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The Purpose of this Booklet
Dubai Financial Market recognizes the importance of providing investors with the
necessary information and data which supports them in making informed investment
choices. This supports the DFM’s aim of building a fruitful relationship with its investors.
Our work is based on a deep-rooted belief that investing in securities is a key factor
in supporting the national economy, and that the investor is integral to a solid UAE
economy.
This booklet introduces you to the Dubai Financial Market (DFM), its philosophy and
corporate values which underpin how the exchange operates, its technological strengths
and innovation, the accredited members who work closely with the exchange and more
importantly, DFM’s commitment to meeting the evolving needs of its investors.
We value your feedback and input to continuously enhance our products and services. If
you have any questions or comments, please email customerservice@dfm.ae.

Disclaimer

Dubai Financial Market (DFM) endeavors to provide and publish correct real time data and
information; however it is not guaranteed to be timely or accurate and is for information
purposes only. DFM shall not assume any responsibility for any diminution, error and/or delay
of data and information published. Consequently, DFM will not be liable for any claim or loss
of any nature that may occur directly or indirectly, from the use of the data and information
available at DFM or in any of its publications.

The Investor Handbook

A Glance at Dubai Financial Market

Contents
Overview					

02

Our Philosophy					

04

DFM Accredited Market Participants		

06

DFM Advanced Systems				

10

Corporate Social Responsibility & Educational Programs

13

The Investor Handbook

01

02

A Glance at Dubai Financial Market

Overview
Within a short period of time, Dubai Financial Market (DFM) has fast developed into a
leading financial market across the region. Its ongoing efforts and strategic initiatives
have further reinforced Dubai as a centre of excellence in this part of the world and
enhanced its leading position as a powerful capital market hub which embraces
international best practices to meet the evolving needs of its investors locally and
internationally.
DFM operates as a secondary market for the trading of securities issued by public
shareholding companies, bonds issued by federal or local governments, local public
institutions and mutual funds as well as other local or foreign DFM approved financial
instruments.

The first exchange in the UAE
Established as a public institution with an independent legal entity by virtue of Decree
14/2000 issued by the Ministry of Economy, DFM launched its activities on 26 March 2000.
On 27 December 2005, the Executive Council of Dubai decided to transform DFM into a
public shareholding company with a capital of AED 8 billion divided into 8 billion shares,
and 20% of the capital, equal to 1.6 billion shares, was offered through an IPO. The public
offering was met with great demand that exceeded all expectations, with subscriptions
amounting to AED 201 billion. On 7 March 2007, Dubai Financial Market Company was
listed on the market with the trading symbol DFM.

The first regional exchange to be publicly listed
DFM is the first financial market to have offered its shares through an IPO in the Middle
East, and this reflects the leading role played by the Emirate of Dubai in selling shares of
governmental institutions in the region.

A Sharia compliant exchange
DFM operates according to Sharia principles and this clearly reflects the ambitious vision
of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-President of the UAE,
Prime Minister and Ruler of Dubai.
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Regulated by the Securities and Commodities Authority
Dubai Financial Market (DFM) is governed and regulated by the UAE Securities and
Commodities Authority (SCA) which has the authority to impose laws and standards
which DFM must comply. DFM works proactively with the SCA to protect investors and
provide an optimum trading platform, which includes initiatives such as the development
of Margin Trading and Delivery v Payment (DvP) mechanisms.

The first regional exchange to consolidate its operations
In 2010, Dubai Financial Market consolidated its operations with NASDAQ Dubai to create
a dynamic force in the region’s capital markets. The consolidation provides investors
greater choice of asset classes and easier access to DFM and NASDAQ Dubai listed
securities via a single Investor Number (NIN), which means investors can trade seamlessly
across the two exchanges.
Both exchanges continue to be regulated separately, DFM by the SCA and NASDAQ Dubai
by the Dubai Financial Services Authority (DFSA).

DFM Trading Floor opening hours:
09:00am – 02:00pm, Sunday to Thursday
(excluding public holidays)
DFM Trading Session hours:
10:00am – 02:00pm

DFM Trading Floor, World Trade Center, Dubai, UAE.
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Our Philosophy
The DFM philosophy is based upon a well developed and innovative corporate culture
defined by its vision, mission and core values, all of which are strategically focused on
implementing a growth strategy, preparing the business to face increasing challenges,
and more importantly, demonstrating DFM’s ongoing commitment to enhance its
products and services for the benefit of its investors. In 2011, the Board of Directors of
Dubai Financial Market Company (PJSC) adopted a vision and mission based on its efforts
to enhance its leading position amongst regional financial markets.

Our Vision
The World Class Regional Marketplace.

Our Mission
To provide stakeholders with innovative services in conducting trading, settlement and
depository of securities, in an efficient, transparent and liquid environment.

Our Corporate Values
Our core values define our corporate culture and how we deal with our investors; we
see this as paramount when providing investor products and services which meet their
evolving needs.
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The following five core values govern our
dealings with customers both internally and
externally:

Transparency
We prioritise transparency across
all our actions and decisions.

Efficiency
We focus on building efficiency into
every aspect of our operations.

Innovation
We believe the future depends on
the innovation we empower today.

Confidentiality
We accord the utmost confidentiality
to our clients and their interests.

