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 تعاونية االتحاد

 دولة اإلمارات العربية المتحدة –دبي 

 

 شروط وأحكام تطبيق التداول اإللكتروني ألسهم تعاونية االتحاد

 

 . حيث:1

 

كبر الجمعيات التعاونية للمستهلكين في دولة اإلمارات العربية المتحدة  كثر من أ  تضم  وتعاونية االتحاد هي إحدى أ

 لألسهم.عضواً مالكاً  33,000

عن نيتها بتحويل شهادات األسهم الفعلية الصادرة عنها إلى إصدارات إلكترونية ونقل إدارة األسهم  أعلنتحيث 

التحاد بإتاحة إمكانية الدخول  ا سوف تقوم تعاونية نتيجة لذلكالنظام الورقي الى النظام االلكتروني،  منوالمساهمين 

 األسهم من خالل تطبيق تعاونية االتحاد. بالتنازل وطلبإلكترونياً لمساهميها والمستثمرين المؤهلين للقيام 

 بناء على األحكام والشروط المنصوص عليها أدناه، فقد وافق المساهم على ما يلي: 

 

 . التعريفات2

 

 حادتعني تعاونية االت "تعاونية االتحاد"

فيما   هو تطبيق مطور من قبل تعاونية االتحاد لتمكين مساهميها  من نقل ملكية الحصصتعاونيه االتحاد "تطبيق 

 بينهم.

يعني أي شخص يقوم بتقديم طلب للتداول اإللكتروني إلى "تعاونية االتحاد" لالشتراك في  "المستخدم"أو  "المساهم"

 خدمات "التداول اإللكتروني" وألغراض التداول

ونية االتحاد" لغرض التداول اإللكتروني في يعني حساب التداول الذي يملكه "المساهم" لدى "تعا "حساب المساهم"

 مباشرة باسم المساهم أو من خالل حساب المجّمع النقدي. أسهم تعاونية االتحاد فقط إما

هي نظام خدمات التداول اإللكتروني الذي تقدمه "تعاونية االتحاد" لتنفيذ معامالت تداول  "خدمة التداول اإللكتروني"

أجهزة مشابهة  أسهم التعاونية عبر اإلنترنت باستخدام أي جهاز حاسوب أو األجهزة الذكية أو الهواتف المتحركة أو أي

 متصلة بشبكة اإلنترنت والمشار إليها الحقاً مجتمعة أو منفردة بلفظ "األجهزة".

أو   فسارأو االست للتنازل او طلب االسهم من خالل "خدمة التداول اإللكتروني طلب  المقدماليعني  "الطلب اإللكتروني"

 ساب المساهم.في/من ح هاأو سحباألموال مراجعة حساب المساهم أو طلب إيداع 

 .هو التاريخ المذكور أعاله تاريخ السريان

 

 . شروط وأحكام التداول اإللكتروني.3

 

 واألحكام التالية: للشروطاإللكتروني خدمة التداول تخضع   
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داول بالدخول إلى نظام تله تقوم تعاونية االتحاد بتزويد المساهم بنظام تداول إلكتروني مع السماح  (1

ً اإلنترنت لعمل الطلبات اإللكترونية وفققائم على شبكة   للنظام واإلجراءات المحددة. ا

 

توفر المتطبيق تعاونية االتحاد عبر طلب وتنازالت األسهم استخدام نموذج يتمكن المساهمون من  (2

 .آبل ستور و جوجل بالي على

 

نظام  خول إلىتقوم تعاونية االتحاد بتحديد هوية المستخدم للمساهمين، والتي ستسمح لهم بالد  (3

التداول وحساب تداول المساهم )كلمة المرور( التي ستكون في البداية رقم التعريف الشخصي 

للتداول ويكون المساهم مسؤوالً عن استخدام كلمة المرور والحفاظ على سريتها على سبيل 

 (.المسؤولية عن كافة الطلبات اإللكترونية)المثال وليس الحصر 

 

لكتروني، يوافق المساهم صراحة على قيامه باستخدام خدمة نظام التداول من خالل إرسال طلب إ (4

وبأن المساهم يقبل نتيجة ذلك الطلب مع أي مساهم آخر، كما الخاصة اإللكتروني على مسؤوليته  

يوافق المساهم على تحرير وتسليم أي مستندات واتخاذ أي إجراءات أخرى قد تعتبرها تعاونية 

 .ناسبة لتفعيل التعامالت التي تمت بموجب ذلك الطلب اإللكترونياالتحاد ضرورية أو م

 

عبر النظام اإللكتروني، يعتبر المساهم قد أبرم  ات أو تنازالتيقر المساهم أنه بمجرد تسوية أي طلب  (5

عقداً قانونياً ملزماً وقابالً للنفاذ وغير مشروط فيما يتعلق بتلك المعاملة. يقوم المساهم باتخاذ 

