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المنتـجــــات والخــدمــات

لماذا هذا الكتيب؟
يؤمن سوق دبي المالي وناسداك دبي بأهمية تزويد المستثمرين والمتعاملين في السوق بالمعلومات
والبيانات الالزمة التي تدعمهم في اتخاذ القرارات اإلستثمارية المستنيرة ،باعتبار ذلك جزءًا مهمًا من
استراتجيهما الرامية إلى بناء عالقات مثمرة مع المستثمرين.
وتلتزم البورصتان بتزويد المستثمرين والمتعاملين في السوق بالمنتجات والخدمات المبتكرة الالزمة
إلنجاز عمليات التداول والتقاص والتسوية واإليداع لألوراق المالية في بيئة تتسم بالكفاءة والشفافية
والسالسة.
يلقي هذا الكتيب الضوء على أهم المنتجات والخدمات المتاحة للمستثمرين في سوق دبي المالي
وناسداك دبي ،ويشرح كيفية الوصول إليها.
إننا نرحب بمالحظاتكم ومشاركاتكم ونثمنها من أجل مواصلة تحسين منتجاتنا وخدماتنا .فإذا كان
لديكم أي استفسارات أو مالحظات ،يرجى إرسال رسالة بريد إلكتروني إلىcustomerservice@dfm.ae :

إخالء مسؤلية:

المعلومات الواردة في هذه الوثيقة (“المعلومات”) تم تقديمها باعتبارها معلومات عامة وتعليق فقط .ورغم توخي العناية المعقولة
في إنتاج هذه المعلومات ،قد تحدث تغيرات في الظروف في أي وقت ويمكن أن تؤثر على دقة المعلومات .ال تشكل المعلومات
نصيحة مهنية أو تقديم أي نوع من الخدمات ،وينبغي عدم االعتماد عليها على هذا النحو .ال سوق دبي المالي ويشار إليه فيما بعد
بسوق دبي المالي أوشركة ناسداك دبي المحدودة المشار إليها فيما يلي بناسداك دبي و /أو الشركات التابعة لهم ،مسئوليهم
أو موظفيهم يعطون أي ضمان أو زعم بدقتها وتوقيتها ،وموثوقيتها أو اكتمال المعلومات اآلن أو في المستقبل .لن يتحمل أي
من سوق دبي المالي أو ناسداك دبي أي مسئولية عن أي خسارة مباشرة أو غير مباشرة من قبل أي شخص يعمل في االعتماد على
المعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
ال يمكن تفسير أي جزء من المعلومات المقدمة بأنه دعوة لعمل أي اإلستثمار مالي .ال ينبغي اعتبار المعلومات ،بما في ذلك
المعلومات المالية وتوقعات األمثلة توصية فيما يتعلق بعقد ،وشراء أو بيع األوراق المالية أو غيرها من الصكوك .ال تأخذ المعلومات
في االعتبار األهداف اإلستثمارية ألي مستثمر فرد ،الوضع المالي أو االحتياجات اإلستثمارية الخاصة .على هذا النحو ،ينبغي على
المستثمرين قبل اتخاذ أي قرار ،القيام بتقديراتهم وعنايتهم الواجبة والتشاور مع مستشاريهم الماليين .التداول في األوراق المالية
أو األدوات ليس مضمونًا و الممارسة الماضية ليست مؤشرا على األداء في المستقبل .ما لم ينص على خالف ذلك يمتلك سوق دبي
المالي و ناسداك دبي حق المؤلف في المعلومات الواردة في هذه الوثيقة .المعلومات قد ال تكون مستنسخة ويجب أن ال توزع أو تبث
إلى أي شخص آخر أو تستخدم بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة صريحة من سوق دبي المالي وناسداك دبي.
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المنتـجــــات والخــدمــات

لمحة عامة
يحرص سوق دبي المالي دائمًا منذ تأسيسه في العام  2000على اإللتزام بتطوير المنتجات
والخدمات المبتكرة بإستخدام أحدث التقنيات وأفضل الممارسات الدولية لتلبية اإلحتياجات المتغيرة
للمستثمرين .وبدورها ،تعمل ناسداك دبي التي تم إفتتاحها في العام  2005باعتبارها البورصة
العالمية في المنطقة ،على إبتكار وتوفير حلول رفيعة المستوى للمستثمرين .تم دمج عمليات
البورصتين في العام  2010وذلك لخلق قوة ديناميكية بين أسواق رأس المال في المنطقة.
يعمل سوق دبي المالي وناسداك دبي معًا لتوفير مجموعة متنوعة من خيارات األدوات المالية
للمستثمرين والتي تشمل األسهم المدرجة والسندات والصكوك المدرجة في البورصتين ،إضافة الى
المشتقات والصكوك في ناسداك دبي ،وغيرها من األدوات المالية التي يتم تطويرها حاليًا ،بما في ذلك
صناديق اإلستثمار المتداولة وصناديق اإلستثمار وحقوق اإلكتتاب واألذونات المغطاة.
ويوفر سوق دبي المالي من خالل البورصتين مجموعة واسعة من الخدمات اإللكترونية المتطورة لتأمين
الوصول إلى البيانات الفورية ومحفظة األسهم اإللكترونية ومعلومات اإلستثمارات عبر اإلنترنت ،فضال عن
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تقديم النماذج إلكترونيًا ،ويمكن أن يتم جميع ذلك في نقطة دخول واحدة عبرالموقع اإللكتروني
www.dfm.ae
في العام  ،2010أطلق سوق دبي المالي ح ً
ال مبتكرًا ،باسم آيفستر ،مصمم ليكون حلقة الوصل المرنة
والفعالة بين السوق والمستثمرين ،في خطوة هي األولى من نوعها بين البورصات على المستوى
العالمي .وبدالً من الطريقة التقليدية المعتمدة على الشيكات ،أصبح بمقدور المستثمرين إستالم
توزيعات األرباح النقدية بصورة فورية من خالل بطاقات الدفع من آيفستر التي يمكن إستخدامها أيضًا
على المستوى العالمي لعمليات الشراء عبر اإلنترنت ومشتريات التجزئة.
باإلضافة إلى ذلك ،أطلق سوق دبي المالي في العام “ 2011الخدمة الهاتفية لإلستعالم عن محفظة
األسهم” وهي بوابة إلكترونية صوتية تعمل على مدار الساعة ،مصممة خصيصًا لتلبية إحتياجات
المستثمرين المتطورة ،كما أنها الخدمة األولى من نوعها بين أسواق المال في المنطقة .وتتيح هذه
الخدمة للمستثمرين فرصةً متابعة تفاصيل إستثماراتهم ومعامالتهم في الشركات المدرجة في سوق
دبي المالي وناسداك دبي أوالً بأول.
إن التزام سوق دبي المالي وناسداك دبي المستمر بطرح منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية إحتياجات
المستثمرين المتطورة يؤكد من جديد مكانتهما كمركز للتميز واإلبتكار بين البورصات الرائدة في
المنطقة.
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المنتجات واألدوات المالية
يعمل سوق دبي المالي وناسداك دبي كسوق ثانوي لتداول األوراق المالية واألدوات المالية األخرى
الصادرة عن الشركات المساهمة العامة وعن الحكومة اإلتحادية أو الحكومات المحلية سواء خارج أو
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي األدوات المالية المدرجة حاليًا في سوق دبي المالي وناسداك دبي:

األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي

تمثل الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي مجموعة واسعة من القطاعات االقتصادية
بما فيها شركات رائدة في مجال العقارات واإلنشاءات ،ومؤسسات مصرفية ،وشركات نقل ،وشركات
اتصاالت ،وشركات إستثمار وخدمات مالية ،وشركات تأمين وغيرها .ويعمل كل من سوق دبي المالي
وناسداك دبي بشكل نشط مع شركات من مختلف القطاعات لتوسيع قاعدة القطاعات لكي تعكس
التنوع اإلقتصادي المتنامي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وتحقق الهدف النهائي ،أال وهو تقديم خيارات
أكبر من األوراق المالية للمستثمرين.
يوفر سوق دبي المالي وناسداك دبي حاليًا الفئات األربع التالية من األوراق المالية:

أ	.األسهم ،وهي حقوق ملكية في الشركات المساهمة العامة تعطي
لحاملها عدة حقوق.