Integrity
We conduct ourselves with
unconditional integrity and ethics.
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DFM Accredited Market Participants
As a leading regional financial market based on international best practices and regulated
under the jurisdiction of the UAE Securities and Commodities Authority (SCA), DFM
ensures that members go through a vigorous application process to become accredited
brokers and custodians, in order to protect investors and their rights.
Market participants include investors, listed companies (issuers), brokers, and custodians,
all of whom play a key role within the financial market dynamics:

Brokers

Custodians

Investors

Issuers

A. Investors
DFM investments include both long-term investment and speculative investments.
Whether an individual or institutional, an investor who buys securities and keeps them for
a long time in order to obtain profits in cash or in kind is known as a long-term investor.
Such an investor should be well acquainted with the basic information on the company
he wishes to invest in, particularly its balance sheet, income statement, cash flow
statement and significant financial ratios.
Speculative investment, on the other hand, is the process of buying and selling by
investors on DFM to benefit from price variation. Speculation is a necessity for the stock
market since it creates a balance between supply and demand. When prices are low,
speculators buy securities hence halting the downward trend due to the increasing
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demand. To the contrary, when prices are high, speculators sell the securities they have in
their possession hence limiting the upward trend as a result of the increasing supply.
Speculative investors should have adequate competence and expertise to enable them
to soundly analyze market conditions. They should base their decision making on
comprehensive research and calculations, and should have sufficient capital to protect
themselves from any expected losses. Speculative investors are obligated to abide by
trading ethics and not act in any manner that might affect the share prices, upwards or
downwards, and harm both DFM and its investors.

B. Listed Companies (Issuers)
Listed companies are the backbone of economic growth considering the many projects
they undertake and their capacity for attracting significant capital. Leading companies
listed on the DFM and NASDAQ Dubai exchanges represent a diverse base of growing
economic sectors and include local, regional and international companies. For more
information on the companies listed on the DFM and NASDAQ Dubai exchanges and
tradable on the DFM, please visit www.dfm.ae.
There are various types of shareholding companies such as limited public shareholding
companies, limited liability companies and companies limited by shares.
A public shareholding company has a number of shareholders and capital divided into
shares of equal value some of which are offered to investors wishing to invest therein
through an Initial Public Offering (IPO). The share of every company owner is defined by
the stocks he/she has bought. After going public, the company will have its shares listed
on DFM and be available for trading. The listing requirements can be viewed at
www.dfm.ae.

C. Brokers
A broker is a company authorized by the Securities and Commodities Authority (SCA) to
provide brokerage services on DFM. Additionally, since the consolidation with NASDAQ
Dubai in 2010, common member brokers licensed to trade on both DFM and NASDAQ
Dubai listed securities, can be used to trade across both exchanges, using the same DFM
Investor Number (NIN). To view the full list of brokers, including common members,
please visit www.dfm.ae.
It is not possible to trade on DFM directly but only through a DFM accredited broker who
carries out the trading transaction (selling and buying) at the instruction of their client.
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Brokers are accredited on DFM by virtue of strict regulations, by laws and codes of
conduct ratified to ensure safe trading, protect investor rights and guarantee the highest
levels of accuracy, transparency and competence in managing the transactions executed
on DFM.
Besides executing the selling and buying orders as per their clients’ instruction, brokers
are also responsible for settling payment between the sellers and buyers with the DFM’s
Clearing, Settlement and Depository Division (CSD); as such DFM does not deal with
individual investors directly but through their brokers. Payment between the broker
and DFM is settled through a special settlement account held by every broker at the
“Settlement Bank” appointed by DFM. Settlement between the brokers and their clients
takes place according to the relevant agreements concluded between both parties.
The trading manager appointed by the broker shall undertake the task of managing trade
transactions that take place through the brokerage firm. The brokerage firm also appoints
accredited representatives to enter the orders into the electronic trading system as per
the trading manager’s instructions.
DFM’s regulations require all accredited brokers who have offices on the DFM Trading
Floor to ensure that their representatives are available to deal with investor enquiries on
the Trading Floor during trading hours.

D. Custodians
Most institutional investors and some individual investors appoint a custody bank to look
after and service their assets in multiple markets around the world.
DFM has several accredited custodians who are authorized by the Securities and
Commodities Authority (SCA). View their information and services at www.dfm.ae.

The custodian’s responsibilities include:

1. Safekeeping

Safekeeping clients’ securities as well as preparing
and maintaining accurate records thereof.

2. Managing

Managing clients’ accounts.
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3. Delivering

Delivering securities to the buying broker and
receiving the securities from the selling broker, on
behalf of clients.

4. Preparing

Preparing periodical reports for clients on their
portfolio of securities and cash accounts.

5. Informing

Informing clients of all the actions taken by listed
companies pertaining to the interests, profits and
rights related to their securities.

6. Collecting

Collecting interests, profits and rights related to
clients’ securities.

7. Voting

Voting on behalf of clients at ordinary and
extraordinary sessions of General Assembly
Meetings held by public shareholding companies
according to the custody agreement concluded
with every client.

Dubai Financial Market (DFM) works closely with accredited brokers and custodians to
ensure investors receive the optimum levels of service. As part of its commitment to its
investors, DFM carries out annual surveys to gather feedback to continually improve the
investor services provided.

ing
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DFM Advanced Systems
Dubai Financial Market’s (DFM) strategy since its inception on March 26th 2000, has
focused on continuous investment in developing our IT infrastructure. Ongoing
developments have played a major role in cementing DFM’s status as the leading
exchange and the main destination for local, Arab and international investors regionally.
Technological innovation, transparency, confidentiality and efficiency, are core DFM
values which shaped the introduction of numerous advanced systems available for
investors and market participants alike.
DFM was the first regional market to adopt the highly sophisticated trading system
‘’X Stream” in 2009, known to be one of the best trading systems amongst the world’s
financial markets.
The following three areas highlight the advanced systems utilised to facilitate the trading
process in terms of trading activities, surveillance and clearing.

1. The Electronic Trading System
The increasing number of users of the E-Trading system over the years indicates the
evolving shift towards electronic trading as an effective and reliable tool for investors and
brokers. DFM has always been committed to encouraging market participants to shift to
E-Trading by providing the necessary technical support to encourage brokerage firms to
expand and optimize these tools for investors.
The trading system is an operating system which handles the procedures and operations
which together form the trading process. The screens of the terminals contain all the
information and data needed by the brokers to enter such orders. The electronic trading
system can be connected to a large number of terminals where brokers enter the orders
they receive from their clients to be executed by the system, according to the rules and
regulations governing such operations.
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As shown in the illustration below, the system processes and executes the orders without
any manual intervention. The series of operations executed includes time-stamped order
entry in preparation for prioritizing their execution and classifying them according to
their different types, allotting the quantities for every order, matching the orders, as well
as other operations eventually leading to the execution of the entire trading operation.

