
 التداول اإللكتروني لشهادات أسهم تعاونية االتحاد األسئلة المتكررة حول
 
 كيف سيتغير نمط التداول؟ .1

بشكل إلكتروني، ولن يكون هنالك حاجة للعثور على مشترين أو بائعين واللقاء معهم بشكل مباشر  األسهمستتم عملية نقل ملكية 
المي للوساطة اإلس اإلمارات’  من خالل ملكية األسهممركز المساهمين التابع إلى التعاونية. وسيكون بمقدورك التقدم بطلب نقل  في

 سواء عبر اإلنترنت أو من خالل االتصال الهاتفي )مع قسم التداول التابع إلى ،‘اإلسالمياإلمارات ’  لـ الوساطة’  ، ذراع‘المالية
 ؟‘(اإلسالمي للوساطة المالية اإلمارات’ 
 

إلى  هم المنحةأس، في حين سيتم نقل ‘اإلسالمي اإلمارات’  كما سيتم تحويل أرباح األسهم بشكل مباشر إلى حسابك المصرفي لدى
 حسابك الخاص بالتداول.

 
 ؟أسهميكيف يمكنني حيازة  .2

، ‘ناسداك دبي’حيازتها بشكل إلكتروني بضمانة بورصة  لن يعود بمقدورك حيازة األسهم التي تملكها كشهادات ورقية، حيث ستتم
اول دوسوق دبي المالي، وضمن حساب الت‘ ناسداك دبي’( المستخدم في تداوالت أسهم بورصتي NINومن خالل رقم المستثمر )

 ‘.اإلمارات اإلسالمي للوساطة المالية’ الخاص بك لدى
 
 النحو؟لماذا تم تغيير عمليات نقل األسهم لتصبح على هذا  .3

باشر إلى بشكل م أسهمكأكثر سهولة وسرعة، وسيتم تحويل أرباح ‘ تعاونية االتحاد’سيسهم ذلك في جعل عمليات تداول أسهم 
إلى حسابك الخاص بالتداول. كما سيتيح هذا النظام الجديد إمكانية االطالع الكامل  أسهم المنحةحسابك المصرفي، فضاًل عن نقل 

 ، حيث سيتم تداولها بشكل مركزي.ملألسهعلى السعر السوقي 
 
 الحالية؟ أسهميهل سأخسر  .4

وسيتم االحتفاظ بجميع أسهمك بشكل آمن وباسمك في بورصة  ، ولن يطرأ أي تغيير على عدد أسهمك.أسهمك ال، لن تخسر أيًا من
للوساطة  اإلمارات اإلسالمي’ن حساب التداول الخاص بك لدى ( الخاص بك، وضمNINوبموجب رقم المستثمر )‘ ناسداك دبي’

 ‘.المالية
 
 كيف يمكنني تحويل شهادات األسهم الورقية الخاصة بي إلى أسهم إلكترونية؟ .5

 للقاء ‘ تعاونية االتحاد’باعتبارك أحد المساهمين الحاليين يمكنك زيارة مركز المساهمين التابع إلى 
 ، والتوقيع على اتفاقية التداول.‘اإلسالمي للوساطة المالية اإلمارات’و ‘اإلسالمياإلمارات  ’مندوبي 

 
 ويتعين عليك اصطحاب النسخ األصلية من األوراق الثبوتية التالية:

 ،جواز سفر 
 بطاقة الهوية اإلماراتية 



 .)سجل العائلة الوطني )خالصة القيد 
 
 كيف يمكنني التداول بعد إجراء هذا التغيير؟ .6

، سيكون بمقدورك التداول من ‘اإلمارات اإلسالمي للوساطة المالية’ حساب التداول الخاص بك لدىد بمجرد االنتهاء من إعدا
 خالل:

  اتف )الموقع اإللكتروني، وتطبيق اله‘ اإلمارات اإلسالمي للوساطة المالية’ ـاإللكترونية الخاصة بقنوات التواصل
 المحمول(، أو

 400900006على الرقم ‘ اإلمارات اإلسالمي للوساطة المالية’ الهاتفي مع قسم التداول لدى االتصال. 
 