ب .السندات ،وتعتبر أدوات دين يقوم المستثمر بإقراض المال لشركة أو
جهة حكومية بحيث تتعهد هذه الجهات بسداد مبلغ القرض مع الفوائد
المستحقة.

ت .الصكوك ،وهي سندات مهيكلة وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل
الملكية المشتركة في األصول مع استبعاد أية فوائد.

ث .مشتقات األسهم ،هي أدوات مالية تستمد قيمتها من األصول الداعمة.
(متداولة فقط عبر ناسداك دبي)
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 .1األسهم

لعل أبسط تعريف لألسهم أنها حقوق ملكية لشركة عامة ،فحينما تشتري سهمًا في شركة ما فإنك
حينئذ تملك جزءًا من تلك الشركة ،ويحق لك المشاركة في كل ربح تحققه بمقدار ملكيتك وذلك حسب
قرار توزيع األرباح الصادر من الجمعية العمومية ،وبالتالي فكلما اشتريت أكثر كلما كانت ملكيتك
أكبر وهكذا .فاألسهم إذن تمثل حقوق ملكية في شركة من الشركات المساهمة العامة .وحين تصدر
الشركة األسهم بهدف التوسع وزيادة رأس المال أو تطرح جزءًا منها للبيع يصبح مشترو األسهم مالكًا
لهذه الشركة كل حسب درجة مساهمته في رأس مالها.
وباإلضافة إلى ذلك ،األوراق المالية المدرجة في البورصة تشمل االدراج المزدوج لألوراق المالية األجنبية
المدرجة في بلدهم األم .وبامكان المستثمرين تداول هذه األوراق المالية في سوق دبي المالي و/أو
ناسداك دبي.
وقد أصدر سوق دبي المالي معيارًا شام ً
ال لألسهم يوضح المعايير الشرعية لتملك وتداول أسهم
الشركة المدرجة .لتحميل المعيار الشرعي لتملك وتداول األسهم يرجى زيارة www.dfm.ae
حق التصويت
وتعني أن ملكية األسهم العادية تمنح حق التصويت عن كل سهم مملوك ،فعلى سبيل المثال إذا
أصدرت شركة ما مائة سهم فإن حامل كل سهم في هذه الشركة له نسبة تصويت تبلغ واحد في
المائة ،فمن يملك عشرة أسهم له حق التصويت بمقدار عشرة بالمائة من إجمالي األصوات وهكذا .وعن
طريق التصويت يمكن للمساهم التأثير في مسار الشركة واتجاه إدارتها والتصويت إلختيار أعضاء
مجلس اإلدارة ،وبالتالي التأثير في الناتج العام للشركة بحيث يؤدي في النهاية إلى التأثير في أسهم
الشركة المملوكة صعودًا أو نزوالً.
تقييم األسهم:
يعتبر تقييم األسهم من أهم متطلبات اإلستثمار في السوق ،فعلى أساسه يتخذ المستثمر قراراته
اإلستثمارية ،ونظرا لهذه األهمية فعلى المستثمر أن يولي هذا الموضوع جل اهتمامه .ويعتمد غالبية
المحللين على تاريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون أن يسلك السوق نفس
المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق .ومما الشك فيه أن المحدد األساسي لتحرك األسهم صعودًا
وهبوطًا هو العرض والطلب كأي سلعة تجارية ،فالعرض والطلب هما المحرك لسعر السهم في
السوق.
هناك عدة قيم للسهم على المستثمر معرفتها وفهمها قبل بدء عملية التداول نوجزها فيما يلي:
القيمة اإلسمية
القيمة اإلسمية للسهم هي سعر اعتباري تحدده الشركة للسهم في بداية
إنشائها ،ويوضع هذا السعر على شهادة األسهم مطبوعًا في األمام ،وال ترتبط
القيمة اإلسمية للسهم في العادة بسعره في السوق ،وتتراوح القيمة اإلسمية
عادة بين درهم إلى عشرة دراهم ،وربما تتغير القيمة اإلسمية عند تقسيم
السهم وذلك بموافقة الجمعية العمومية للشركة.
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القيمة الدفترية
وعلى عكس القيمة اإلسمية ،فإن القيمة الدفترية تتغير ،والقيمة الدفترية
هي ما يتوقع حامل السهم الحصول عليه في حال تصفية الشركة ،ويمكن
حسابها بمعرفة الفرق بين أصول الشركة بما في ذلك األصول الثابتة
والمتداولة والنقدية ،وبين مطلوبات الشركة بما ذلك ديونها وغيرها من
اإللتزامات .ومن ثم يقسم هذا الفرق على عدد األسهم.
القيمة السوقية
تعتبر القيمة السوقية األكثر شيوعًا لدى المتعاملين ،وهي تتأثر كما سبق
ذكره بالعرض (عدد األسهم المتوفرة للمستثمرين) ،والطلب (عدد األسهم
التي يرغب المستثمرون في شرائها) .ويستطيع المستثمر معرفة قيمة
السهم السوقية عن طريق متابعته للسوق من خالل قاعة التداول أو الموقع
اإللكتروني للسوق أو وسائل اإلعالم.
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 .2السندات

يوفر سوق دبي المالي وناسداك دبي مجموعة متنوعة من السندات بما في ذلك السندات المصدرة من
الشركات المساهمة العامة والخاصة ،والمصدرة من الجهات الحكومية والمؤسسات .السندات المدرجة
في سوق دبي المالي وناسداك دبي قابلة للتداول داخل البورصتان.
السند عبارة عن أداة دين تباع من قبل الشركات أو الحكومات حيث تتعهد الجهات المصدرة له بدفع
فائدة سنوية أو نصف سنوية معلومة ومحددة في عقد اإلصدار ومكتوبة على السند نفسه ،وتعرف
بالكوبون .كما تعترف الجهة المصدرة له بمديونيتها للشخص أو الجهة المالكة للسند بالقيمة االسمية
الواردة على نفس السند ،كما تتعهد هذه الجهة بإطفاء سنداتها في وقت محدد متفق عليه يسمى
“تاريخ اإلستحقاق”.
وتتضمن معظم السندات عبارة يتعهد بموجبها المصدر سداد سلسلة من الدفعات النقدية كل ستة
شهور باإلضافة إلى مبلغ واحد عند نهاية عمر السند إلى المستثمر حامل السند .ويتم تحديد الدفعات
من خالل ضرب سعر فائدة السند بالقيمة االسمية لهذا السند .فعلى سبيل المثال إذا قامت شركة
بإصدار سند بقيمة اسمية تبلغ  1000درهم وسعر فائدة  %10فإن مبلغ الفائدة السنوي على هذا السند
يكون  100درهم .وعادة تتم الدفعات بشكل نصف سنوي وبالتالي فإن حامل هذا السند سيحصل على
 50درهمًا كل ستة أشهر.
وفي موعد االستحقاق تقوم الشركة المقترضة بدفع قيمة السند إلى حامله باإلضافة إلى مبلغ دفعات
سعر الفائدة المستحقة عن تلك الفترة .فإذا قامت شركة بإصدار سند مدته  10سنوات وبسعر فائدة
 ،%10فان ذلك يعني أن هذه الشركة ستدفع للمستثمر كل ستة شهور  50درهمًا لمدة  10سنوات
باإلضافة إلى مبلغ  1000درهم مع نهاية السنة العاشرة.
ويتحدد سعر الفائدة على السند بعدة عوامل أهمها عامل المخاطر بالنسبة إلى الشركة المصدرة.
فالشركات الكبيرة أو ذات السمعة والتصنيف العالي تنخفض درجة المخاطر على اإلستثمار فيها،
وبالتالي يكون سعر الفائدة الذي يطلبه المستثمر منخفضًا .كما أن الفترة الزمنية كذلك تحدد سعر
الفائدة ،فكلما كانت فترة السند أطول كلما كان سعر الفائدة على السند أعلى.
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 .3الصكوك