Trading Engine

1

Time-stamped
order entry

6

Find matching orders

2

Prioritize orders based
on their timing of entry

7

Execute and fulfil orders

3

Classify orders based
on their types

8

Trading closing session

4

Divide market between
selling and buying sides

9

Transfer of trading
data to clearing

5

Allocate quantity
for every order

The system completes all these operations in real-time. Therefore an order is executed
once it is entered into the system, and according to the system’s connection to the
equally developed and rapid clearing system, the stock ownership is transferred from the
sellers to the buyers once the trading is successfully completed.
The Investor Handbook
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2. The Electronic Market Surveillance System
Dubai Financial Market (DFM) continuously controls trading to protect investors and
ensure market participants comply with the laws, rules and regulations, which in turn
optimizes the investment climate and provides greater transparency.
DFM has adopted SMARTS, one of the most developed surveillance systems used
by several leading international financial markets. This system aims to discover any
manipulation or abuse on the market and immediately notifies those in charge of trading
surveillance thereof.
The trading surveillance system is an integrated technical platform which receives
data from the trading system and processes it in real time, in addition to discovering
suspicious cases and immediately notifying the users thereof. The system discovers and
analyzes manipulation or abuse of the trading in addition to submitting analytical and
detailed information on trading activities.

3. Clearing, Settlement and Depository System (Clearing)
Clearing constitutes the last phase of the trading process and follows the execution of the
clients’ orders through their brokers.
With any selling and buying transaction taking place between the two parties by
agreement, the seller should deliver the commodity to the buyer so that the latter pays
its price to the former, the commodity here being the securities. Securities are delivered
once their ownership is transferred from the seller to the buyer and the funds (price) paid
to the seller. This operation is executed on DFM through the electronic clearing system
which is fully connected to the trading system.
As soon as the selling order is entered, the electronic clearing system verifies the seller’s
ownership of the securities for sale and in case the seller is not the owner thereof, the
order is cancelled from the trading system. This procedure prevents entering more than
one selling order for the same ownership. The trading and clearing systems are closely
connected and this enables the execution of both trading and collection operations
immediately and accurately.
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Corporate Social Responsibility &
Educational Programs
Since its establishment in 2000, DFM has been committed to developing numerous
educational initiatives and programs to raise awareness of investing and creating a
culture of well-researched securities investment among various market participants and
the youth in the UAE, as part of its ongoing corporate social responsibility.
The awareness and educational programs provided by DFM include:

DFM Annual Stock Game
DFM’s Annual Stock Game is a highly popular initiative amongst school and university
students as well as educational institutions in the UAE and other countries. Each year, the
game includes more than 1,500 students, representing several educational institutions
including non UAE universities. This event extends over two weeks depending on the
needs of the educational authorities, and the results are announced during a closing
ceremony.
Among the events accompanying the Annual Stock Game, DFM organizes a program that
introduces students to the different aspects of the game which allows them to virtually
trade securities on DFM’s website based on real time prices during official trading hours.
Every student participating in the game receives a virtual initial investment amount of
AED 1 million to be used for trading securities virtually. Students who achieve the highest
earnings throughout the game win the competition. Cash prizes and certificates of
appreciation and trophies are presented.

Educational Trading Floors
In line with its commitment to social responsibility and to improving the education
process by linking theoretical courses to practical and interactive learning, DFM has
created educational trading floors in a number of colleges and universities which
provide a miniature model of DFM’s official trading floor. The rooms include two screens
displaying real-time trading movements and a price ticker electronically connected to
DFM’s trading engine.
Through this initiative, DFM aims to merge the educational efforts of these institutions
with the training requirements and preparation for practical life, and also links the
education curriculum with the market environment in order to enhance both students’
and teachers’ ability to disseminate information using the best methods.

The Investor Handbook
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DFM Training Seminars and Workshops
Dubai Financial Market (DFM) organizes training workshops for its participants, including
listed companies, brokers and investors. In this respect, DFM collaborates with all the
respective authorities such as the Securities and Commodities Authority (SCA) and the
financial institutions active in this sector to develop and implement comprehensive
workshops.
Additionally, DFM collaborates with its accredited brokerage firms in organizing
workshops at the premises of UAE educational institutions to introduce students to the
different aspects of trading on DFM, such as the technical and basic analysis, trading
methods and the basics of investment among others. The purpose is to meet the needs
of the students and educational institutions to increase understanding of both DFM and
the market environment.

DFM Online Guides and Publications
DFM provides a number of publications and newsletters containing important
information which help investors in their investment decision-making. In addition to
daily, weekly and monthly newsletters, DFM issues various publications which raise
awareness and understanding of DFM and its listed companies, particularly the “DFM
Listed Companies Guide” which contains the financial statements of these companies
over several years. Moreover, DFM has published several booklets available on its website,
including but not limited to guides targeting its different market participants, such as the
“DFM Guide to Going Public”, the “DFM Guide to Investor Relations” and more.
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Stay in touch...

Stay abreast of the latest developments at DFM and NASDAQ
Dubai with monthly rounds ups on news, listed company
disclosures and market performance by accessing the monthly
eNewsletter at www.dfm.ae.

Contact Us
DFM Client Services Affairs, CSD, DFM Trading Floor, World Trade Centre, Dubai, UAE.
T: +971 4 305 5555, F: +971 4 305 5191, E: customerservice@dfm.ae.
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ابق على تواصل معنا...

