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لماذا هذا الكتيب؟
تدرك إدارة سوق دبي المالي وناسداك دبي 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.
سهل دمج العمليات بين سوق دبي المالي و ناسداك دبي منذ العام  ،2010عملية التداول في
البورصتين ،حيث أصبح بمقدور المستثمرين إنجاز عمليات التداول بسالسة عن طريق رقم
مستثمر واحد( ،)NINو منصة تداول مشتركة.
يوضح هذا الكتيب كيفية تداول األوراق المالية في سوق دبي المالي وناسداك دبي ،بداية
من إستخراج رقم المستثمر ،واختيار وسيط ،إلى تداول األوراق المالية والتسوية النهائية.
تهمنا مالحظاتك واقتراحاتك من أجل مواصلة تعزيز منتجاتنا وخدماتنا .في حال وجود أي
إستفسار أو مالحظات ،الرجاء إرسال رسالة للبريد اإللكتروني customerservice@dfm.ae

مسؤلية
إخالء
ّ

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 استثمار 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.
 ©2013سوق دبي المالي ش.م.ع وبورصة ناسداك دبي المحدودة .جميع الحقوق محفوظة.
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لمحة عامة
يعمل سوق دبي المالي كسوق ثانوي لتداول األوراق المالية الصادرة عن الشركات المساهمة
العامة ،والسندات التي تصدرها الحكومة اإلتحادية ،أو أي من الحكومات المحلية والهيئات
والمؤسسات العامة في الدولة وكذلك الوحدات اإلستثمارية الصادرة عن صناديق اإلستثمار
المحلية ،أو أية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية يقبلها السوق .وقد سجل سوق دبي
المالي تطورًا متسارعًا بما وضعه في موقع الريادة بين أسواق المال إقليميًا ،كما أنه أول
سوق مال يتحول إلى شركة مساهمة عامة في الشرق األوسط ،وأول سوق مال متوافق مع
الشريعة اإلسالمية عالميًا.
تم إفتتاح ناسداك دبي في عام  2005كبورصة عالمية في المنطقة .وتشمل منتجاتها
القابلة للتداول حاليًا األسهم ومشتقات األسهم ،كما يمكن إدراج وتداول صناديق اإلسثمار
المشتركة ،والمنتجات المالية المهيكلة في البورصة أيضًا.
في عام  ،2010تم دمج عمليات سوق دبي المالي مع ناسداك دبي إلنشاء قوة ديناميكية في
أسواق رأس المال في المنطقة .وأسهمت عملية الدمج في تسريع وتحسين فرص وصول
المستثمرين األفراد من المنطقة إلى األسهم المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي
عن طريق رقم مستثمر واحد ( )NINمما يتيح للمستثمرين التداول بسالسة عبر البورصتين.
وتتبع البورصتان لجهتين تنظيميتين منفصلتين ،حيث يخضع سوق دبي المالي لهيئة
األوراق المالية والسلع ،فيما تخضع ناسداك دبي للمعايير الدولية من قبل سلطة دبي
للخدمات المالية.
وتجتذب البورصتان معًا أكبر مجموعة من المستثمرين في جميع أنحاء المنطقة ،بما
يؤسس لمركز حيوي للمستثمرين المحليين واإلقليميين والعالميين ،سواء من األفراد أو
المؤسسات.
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من هو المؤهل ليصبح مستثمرًا في السوق
اإلستثمار في سوق دبي المالي وناسداك دبي متاح لحاملي مختلف الجنسيات بغض النظر
عن دولة اإلقامة .وبالتالي ،يمكن ألي فرد أو مؤسسة التقدم للحصول على رقم مستثمر
( )NINمن قطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي المالي ،من أجل تداول األوراق
*
المالية المدرجة في البورصتين.

األفراد:

يمكن ألي فرد أو أصحاب الحسابات
المشتركة التقدم للحصول على رقم
مستثمر ( ،)NINبما فيهم القصر (أقل
من  21سنة) الذين يمثلهم األوصياء
(األب أو الوكيل).

المؤسسات:

يمكن للمؤسسات التالية الحصول
على رقم مستثمر ( )NINفي سوق دبي
المالي:
• •الشركات والمؤسسات اإلماراتية
وغير اإلماراتية بما في ذلك
المؤسسات الفردية.
• •المحافظ اإلماراتية وغير اإلماراتية
التي تمثلها شركات إدارة األصول.
• •البنوك اإلماراتية وغير اإلماراتية.
• •شركات الوساطة المرخصة
من هيئة األوراق المالية والسلع
وسلطة دبي للخدمات المالية
• •هيئات حكومية  /مؤسسات.

يمكن للمستثمرين الدوليين اللذين يستخدمون شركات حفظ أمين عالمية لإليداع
والتسوية إستخراج رقم مستثمر ( )NINسواء في سوق دبي المالي أو ناسداك دبي عن
طريق تلك الشركات ،حيث ستقوم الشركات العالمية للحفظ األمين بالتواصل مع األوصياء
المحليين في دولة اإلمارات العربية المتحدة الستخراج رقم المستثمر ( )NINلتسهيل عملية
اإليداع والتسوية للمستثمرين العالميين.

*الحسابات لدى ناسداك دبي يجب أن تفتح من خالل وسيط أو شركة حفظ أمين مرخصة من قبل ناسداك دبي.
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كيفية الحصول على رقم مستثمر ()NIN

لبدء التداول عبر منصة تداول واحدة في سوق دبي المالي وناسداك دبي ،يتعين عليك
الحصول على رقم مستثمر موحد ،وهو رقم مميز يمنح للشخص بوصفه مستثمرًا ويعطيه
أحقية التعامل والتداول في سوق دبي المالي وناسداك دبي ،ويستخدم لتعيين حساب
المستثمر في نظام المقاصة اإللكتروني لدى قطاع التقاص والتسوية واإليداع حيث يتم
اإلحتفاظ بكافة األسهم إلكترونيًا ،وبواسطة هذا الرقم تنتقل األوراق المالية من وإلى حساب
المستثمر في كل مرة يقوم فيها بالبيع أو الشراء.
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للحصول على رقم مستثمر بسهولة وبدون أية تكاليف ،يرجى إتباع
الخطوتين التاليتين:

الخطوة األولى :قم بتعبئة “طلب إدخال بيانات مستثمر  ،ومن ثم طباعته
وتوقيعه .يجب أن يكون التوقيع مصدقًا من قبل بنك معتمد ،أو شركة
وساطة مرخصة في السوق أو قطاع التقاص والتسوية واإليداع (يشترط حضور
المستثمر شخصيًا للتوقيع) أو إبراز جواز السفر ساري المفعول موقع من قبل
المستثمر (صاحب الجواز) المطلوب إعتماد توقيعه.
يمكنك تحميل الطلب عبر الموقع ( www.dfm.aeالتقاص ،النماذج اإللكترونية)،
أو تعبئة الطلب مباشرة لدى مكتب شؤون خدمة العمالء ،قطاع التقاص ،سوق
دبي المالي ،قاعة التداول ،مركز دبي التجاري العالمي ،دبي ،أو من خالل شركات
الوساطة المرخصة في سوق دبي المالي وكذلك شركات الوساطة المعتمدة
في ناسداك دبي (متضمنة شركات الوساطة المشتركة)( .لإلطالع على قائمة
الوسطاء يرجى زيارة .)www.dfm.ae
يقدم الوصي المحلي طلب إصدار رقم مستثمر خاص بعمالء بنوك الوصاية،
شام ً
ال كافة المتطلبات الالزمة وبصورة مباشرة إلى سوق دبي المالي.

الخطوة الثانية:
الطرق التالية:

تسليم الطلب المكتمل مع الوثائق الثبوتية عبر إحدى

.أإلكترونيًا :يمكنك تقديم الطلب المكتمل إلكترونيًا عن طريق الخدمات
اإللكترونية عبر الموقع ( www.dfm.aeإذا لم تقم بالتسجيل في الخدمات
إلكترونية ،يرجى التسجيل عبر الموقع اإللكتروني
.)www.dfm.ae
.بمكتب شؤون خدمة العمالء ،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 :
.تشركة وساطة :تقدم بالطلب المكتمل إلى جانب الوثائق الثبوتية إلى
وسيط معتمد الذي سيتولى بدوره إستخراج رقم المستثمر من سوق
دبي المالي بالنيابة عنك.
.ثالبريد 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 اإللكترونيclient@dfm.ae :
.جالفاكس :إرسال نسخة من الطلب (موقعًا ومصدقًا عليه حسب األصول
من قبل شركة وساطة مرخصة في السوق أو بنك معتمد) إلى جانب
الوثائق الثبوتية إلى فاكس رقم+971 4 305 5189 :
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سيتم إرسال رقم المستثمر الجديد الخاص بك عبر رسالة نصية قصيرة بمجرد إصداره.
وثائق ثبوتية مطلوبة:
إذا كان المستثمر فردًا يتم تقديم الطلب مع المستندات التالية:
نسخة طبق األصل من جواز السفر ساري المفعول.
نسخة طبق األصل من خالصة القيد أو المرسوم (لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة).
نسخة طبق األصل من بطاقة الهوية الوطنية في الدولة.
نسخة طبق األصل من تأشيرة اإلقامة للمقيمين في الدولة.
وثائق ثبوتية إضافية تطلب في حال:

الحساب المشترك :إرفاق رسالة موجهة إلى سوق دبي المالي موقعة
من كافة األطراف إلعتماد نوع الحساب مجتمعين أو منفردين.
القاصر (تحت  21سنة):
• •يلزم توقيع الوصي (األب)على الطلب.
• •في حال وجود وصي (غير األب) يجب إرفاق نسخة طبق األصل عن أمر
الوصاية الصادر من المحكمة.
الوكيل:
• •يجب إرفاق نسخة طبق األصل من الوكالة مصدقة حسب األصول
وسارية المفعول مع نسخة من هوية الوكيل.
• •للوكاالت الصادرة من خارج الدولة ،يجب تصديق الوكالة لدى الجهات
المختصة وسفارة دولة االمارات العربية المتحدة في تلك الدول.
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إذا كان المستثمر شركة ،مؤسسة ،شركة وساطة ،حكومة ،بنك ،أو محفظة يتم تقديم
الطلب مع المستندات التالية:
نسخة طبق األصل سارية المفعول من عقد التأسيس ،الرخصة التجارية والسجل التجاري.
رسالة تفويض بالتوقيع صادرة عن الشركة ومصدقةً حسب األصول.
نسخة طبق األصل من جواز السفر ساري المفعول والهوية الوطنية للمفوض بالتوقيع
عن الشركة.
وثائق ثبوتية إضافية تطلب في حال:
المحفظة ،إرفاق نسخة طبق األصل من ترخيص المصرف المركزي وذلك
للمحافظ المرخصة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وللمحافظ
المرخصة خارج الدولة يجب إرفاق الوثائق الرسمية من إحدى جهات
اإلختصاص مصدقة حسب األصول.
البنك ،إرفاق نسخة طبق األصل من ترخيص المصرف المركزي وذلك
للبنوك المرخصة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة .وللبنوك المرخصة
خارج الدولة ،يجب إرفاق الوثائق الرسمية من إحدى جهات اإلختصاص
مصدقة حسب األصول.
شركة الوساطة ،إرفاق نسخة طبق األصل من ترخيص شركة الوساطة
من هيئة األوراق المالية والسلع أو سلطة دبي للخدمات المالية.
المؤسسة الفردية ،إرفاق رسالة موجهة إلى سوق دبي المالي يتعهد
فيها المستثمر بعدم فتح رقم مستثمر باسمه الشخصي.
الشركات والمؤسسات المرخصة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
يجب تصديق الوثائق الرسمية :الرخصة التجارية،السجل التجاري ،وعقد
التأسيس لدى الجهات المختصة وسفارة دولة االمارات العربية المتحدة
في تلك الدول.
الوكيل:
• •يجب إرفاق نسخة طبق األصل من الوكالة مصدقة حسب األصول
وسارية المفعول مع نسخة من هوية الوكيل.
• •للوكاالت الصادرة خارج الدولة ،يجب تصديق الوكالة لدى الجهات
المختصة وسفارة دولة االمارات العربية المتحدة في تلك الدول.
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ً
مالية وترغب بالتداول في السوق:
ماذا تفعل إذا كنت تملك أوراقًا
ال ترتبط عملية الحصول على رقم مستثمر بتسليم شهادات ملكية األوراق المالية لسوق
دبي المالي وناسداك دبي ،إذ أن بإمكان المستثمر الحصول على الرقم أوالً ومن ثم تسليم
شهادة الملكية األصلية إذا كانت متوفرة لديه ،أو بإمكانه دمج الخطوتين معًا.
إصدار وكالة خاصة معتمدة من سوق دبي المالي:
يصدر سوق دبي المالي لمن يرغب من المستثمرين وكالةً خاصةً معتمدة تفي بأغراض
مصدقة من كاتب العدل،
التعامل مع السوق فقط ،وذلك في حال تعذر عليهم توفير وكالة
ّ
إذ يتوجب حضور الموكل والوكيل إلى مكتب شؤون خدمة العمالء ،قطاع التقاص والتسوية
واإليداع ،سوق دبي المالي ،قاعة التداول ،مركز دبي العالمي التجاري.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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إختيار وسيط