 جراءات وتحقيق كافة المتطلبات الالزمة لتفعيل العقد المذكور والمعاملة الناتجة عنه.كافة اإل

 

يقر المساهم  بمنح تعاونية االتحاد كامل الصالحيات القتطاع أو خصم أي مبلغ من الحساب  (6

 مقابل الطلبات ورسوم التداول النقدي للمساهم

 

خدمات التداول اإللكتروني التي يتم الدخول إليها تم إرسال الطلبات اإللكترونية من خالل منصة ي (7

من قبل المساهم بموجب كلمة مرور تم وضعها من قبل المستخدم والتي تعتبر بمثابة تفويض 

لتعاونية االتحاد إليصال الطلب اإللكتروني إلى المنصة اإللكترونية وتنفيذ المعاملة في حساب 

 المساهم.

 

اد بتقاضي الرسم من المساهم والمحدد من قبل إدارة تعاونية تقوم تعاونية االتح:رسم التداول (8

 االتحاد والذي قد يتغير من وقت آلخر ويتم تبليغ المساهم به حال تغييره.

 

يقر المساهم بعلمه/بعلمها وقبوله/قبولها بكافة المخاطر المصاحبة لخدمة منصة التداول  (9

 اإللكتروني على سبيل المثال وليس الحصر:

 

 ألمنية المتعلقة بواجهة التفاعل أو اختراق خدمة المنصة اإللكترونية/اإلنترنت المخاطر ا

 من قبل المخترقين أو أي طرف ثالث.
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 عدم تنفيذ الطلبات الواردة بشكل فوري. 

 فني  تنفيذها ألي سببم احتمال التعرض لخسائر بسبب التأخير في تنفيذ الطلبات أو عد

 كان.

  المحددة أو قد تخضع للتأخير بسبب الحاجة لموافقات قد ال يتم تنفيذ هذه الطلبات

 خاصة أو توضيحات تطلبها تعاونية االتحاد.

   المخاطر المتعلقة بفقدان/الكشف عن كلمة المرور أو استخدام كلمة المرور من قبل

 طرف ثالث أو أي أشخاص غير مخولين.

 الطلب اإللكتروني عبر  المخاطر المتعلقة بتعطل نظام التداول أو تأخير تنفيذ أو إدخال

 االتصال نتيجة ألي عطل أو تأخير في شبكة االتصال.

 رفض الطلب اإللكتروني من قبل إدارة تعاونية االتحاد. 

  خطر إدخال الطلب اإللكتروني إلى نظام التداول بشكل مكرر بقصد أو بدون قصد من قبل

 المساهم 

 لكترونياحتمال عدم توافق نظام المساهم مع نظام التداول اإل. 

 .أي مخاطر أخرى متعلقة بالنظام اإللكتروني أو اإلنترنت غير تلك المذكورة أعاله 

  يتحمل المساهم وحده كامل المسؤولية الناتجة عن استثماره من خالل نظام التداول

 .اإللكتروني

  علم بالقيود والضوابط وبأنه على يقر المساهم ويوافق بأن تعاونية االتحاد قد أبلغته

كنولوجية الحالية، وعليه فإن تعاونية االتحاد لن تقبل أي مسؤولية تجاه المساهم الت

 .نتيجة ألي انقطاع في منصة التداول اإللكتروني

  على هذه  منهيؤكد المساهم أن استخدامه لمنصة التداول اإللكتروني هو بمثابة موافقة

 الشروط واألحكام.

  هذه الشروط واألحكام والموافقة عليها. يؤكد المساهم قيامهبقراءة واستيعاب كافة 

  تخضع هذه الشروط واألحكام وتنظم من قبل لوائح إدارة تعاونية االتحاد وأي نزاع ستتم

مراجعته والقرار الصادر بشأنه سيكون نهائياً وخاضعاً لقوانين دولة اإلمارات العربية 

دولة لمحكمة المختصة في المتحدة المعمول بها في إمارة دبي وتتم إحالة أي نزاع إلى ا

 .اإلمارات العربية المتحدة في إمارة دبي

 

 

 . القواعد واللوائح التنظيمية المتعلقة بالتداول.4

 

يوافق المساهم ويقر بفهمه والتزامه التام بقواعد ولوائح التداول التي وضعتها إدارة تعاونية االتحاد والتي تشمل على 

 سبيل المثال وليس الحصر:

  أمرسهم لكل  100هو  للطلبالحد األدنى 

  سهم لكل أمر 20الحد األدنى للتنازل هو 

  أمرسهم لكل  100,000هو  للطلب اليوميالحد األعلى 

  سهم في اليوم 20,000اليومي هو  للتنازلالحد األعلى 
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  فلساً ومضاعفاته 0.25يتغير سعر السهم بمقدار 

 ه لدون إنذار مسبق المساهم   /تنازالتطلبات يحق لتعاونية االتحاد تعليق وإلغاء أي من

 و يحق لتعاونية االتحاد طلب توضيح إضافي وإجراء تحقيقات إضافية عن أي امر تداول.