يمكنك متابعة آخر التطورات في سوق دبي المالي
وناسداك دبي ،بما في ذلك التداوالت ،وأخبار وإفصاحات
الشركات المدرجة ،وأداء السوق عن طريق النشرة
اإللكترونية الشهرية على www.dfm.ae

اتصل بنا:

شؤون خدمة عمالء سوق دبي المالي ،المقاصة ،قاعة التداول ،المركز التجاري
العالمي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
هاتف ،+971 4 305 5555 :فاكس ،+971 4 305 5191 :بريد الكتروني:
customerservice@dfm.ae

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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المحاضرات وورش العمل التدريبية

ينظم السوق ورش عمل تدريبية للمتعاملين بما في ذلك الشركات المساهمة العامة
المدرجة والوسطاء والمستثمرين .ويحرص السوق في هذا الصدد على التعاون مع كافة
الجهات المسؤولة ومن بينها هيئة األوراق المالية والسلع ،والمؤسسات المالية الناشطة في
هذا القطاع.
كما يتعاون السوق مع شركات الوساطة المعتمدة لديه لتنظيم ورش عمل في مقار
المؤسسات التعليمية بالدولة لتعريف الطالب بالجوانب المتعلقة بالتداول في السوق
كالتحليل الفني واألساسي ،وطرق التداول في البورصة ،وأساسيات االستثمار وغيرها،
وذلك تلبية لحاجة الطالب والجهات التعليمية للتعرف عن كثب على السوق المالي والبيئة
اإلقتصادية.

األدلة والمطبوعات اإللكترونية لسوق دبي المالي

يوفر السوق العديد من المطبوعات والنشرات التي تتضمن معلومات هامة تساعد
المستثمرين في اتخاذ قراراتهم االستثمارية .فباإلضافة إلى النشرات الدورية اليومية
واألسبوعية والشهرية ،يوفر السوق إصدارات وكتب توعية تساعد على فهم السوق
والشركات المدرجة فيه ،ومن أهمها “دليل الشركات المساهمة العامة” الذي يحتوي على
البيانات المالية لهذه الشركات لعدة سنوات باإلضافة إلى العديد من الكتيبات التي يمكن
اإلطالع عليها من خالل موقع السوق على شبكة االنترنت ،ومنها على سبيل المثال ال الحصر
األدلة الموجهة لخدمة المتعاملين مع السوق من شركات ومستثمرين ،مثل “دليل التحول
إلى مساهمة عامة” ،و“دليل سوق دبي المالي حول عالقات المستثمرين” والمزيد.
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المسؤولية المجتمعية والبرامج التعليمية
دأب سوق دبي المالي منذ تأسيسه في العام  2000على إطالق العديد من المبادرات والبرامج
الهادفة إلى تنمية الوعي االستثماري ونشر ثقافة االستثمار المدروس في األوراق المالية بين
شرائح المتعاملين على اختالفهم ،ومن بينهم الجيل الجديد في اإلمارات العربية المتحدة
كجزء من مسؤولياته المجتمعية.
ومن بين برامج التوعية والتثقيف التي يوفرها السوق ،على سبيل المثال ال الحصر ،ما يلي:

مسابقة سوق دبي المالي السنوية لألسهم

تعتبر مسابقة سوق دبي المالي السنوية لألسهم المبادرة األكثر انتشارًا في أوساط طالب
المدارس والجامعات في اإلمارات العربية المتحدة وعدد من الدول خارجها ،حيث تلقى إقباالً
كبيرًا من جانب المؤسسات التعليمية والطالب على حد سواء.
ويشارك في المسابقة سنويًا ما ال يقل عن  1500طالب وطالبةً يمثلون عشرات المؤسسات
التعليمية من بينها جامعات من خارج دولة اإلمارات .وتستمر فعاليات المسابقة لمدة
أسبوعين حسب حاجة الجهات التعليمية ،وتعلن النتائج في حفل ختامي يقام خصيصًا
لهذه المناسبة.
و ينظم سوق دبي المالي ضمن الفعاليات المصاحبة برنامجًا لتعريف الطالب بمختلف جوانب
المسابقة التي تتيح لهم التداول اإلفتراضي في األوراق المالية المدرجة في سوق دبي
المالي وفق األسعار الفورية أثناء ساعات التداول الرسمي من خالل موقع السوق على شبكة
اإلنترنت .ويحصل كل طالب مشارك في المسابقة على مبلغ افتراضي قدره مليون درهم
كمبلغ استثمار أولي يمكنه استغالله في تداول األوراق المالية إفتراضيًا .ويتم تحديد أسماء
الفائزين تبعًا للمكاسب المحققة خالل فترة المسابقة .ويحصل الفائزون في المسابقة على
جوائز مالية بخالف شهادات التقدير والدروع التذكارية.

قاعات التداول التعليمية

في إطار التزام سوق دبي المالي الراسخ بالمسؤولية المجتمعية ،والحرص على تعزيز
العملية التعليمية من خالل ربط الدراسة النظرية بالتجربة العملية ،وإتاحة الفرصة للطالب
للتعلم بطريقة تفاعلية ،أنشأ السوق قاعات تداول تعليمية في عدد من الكليات والجامعات
تمثل نموذجًا مصغرًا من قاعة التداول الرئيسية لسوق دبي المالي ،وتضم شاشتي عرض
توضحان حركة التداول ،وشريطًا متحركًا لعرض األسعار يبث من خالله السوق حركة التداول
بصورة فورية من خالل ارتباطه إلكترونيًا بمحرك التداول في سوق دبي المالي.
ويهدف السوق من هذه المبادرة إلى تحقيق نوع من التكامل بين الجهود التعليمية لتلك
المؤسسات من جهة ومتطلبات التدريب واالستعداد لخوض غمار الحياة العملية من جهة
أخرى ،وإلى ربط المنهاج التعليمي بالبيئة اإلقتصادية لتعزيز قدرات الطالب والمعلم على
نقل المعرفة بأفضل الطرق.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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 .2نظام رقابة السوق اإللكتروني