بعد القيام بإستخراج رقم مستثمر في سوق دبي المالي ،ولبدء التداول في سوق دبي
المالي وناسداك دبي ،يجب أن يتوجه المستثمر إلى إحدى شركات الوساطة المرخصة أو
شركات الوساطة المشتركة لسوق دبي المالي وناسداك دبي لفتح حساب تداول ،حيث
يقوم بتعبئة النماذج الخاصة بفتح حساب تداول .ويجوز فتح عدة حسابات تحمل أرقامًا
مختلفةً لدى أكثر من وسيط واحد ،يتم ربطها جميعًا برقم المستثمر الخاص به .وعند
القيام بعملية التداول يتم إستخدام رقم حساب التداول أو رقم المستثمر.
الوسيط المعتمد في سوق دبي المالي وناسداك دبي يعمل كوسيط لتنفيذ عمليات
التداول (البيع والشراء) بأوامر من عمالئه.
ويتم إعتماد الوسطاء في البورصتين بموجب أنظمة ولوائح وقواعد سلوك صارمة لضمان
سالمة عمليات التداول وحماية المستثمرين وتعزيز أعلى درجات الدقة والشفافية والكفاءة
في إدارة العمليات عبر منصة تداول واحدة.
إلختيار شركة وساطة يرجى اإلطالع على قائمة الوسطاء المعتمدين بما فيهم الوسطاء
المشتركون بين سوق دبي المالي وناسداك دبي وخدماتهم على  www.dfm.aeأو
www.nasdaqdubai.com

الكتيب التعريفي للمستثمرين

9

10

كيفية التداول في سوق دبي المالي وناسداك دبي

التداول :شراء وبيع األوراق المالية

بمجرد اإلنتهاء من إستخراج رقم مستثمر وإختيار وسيط للتداول من خالله ،يمكنك متابعة
بيانات تداول األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي من خالل شاشات
التداول المتوفرة في قاعة تداول سوق دبي المالي ،أو عبر اإلنترنت  www.dfm.aeمن خالل
التسجيل لمتابعة بيانات السوق الفورية.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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توفر بيانات التداول ،المعروفة أيضا باسم “األسعار الفورية” ،المعلومات التالية:
إسم الشركة

وهو اإلسم التجاري للجهة المصدرة لألوراق المالية المدرجة
في سوق دبي المالي وناسداك دبي والتي يتم التداول بها.

سعر اإلغالق

آخر سعر صفقة تداول تمت على الورقة المالية من خالل
نظام التداول اإللكتروني خالل ساعات التداول الرسمية
لليوم السابق.

سعر اإلفتتاح

سعر الورقة المالية في بدء جلسة التداول ،ويتم تحديده
لكل ورقة مالية من واقع مطابقة أوامر البيع والشراء التي
يتم إدخالها في فترة ما قبل اإلفتتاح.

العرض والحجم

إجمالي عدد األوراق المالية المعروضة للبيع عند أدنى سعر
معروض.

الطلب والحجم

إجمالي عدد األوراق المالية المطلوبة للشراء عند أعلى
سعر مطلوب.

العرض
أفضل سعر بيع

أفضل أو أدنى سعر حالي يرغب البائع في البيع لقائه.

الطلب
أفضل سعر شراء

أفضل أو أعلى سعر حالي يرغب المشتري في شرائه.

حجم األسهم

إجمالي عدد األسهم التي تم تداولها في السوق.

السعر الحالي

هو آخر سعر لصفقة نفذت.

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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أ .قاعة تداول سوق دبي المالي والتداول اإللكتروني
تقع قاعة التداول في مقر سوق دبي المالي بمركز دبي التجاري العالمي الشهير ،وقد تم
تجهيزها بأحدث التجهيزات والوسائل التكنولوجية ،وتشمل مكاتب الوسطاء المرخصين
في سوق دبي المالي وناسداك دبي .ويمكن للمستثمرين التداول شخصي ُا أو عن طريق
ممثل مفوض من قبلهم خالل جلسة التداول .جلسة التداول هي الفترة التي يتم خاللها
إدخال أو تعديل أو إلغاء األوامر وتنفيذ الصفقات .وتقسم جلسة التداول إلى فترتين هما:
بداية الوقت

نهاية الوقت

.1

جلسة ما قبل االفتتاح

09.30ص

10.00ص بالضبط

.2

جلسة التداول المستمر

10.00ص

02.00م بالضبط

مالحظة :توقيت غرينش 4+

يوفر سوق دبي المالي خدمة التداول عبر اإلنترنت ( )Online Tradingمن خالل شركات
الوساطة المرخصة .ويعتبر التداول عبر اإلنترنت ح ً
ال متطورًا يواكب إحتياجات المستثمر
المالية حيث سيتمكن من الدخول إلى معلومات السوق على مدار الساعة ،ويتمكن أيضًا
من تداول األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي من منزله أو مكتبه.
ويلجأ المستثمر الذي يرغب في التداول عبر شبكة اإلنترنت إلى شركة وساطة مرخصة
بتقديم هذه الخدمة ليجرى تعامالته.
مزايا التداول عبر اإلنترنت:
1

إتاحة الفرصة للمستثمر تنفيذ تعامالته ومتابعة إستثماراته في أي وقت.

2

االطالع على البيانات الفورية لألوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك
دبي بسرعة وفي أي مكان في العالم.

3

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

4

تسهيل عملية التداول وتقليل االعتماد على الوسطاء.