يوفر سوق دبي المالي و ناسداك دبي منصة موحدة إلدراج وتداول مجموعة من الصكوك ،بما في ذلك
الصكوك المدرجة من قبل مصدري األسهم والهيئات الحكومية والشركات المرتبطة بالحكومة .وبينما
تكون الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي قابلة للتداول داخل البورصة ،الصكوك المدرجة في سوق
دبي المالي وناسداك دبي قابلة للتداول داخل البورصتان.
الصكوك هي عبارة عن سندات متوافقة مع قواعد الشريعة اإلسالمية ،وهي تختلف عن السندات
التقليدية بعدم خضوعها لمعدل فائدة مضمونة ومحددة سلفا .وتعتمد الصكوك على مبدأ اإلستثمار
المشترك حيث يقوم مصدر الصكوك بجمع األموال من أصحابها ومن ثم إستثمارها بموجب عقود تمويل
أو إستثمار مناسبة .وال يتم تقديم المال لمصدري الصكوك وقت الشراء مقابل الحصول على مبلغ مالي
في وقت الحق ،وانما يتم تقديمه ليوظف في أصول معينة أو لإلنتفاع بمنافع معينة و للحصول على
حقوق مالية.
تصمم عقود الصكوك بأشكال متعددة من حيث طرق جنى األرباح للمستثمرين؛ منها صكوك اإلجارة
التي تمثل ملكية لحصة من األصول ،وصكوك المرابحة التي تمثل ملكية لحصة من الدين في ذمة
المشترين لألصول ،باالضافة الى صكوك المشاركة التي تمثل ملكية لحصة من النشاط التجاري،
وصكوك اإلستثمار التي تمثل ملكية لحصة من اإلستثمار.
وقد أصدر سوق دبي المالي مسودة “معيار سوق دبي المالي إلصدار وتملك وتداول الصكوك” ،حيث ان
هذا المعيار له دور مهم في تطوير وتنمية قطاع التمويل اإلسالمي على مستوى العالم .لتحميل معيار
الصكوك يرجى زيارة www.dfm.ae

 .4مشتقات األسهم

أنشأت ناسداك دبي منصة تداول مشتقات األسهم الوحيدة من نوعها في اإلمارات العربية المتحدة.
وتتألف هذه المجموعة حاليًا من العقود اآلجلة على مؤشر ناسداك دبي  FTSEاإلمارات  ،20والعقود اآلجلة
ألسهم  20شركة إماراتية متداولة في ناسداك دبي ،وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية.
المشتقات هي منتجات مالية تستمد قيمتها من أصول أساسية داعمة ،مثل األسهم .وفي كل عام يتم
تداول مليارات الدوالرات من مشتقات األسهم في البورصات في جميع أنحاء العالم.
تستخدم المشتقات لغايات إدارة المخاطر والمضاربة ،حيث يمكن للمستثمرين استخدام المشتقات
إلدارة مخاطر إنخفاض سهم معين أو كامل محفظة األسهم لديهم .ويمكن إستخدام المشتقات أيضًا
لتمكين المستثمرين اإلستفادة من فروقات األسعار في سهم معين أو في السوق بشكل عام.
للمزيد من المعلومات عن كيفية تداول األوراق المالية المدرجة في البورصتين ،الرجاء تحميل “كتيب
كيفية التداول في سوق دبي المالي وناسداك دبي” من موقع  www.dfm.aeأو زيارة خدمة عمالء سوق
دبي المالي ،قاعة التداول ،المركز التجاري العالمي ،دبي ،أو التواصل مع شركات الوساطة المعتمدة
لسوق دبي المالي أو ناسداك دبي .
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األدوات المالية األخرى القابلة للتداول في سوق
دبي المالي أو ناسداك دبي
يواصل سوق دبي المالي العمل بشكل وثيق مع الجهة التنظيمية التي يخضع لها وهي هيئة األوراق
المالية والسلع من أجل تنويع األدوات المالية المتاحة في السوق  ،وتوفير خيارات أوسع من فئات األصول
باعتبارها فرصًا إستثمارية ،وذلك لتلبية احتياجات المستثمرين المتطورة .وتشمل هذه األدوات على
سبيل المثال ال الحصر ما يلي:

 .1صناديق اإلستثمار

يعرف صندوق اإلستثمار بأنه عقد بين مدير الصندوق والمشتركين فيه ،يدفع فيه المشتركون مبالغ
نقدية معينة مقابل حصولهم على وحدات أو أجزاء ملكية مشاعة في أصول هذا الصندوق تحدد نصيب
كل مشترك بعدد الوحدات المملوكة .ويقوم مدير الصندوق بإدارة هذه األموال باستثمارها في األسواق
واألدوات المحددة حسب نظام الصندوق المتفق عليه مع المشتركين مقابل رسوم إدارية .وتحسب أرباح
أو خسائر المشتركين بناء على التغير في قيمة الوحدات التي بحوزتهم.
وتتميز الصناديق اإلستثمارية بأنها تتيح للمشترك فيها المحافظة على إستثماراته وتحقيق أهدافه
اإلستثمارية من خالل قيام البنوك اإلستثمارية باإلدارة الفنية للصندوق وتنميته بأقل درجات المخاطر مع
الوفاء بمتطلبات السيولة النقدية وتوفير دخل دوري.
وتنقسم صناديق اإلستثمار من حيث الهيكل إلى نوعين رئيسيين ،األول الصناديق المفتوحة والثاني
الصناديق المغلقة:
وتمتاز الصناديق المفتوحة بإستمرار إمكانية دخول وخروج المشتركين
فيها ويتغير حجم أصولها بحسب إقبال المشتركين عليها ،فكلما زاد إقبال
المشتركين زاد حجم أصولها .وتقيم هذه الصناديق بصفة دورية ،في الغالب
أسبوعيًا ،وتكون إمكانية الدخول والخروج من وإلى الصندوق أسبوعية مع كل
تقييم.
أما الصناديق المغلقة ،فيحدد سقف أعلى لحجمها ومتى تم الوصول إلى هذا
السقف المحدد تتوقف إدارة الصندوق عن قبول أي مشتركين جدد وعن إصدار
وحدات جديدة .وإذا رغب المشترك بالخروج من هذا الصندوق فإنه يقوم ببيع
الوحدات التي يملكها لمشترك آخر.
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 .2صناديق اإلستثمار العقاري

صناديق اإلستثمار العقاري هي أوراق مالية تستثمر مباشرة في العقارات أو الممتلكات العقارية
واالستفادة من روافد الدخل منها مثل اإليجار .وعادة ما تتبع نفس خصائص صناديق اإلستثمار المشترك.