يراقب سوق دبي المالي عمليات التداول بشكل مستمر لحماية المستثمرين للتأكد من
التزام جميع المتعاملين بالقوانين واألنظمة والتعليمات بما يعزز المناخ االستثماري على
النحو األمثل ويحقق أعلى مستويات الشفافية.
ويعد نظام رقابة التداول “سمارتس” المعمول به في السوق أحد أكثر نظم الرقابة تطورًا
حيث يستخدم من جانب العديد من األسواق المالية العالمية الرائدة ،ويتيح هذا النظام
اكتشاف أية عمليات تالعب أو إساءة استغالل للسوق المالي مع إشعار القائمين على رقابة
التداول بمثل هذه الحاالت بصورة فورية.
ونظام رقابة التداول عبارة عن منصة تقنية متكاملة لرقابة التداول تعتمد على تلقي
البيانات من نظام التداول ومعالجتها بصورة فورية ،واكتشاف أية حاالت محل اشتباه وإشعار
المستخدمين بذلك في الحال .ويقوم النظام باكتشاف وتحليل أية حاالت تالعب أو إساءة
استغالل في التداول ،إضافة إلى تقديم معلومات تحليلية مفصلة عن أنشطة التداول.

 .3نظام التقاص والتسوية واإليداع (المقاصة)
المقاصة هي بمثابة المرحلة األخيرة في عملية إنجاز التداول ،أي أنها تلي عملية تنفيذ أوامر
العمالء من خالل وسطائهم .ومثل أي عملية بيع وشراء بين طرفين ،يتعين بعد االتفاق أن
يقدم البائع السلعة للمشتري ليسدد ثمنها له ،والسلعة هنا هي األوراق المالية.
وتكتمل عملية تسليم األوراق المالية بإنتقال ملكيتها من البائع إلى المشتري ويتم سداد
األموال (الثمن) للبائع .ويتم إنجاز هذه العملية في سوق دبي المالي من خالل نظام المقاصة
اإللكتروني والذي يرتبط بشكل متكامل مع نظام التداول.
وبمجرد إدخال أمر بيع يتحقق نظام المقاصة اإللكتروني من ملكية البائع لألوراق المالية
المراد بيعها وفي حالة عدم تملكه لها يلغى األمر وال يضاف لنظام التداول مما يمنع التالعب
في إدخال أكثر من أمر بيع على نفس الملكية .ويتيح الترابط الوثيق بين نظامي التداول
والمقاصة إمكانية إنجاز عمليات التداول والتحصيل بصورة فورية وبدقة كاملة.
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وبحسب ما هو مبين في الرسم التوضيحي أدناه ،يتولى النظام معالجة األوامر وتنفيذها
بالكامل دون تدخل يدوي .وتشمل سلسلة العمليات التي ينفذها النظام ختم األوامر بختم
الوقت تمهيدًا لترتيب أولوية تنفيذها وتصنيفها حسب أنواعها المختلفة ،وتخصيص
الكميات لكل أمر ومطابقة األوامر وغيرها من العمليات التي تؤدي في النهاية إلى إنجاز
كل عملية تداول .وينبغي التذكير أن النظام ينجز هذه العمليات جميعها على نحو فوري،
بمعنى أن تنفيذ األمر يتم فور إدخاله إلى النظام.

محرك التداول
1

ختم األوامر الداخلة
بختم الوقت

6

إيجاد األوامر المطابقة

2

ترتيب األوامر حسب
أولوية الوقت

7

تنفيذ واستيفاء األوامر

3

ترتيب األوامر
حسب نوع األمر

8

إغالق جلسة
التداول

4

تقسيم السوق إلى
جانبي البيع والشراء

9

إحالة بيانات التداول
إلى المقاصة

5

تخصيص الكمية
لكل أمر

من الجدير بالذكر أن النظام ينجز جميع هذه العمليات بصورة فورية ،وبالتالي يتم تنفيذ
األمر فور إدخاله في النظام ،وذلك بفضل ارتباط نظامي التداول والمقاصة ،ويتم نقل ملكية
األوراق المالية من البائع إلى المشتري فور إنجاز الصفقة.
الكتيب التعريفي للمستثمرين
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أنظمة سوق دبي المالي المتطورة
ركزت إستراتيجية سوق دبي المالي منذ تأسيسه في مارس  2000على االستثمار في تطوير
األنظمة المعلوماتية .وقد لعبت عمليات التطوير المستمرة دورًا رئيسيًا في ترسيخ مكانة
سوق دبي المالي الرائدة وجعله الوجهة الرئيسية للمستثمرين المحليين والعرب والدوليين
على المستوى اإلقليمي .وفي ضوء القيم األساسية المتمثلة في االبتكارات التكنولوجية
والشفافية والسرية والكفاءة ،يقدم سوق دبي المالي العديد من الخدمات المتطورة لخدمة
المستثمرين والمتعاملين على حد سواء.
وكان سوق دبي المالي أول سوق مالي في المنطقة يتحول لنظام التداول المتطور
“أكستريم“ في العام  ،2009وهو أحد أفضل أنظمة التداول المستخدمة في األسواق المالية
العالمية.
تسلط المجاالت الثالثة التالية أدناه الضوء على األنظمة المتطورة المستخدمة لتسهيل
عملية التداول من حيث التداول والرقابة والتقاص.