وبالتالي يتيح التداول اإلستثمار السهل والسريع في األوراق المالية المدرجة في سوق دبي
المالي وناسداك دبي.
ابقى على اطالع بمعلومات التداوالت اليومية عن طريق النشرات اليومية لسوق دبي
المالي المتوفرة عبر الموقع اإللكتروني  www.dfm.aeوالتي تتضمن ملخصات شاملة
لنشاط التداوالت اليومية في سوق دبي المالي بما في ذلك الخاسرين و الرابحين ،حركات
مؤشر سوق دبي المالي العامة ،تحركات سعر السهم المحلية واألجنبية ،وصافي استثمارات
األفراد والمؤسسات ،وملخصات النسب المالية للشركات المدرجة ،واألداء اليومي لألسهم من
حيث القطاع ،والمزيد.
ويمكن اإلطالع على نشاط التداول في ناسداك دبي من حيث األسعار اليومية وأحجام
التداول عبر الموقع  / www.nasdaqdubai.comالتداول  /األسعار التاريخية و أحجام
التداوالت.
الكتيب التعريفي للمستثمرين
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ب .األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي
يوفر سوق دبي المالي وناسداك دبي للمستثمرين مجموعة متنوعة من األدوات المالية
والتي تشمل األسهم والسندات والصكوك المدرجة في البورصتين ،إضافة إلى المشتقات
المدرجة في بورصة ناسداك دبي ،وغيرها من األدوات المالية التي يتم تطويرها حاليًا ،بما في
ذلك صناديق اإلستثمار المتداولة صناديق اإلستثمار المشتركة وإصدارات الحقوق.
تمثل الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي مجموعة واسعة من القطاعات
اإلقتصادية بما في ذلك شركات رائدة من قطاع العقارات واإلنشاءات ،والخدمات المصرفية،
واإلتصاالت ،والنقل ،وغيرها .يتعاون سوق دبي المالي وناسداك دبي عن كثب مع شركات
من مختلف القطاعات بهدف توسيع نطاق القطاعات الممثلة في البورصتين بما يتماشى
مع تنوع ونمو القطاعات اإلقتصادية في اإلمارات ،ويوفر خيارات متعددة من األوراق المالية
للمستثمرين.
ويعتبر سوق دبي المالي الوجهة المفضلة للشركات اإلقليمية الراغبة في اإلدراج المزدوج
ألسهمها جنبًا إلى جنب مع اإلدراج الرئيسي في سوقها األم .وعليه ،فبمقدور المستثمرين
تداول أسهم الشركات االجنبية المدرجة في سوق دبي المالي و/أو ناسداك دبي ،حيث
يمكنهم نقل أسهم اإلدراج المزدوج من وإلى السوق.
يوفر سوق دبي المالي وناسداك دبي حاليًا الفئات الثالث التالية من األوراق المالية:
1

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

2

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

3

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

 .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 رأسمالها.
هناك قوانين لحدود الملكية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي .يرجى الرجوع إلى
 www.dfm.aeضمن األوراق المالية المدرجة.
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
الكتيب التعريفي للمستثمرين
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حق التصويت
وتعني ملكية األسهم العادية حق التصويت عن كل سهم مملوك ،فعلى سبيل المثال إذا
أصدرت شركة ما مائة سهم فإن حامل السهم في هذه الشركة له نسبة تصويت تبلغ واحد
في المائة لكل سهم يملكه ،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 إعتباري 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
أو دمج السهم وذلك بموافقة الجمعية العمومية للشركة.

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.
الكتيب التعريفي للمستثمرين
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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 و ناسداك دبي قابلة للتداول داخل
البورصتين.
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 اإلسمية 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 اإلسمية لهذا السند.
فعلى سبيل المثال إذا قامت شركة بإصدار سند بقيمة إسمية 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 اإلستحقاق 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 (أو إجراء ما يعادل الدفع وفقا ألحكام نشرة اإلصدار)
باإلضافة إلى مبلغ  1000درهم مع نهاية السنة العاشرة.
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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.
 .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 .الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي و ناسداك دبي قابلة للتداول داخل
البورصتين.
وبينما تكون الصكوك المدرجة في سوق دبي المالي قابلة للتداول داخل البورصة ،فإن
الصكوك المدرجة في ناسداك حاليًا قابلة للتداول خارج البورصة ،ومن المتوقع تداولها في
البورصة مستقب ً
ال (تخضع لموافقة الجهة التنظيمية).
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
استثمارها بموجب عقود تمويل أو إستثمار مناسبة .وال يتم تقديم المال لمصدري الصكوك
وقت الشراء مقابل الحصول على مبلغ مالي في وقت الحق ،وإنما يتم تقديمه ليوظف في
أصول معينة أو لإلنتفاع بمنافع معينة و للحصول على حقوق مالية.
تصمم عقود الصكوك بأشكال متعددة من حيث طرق جنى االرباح للمستثمرين؛ منها
صكوك االجارة 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
يعمل سوق دبي المالي وناسداك دبي بشكل مستمر وبالتعاون مع الجهات التنظيمية ذات
العالقة ،وهي هيئة األوراق المالية والسلع وسلطة دبي للخدمات المالية ،على استحداث أدوات
مالية جديدة .للمزيد من المعلومات عن منتجات وخدمات البورصتين ،الرجاء تحميل (كتيب
منتجات وخدمات سوق دبي المالي) من موقع  www.dfm.aeأو زيارة موقع
 www.nasdaqdubai.comلخدمات ومنتجات ناسداك دبي.
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ت .أنواع أوامر البيع والشراء
بناء ٌا على قرارك اإلستثماري لشراء أو بيع األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي
وناسداك دبي ،يمكنك أن تبدأ إصدار أوامر البيع والشراء مباشرة من خالل وسيطك (يتعين
أن يكون وسيطًا معتمدًا من قبل سوق دبي المالي لألوراق المالية المدرجة في سوق دبي
المالي أو وسيطًا معتمدًا من ناسداك دبي لألوراق المالية المدرجة في ناسداك دبي) خالل
فترة التداول .معظم شركات الوساطة معتمدة من قبل البورصتين.
يتم تعريف أوامر الشراء والبيع على النحو التالي:
أمر شراء :أمر صادر من المستثمر للوسيط لشراء عدد معين من األوراق المالية لشركة
معينة وبسعر محدد.
أمر بيع :أمر صادر من المستثمر للوسيط لبيع عدد معين من األوراق المالية لشركة معينة
وبسعر محدد.
هناك نوعان رئيسيان ألوامر البيع والشراء في سوق دبي المالي وناسداك دبي:
األوامر من حيث السعر
.أأمر محدد السعر :وهو أمر لشراء أو بيع عدد محدد من األوراق المالية بسعر محدد.
.بأمر بسعر السوق :وهو أمر بيع أو شراء غير مسعر لتداول ورقة مالية على الفور
وبأفضل سعر متوفر في السوق .قد يتم تنفيذ األمر بالكامل أو جزئيا .في حالة التنفيذ
الجزئي ،سيتم إسترجاع المتبقي من الرصيد إلى حين إنتهاء األمر ،أو إلى حين تجاوز
األمر بسعر السوق الحدود السعرية.
ينبغي ألوامر السوق تحقيق المتطلبات التالية:
 .1يمكن أن يتداول أمر السوق بسلسلة أسعار أفضل من أو مساوية للسعر المحدد في
سجل األوامر.
 .2يسمح بإدخال أوامر السوق أثناء جلسة التداول فقط.
 .3يرفض أمر السوق إذا لم تتواجد األوامر في الجانب المقابل.
 .4يكون السعر المحدد ألمر السوق معادالً ألفضل سعر في السوق زائدًا أو ناقصًا.
األوامر من حيث المدة
تشمل األوامر محددة المدة ما يلي:
.أأمر ساري المفعول لمدة يوم :وتنتهي صالحية هذا األمر ،في حالة عدم تنفيذه ،بانتهاء
جلسة التداول لليوم الذي أصدر فيه.
.بأمر محدد المدة ( :)GTDوتنتهي صالحية هذا األمر ،في حالة عدم تنفيذه ،بانتهاء المدة
المنصوص عليها في األمر.
.تأمر مفتوح المدة ( :)GTCال تنتهي صالحيته إال بإلغائه بواسطة الوسيط على أال تتجاوز
مدة الطلب  365يومًا.
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ث .طرق بيع وشراء األوراق المالية المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي
هناك عدة طرق يمكنك من خاللها بيع و/أو شراء األوراق المالية في سوق دبي المالي وهي:

الحضور الشخصي

زيارة مكتب الوساطة في قاعة تداول سوق
دبي المالي سواء بشخصك أو من توكله حسب
القانون .ويجب تعبئة إستمارة التفويض عند
إجراء كل صفقة.

عبر الهاتف

اإلتصال مباشر ًة بالهاتف المخصص للوسيط في
مكتبه وإعطائه األوامر ،علمًا أن الهواتف الخاصة
بالوسطاء في مكاتبهم مزودة ببرنامج تسجيل
المكالمات إلستخدامه كمرجع في حالة وجود أية
خالفات .ولهذا يجب على المستثمر توثيق أوامره
بالبيع أو بالشراء مع تحديد جميع تفاصيل األوامر
الخاصة بالسعر والكمية.

عبر البريد اإللكتروني

بواسطة البريد اإللكتروني ،يمكنك إرسال
رسالة بريد إلكتروني للوسيط الذي تتعامل من
خالله مع السوق وذلك بعد أن تتأكد من تعبئة
النموذج الخاص بتفويض إرسال أوامر التداول
عبر البريد اإللكتروني وتحديد البريد اإللكتروني
المستخدم لتلك الغاية.

عبر اإلنترنت

يمكنك إدخال األوامر من خالل شبكة اإلنترنت أو
أي برنامج إلكتروني آخر يوفره الوسيط شريطة
اإللتزام بالشروط والضوابط التي يضعها السوق
لهذا الغرض .يمكنك اإلطالع على ذلك عبر
www.dfm.ae

عبر الفاكس

يمكنك إرسال فاكس تبين فيه كمية وسعر
األوراق المالية المراد التداول بها ،وذلك بعد
تعبئة نموذج التفويض إلرسال أوامر التداول
بالفاكس مع ذكر رقم الفاكس المستخدم لتلك
الغاية.

يعمل سوق دبي المالي وناسداك دبي بشكل مستمر لالستفادة من التطور التكنولوجي
من أجل تعزيز الخدمات وتسهيل عملية التداول في البورصتين بالنسبة للمستثمرين.
لمعرفة آخر التطورات يرجى زيارة  ،www.dfm.aeأو www.nasdaqdubai.com
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ج .التسوية المالية ونقل الملكية
يعتني سوق دبي المالي عناية فائقة بعملية التسوية المالية والسهمية لما تمثله من
أهمية للمستثمر والوسيط .وتتم هذه العملية بعد إنتهاء جلسة التداول مباشرة.
تستند منصة التداول الموحدة لسوق دبي المالي وناسداك دبي على دورة التسوية “.”T+2
مما يعني أن التسويات المالية واألوراق المالية تكتمل في ثاني يوم عمل للسوق بعد تاريخ
الصفقة ”T“ .تعني تداول في حين تاريخ “ ”T+2تعني يومي عمل للسوق بعد تاريخ الصفقة.
 .1التسوية في حالة الشراء
أ .نقل الملكية
يحق للمشتري التصرف الكامل والفوري في األوراق المالية التي تم شراؤها في “ ،”Tوبناء على
هذا يمكنه أن يبيع األوراق المالية كافة أو بعضها.
تتم تسوية األوراق المالية المشتراة على “ ”T+2والتي يتم بموجبها تحويل ملكية األوراق
المالية إلى حساب المستثمر من خالل تسجيل الشراء في رصيد المشتري لكمية األوراق
المالية المشتراة في “.”T
وقد يقوم سوق دبي المالي بالتعويض النقدي للمستثمر المشتري بدال من تسليمه األوراق
المالية ،وفي تلك األحيان قد تكون األوراق المالية غير متوفرة لتسليمها للمستثمر المشتري.
ب .التسوية المالية
يتم تنظيم عملية التسوية المالية بين الوسيط والمستثمر المشتري بالطريقة التي يتم
االتفاق عليها بين الطرفين.
 .2التسوية في حالة البيع
أ .نقل الملكية
يتخلى المستثمر البائع عن الملكية للمستثمر المشتري في “ ”T+2عندما يتم خصم األوراق
المالية من حساب البائع وايداعها في حساب المشتري.
ب .التسوية المالية
يقوم الوسيط عادة بدفع األموال المستحقة للمستثمر البائع خالل  24ساعة من تسوية
الصفقة مع سوق دبي المالي.
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التداوالت