 .3حقوق اإلكتتاب
يقصد بحق اإلكتتاب حق مساهمي الشركة في شراء أسهم جديدة (اإلكتتاب بأسهم الزيادة في رأس
المال) .يمنح هذا النوع من اإلكتتاب مساهمي الشركة أوراقًا ماليةً تدعى حقوق ( )Rightsبما يمكنهم
من زيادة مساهمتهم في الشركة بأسعار مخفضة.
تعتبر حقوق اإلكتتاب ،التي تصدرها الشركات والمخصصة لمساهميها ،ورقة مالية قابلة للتداول في
سوق دبي المالي وناسداك دبي بنفس الطريقة التي يتم فيها تداول األوراق المالية األخرى كاألسهم
العادية.
وتنبع أهمية تداول حقوق اإلكتتاب في المحافظة على حقوق المساهمين ،خصوصًا الذين ال يرغبون
باستخدام حقهم في اإلكتتاب وتوفير سيولة لهم دون الحاجة لبيع أسهمهم وذلك من خالل بيع حقهم
في اإلكتتاب آلخرين يرغبون باإلكتتاب بأسهم زيادة رأس المال .كما يمنح تداول حقوق اإلكتتاب الفرصة
للمساهمين ،الذين ال تتوفر لديهم القدرة المالية على المشاركة في اإلكتتاب ولديهم الرغبة في ذلك،
في المشاركة من خالل بيع جزء من حقهم وإستخدام حصيلة هذا البيع في اإلكتتاب .من جانب آخر يؤدي
السماح بتداول حقوق اإلكتتاب في األسواق إلى زيادة أحجام التداول وتعزيز السيولة فيها.
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 .4المشتقات
وباإلضافة إلى العقود اآلجلة المدرجة في ناسداك دبي يمكن للبورصة إدراج أشكال أخرى من العقود
اآلجلة والخيارات ومنها:
العقود اآلجلة هي إتفاق بين اثنين من المستثمرين لشراء أو بيع أصل معين
في تاريخ محدد في المستقبل .يتم تحديد السعر الذي سيتم شراء األصول أو
بيعها في اليوم األول .قد تستند العقود اآلجلة إلى األسهم مثل أسهم ناسداك
دبي ،وكذلك السندات والمؤشرات.
ويمكن للمستثمرين الحصول على أي من هذه المشتقات مع دفعة أولى
منخفضة نسبيًا (الهامش األولي) إلدارة المخاطر المرتبطة بالطرف اآلخر .وغالبًا
ما تستخدم العقود اآلجلة من قبل المستثمرين لإلستثمار والتحوط والمراجحة.
الخيارات الخيارات هي مشتقات مالية التي توفر لحامليها الحق (من دون
أي التزام) في شراء أو بيع كمية محددة من أحد األصول الداعمة بالسعر
الحالي ،قبل موعد إنتهاء الصالحية .ومن المعروف أن الثمن المدفوع لهذا
الخيار الصحيح يعرف باسم العالوة “بريميوم” والذي يمثل الخسارة المحتملة
للمستثمرين .وتشمل األصول الداعمة األسهم منفردة ،أومجموعة من األسهم،
والمؤشرات ،والعمالت.
وينص العقد على سعر محدد ،ويدعى سعر التنفيذ ،حيث يمكن تنفيذ العقد،
أو التصرف بناء عليه .وعند إنتهاء صالحية الخيار ،وإذا اختار المستثمر عدم
التصرف بالخيار ،فإن الخيار ينتهي بدون أي قيمة.
والخيارات إما أن تكون على النمط األمريكي أو على النمط األوروبي .الطريقة
األميركية تعطي حاملها الحق في ممارسة الخيار في مختلف مراحل سريان
العقد .أما خيارات النمط األوروبي فال يمكن ممارستها إال بإنتهاء أجلها.
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 .5صناديق اإلستثمار المتداولة
هي صناديق إستثمار شبيهة باألسهم يتم تداولها في البورصات وتتعلق بأصول مثل األسهم والسلع،
أو السندات ،وعادة ما تتبع مؤشرًا ،مثل مؤشر األسهم أو مؤشر السندات.
تتيح صناديق اإلستثمار المتداولة للمستثمرين حصصًا غير مجزأة في مجموعة من األوراق المالية
واألصول األخرى ،وبالتالي فهي شبيهه بصناديق اإلستثمار التقليدية ،إال أن األسهم في صناديق اإلستثمار
المتداولة يمكن شراؤها وبيعها على مدار اليوم مثل األسهم في بورصة األوراق المالية.
توفر صناديق اإلستثمار المتداولة للمستثمر فرصة اإلستثمار في المؤشر (محفظة من األوراق المالية)
دون الحاجة لإلستثمار في األوراق المالية التي يتكون منها المؤشر بشكل منفرد.
يعمل سوق دبي المالي وناسداك دبي بشكل دؤوب ومتواصل على تطوير منتجات وأدوات مالية جديدة
لتوفير أكبر قدر ممكن من فرص اإلستثمار للمستثمرين .لمعرفة أحدث المعلومات بهذا الشأن ،يرجى
زيارة الموقع www.dfm.ae :و www.nasdaqdubai.com
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خدمات المستثمرين
يلتزم سوق دبي المالي وناسداك دبي بتطوير خدماتهما وتزويد المستثمرين بحلول تقنية متطورة
ومن بينها :بطاقة آيفستر ،وهي الخدمة األولى من نوعها على الصعيد العالمي ،وهي تتيح
للمستثمرين اإلستالم الفوري لتوزيعات األرباح ،كما توفر البورصتان مجموعة واسعة من الخدمات
اإللكترونية لتمكين المستثمرين من متابعة البيانات الفورية لألوراق المالية المدرجة في سوق دبي
المالي وناسداك دبي ،وخدمات محفظة األسهم اإللكترونية لمتابعة التداوالت واإلستثمارات ،باإلضافة
إلى الوصول الفوري وتقديم طلبات عبر اإلنترنت لسوق دبي المالي من خالل خدمة الطلبات اإللكترونية.
ويمكن الوصول إلى جميع الخدمات اإللكترونية المذكورة أعاله من خالل الموقع www.dfm.ae
كما يوفر سوق دبي المالي “الخدمة الهاتفية لإلستعالم عن محفظة األسهم” وهي خدمة مجانية على
مدار الساعة ،وتعتبر بوابة صوتية متكاملة يمكن للمستثمرين من خاللها متابعة إستثماراتهم في
األسهم المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي بصورة فورية وبسرية تامة ،وكذلك اإلستعالم عن
أسهم المنحة وإصدارات الحقوق .للتسجيل يرجى التواصل مع مركز خدمة المستثمرين لسوق دبي
المالي على . +971 4 305 5555
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 .1التداول والبيانات االخرى على الموقع اإللكتروني