 .1نظام التداول اإللكتروني

يعكس التزايد المضطرد في عدد مستخدمي التداول االلكتروني مع مرور السنوات ضرورة
التحول إلى التعامالت اإللكترونية المتطورة كأداة فعالة وموثوقة للمستثمرين والوسطاء.
ويحرص سوق دبي المالي دائما على تشجيع المتعاملين للتحول إلى التداوالت اإللكترونية
من خالل توفير الدعم التقني الالزم لتشجيع شركات الوساطة على تحسين وتوسع الخدمات
المقدمة للمستثمرين.
نظام التداول عبارة عن برنامج تشغيل حاسوبي يتولى معالجة اإلجراءات والعمليات
التي تشكل مع بعضها البعض عملية التداول .وتتضمن شاشات األجهزة الطرفية كافة
المعلومات والبيانات التي يحتاجها الوسطاء إلدخال األوامر .وباستطاعة نظام التداول
اإللكتروني االرتباط بعدد كبير من األجهزة الطرفية ،وعلى الوسطاء إدخال األوامر التي ترد
إليهم من عمالئهم ويتولى النظام مهمة تنفيذ األوامر حسب القواعد واألنظمة التي تحكم
هذه العمليات.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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ة

 .3تسليم

تسليم األوراق المالية إلى الوسيط المالي المشتري واستالم
األوراق المالية من الوسيط المالي البائع ،وذلك نيابة عن
العمالء.

 .4إرسال

إرسال تقارير دورية للعمالء عن محافظ األوراق المالية
والحسابات النقدية الخاصة بهم.

 .5إخطار

إخطار عمالئهم بكافة اإلجراءات المتخذة من قبل الشركات
المساهمة العامة والمتعلقة بالفوائد واألرباح والحقوق
العائدة لألوراق المالية الخاصة بهم.

 .6قبض

قبض الفوائد واألرباح والحقوق العائدة لألوراق المالية الخاصة
بعمالئهم.

 .7التصويت

التصويت نيابة عن عمالئهم في اجتماعات الجمعية
العمومية العادية وغير العادية للشركات المساهمة العامة،
وذلك حسب اتفاقية الحفظ األمين الموقعة مع كل عميل.

هم.
ل
مالئه

ركة

يعمل سوق دبي المالي بشكل وثيق مع الوسطاء المعتمدين وشركات الحفظ األمين
لضمان حصول المستثمرين على أرقى الخدمات .وفي إطار التزامه المستمر إزاء المستثمرين
يقوم سوق دبي المالي بجمع مقترحات المستثمرين وآرائهم من أجل تحسين وتطوير
الخدمات المقدمة لهم من خالل االستبيانات السنوية.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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وإلى جانب تنفيذ أوامر البيع والشراء وفق تعليمات العمالء ،يتولى الوسطاء أيضًا مهمة
تسوية األموال بين البائعين والمشترين مع دائرة التقاص والتسوية واإليداع (المقاصة)
التابعة للسوق .فالسوق ال يتعامل مع األفراد المستثمرين مباشرة بل من خالل وسطائهم.
وتتم تسوية األموال بين الوسيط والسوق من خالل حساب تسوية خاص يحتفظ به كل
وسيط في «بنك التسوية» الذي يعينه السوق .وتتم عمليات التسوية بين الوسيط وعمالئه
حسب االتفاقيات المبرمة بينهما في هذا الشأن.
ويتولى مدير التداول الذي يعينه الوسيط مهمة إدارة عمليات التداول التي تتم عبر شركة
الوساطة ،كما تعين شركة الوساطة ممثلين معتمدين يتولون إدخال األوامر في نظام
التداول اإللكتروني حسب تعليمات مدير التداول.
تلزم أنظمة السوق كافة الوسطاء المعتمدين ممن لديهم مكاتب في قاعة التداول
بالتحقق من وجود ممثليهم لإلستجابة لطلبات المستثمرين في القاعة في كل أوقات
التداول.

ث .شركات الحفظ األمين
تعين غالبية المؤسسات اإلستثمارية وبعض المستثمرين األفراد أحد بنوك الحفظ األمين
لمتابعة وخدمة استثماراتهم في أسواق المال المختلفة.
وقد اعتمد سوق دبي المالي عدة شركات حفظ أمين مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية
والسلع .لالطالع على معلوماتهم وخدماتهم عبر .www.dfm.ae
وتشمل مهام شركات الحفظ األمين ما يلي:

 .1حفظ

حفظ األوراق المالية الخاصة بالعمالء وتنظيم
وحفظ سجالت دقيقة.

 .2إدارة

إدارة حسابات العمالء.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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استمرار االنخفاض نظرًا الزدياد الطلب ،ويقوم المضاربون بعكس ذلك عندما ترتفع األسعار
حيث يقومون ببيع ما لديهم من أوراق مالية وتؤدي تلك العملية إلى الحد من ارتفاع األسعار
نتيجة زيادة العرض.
وينبغي أن يتمتع المستثمر المضارب بالكفاءة والخبرة بما يمكنه من التحليل السليم
ألوضاع السوق ،كما يجب عليه االعتماد في تعامالته على دراسات وحسابات علمية ومدروسة،
إضافة إلى توافر رأس المال الكافي الذي يحميه من الخسائر المتوقعة .كما يتعين علي
المستثمر المضارب االلتزام بأخالقيات التعامل ،وأال يقوم بأفعال من شأنها التأثير في أسعار
األسهم ،سواء بارتفاعها أو انخفاضها ،ما يض ّر بالسوق والمستثمرين.

ب .الشركات المصدرة لألوراق المالية

تعد الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق دبي المالي و ناسداك دبي ،عصب النمو
االقتصادي ،وذلك الضطالعها بالمشاريع الكبرى التي تعجز عنها قدرات األفراد العاديين
بسبب قدرتها على تجميع رؤوس األموال الضخمة .لمزيد من المعلومات عن الشركات
المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي ،يرجى زيارة الموقع االلكتروني .www.dfm.ae
هناك عدة أنواع من الشركات المساهمة ،كالشركة المساهمة العامة المحدودة ،والشركة
ذات المسؤولية المحدودة ،وشركة التوصية باألسهم.
الشركة المساهمة العامة ،هي شركة يساهم فيها عدد من الناس ،ويقسم رأسمالها ِإلى
أسهم متساوية القيمة ،ثم تطرح هذه األسهم للمستثمرين الراغبين في استثمار أموالهم،
ومن ذلك يتكون رأسمالها .وتتحدد حصة كل شريك منها بقدر ما اشتراه من األسهم .بعد
إنجاز االكتتاب بأسهم الشركة يتم إدراجها في السوق وتصبح متاحة للتداول ،ويمكن اإلطالع
على شروط اإلدراج من خالل موقع السوق على شبكة االنترنت.