T+0
شراء YZX100أسهم

بيع  YZX100أسهم
سوق دبي المالي/ناسداك
دبي منصة التداول

بيع
 2.00درهم @ XYZ

الوسيط B

شراء

 2.00درهم XYZ

الوسيط A

 2.00درهم @ XYZ

• •المستثمر المشتري يدفع
للوسيط AD 200 A
درهم
مقابل األسهم المشتراه

المقاصة والتسوية النقدية
تقرير اإللتزام
الوسيط :B
يلتزم الوسيط
بإستالم  200درهم
مقابل البيع

الوسيط :A
يلتزم الوسيط
بدفع  200درهم
مقابل الشراء

• •يستطيع المشتري بي 
ع
 YZX 100سهم بشكل
فوري

T+2
يستلم المستثمر
البائع  200درهم مقابل
األسهم المباعة

الوسيط B
خصم  200درهم من حساب
السوق أو ناسداك دبي واإليداع
في حساب الوسيط B

بنك التسوية
لسوق دبي المالي
وناسداك دبي

الوسيط A
خصم  200درهم من حساب
الوسيط  Aواإليداع في حساب
السوق أو ناسداك دبي

تسوية األوراق المالية
حساب البائع:
خصم  100سهم

مركز اإليداع

حساب المشتري:
إيداع  100سهم
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ح .نقل األوراق المالية بين المقاصة والوسيط
تتيح هذه الخدمة للمستثمر نقل األوراق المالية من حسابه لدى المقاصة إلى حساب التداول
لدى الوسيط المعين.
لنقل األسهم ،يتعين على المستثمر إستكمال نموذج طلب “تحويل األوراق المالية بين
المقاصة والوسيط” وتقديمه إلى الوسيط مع إرفاق النسخ التالية:
• •إشعار التخصيص ( إذا لزم األمر).
• •بطاقة صالحة من الهوية الوطنية لمواطني دولة اإلمارات والمقيمين (في حال لم يتم
تقديمها سابقًا).
• •نموذج توقيع مستثمر (في حال لم يتم تقديمه سابقًا).

خ .التعامالت المستثناة من التداول داخل القاعة
تتم التعامالت المستثناة من التداول داخل القاعة من خالل نظام المقاصة اإللكتروني لدى
قطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي المالي ،ويمكن إستثناء أي مستثمر من
التعامل في قاعة التداول إذا انطبقت عليه شروط أي من العمليات التالية:
1

تحويل ملكية األوراق المالية بين الزوجين واألقارب حتى الدرجة الثانية.

2

تحويل ملكية األوراق المالية التي تتم نتيجة اإلرث أو الوصية.

3

تحويل ملكية األوراق المالية التي تتم وفق أوامر قضائية.

4

تحويل ملكية األوراق المالية التي تتم بناء على تسوية ودية مع مؤسسة مالية.

5

تحويل ملكية األوراق المالية من حساب أحد الشركاء إلى حساب الشركة والعكس
أو من حساب الشركة إلى حساب شركة أخرى تابعة أو من حساب مؤسسة فردية
إلى حساب شركة والعكس.

6

تحويل ملكية األوراق المالية من حساب فردي إلى حساب مشترك والعكس أو من
حساب مشترك إلى حساب مشترك آخر.

7

تحويل ملكية األوراق المالية من حساب مؤسس إلى حساب مؤسس آخر.

8

دمج حساب المؤسسة الفردية مع الحساب أو العكس الشخصي.

9

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

لتحميل طلب “التحويالت” و معرفة الرسوم المطلوبة .يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
( www.dfm.aeالتقاص) ،أو عن طريق الحضور الشخصي الى مكتب شؤون خدمة العمالء،
قطاع التقاص ،سوق دبي المالي ،قاعة التداول ،مركز دبي التجاري العالمي ،دبي .أو من خالل
شركات الوساطة المرخصة في سوق دبي المالي ،و كذلك شركات الوساطة المعتمدة في
ناسداك دبي( .لإلطالع على قوائم الوسطاء ،يرجى زيارة )www.nasdaqdubai.com, www.dfm.ae
الكتيب التعريفي للمستثمرين
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ويحق لكل مساهم بيع األوراق المالية المملوكة له وقتما شاء دون الحاجة لموافقة الشركة
المصدرة لألوراق المالية أو مجلس إدارتها ،ويجب تسجيل ملكية األوراق المالية دون قيد أو
شرط باستثناء الحاالت اآلتية:
.1
.2
.3

إذا كانت شهادة األوراق المالية مفقودة أو تالفة.
إذا كانت األوراق المالية مرهونة أو محجوزًا عليها.
إذا كان البيع أو نقل الملكية مخالفًا ألحكام القوانين النافذة.

د .كيفية متابعة استثماراتك في السوق
في إطار التزامنا بالتطوير المستمر وتزويد المستثمرين بأحدث الخدمات ،قام سوق دبي
المالي بتوفير مجموعة جديدة ومتكاملة من الخدمات اإللكترونية بما يتيح للمستثمرين
اإلستفادة من الخدمات المطورة التالية ،وذلك بمجرد التسجيل عبر www.dfm.ae
التسجيل في الخدمات اإللكترونية عن طريق موقع سوق دبي المالي:

للبيانات الفورية

متابعة أسرع للبيانات الفورية
لألوراق المالية المدرجة في سوق
دبي المالي وناسداك دبي.

بطاقة اآليفستر

كشف حساب بطاقة اآليفستر
إلكترونيًا.

محفظة األسهم اإللكترونية

لمتابعة إستثماراتك و تداوالتك بصورة
فورية و محدثة على مدار الساعة .توفر
الخدمة قائمة كشوفات بأنواع مختلفة
ومحدثة.

الطلبات اإللكترونية

الطلبات اإللكترونية تتيح للمستثمر
تقديم ومتابعة الطلبات المقدمة
إلى سوق دبي المالي من خالل عدة
خدمات منها على سبيل المثال
وليس الحصر:
• •طلب اصدار رقم مستثمر
• •طلب تحويل ملكية األوراق المالية
• •طلب كشف رصيد أوراق مالية
• •تحديث بيانات المستثمر لدى
سوق دبي المالي
• •طلب إستالم األرباح النقدية

الكتيب التعريفي للمستثمرين
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متابعة استثماراتك من خالل طلب كشف حساب األوراق المالية
تتوفر لدى قطاع التقاص والتسوية واإليداع في سوق دبي المالي عدة خدمات لطلب كشف
رصيد أوراق مالية:
 .1طلب “كشف حساب أوراق مالية” عن طريق البريد اإللكتروني ،أو الفاكس ،أو البريد 		
العادي ،أو بالحضور الشخصي ،يرجى تعبئة “طلب كشف رصيد أوراق مالية”.
		