يعتبر موقع سوق دبي المالي على شبكة اإلنترنت من أهم المصادر التي يجب على المستثمر الرجوع
إليها للحصول على المعلومات والبيانات الالزمة لإلستثمار في السوق ،حيث يحتوي على البيانات
الهامة المطلوبة لإلستثمار في السوق ،ومنها المعلومات األساسية عن الشركات المدرجة كالبيانات
المالية لهذه الشركات وأعضاء مجالس إداراتها .كما يمكن للمستثمر متابعة تداوالت السوق بشكل
فوري من خالل التسجيل في الموقع األمر الذي يتيح له أيضًا اإلطالع على كشوفات إلكترونية تبين رصيد
محفظته اإلستثمارية وغيرها من الخدمات األخرى التي يوفرها الموقع www.dfm.ae
كما يزود السوق المستثمرين عبر الموقع بنشرات دورية (يومية ،إسبوعية ،شهرية ،سنوية) تحتوي على
بيانات توضح أداء مؤشرات السوق ،إجمالي التداوالت ،أكبر وأقل الشركات من حيث قيمة وكمية التداول،
تعامالت المستثمرين (األفراد ،المؤسسات ،اإلماراتيين واألجانب) من حيث قيمة التداول ،بعض مؤشرات
التداول الرئيسية للشركات األكثر نشاطًا ،حركة األوراق المالية المتداولة ،تعامالت شهادات اإليداع ،وغيرها
من المعلومات والبيانات الهامة التي تمكن المستثمر من اإللمام بقواعد اإلستثمار في السوق.
كما يحتوي موقع ناسداك دبي  www.nasdaqdubai.comعلى البيانات الرئيسية لألوراق المالية بما
في ذلك إحصاءات التداول (باألسعار الفورية للمسجلين في الخدمة) ،ملخصات شهرية عن أداء السوق،
ومعلومات حول الشركات المصدرة بما في ذلك البيانات التاريخية لألسعار وأحجام التداول ،واإلفصاحات،
فض ً
ال عن المعلومات حول مؤشر فوتسي ناسداك دبي اإلمارات .20

 .2خدمة رقم المستثمر

إن الحصول على رقم مستثمر ( )NINهو الخطوة األولى للتداول في سوق دبي المالي وناسداك دبي.
يعتبر رقم المستثمر ( )NINهو الرقم التعريفي للمستثمر المسجل في نظام اإليداع اإللكتروني
التي يحتفظ به سوق دبي المالي وناسداك دبي .يسجل هذا النظام جميع معامالت المستثمر في
البورصتين.
في حال عدم حصولك على رقم مستثمر ،يرجى تعبئة طلب “إصدار رقم مستثمر” المتوفر إلكترونيًا عبر
( www.dfm.aeالتقاص ،النماذج اإللكترونية) مع ارفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة ،أو عن طريق الحضور
الشخصي الى مكتب شؤون خدمة العمالء لقطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي المالي ،قاعة
التداول ،مركز دبي التجاري العالمي ،أو التواصل مع شركة وساطة معتمدة في سوق دبي المالي أو
ناسداك دبي( .لالطالع على قائمة الوسطاء يرجى زيارة .)www.dfm.ae
يمكن للمستثمرين الدوليين اللذين يستخدمون شركات حفظ أمين عالمية لإليداع والتسوية إستخراج
رقم مستثمر سواء في سوق دبي المالي أو ناسداك دبي عن طريق تلك الشركات ،حيث ستقوم
الشركات العالمية للحفظ االمين بالتواصل مع األوصياء المحليين في دولة االمارات العربية المتحدة
إلستخراج رقم المستثمر لتسهيل عملية اإليداع والتسوية للمستثمرين العالميين.

دليل المستثمر
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 .3التداول اإللكتروني عبر اإلنترنت

يمكن سوق دبي المالي وناسداك دبي شركات الوساطة لتنفيذ عمليات التداول عبر اإلنترنت لصالح
عمالئهم .ويعتبر التداول عبر اإلنترنت ح ً
ال متطورًا يواكب إحتياجات المستثمر حيث سيتمكن من الدخول
إلى معلومات السوق ويتمكن أيضًا من تداول األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك
دبي بشكل آمن من منزله أو مكتبه .ويلجأ المستثمر الذي يرغب في التداول عبر شبكة اإلنترنت إلى
شركة وساطة مرخصة بتقديم هذه الخدمة ليجرى تعامالته.
يوفر التداول عبر اإلنترنت للمستمثرين عددًا من الفوائد الرئيسية ومنها:
1

إتاحة الفرصة للمستثمر لمتابعة تنفيذ تعامالته ومتابعة إستثماراته في أي وقت.

2

اإلطالع على البيانات الفورية لألوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي على
مدار الساعة بسرعة وسهولة من أي مكان في العالم.

3

تسهيل عملية نقل األوامر من العميل للوسيط وتفادى األخطاء المصاحبة لذلك من عدم
وضوح البيانات.

4

تسهيل عملية التداول وتقليل اإلعتماد على الوسطاء.

ولذلك فإن التداول اإللكتروني يجعل اإلستثمار في األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك
دبي أكثر سهولة وبأقل تكلفة.
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 .4الخدمات اإللكترونية

في إطار إلتزامنا بالتطوير المستمر وتزويد المستثمرين بأحدث الخدمات ،قام سوق دبي المالي بتوفير
مجموعة جديدة ومتكاملة من الخدمات اإللكترونية بما يتيح للمستثمرين اإلستفادة من الخدمات
المطورة وذلك بمجرد التسجيل عبر www.dfm.ae
اإلشتراك في الخدمة يتيح للمستثمر اإلطالع الفوري على ما يلي:
متابعة أسرع للبيانات الفورية لألوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي قائمة
•
		
محفظة األسهم اإللكترونية توفر للمستثمرين فرصة اإلطالع الفوري على جميع أنواع
•
الكشوفات المحدثة وعلى مدار الساعة
كشف حساب بطاقة اآليفستر إلكترونيًا
•
الطلبات اإللكترونية تتيح للمستثمر تقديم ومتابعة الطلبات المقدمة إلى سوق دبي المالي من
•
خالل عدة خدمات منها على سبيل المثال وليس الحصر:
 طلب إصدار رقم مستثمر طلب تحويل ملكية األوراق المالية طلب كشف رصيد أوراق مالية تحديث بيانات المستثمر في سوق دبي المالي -طلب إستالم األرباح النقدية

 .5خدمات طلب كشف رصيد األوراق المالية

يقدم قطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي المالي مجموعة من الخدمات التي توفر كشوف
أرصدة األوراق المالية في سوق دبي المالي وناسداك دبي مما يتيح للمستثمر اآلتي:
1

للحصول على كشف أرصدة األوراق المالية بواسطة البريد اإللكتروني أو الفاكس أو البريد
العادي أو الحضور الشخصي في سوق دبي المالي ،يرجى تعبئة نموذج “طلب كشف حساب
أوراق مالية”.

2

للحصول على كشف مجاني للتداول اليومي عبر الرسائل النصية أو البريد اإللكتروني أو
الفاكس اإللكتروني ،يرجى تعبئة نموذج “تعديل أو إضافة بيانات مستثمر”.

3

للحصول على كشف حساب سنوي مجاني لألوراق المالية عن طريق البريد العادي ،يرجى
اإلتصال بمركز خدمة المستثمرين لسوق دبي المالي على الرقم .+971 4 305 5555

4

لإلشتراك في الكشوفات اليومية أو األسبوعية أو الشهرية لألوراق المالية واستالمها عن
طريق البريد اإللكتروني أو الفاكس أو البريد العادي ،يرجى تعبئة نموذج “االشتراك في
خدمة كشف رصيد أوراق مالية”.

لتحميل النماذج أعاله واإلطالع على قائمة الرسوم ،يرجى زيارة الموقع ( www.dfm.aeالتقاص) أو التقدم
شخصيا بالطلب الى مكتب شوون خدمة العمالء لقطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي
المالي ،قاعة التداول ،مركز دبي التجاري العالمي ،دبي ،أو من خالل شركة وساطة مرخصة من سوق دبي
المالي وناسداك دبي( .يمكن االطالع على قوائم الوسطاء عبر
.)www.nasdaqdubai.com www.dfm.ae

دليل المستثمر
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 .6الخدمة الهاتفية لإلستعالم عن محفظة األسهم

هي بوابة صوتية متكاملة تعد األولى من نوعها على مستوى أسواق المال في المنطقة ،وقد تم تطوير
تلك الخدمة بما يتواكب مع اإلحتياجات المتزايدة لجمهور المستثمرين في سوق دبي المالي .وتتيح
الخدمة الجديدة للمستثمرين متابعة إستثماراتهم في األسهم المدرجة في سوق دبي المالي وبورصة
ناسداك دبي.