ت .شركات الوساطة

الوسيط هو شركة مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع للقيام بأعمال الوساطة في
السوق .وعقب تكامل العمليات مع ناسداك دبي في العام  ،2010أصبح بمقدور المستثمرين
االعتماد على شركات الوساطة المشتركة لتداول األوراق المالية في البورصتين باستخدام
نفس رقم المستثمر للسوق .لالطالع على قائمة شركات الوساطة ،بمن في ذلك شركات
الوساطة المشتركة ،يرجى زيارة .www.dfm.ae
ويكون المستثمر على عالقة مباشرة مع الوسيط ،حيث أنه ال يقوم بالتداول في السوق
بنفسه بل من خالل أحد الوسطاء المعتمدين من قبل سوق دبي المالي الذين يقومون
بتنفيذ عمليات التداول (البيع والشراء) بأوامر من عمالئهم .ويتم اعتماد الوسطاء في
السوق بموجب أنظمة ولوائح وقواعد سلوك صارمة تم إقرارها لضمان سالمة عمليات التداول
وحماية حقوق المستثمرين وضمان أعلى درجات الدقة والشفافية والكفاءة في إدارة عمليات
السوق.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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المتعاملون المعتمدون في سوق دبي المالي
باعتبارها بورصة إقليمية رائدة تطبق أفضل الممارسات العالمية ،وتخضع تنظيميًا لهيئة
األوراق المالية والسلع في اإلمارات العربية المتحدة ،يتم اختيار المتعاملين مع السوق،
وبخاصة شركات الوساطة وشركات الحفظ األمين المعتمدة ،وفق معايير صارمة من شأنها
حماية حقوق المستثمرين.
تشمل قائمة المتعاملين المعتمدين في السوق المستثمرين والشركات المدرجة،
والوسطاء ،ومؤسسات الحفظ األمين ،وجميعهم يلعبون دورًا رئيسيًا ضمن هيكل السوق
المالي:

وينبغي
ألوضاع
إضافة
المست
األسهم

تعد الش
االقتص
بسبب
المدرج

شركات
الوساطة

هناك
ذات الم

شركات
الحفظ األمين

المستثمرون
الشركات
المصدرة لألوراق
المالية

أ .المستثمرون

يتوزع االستثمار في سوق دبي المالي بين االستثمار طويل األجل والمضاربات .وسواء كان
فردًا أو مؤسسةً  ،فالمستثمر الذي يشتري أوراقًا مالية ويحتفظ بها لمدة طويلة بهدف
الحصول على أرباح نقدية أو عينية يسمى مستثمرًا طويل األجل .ويجب على هذا المستثمر
اإللمام بالمعلومات األساسية عن الشركات المدرجة التي يرغب في االستثمار بها ،ومن أهمها
الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والنسب المالية الهامة.
أما المضاربة فهي عملية شراء وبيع يقوم بها مستثمرون في السوق لالستفادة من فروق
األسعار .وتعتبر المضاربة ضرورية لسوق األسهم ألنها تعمل على تحقيق التوازن بين العرض
والطلب ،فعندما تنخفض األسعار يتدخل المضاربون بالشراء ويؤدي ذلك إلى الحد من
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الشرك
أسهم
ومن ذ
إنجاز اال
على ش

الوسيط
السوق
االعتما
نفس
الوساط

ويكون
بنفسه
بتنفيذ
السوق
وحماية
السوق
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تحكم القيم الرئيسية الخمس التالية تعامالتنا
داخليًا وخارجيًا:

الشفافية
نضع الشفافية نصب أعيننا في
كافة إجراءاتنا وقراراتنا.

الكفاءة
نركز على ترسيخ كفاءة
جميع عملياتنا.

اإلبداع
نؤمن بأن إبداع اليوم هو
عماد مستقبلنا.

السرية
نلتزم بالسرية المطلقة
حمايةً لمصالح عمالئنا.

النزاهة
ملتزمون بأخالقيات العمل
والنزاهة المطلقة.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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فلسفتنا
تستند فلسفة سوق دبي المالي إلى ثقافة مؤسسية متطورة ومبتكرة ،تتحدد في ضوء
رؤية السوق ورسالته وقيمه األساسية ،وذلك بهدف مواجهة التحديات المتزايدة وتطبيق
إستراتيجية النمو ،عالوة على مواصلة تطوير خدمات ومنتجات السوق بما يخدم مصلحة
المستثمرين .وقد اعتمد مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي (ش م ع) في العام  2011رؤية
ورسالة تستندان إلى سعيه لتعزيز مكانته الرائدة بين أسواق المال.

رؤيتنا

سوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية.

رسالتنا

أن نقدم للمتعاملين خدمات مبتكرة في مجال تداول وتقاص وتسوية وإيداع األوراق المالية،
من خالل بيئة تتسم بالكفاءة والشفافية والسيولة.