 بعد أن يتم إرساله عبر نظام التداول اإللكتروني  أو تنازل ال يحق للمساهمين إلغاء أي طلب

 .و يسمح بالتعديل فقط

  أوامر الطلب/التنازل المدخلة إلى النظام فسوف تفقد في حال لم يتم تنفيذ أي من

 صالحيتها عند نهاية جلسة الطلب والتنازل.

 قبول طلب األسهم اال في حال توفر رصيد كافي في حساب المساهم.  نال يمك 

  100,000 اإليداع: يمكن اإليداع في حساب المساهم نقداً، بحيث ال تزيد قيمة اإليداع عن   

ومياً أو عن طريق شيك باسم تعاونية االتحاد كمستفيد أو بموجب حوالة درهم إماراتي ي

 او إيداع بنكي في المصارف المعتمدة. مصرفية إلى الحساب

  درهم إماراتي،  40,000يجب على المساهم ملء استمارة تصريح بأي إيداع نقدي يتجاوز

 ويحق لتعاونية االتحاد رفض طلب اإليداع.

 100,000لحساب نقداً بحيث ال تتجاوز قيمة السحب السحب: يمكن السحب من ا   

درهم إماراتي يومياً أو عن طريق شيك باسم المساهم أو حوالة مصرفية إلى حساب  

 المعتمد. تعاونية االتحاد

 مع   يحتاج إيداع وسحب النقد والشيكات إلى التواجد الشخصي في قسم المساهمين

 الحساب. يف  تقديم النسخة األصلية من إيصال اإليداع

  يجب عمل كافة طلبات اإليداع والسحب باستخدام التطبيق من خالل إرسال طلب

 إلكتروني.

  أيام عمل من تاريخ الطلب. 3يستغرق السحب غير النقدي 

 تتم معالجة طلب السحب النقدي في يوم العمل التالي للطلب. 

 نقدا تتم بشكل  فان رد المبالغ المودعة للمساهم حال عدم وجود عمليات تداول في

 نقدي.

  يسمح تطبيق الطلب والتنازل التابع لتعاونية االتحاد للمساهم بالتسجيل ألول مرة للقيام

بعمليات الطلب والتنازل اإللكترونية. ويجب على المساهم أن يجري هذا التسجيل بنفسه 

 دون االعتماد على طرف ثالث.

في حال واجه المساهم أي صعوبة أو لم يتمكن من إتمام عملية التسجيل، فإن تعاونية 

 االتحاد توفر المساعدة للمساهمين في توضيح عملية التسجيل األولية في مواقع التسجيل 

 . حقوق والتزامات تعاونية االتحاد.5 

  ريبة ض امالشة تستحق التعاونية رسوم تسجيل  التداوالت التي تمت من طرفي العملي

 .القيمة المضافة

 .استالم الرسم المحدد عن تنفيذ معامالت التداول وفقاً للقرارات السارية 

 التصرف بمصداقية ونزاهة لمصلحة المساهمين. 

 ال تعتبر تعاونية االتحاد وسيطاً بأي حال من األحوال. 

 نهم.توفير نظام تداول الكتروني يتيح للمساهمين نقل ملكية الحصص فيما بي 
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  .تسوية الحساب بين طرفي المعاملة بشكل يومي وتحويل األسهم والنقد بين الطرفين 

 

 . حقوق والتزامات المساهم6

i.  لدى تعاونية االتحاد على هيئة نقد أو حوالة أو حسابه في  المبالغ يقوم المساهم بإيداع

  قيمة الطلبات ورسوم التداول  لتغطية او إيداع بنكي  شيك 

ii.  يفوض المساهم بموجبه تعاونية االتحاد باتخاذ اإلجراءات عند تسوية طلباته اإللكترونية

وفي حال إخفاق المساهم في دفع مثل تلك المبالغ. يحق لتعاونية االتحاد اتخاذ اإلجراءات 

األصول الموجودة في حساب المساهم بقيمة كافية لتسوية تلك لتسييل القانونية الالزمة 

 .الديون

iii. هد المساهم بااللتزام بكافة اللوائح والتعليمات التي قد تصدر عن تعاونية االتحاد يتع

 .فيما يتعلق بأنشطة التداول

 

  .قمت بقراءة الشروط واألحكام وأقر بموافقتي عليها وبالتزامي بها في كافة األوقات طوال فترة العالقة القائمة

 

ام الخاصة بالتداول اإللكتروني لتعاونية االتحاد وموافقتي على االلتزام كما أؤكد استالمي وقراءتي وفهمي للشروط واألحك

 بها.

 

 

 رقم المساهم:
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