أسهم تعاونية االتحاد
يف بيئـة جديدة

 4خطوات لتداول أسهم تعاونية االتحاد
01

02

الحصول على عضوية تعاونية االتحاد
للمساهمني الجدد عرب:
 تطبيق سوق دبي المالي عضو تداول لدى سوق دبي المالي(وسيط)
 تعاونية االتحاد (الحضور الشخصيلفرع تعاونية االتحاد يف االتحاد مول
مع االثباتات المطلوبة)

التقدم بطلبك للحصول على رقم
المستثمر ( )NINيف سوق دبي المالي

03
فتح حساب تداول مع أحد أعضاء التداول
(الوسيط) يف سوق دبي المالي

*إن لم يكن لديك حساب تداول

*إن لم يكن لديك رقم مستثمر

04
يمكنك التداول عرب قنوات التداول
التابعة ألعضاء التداول (الوسيط)
الخاص بك
*يتوجب عليك تحويل أسهم تعاونية
االتحاد (إن وجدت) من حساب دبي
لإليداع (سوق دبي المالي) إلى
حساب عضو التداول (الوسيط)

طرق تحويل أسهم تعاونية اإلتحاد من
دبي لإليداع إلى حساب عضو التداول
(الوسيط) الخاص بك:
 )1تطبيق سوق دبي المالي
(موضح يف الصفحة أدناه).
 )2طلب تحويل األسهم مبارشة من
عضو التداول (الوسيط الخاص بك).

لمعرفة المزيد قم بزيارة  dfm.ae/ar/unioncoopأو اتصل على مركز خدمة عمالء تعاونية االتحاد 800 8889

1

خطوات :طلب عضوية تعاونية االتحاد عرب تطبيق سوق دبي المالي

الخطوة 2

الخطوة 1

قم باختيار
“المزيد” من
أسفل الشاشة

قم بتسجيل
الدخول

الخطوة 3

الخطوة 4
قم باختيار “تقديم طلب عضوية
تعاونية االتحاد” تحت “إدارة الحساب”

الخطوة 5

الخطوة 6
تأكد أنك
تستويف
المتطلبات

قم بتعبئة
التفاصيل ثم
اقبل اإلقرارات

تمت العملية بنجاح

قم باختيار
“الخدمات
اإللكرتونية”

الخطوة 8
قم بتقديم الطلب

الخطوة 7
ارفق
المستندات
الخاصة بك

انقر هنا أو امسح الرمز لتحميل
تطبيق سوق دبي المالي

2

خطوات :تحويل األسهم من حساب دبي لإليداع إلى حساب عضو التداول

الخطوة 2

الخطوة 1

قم باختيار
“المزيد” من
أسفل الشاشة

قم بتسجيل
الدخول

الخطوة 3

الخطوة 4
قم باختيار “طلب تحويل األوراق المالية
من حساب دبي لإليداع إلى حساب
عضو التداول” من قائمة التحويالت

الخطوة 5

قم باختيار
“الخدمات
اإللكرتونية”

الخطوة 6
قم باختيار عضو
التداول المراد
التداول معه

قم باختيار رقم
المستثمر المراد
تحويل األسهم له

الخطوة 8
قم بمراجعة
الطلب وثم
إرساله

الخطوة 7
أدخل عدد
األسهم المراد
تحويلها

تمت العملية بنجاح
انقر هنا أو امسح الرمز لتحميل
تطبيق سوق دبي المالي
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