قيمنا المؤسسية

تتحدد ثقافتنا المؤسسية وأسلوب تعاملنا مع المستثمرين وفق قيمنا األساسية ،وفي كل
األحوال فإننا نضع تلك القيم نصب أعيننا عند تقديم المنتجات والخدمات للمستثمرين
لتلبية احتياجاتهم المتطورة.
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خاضع تنظيميًا لهيئة األوراق المالية والسلع

يخضع سوق دبي المالي تنظيميًا لهيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات العربية المتحدة،
والتي لديها السلطة لفرض قوانين ومعايير يجب تطبيقها من قبل سوق دبي المالي.
يتعاون سوق دبي المالي بشكل وثيق مع هيئة األوراق المالية والسلع لحماية المستثمرين
وتوفير أفضل بيئة للتداول عبر مبادرات عديدة مثل التداول بالهامش وآلية التسليم مقابل
الدفع (.)DVP

أول سوق مالي إقليمي يدمج عملياته

أنجز سوق دبي المالي بنجاح في العام  ،2010تكامل العمليات مع ناسداك دبي بهدف إيجاد
قوة حيوية في أسواق رأس المال في المنطقة .وقد سهلت تلك العملية وصول المستثمرين
األفراد من المنطقة إلى األسهم المدرجة في ناسداك دبي عن طريق رقم مستثمر واحد مما
يتيح للمستثمرين التداول بسالسة عبر البورصتين.
وبالرغم من ذلك تحافظ البورصتان على العمل تحت مظلتين تنظيميتين مختلفتين ،حيث
يخضع سوق دبي المالي لهيئة األوراق المالية والسلع ،وناسداك دبي لسلطة دبي للخدمات
المالية.

ساعات العمل في قاعة تداول سوق دبي المالي من
الساعة:
 09:00صباحًا إلى  02:00ظهرًا من األحد إلى الخميس
(باستثناء العطالت الرسمية)
جلسة التداول في سوق دبي المالي من الساعة:
 10:00صباحًا إلى  02:00ظهرًا

قاعة تداول سوق دبي المالي ،المركز التجاري العالمي ،دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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لمحة عامة عن سوق دبي المالي
نجح سوق دبي المالي سريعًا في الوصول إلى مكانة رائدة على المستوى اإلقليمي .وقد
عززت الجهود اإلستراتيجية المتوالية للسوق عبر نشر أفضل الممارسات العالمية مكانة دبي
كمركز للتميز على المستوى اإلقليمي ،ورسخت وضعية اإلمارة الرائدة في قطاع أسواق المال،
من خالل الحرص على تبني أفضل الممارسات بما يلبي االحتياجات المتزايدة للمستثمرين
المحليين والعالميين.
يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول األوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة
العامة ،والسندات التي تصدرها الحكومة االتحادية ،أو أي من الحكومات المحلية والهيئات
والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات االستثمارية الصادرة عن صناديق االستثمار
المحلية ،أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق.

خاضع

يخضع
والتي
يتعاون
وتوفير
الدفع

أول س

أول سوق مالي في اإلمارات العربية المتحدة

تم تأسيس سوق دبي المالي كمؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار
وزارة االقتصاد رقم  14لعام  ،2000وبدأ السوق نشاطه في  26مارس  .2000وفي  27ديسمبر
 2005قرر المجلس التنفيذي إلمارة دبي تحويل سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة
برأسمال قدره  8مليارات درهم مقسمة إلى  8مليارات سهم ،وتم طرح نسبة  %20من
رأسمال السوق ،أي ما يعادل  1.6مليار سهم لالكتتاب العام .وقد شهد االكتتاب العام إقباالً
كبيرًا ومتميزًا فاق كل التوقعات حيث وصل المبلغ المكتتب به إلى ما يقارب  201مليار درهم.
وفي  7مارس  2007تم إدراج شركة سوق دبي المالي في السوق برمز تداول (.)DFM

أول سوق مالي يطرح لالكتتاب العام إقليميًا

يعتبر سوق دبي المالي أول سوق مالي يتم طرح أسهمه لالكتتاب العام في الشرق األوسط،
األمر الذي يعكس ريادة حكومة دبي في مجال تخصيص المؤسسات الحكومية في المنطقة.

أول سوق مالي متوافق مع الشريعة اإلسالمية

كما أن سوق دبي المالي متوافق مع الشريعة اإلسالمية وأحكامها ،وهو ما يعبر عن الرؤية
الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ،رئيس مجلس
الوزراء ،حاكم دبي.

قاعة تداول سوق
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لماذا هذا الكتيب؟
تدرك إدارة سوق دبي المالي أهمية إطالع جمهور المستثمرين على كافة المعلومات
والبيانات الالزمة باعتبار ذلك مرتكزًا أساسيًا لعالقة مثالية ومثمرة بين السوق والمستثمرين
من جهة وأمرًا الزمًا لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية سليمة من جهة
أخرى .وينطلق عملنا من قناعة راسخة أن االستثمار في األوراق المالية يعتبر عام ً
ال أساسيًا
لدعم االقتصاد الوطني ،وأن المستثمر هو النواة األساسية لبناء اقتصاد قوي في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
من خالل هذا الكتيب يمكنك التعرف على سوق دبي المالي ،وفلسفته والقيم المؤسسية
التي تحكم تعامالته ،عالوة على عناصر التميز التقنية المبتكرة .كما يقدم الكتيب نبذة عن
المتعاملين المعتمدين الذين يعملون بشكل وثيق مع السوق ،وقبل هذا وذاك يبرز التزام
سوق دبي المالي بتلبية االحتياجات المتزايدة للمستثمرين.
مالحظاتك واقتراحاتك تهمنا من أجل مواصلة تعزيز منتجاتنا وخدماتنا .في حال وجود أي
استفسار أو مالحظات ،الرجاء توجيهها للسوق عبر البريد اإللكتروني:
customerservice@dfm.ae

مسؤلية
إخالء
ّ

يعمل سوق دبي المالي على توفير وعرض البيانات والمعلومات الصحيحة متزامنة في وقتها قدر
اإلمكان ،على أن حداثة تلك البيانات ودقتها غير مؤكدة بل هي للعلم واالسترشاد فقط .ويخلي
السوق مسئوليته عن أي نقص أو خطأ أو تأخر في نشر البيانات والمعلومات ،وبالتالي عن أية مطالبات
و/أو خسائر من أي نوع تنشأ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عن استخدام تلك البيانات والمعلومات
المتاحة في أي من مطبوعاته.
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