 .2طلب “كشف بالتداوالت اليومية” عن طريق رسالة نصية أو البريد اإللكتروني ،أو
الفاكس اإللكتروني يرجى تعبئة طلب تعديل أو إضافة بيانات مستثمر.
 .3طلب “كشف حساب سنوي” عن طريق البريد ،يرجى االتصال بمركز خدمة المستثمرين،
على هاتف رقم +971 4 305 5555
 .4التسجيل لطلب كشوفات حساب يومي ،أو أسبوعي ،أو شهري عن طريق البريد 		
اإللكتروني أو بالفاكس أو بالبريد العادي ،بمجرد تعبئة “طلب اإلشتراك السنوي” في 		
خدمة كشف رصيد أوراق مالية.
لتحميل الطلبات المذكورة أعاله ومعرفة الرسوم المطلوبة ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
( www.dfm.aeالتقاص) .أو عن طريق الحضور الشخصي إلى مكتب شؤون خدمة العمالء
لقطاع التقاص ،سوق دبي المالي ،قاعة التداول ،مركز دبي التجاري العالمي ،دبي .أو من خالل
شركات الوساطة المرخصة في سوق دبي المالي ،وكذلك شركات الوساطة المعتمدة في
ناسداك دبي( .لالطالع على قائمة الوسطاء يرجى زيارة .)www.dfm.ae

الخدمة الهاتفية لإلستعالم عن محفظة األسهم لمتابعة اإلستثمارات في
االسهم المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي
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 استثماراتهم في األسهم
المدرجة في سوق دبي المالي وبورصة ناسداك دبي.
تتوفر “الخدمة الهاتفية لالستعالم عن محفظة األسهم”على مدار الساعة باللغتين العربية
واالنجليزية ،حيث يمكن للمستثمر االستعالم براحة وسرية تامة عن تفاصيل رصيد حسابه
الخاص ،وأسهم المنحة وإصدارات الحقوق ،والتحويالت من وإلى الحساب ،وعمليات البيع
والشراء التي تمت في الحساب وذلك على سبيل المثال ال الحصر.
للتسجيل في الخدمات اإللكترونية يرجى التواصل مع مركز خدمة المستثمرين ،سوق دبي
المالي على  +971 4 305 5555أو التسجيل عبر الموقع اإللكتروني www.dfm.ae
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ذ .كيفية تلقي أية توزيعات نقدية مستحقة؟
قام سوق دبي المالي في العام  2010بإطالق بطاقة آيفستر ،وذلك في إطار التزامه الدائم
بتقديم خدمات مالية مبتكرة تتسم بالفعالية والسرعة وتعتمد على أحدث التقنيات بما
يواكب تطلعات كافة المتعاملين والشركات .وتعتبر بطاقة آيفستر إحدى أدوات توزيع األرباح
النقدية التي نص عليها قرار هيئة األوراق المالية والسلع باإلمارات رقم (/28ر) لسنة 2010

وتتيح بطاقة آيفستر للمستثمرين األفراد استالم توزيعات األرباح وسحب األموال من أي
مكان في العالم بواسطة أجهزة الصراف اآللي التي تحمل عالمتي فيزا أو بلس وبواسطة
أجهزة الصراف اآللي لبنك االمارات دبي الوطني في دولة االمارات 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 الصراف اآللي لبنك اإلمارات دبي
الوطني أو أحد فروعه .تتيح بطاقة آيفستر أيضًا التسجيل والتصويت خالل اجتماعات
الجمعيات العمومية للشركات المدرجة.
وكمستخدم لبطاقة آيفستر يمكنك متابعة المعامالت واإليداعات عن طريق كشف الحساب
اإللكتروني لبطاقة آيفستر المتوفر في  www.dfm.aeضمن الخدمات اإللكترونية.
من الجدير بالذكر أن توزيعات األرباح النقدية تدفع في مواعيد محددة باستخدام طريقة
الدفع المختارة من قبل المستثمر .وباإلضافة إلى بطاقة آيفستر ،يوفر سوق دبي المالي
إمكانية إستالم التوزيعات بواسطة التحويل المصرفي أو الشيكات .حدد طريقة الدفع
المفضلة لديك عند تقديم طلب الحصول على رقم المستثمر أو عن طريق تحديث بيانات
حساب المستثمر ضمن الصفحة الخاصة بقطاع التقاص.
لطلب البطاقة او معرفة المزيد عنها:
خدمة عمالء بطاقة آيفستر
هاتف+971 4 305 5555 :
فاكس+971 4 305 5189 :
بريد الكترونيdividendservices@dfm.ae :
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أهم المؤشرات المالية
تعتبر مؤشرات السوق والنسب المالية أدوات إستثمارية قيمة تمنح المستثمرين صورة أكثر
وضوحاً حول أداء الشركات من أجل اتخاذ قرارات إستثمارية مدروسة .هناك مؤشران ماليان
يعبران عن الشركات المدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي ،وهما المؤشر العام
لسوق دبي المالي ( )DFMGIومؤشر ناسداك دبي (.)Index 20 FTSE NASDAQ Dubai UAE

المؤشر العام لسوق دبي المالي ()DFMGI

مؤشر السوق هو أداة لقياس التغير في أسعار أسهم الشركات المدرجة .ويتم احتساب
المؤشر بشكل يومي بحيث يكون موجبًا عندما ترتفع أسعار األسهم في السوق بشكل
عام ويكون سالبًا عندما تنخفض هذه األسعار.
قواعد احتساب المؤشر العام لسوق دبي المالي:
1

يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد األسهم الحرة المتاحة للتداول وذلك من
خالل إستبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات التي تبلغ  %5أو أكثر في رأس
مال الشركة.

2

يعتمد المؤشر في إحتساب القيمة السوقية على أساس أخر سعر تداول للورقة
المالية ،بما يضمن تعبير المؤشر عن أخر اتجاه لحركة األسعار في السوق.

