب المستثمر لدى الوسيط.

		

•

في بداية عام  2009تم سحب جميع أسهم شركة أسهم شركة شعاع كابيتال من سوق الكويت لألوراق المالية وإيداعها في سوق دبي المالي 		
ومنذ ذلك الحين تم وقف عمليات السحب واإليداع على رمز الشركة.

•

يتم أحيانا طلب سحب أسهم بيت التمويل الخليجي من سوق دبي المالي إلى سوق البحرين لغرض إعادة تحويلها إلى سوق الكويت لألوراق المالية
		
 ،وذلك نظرا لعدم توفر اتفاقيه إدراج فرعي تربط سوق دبي المالي ،بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للمقاصة .في هذه الحالة عادتا ما
		
تكون رسالة المستثمر الموجهة إلى سوق دبي المالي والتي تفيد بالسحب ال تحدد رقم المستثمر أو رقم حساب الوسيط لدى سوق البحرين.
لتحقيق غرض المستثمر بإيداع أسهمه لدى سوق الكويت لألوراق المالية يتم قبول الرسالة دون هذه البيانات شريطة أن تحمل الرسالة فقره توضح 		
أن الغرض من تحويل األسهم للبحرين هو إعادة تحويلها لسوق الكويت لألوراق المالية.

 - 1متطلبات تحويل األوراق المالية من سوق دبي المالي
استالم كتاب رسمي أو طلب سحب وإيداع األسهم من المستثمر يفيد بتحويل أسهمه من سوق دبي المالي ،على أن يوضح هذا الكتاب البيانات
التالية:
اسم المستثمر.
•
•

رقم المستثمر.

•

اسم الشركة المساهمة.

•

عدد األسهم المراد تحويلها.

		

•

تحديد جهة التحويل.

•

رقم حساب الوسيط في السوق اآلخر.

•

توقيع المستثمر.

•

استيفاء رسوم سحب أسهم شركات االدراج الفرعي من سوق دبي المالي.

تختلف متطلبات السحب ألسهم مصرف السالم – الخرطوم .لتحويل أسهم مصرف السالم – السودان من سوق دبي إلي سوق الخرطوم ،على
المستثمر إتباع الخطوات التالية:
تعبئة طلب سحب وإيداع األوراق المالية في سوق دبي المالي.
•
•

إرفاق نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية لألفراد.

•

إرفاق نسخة من اإلقامة لغير مواطني الدولة.

•

إرفاق نسخة من عقد التأسيس والرخصة التجارية في حالة الشركات ،على أن توضح األوراق الثبوتية المرفقة جنسية الشركة.

•

إرفاق رسوم سحب أسهم شركات االدراج الفرعي من سوق دبي المالي.

 - 2متطلبات تحويل األوراق المالية إلى سوق دبي المالي (الغير مرتبطة بتسليم شهادات أسهم الستكمال إجراءات اإليداع)
يتم استالم كتاب رسمي من مسجل الشركة يفيد بتحويل األسهم إلى حساب المستثمر في سوق دبي المالي على أن يحتوي الكتاب على البيانات
التالية:
اسم المستثمر.
•
•

رقم المستثمر.

•

اسم الشركة المساهمة.

•

عدد األسهم المراد تحويلها.

•

اسم الوسيط المراد التحويل إليه (اختياري)

•

توقيع المفوضون (إن وجد)

•

استيفاء رسوم إيداع أسهم شركات االدراج الفرعي الى سوق دبي المالي.

مالحظه:
• في حال استالم طلب إيداع أسهم في سوق دبي المالي وقد تم تحديد اسم الوسيط أو رقم حساب الوسيط في رسالة اإليداع ،فإنه يتم إيداع
األسهم مباشره في حساب المستثمر لدى الوسيط.
•

		

في بداية عام  2009تم سحب جميع أسهم شركة أسهم شركة شعاع كابيتال من سوق الكويت لألوراق المالية وإيداعها في سوق دبي المالي 		
ومنذ ذلك الحين تم وقف عمليات السحب واإليداع على رمز الشركة.
يتم أحيانا طلب سحب أسهم بيت التمويل الخليجي من سوق دبي المالي إلى سوق البحرين لغرض إعادة تحويلها إلى سوق الكويت لألوراق المالية
		
 ،وذلك نظرا لعدم توفر اتفاقيه إدراج فرعي تربط سوق دبي المالي ،بيت التمويل الخليجي والشركة الكويتية للمقاصة .في هذه الحالة عادتا ما
		
تكون رسالة المستثمر الموجهة إلى سوق دبي المالي والتي تفيد بالسحب ال تحدد رقم المستثمر أو رقم حساب الوسيط لدى سوق البحرين.
لتحقيق غرض المستثمر بإيداع أسهمه لدى سوق الكويت لألوراق المالية يتم قبول الرسالة دون هذه البيانات شريطة أن تحمل الرسالة فقره توضح 		
أن الغرض من تحويل األسهم للبحرين هو إعادة تحويلها لسوق الكويت لألوراق المالية.

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.
Disclaimer:
The information provided in this document (“Information”) is provided by way of general information and comment only. While reasonable care has been taken
in producing this Information, changes in circumstances may occur at any time and may impact upon the accuracy of the Information. Dubai Financial Market
hereinafter referred to as “DFM” and/or its affiliates, officers or employees, do not give any warranty or representation as to the accuracy, reliability, timeliness
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