تتوفر “الخدمة الهاتفية اإلستعالم عن محفظة األسهم” على مدار الساعة باللغتين العربية واإلنجليزية،
حيث يمكن للمستثمر اإلستعالم براحة وسرية تامة عن تفاصيل رصيد الحساب في سوق دبي المالي
وبورصة ناسداك دبي سواء لدى المقاصة أو الوسيط ،وأسهم المنحة وإصدارات الحقوق ،والتحويالت من
وإلى الحساب ،وعمليات البيع والشراء التي تمت في الحساب وذلك على سبيل المثال ال الحصر.
للتسجيل في الخدمة أعاله يرجى التواصل مع مركز خدمة المستثمرن لسوق دبي المالي على
الرقم.+971 4 305 5555 :

دليل المستثمر
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 .7آيفستر

تتيح بطاقة آيفستر للمستثمرين األفراد اإلستالم الفوري لألرباح الموزعة وسحب األموال من أي مكان في
العالم بواسطة أجهزة الصراف اآللي التي تحمل عالمتي فيزا أو بلس وبواسطة أجهزة الصراف اآللي لبنك
اإلمارات دبي الوطني في دولة اإلمارات العربية المتحدة..ويتلقى المستخدمون رسالة نصية إلبالغهم
بإيداع توزيعات األرباح إلى رصيد البطاقة للسحب بصورة فورية.
ويمكنك بعد ذلك القيام بالعديد من عمليات الشراء عبر اإلنترنت أو محال التجزئة ،كما يمكن إيداع
األموال لتعلية رصيد البطاقة بواسطة أجهزة اإليداع النقدي لبنك اإلمارات دبي الوطني أو أحد فروعه.
وتتعدد استخدامات بطاقة آيفستر لتشمل التسجيل والتصويت خالل إجتماعات الجمعيات العمومية
للشركات المدرجة.
وكمستخدم لبطاقة آيفستر يمكنك متابعة المعامالت واإليداعات عن طريق كشف الحساب اإللكتروني
لبطاقة آيفستر المتوفر على موقع السوق  www.dfm.aeضمن الخدمات اإللكترونية.

مزايا بطاقة آيفستر
اإلستالم الفوري لإليداعات في حساب البطاقة ألرباح التوزيعات النقدية المستقبلية للشركات 		
•
المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي المشاركة في الخدمة ،مع إشعار بالرسائل النصية.
سرعة وسهولة السحب النقدي للمبالغ المودعة في حساب البطاقة من الماليين من أجهزة 		
•
الصراف اآللي التي تحمل عالمتي فيزا أو بلس.
اإليداع النقدي المباشر في حساب البطاقة من خالل أجهزة اإليداع النقدي لبنك اإلمارات دبي 		
•
الوطني أو أحد فروعه.
شراء السلع/الخدمات/الحجوزات بإستخدام بطاقة آيفستر من محالت البيع بالتجزئة في جميع 		
•
أنحاء العالم وكذلك التسوق عبر اإلنترنت القابلة للفيزا.
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.
•

دليل المستثمر
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كيف وأين يمكنكم استخدام البطاقة؟*

*سوف يتم اإلعالن مستقبال عن
اإلستخدامات االخرى للبطاقة حال جاهزيتها.
** تعتمد سوق دبي المالي لتوزيع ارباحها.

لمعرفة المزيد عن البطاقة أو لتقديم طلب للحصول عليها ،يرجى زيارة الموقع  www.dfm.aeأو االتصال
بنا على :خدمة عمالء بطاقة آيفستر ،هاتف رقم 24( +971 4 305 5555 :ساعة)،
فاكس رقم +971 4 305 5189 :أو البريد اإللكترونيdividendservices@dfm.ae :

دليل المستثمر
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 .8خدمات توزيع األرباح

تدفع توزيعات األرباح النقدية في مواعيد محددة بإستخدام طريقة الدفع المختارة من قبل المستثمر.
وباإلضافة إلى خدمة بطاقة آيفستر لتوزيع األرباح ،يوفر سوق دبي المالي طريقة التوزيعات بالتحويل
المصرفي والشيكات.
يرجى اتباع الخطوات التالية لتحديد طريقة الدفع المفضلة لديك:

الخطوة :1

الحصول على رقم المستثمر في سوق دبي المالي من خالل إستكمال
“طلب إصدار رقم المستثمر ( .إذا كان لديك رقم المستثمر انتقل إلى الخطوة .)2

الخطوة :2

أكمل “طلب استالم األرباح النقدية” وقم باختيار طريقة واحدة فقط لتلقي األرباح:
شيك ،التحويل المصرفي أو بطاقة آيفستر ،مع مراعاة ما يلي:
 .Aالشيك (متاح لكافة المستثمرين)
• سيتم إرسال الشيكات إلى العنوان البريدي المسجل لحامل السهم.
• بدون رسوم.
 .Bالتحويل المصرفي (متاح لكافة المستثمرين)
• تفاصيل الحساب المصرفي المطلوب من حامل السهم فقط.
• يرجى إرفاق كشف حساب مصرفي أو رسالة مصدقة من البنك على أال يتعدى
تاريخ اإلصدار لكليهما  6أشهر.
• سيتم تلقائيا تحويل األرباح المستحقة للمستثمر من خالل شيك مصرفي إذا
كانت في حدود  500درهم أو أقل للشركة الواحدة.
• سيتم خصم قيمة عمولة التحويل من مبلغ األرباح النقدية عن كل عملية.
 .Cبطاقة آيفستر (متاحة للمستثمرين األفراد والمؤسسات الفردية فقط)
• سيتم إرسال البطاقات إلى العنوان البريدي المسجل لحامل السهم.
• يتلقى مقدم الطلب رسالة نصية لتفعيل البطاقة.
• هناك ثالثة أنواع من البطاقات يمكنك اإلختيار من بينها :كالسيك
( 50درهمًا) ،البالتينية ( 200درهمًا) وآيفستر شباب لمن هم دون
السن  21عامًا ( 30درهمًا).
خاضعة لشروط وأحكام بطاقة آيفستر (لالطالع يرجى زيارة ( www.dfm.aeآيفستر).

دليل المستثمر
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 .9خدمات نقل األوراق المالية

هناك عدد من خدمات نقل األسهم المتاحة للمستثمرين في سوق دبي المالي وناسداك دبي من خالل
قطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي المالي.
تحويل األوراق المالية من قطاع التقاص والتسوية وااليداع إلى الوسيط
تتيح هذه الخدمة للمستثمرين نقل األوراق المالية من حساب قطاع التقاص والتسوية واإليداع إلى
حساب التداول لدى الوسيط المعين.
لنقل األوراق المالية ،يتعين على المستثمر إستكمال نموذج طلب “تحويل األوراق المالية بين المقاصة
والوسيط وتقديمه إلى الوسيط مع إرفاق النسخ التالية:
1

إشعار التخصيص (إذا لزم األمر).

2

بطاقة صالحة من الهوية الوطنية لمواطني دولة اإلمارات والمقيمين (في حال لم يتم
تقديمها سابقًا).