 
 مع من يمكنني التواصل في حال كانت لدي أي استفسارات؟ .7
 400900006  ‘:اإلمارات اإلسالمي للوساطة المالية’

  400900006 
 06-0440660  ‘:اإلمارات اإلسالمي ’مركز االتصال التابع إلى 

  
 الجديدة؟متى ستبدأ عمليات التداول  .8

ا الموضوع، حول هذ ، وسنقوم بإصدار إعالن رسمي6046بريل من المقرر أن تنطلق عمليات التداول الجديدة اعتبارًا من شهر أ
 حول الموعد المحدد لذلك. SMS لة نصيةكما ستردك رسا

 
 كيف يمكنني تداول األسهم حتى ذلك الوقت؟ .9

ذلك حتى بدء ، و ‘تعاونية االتحاد’المعتاد من خالل زيارة مركز المساهمين التابع إلى يمكنك االستمرار بعمليات التداول على النحو 
وال يمكن ‘. ناسداك دبي’أيام من قيامنا بتسجيل المساهمين لدى بورصة  40فترة وقف التداوالت والتي سيتم اإلعالن عنها قبل 

 للمساهمين بيع أو شراء األسهم خالل فترة وقف التداول.
 
 جراءات التي يتعين علي  القيام بها في حال لم أكن أرب  بفتح حسا  تداول؟ما هي اإل .11

اإلمارات ’ حتى يتم فتح حساب تداول لدى ، ولن يتم السماح بتداول األسهم‘ناسداك دبي’ سيتم االحتفاظ بجميع األسهم لدى بورصة
 لنقدية على المساهمين عبر إرسال شيك مصدق إليهم.بتوزيع األرباح ا‘ تعاونية االتحاد’وستقوم ‘. للوساطة المالية اإلسالمي

 
 ماذا لو عثرت على بائع أو مشتٍر بنفسي، هل يمكنني التداول معه بعد تطبيق نظام التداول الجديد؟ .11

اإلمارات ’ جميع عمليات التداول من خاللبمجرد تطبيق النظام الجديد، لن تكون شهادات األسهم الورقية صالحة للتداول، وستتم 
‘ ةاإلمارات اإلسالمي للوساطة المالي’ لـإلى مساهم آخر، يمكن  أسهمكحصرًا. وفي حال رغبت بتحويل ‘ إلسالمي للوساطة الماليةا

 مع قسم التداول. من خالل تواصلكبذلك نيابًة عنك  القيام
 



 ؟‘تعاونية االتحاد’هل سيكون بمقدوري االستمرار في الحصول على النقاط عند التسوق لدى  .12
 نعم، طالما كنت من المساهمين.

 
 ؟أسهمي يمكنني الحصول على أرباحكيف  .13

 .‘اإلمارات اإلسالمي ’ا إلى حساباتهم المصرفية في من خالل تحويله أسهمهمأرباح ‘ تعاونية االتحاد’سيتلقى مساهمو 
 
 ؟‘تعاونية االتحاد’من هم األشخاص المؤهلون لتداول أسهم  .14
 المتحدة المقيمون في دبي مواطنو دولة اإلمارات العربية 
  عامًا. 46والذين ال تقل أعمارهم عن 
 
 ما هو الحد األدنى لعدد األسهم الذي يمكنني تداوله؟ .15

 سهمًا. 60يبلغ الحد األدنى لعدد األسهم الذي يمكن تداوله 
 
 ؟‘اإلمارات اإلسالمي للوساطة المالية’ و‘ اإلمارات اإلسالمي’ما الدور الذي يلعبه كل من  .16

ما سيتم ولعب دور الوسيط المالي، ك‘ تعاونية االتحاد’بتوفير منصة التداول لمساهمي ‘ اإلمارات اإلسالمي للوساطة المالية’ ستقوم
مليات بيع إلجراء ع‘ اإلمارات اإلسالمي’ن امتالك حسابات مصرفية لدى بيع وشراء األسهم من خاللها. بينما يتعين على المساهمي

 سيتولى المصرف عمليات توزيع األرباح بشكل مباشر على الحسابات المصرفية الخاصة بالمساهمين.وشراء األسهم. كما 
 
 ؟‘ناسداك دبي’ما هو دور بورصة  .17



مرين وستتم حيازة األسهم ضمن ذات حسابات المستث‘. تعاونية االتحاد’بسجل يتضمن جميع أسهم ‘ ناسداك دبي’ستحتفظ بورصة 
 وسوق دبي المالي.‘ ناسداك دبي’أسهم بورصتي  لتداولالتي تم فتحها 

 
 كم تبلغ قيمة الرسوم لعمليات التداول اإللكترونية الجديدة؟ .18

يضاف إليها رسوم ضريبة القيمة المضافة عن كل معاملة يتم من كل من البائع والمشتري درهمًا إماراتيًا  90تبلغ قيمة الرسوم 
 .إجراؤها