3

نموذج توقيع مستثمر (في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

4

نسخة طبق األصل من الوكالة مصدقة حسب األصول وسارية المفعول مع نسخة من هوية
الوكيل في حالة وجود وكيل لدى المستثمر (في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

5

نسخة معتمدة من قرار المحكمة في حالة وجود وصي غير األب لمستثمر قاصر (أقل من 21
سنة)( .في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

تحويل األوراق المالية من الوسيط إلى قطاع التقاص والتسوية و اإليداع
تتيح هذه الخدمة للمستثمرين نقل األوراق المالية من حساب التداول لدى الوسيط المعين إلى حساب
قطاع التقاص والتسوية واإليداع.
لنقل األوراق المالية  ،يتعين على المستثمر استكمال نموذج طلب تحويل األوراق المالية بين المقاصة
والوسيط وتقديمه إلى الوسيط مع إرفاق النسخ التالية:
1

نموذج توقيع مستثمر (في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

2

بطاقة صالحة من الهوية الوطنية لمواطني دولة اإلمارات والمقيمين (في حال لم يتم
تقديمها سابقًا).

3

أمر الوصاية في حالة وجود وصي للمستثمر القاصر غير الوالد (في حال لم يتم تقديمه
سابقًا).
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تحويل األوراق المالية للمستثمر من وسيط آلخر
تتيح هذه الخدمة للمستثمرين نقل األوراق المالية من حساب التداول لدى وسيط معين إلى حساب
التداول لدى وسيط معين آخر ،وهذه العملية ال يمكن أن تتم إال بموافقة الوسيط األول .ويتم احتساب
رسوم وقدرها  10دراهم لكل شركة على طلب التحويل.
لنقل األوراق المالية ،يتعين على المستثمر استكمال نموذج طلب تحويل األوراق المالية من وسيط
آلخر /من حساب آلخر وتقديمه إلى الوسيط مع إرفاق النسخ التالية:
1

بطاقة صالحة من الهوية الوطنية لمواطني دولة اإلمارات والمقيمين (في حال لم يتم
تقديمها سابقًا).

2

نموذج توقيع مستثمر (في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

3

الوكالة في حالة وجود وكيل لدى المستثمر (في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

4

أمر الوصاية في حالة وجود وصي للمستثمر القاصر غير الوالد (في حال لم يتم تقديمه
سابقًا).

تحويل األوراق المالية للمستثمر من حساب آلخر لدى نفس الوسيط
تتيح هذه الخدمة للمستثمرين نقل كل أو جزء من رصيد األوراق المالية بين حسابات التداول لدى نفس
الوسيط .ويتم احتساب رسوم وقدرها  50درهم لكل شركة على طلب التحويل.
لنقل األوراق المالية ،يتعين على المستثمر استكمال نموذج طلب تحويل األوراق المالية من وسيط
آلخر /حساب آلخر  ،وتقديمه إلى الوسيط مع إرفاق النسخ التالية:
1

بطاقة صالحة من الهوية الوطنية لمواطني دولة اإلمارات والمقيمين) في حال لم يتم
تقديمها سابقًا).

2

نموذج توقيع مستثمر(في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

3

الوكالة في حالة وجود وكيل لدى المستثمر (في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

4

أمر الوصاية في حالة وجود وصي للمستثمر القاصر غير الوالد (في حال لم يتم تقديمه
سابقًا).
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خدمات نقل الملكية
يجب أن تكون األوراق المالية للمستثمر متوفرة في حساب التقاص والتسوية واإليداع الخاص بالمستثمر
التمام عمليات التحويالت التالية:
1

نقل ملكية األوراق المالية بين الزوجين وإلى األقارب لغاية الدرجة الثانية.

2

نقل ملكية األوراق المالية وراثيًا أو بموجب وصية.

3

نقل ملكية األوراق المالية بموجب أوامر قضائية.

4

نقل ملكية األوراق المالية بموجب تسوية ودية مع مؤسسة مالية.

5

نقل ملكية األوراق المالية من حساب أحد الشركاء الى حساب الشركة أو العكس ،ومن
حساب الشركة إلى شركة تابعة أخرى أو من حساب مؤسسة فردية إلى شركة أو العكس.

6

نقل ملكية األوراق المالية من شخص إلى حساب مشترك أو العكس ،أو من حساب مشترك
إلى حساب مشترك آخر.

7

نقل ملكية األوراق المالية من حساب مؤسس الى حساب مؤسس آخر.

8

دمج حساب ملكية فردية مع حساب أو العكس شخصي.

9

تخضع الصفقة الخاصة التي يتم تنفيذها بقيمة  10ماليين درهم وأكثر ،لموافقة سوق دبي
المالي لألوراق المالية المدرجة فيه ،وموافقة ناسداك دبي لألوراق المالية المدرجة في ناسداك
دبي.

لالطالع على قائمة عمليات النقل المذكورة أعاله والخاضعة للرسوم ،يرجى زيارة الرسوم ضمن الصفحة
الخاصة بقطاع التقاص www.dfm.ae
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لتقديم طلب للحصول على أي من الخدمات المذكورة يرجى تحميل النماذج المتوفرة على
الموقع  www.dfm.aeمن صفحة التقاص والتسوية واإليداع ثم اتبع الخطوات التالية:
1

الحصول على رقم المستثمر في سوق دبي المالي من خالل تعبئة نموذج “طلب إصدار رقم
المستثمر”( .إذا كان لديك رقم مستثمر انتقل إلى الخطوة .)2

2

تعبئة نموذج “التحويالت”.

3

تقديم شهادة األوراق المالية األصلية ،إذا لم تكن مقدمة سابقًا أو إرفاق نسخة من إشعار
التخصيص.

4

إرفاق نسخة من جواز السفر ساري المفعول.

5

إرفاق نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول( .للمواطنين والمقيمين في اإلمارات
العربية المتحدة فقط).

6

إرفاق نسخة من خالصة القيد أو المرسوم( .لمواطني الدولة فقط).

7

لعمليات النقل اإلرثية :إرفاق نسخة من شهادة الوفاة وحصر اإلرث وتوزيع األوراق المالية
مصدقة من المحكمة.

8

للتحويل بين الشركات :إرفاق نسخة سارية المفعول من عقد التأسيس ،والرخصة التجارية،
والسجل التجاري ،إضافة إلى رسالة تفويض بالتوقيع ،إذا لم يسبق تقديمها.

دليل المستثمر
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 .10خدمات التوكيالت

يوفر سوق دبي المالي عددًا من خدمات التوكيالت وهي كالتالي:
.1

إصدار وكالة خاصة معتمدة في سوق دبي المالي .ويتعين حضور كل من الموكل
والوكيل إلى مكتب شؤون خدمة العمالء لقطاع التقاص والتسوية واإليداع في
سوق دبي المالي واتباع الخطوات التالية:
أ	.الحصول على رقم المستثمر (للموكل) من خالل تعبئة نموذج “طلب إصدار رقم
المستثمر” إذا لم يكن لديك رقم مستثمر.
ب .تقديم نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
ت	.تقديم نسخة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول( .للمواطنين والمقيمين
في اإلمارات العربية المتحدة فقط)
ث .دفع الرسوم وقدرها  100درهم.
ج .تقديم نسخة من الوكالة للوسيط ،إذا لزم األمر.

إلغاء الوكالة الصادرة من سوق دبي المالي:
.2
	يمكن للموكل أو الوكيل إلغاء الوكالة الصادرة من سوق دبي المالي في أي وقت عن
طريق تعبئة نموذج “إلغاء وكالة صادرة من سوق دبي المالي”.
تصديق التوكيل الصادر من المحاكم:
.3
	تعتبر التوكيالت الصادرة عن المحاكم صالحة دون أي تاريخ انتهاء ما لم يكن ذلك
مذكورًا فيها أو تم إلغاؤها رسميا من قبل المحاكم.
.4

رسالة إلى من يهمه األمر:
أ	.الحصول على رقم مستثمر من خالل تعبئة نموذج “طلب إصدار رقم المستثمر”
إذا لم يكن لديك رقم مستثمر.
ب .تعبئة نموذج طلب “شهادة لمن يهمه األمر”.
ت .إرفاق نسخة من جواز السفر ساري المفعول.
ث	.إرفاق نسخة من الهوية الوطنية سارية المفعول (للمواطنين والمقيمين في
الدولة).
ج .دفع الرسوم وقدرها  100درهم لكل رسالة .
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إرشادات عامة عند تقديم طلب للحصول على
خدمات المستثمرين من سوق دبي المالي
باعتبارنًا سوقًا خاضعة للتنظيم ،من المهم مراعاة القواعد العامة واإلجراءات المعمول بها في
المعامالت المختلفة التي يتم تنفيذها في سوق دبي المالي وناسداك دبي.
تتعلق هذه القواعد بعدد من النواحي والمجاالت بما في ذلك المصادقة على التوقيع ومعامالت الوكالء
والممثلين القانونيين (الشركات  /المؤسسات األجنبية) ،والقصر.
 .1المصادقة على التوقيع
	يعد توقيع المستثمر عنصرًا أساسيًا ورئيسيًا للتثبت من هوية المستثمر الذي يطلب الحصول
ُّ
على الخدمة .ويمكن المصادقة على توقيعات المستثمرين في سوق دبي المالي أو المصادقة
عليها رسميًا من قبل الكاتب العدل.
	ولتصديق التوقيع ،يجب على المستثمر تعبئة نموذج “إعتماد توقيع مستثمر” ،وبموجبه يتم
تصديق التوقيع إستنادًا إلى الحاالت التالية:
•	يجب أن يكون التوقيع مصدقًا من جهة رسمية ،وبناء عليه يجب أن يكون النموذج مختومًا
بالختم الرسمي من إحدى الجهات التالية :شركة وساطة مرخصة في سوق دبي المالي ،أو
أحد المصارف المعتمدة ،أو شركة مدرجة في سوق دبي المالي.
•	يجب أن تتم المصادقة على التوقيع في قطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي
المالي ،حيث يجب على المستثمر الحضور شخصيًا لهذا الغرض ،أو إبراز جواز سفر ساري
المفعول موقع من قبل المستثمر (صاحب الجواز) المطلوب إعتماد توقيعه.
وفي حال الرغبة في تغيير توقيع مستثمر ،يجب إلغاء التوقيع المصدق والقيام باتباع نفس الخطوات
المذكورة أعاله لطلب الموافقة على توقيع جديد.
تقع المسؤولية كاملة عن صحة التوقيع قانونًا لشركة الوساطة المرخصة أو المصارف المعتمدة أو
الشركة المدرجة التي تقبل التوقيع في البداية .وال يقبل قطاع التقاص والتسوية واإليداع إال التوقيعات
المصدقة عليها.
بالنسبة للشركات األجنبية ،يجب أن تكون الرخصة التجارية والسجل التجاري وعقد التأسيس المعتمد
الصادرة في الخارج جميعها مصدقة من قبل السلطات القانونية ومن سفارة دولة اإلمارات العربية
المتحدة في البلد المعني.
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 .2معامالت الوكيل
	يمكن للمستثمرين التعامل مع سوق دبي المالي والوصول الى خدمات المستثمرين من خالل
وكيل مفوض بالتصرف نيابة عنهم بموجب توكيل قانوني معتمد.
ويجب أن تؤخذ القواعد التالية في اإلعتبار عند التعامل مع التوكيل:
•	إرفاق نسخة طبق األصل من الوكالة مصدقة حسب األصول و سارية المفعول مع نسخة من
وثيقة هوية الوكيل.
•	للوكاالت الصادرة خارج الدولة ،يجب تصديق الوكالة لدى الجهات المختصة وسفارة دولة
اإلمارات العربية المتحدة في تلك الدول
.3

معامالت القصر
•	ال يجوز تنفيذ أي معامالت أو تقديم أي خدمات للمستثمر القاصر (أقل من  21سنة) دون وجود
وصي (االب) ينوب عنه/عنها.
•	إذا كان الوصي المفوض شخص آخر غير األب ،يجب إرفاق نسخة من أمر الوصاية الصادر عن
المحكمة أو جهة اإلختصاص.

طرق دفع قيمة رسوم وخدمات سوق دبي المالي
•
•

نقدا أو بشيك صادر لصالح 'سوق دبي المالي' .
اإليداع  /حوالة مصرفية( :مطلوب تقديم قسيمة المصرف).

لإلطالع على كافة الرسوم للخدمات المذكورة،
يرجى زيارة الموقع  www.dfm.aeصفحة التقاص والتسوية واإليداع.
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النماذج وكيفية تقديمها
يمكن تحميل جميع النماذج المذكورة في هذا الدليل وغيرها عن طريق الموقع اإللكتروني
( www.dfm.aeصفحة التقاص والتسوية واإليداع ،النماذج اإللكترونية) ،أو عن طريق النماذج اإللكترونية
تحت قائمة الخدمات اإللكترونية ،أو تعبئة النماذج شخصيًا في مكتب شؤون خدمة العمالء لقطاع
التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي المالي  ،قاعة التداول في مركز دبي التجاري العالمي ،أو عن
طريق شركة وساطة مرخصة في سوق دبي المالي أو ناسداك دبي( .لإلطالع على قائمة الوسطاء يرجى
زيارة الموقع .)www.dfm.ae
تقديم الطلب المكتمل مع الوثائق الثبوتية عبر أحد الخيارات التالية:
إلكترونيًا:
يمكنك تقديم الطلب المكتمل
إلكترونيًا عن طريق الخدمات
اإللكترونية عبر الموقع www.dfm.ae
(إذا لم تقم بالتسجيل في الخدمات
اإللكترونية ،يرجى التسجيل عبر
الموقع اإللكتروني .)www.dfm.ae

مكتب شؤون خدمة العمالء لقطاع
التقاص والتسوية واإليداع في قاعة
التداول:
سوق دبي المالي ،الطابق األرضي،
مركز دبي التجاري العالمي ،دبي.
سيتم إصدار رقم المستثمر الخاص
بك في نفس اليوم .مواعيد دائرة
التقاص والتسوية واإليداع من الثامنة
صباحا إلى الثانية من بعد الظهر ،من
األحد إلى الخميس.
هاتف+971 4 305 5555 :

شركة وساطة:
تقدم بالطلب المكتمل إلى جانب
الوثائق الثبوتية إلى وسيط معتمد
الذي سيتولى بدوره إستخراج رقم
المستثمر من سوق دبي المالي
بالنيابة عنك.

البريد اإللكتروني:
إرسال نسخة من الطلب (موقعًا
ومصدقًا عليه حسب األصول من قبل
شركة وساطة مرخصة في السوق
أو بنك معتمد) إلى جانب الوثائق
الثبوتية عبر البريد اإللكتروني:
client@dfm.ae

نرحب بمالحظاتكم ومقتراحاتكم من اجل مواصلة تعزيز منتجاتنا وخدماتنا .في حال وجود أي
إستفسار أو مالحظات ،الرجاء إرسال بريد إلكتروني الى customerservice@dfm.ae
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Products and Services

ابق على تواصل معنا...

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

اتصل بنا:

مركز خدمة المستثمرين ،سوق دبي المالي
قطاع التقاص والتسوية واإليداع
هاتف ،+971 4 305 5555 :فاكس+971 4 305 5191 :
بريد اإللكترونيcustomerservice@dfm.ae :
يخضع سوق دبي المالي لسلطة هيئة األوراق المالية والسلع ،و تخضع ناسداك دبي لسلطة دبي
للخدمات المالية.
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