3

تم وضع حد أقصى لوزن الشركة الواحدة في المؤشر بحيث ال يتجاوز  ،%20للحد من
تأثير حركة األسعار للشركة ذات القيمة السوقية المرتفعة على حركة المؤشر.

4

يشمل المؤشر األسهم العادية للشركات المحلية المدرجة في سوق دبي المالي،
وال يتضمن السندات وصكوك التمويل واألسهم الممتازة ،إن وجدت ،كما ال يتضمن
أسهم الشركات األجنبية المدرجة في السوق.

5

يتم تحديد عدد األسهم الحرة المتاحة للتداول للشركات المدرجة في المؤشر عند
 %20فقط للشركات التي تصنف باألقل تداوالً.

6

تم استخدام تاريخ  2003/12/31كنقطة بداية للمؤشر حيث تم إستخدام أسعار
ذلك اليوم لتحديد القيمة السوقية األساسية للمؤشر .كما تم إستخدام نقطة
قياس مقدارها  1000نقطة كبداية لقراءة المؤشر في ذلك اليوم.

7

يتم النظر في إدراج الشركات الجديدة في المؤشر بعد مرور شهر من بداية
تداولها في السوق ،وذلك لتفادي التقلبات السعرية ألسهم تلك الشركات خالل
الفترة األولى من بدء التداول على أسهمها.
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مؤشر ناسداك دبي  FTSEاإلمارات 20

يرصد مؤشر ناسداك دبي  FTSEاإلمارات أسهم  20شركة مدرجة في سوق دبي المالي،
وسوق أبوظبي لألوراق المالية ،وبورصة ناسداك دبي ،علمًا أنَّه يتم اختيار األسهم لسيولتها
العالية وانفتاحها على اإلستثمار األجنبي .وهو مرجع باألسهم الحرة المتاحة للتداول
ويتضمن عددًا من أكبر الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي ،مثل موانئ دبي
العالمية المدرجة في ناسداك دبي وشركة إعمار العقارية ،إحدى أكبر الشركات العقارية في
العالم والمدرجة في سوق دبي المالي.
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النسب المالية:

من المهم كمستثمر أن تفهم المؤشرات والنسب المالية الرئيسية  ،وكيفية إحتسابها وما
تمثله حول أداء الشركة المدرجة.
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الجدول أدناه يقدم تعريفًا ببعض النسب المالية على سبيل اإلسترشاد:
العائد على الملكية%

العائد على الملكية =
صافي الربح  /حقوق
المساهمين

يعتبر من أهم المؤشرات
المستخدمة لقياس عائد اإلستثمار
الذي يمكن أن تحققه الشركة

األرباح المحتجزة

نسبة األرباح المحتجزة
= (الربح الصافي –
توزيعات األرباح)  /الربح
الصافي

وتعبر عن قيمة األرباح الصافية
التي أعادت الشركة إستثمارها
لغرض التوسع وزيادة الربحية
عوضًا عن توزيعها على حملة
األوراق المالية.

معدل إعادة اإلستثمار

معدل إعادة اإلستثمار
= العائد على الملكية
مضروبًا في نسبة
األرباح المحتجزة

وهو مؤشر يتضمن مؤشر العائد
على الملكية ومؤشر نسبة األرباح
المحتجزة .ويستخدم للتعرف على
معدل إعادة استثمار.

ريع السهم%

ريع السهم = (األرباح
الموزعة لكل سهم
مضروبة في )100
 /القيمة السوقية
للسهم

وهي النسبة المئوية لألرباح التي
توزعها الشركة على السهم إلى
القيمة السوقية للسهم.

مضاعف السهم%

مضاعف السهم
= القيمة السوقية
للسهم  /ربح السهم

إرتفاع هذه النسبة يبين مدى ثقة
المتعاملين في السهم ولكن
بشكل كبي ًر يعني أن
إرتفاعها
ٍ
القيمة السوقية للسهم مبالغ
فيها ،أما انخفاضها فيعني أن
قيمة السهم أقل من قيمته
الحقيقية مما يعتبر فرصة
للمستثمرين للشراء .وهي العالقة
بين سعر السهم وأرباحه .مكاسب
السهم تتمثل في مقدار العائد
المتحقق لكل سهم من األسهم
القائمة للشركة.

معدل دوران السهم%

معدل دوران السهم
= (قيمة األسهم
المتداولة مضروبة في
 / )100القيمة السوقية

يعني أنه كلما إرتفاع معدل دوران
السهم كلما زاد اإلقبال على
السهم وقابليته للتداول وبيعه
في أي وقت.
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آليات التداول
يتعاون سوق دبي المالي وناسداك دبي بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية بما
يضمن التقييم المستمر لآلليات واإلجراءات الجديدة من أجل توفير أكبر قدر من المرونة
للمستثمرين وتسهيل عملية التداول ،وكذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية.

التداول بالهامش

التداول بالهامش هو أسلوب إستثماري جديد ومميز توفر من خالله شركات الوساطة المالية
خدمات إئتمانية للعميل بأسعار فائدة منافسة ،بضمان األوراق المالية المودعة في محفظة
العميل .ويعتمد حجم الخدمات اإلئتمانية المقدمة للعميل على نوع وقيمة األوراق المالية
التي يملكها وعلى قدرته المالية .ومن خالل هذه الخدمة تقوم شركة الوساطة بتمويل
نسبة من القيمة السوقية لألوراق المالية الممولة بالهامش ،وذلك بضمان ذات األوراق المالية
أو أي ضمانات أخرى.
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التسليم مقابل السداد ()DVP

يعني التسليم مقابل السداد ( )DVPتسليم األوراق المالية مقابل تسديد أثمانها بشكل
متزامن ونهائي .وقد قام سوق دبي المالي وناسداك دبي بتبني نموذج  2 DVPللتسويات
المالية واألوراق المالية بين سوق دبي المالي أو ناسداك دبي والوسطاء أو أمناء الحفظ.
ويتم إنجاز التسوية المالية أوالً ،ويعقبها تسوية األوراق المالية و فقًا للتوقيتات المحددة
ضمن نظام التسوية (.)T+2
وبالنسبة للمستثمرين األجانب الذين يعتمدون على الحافظ األمين للحفظ والتسوية ،يقوم
الحافظ األمين بتسوية الصفقات مباشرة مع سوق دبي المالي وناسداك دبي .ويتيح نظام
التسليم مقابل السداد ( )DVPللحافظ األمين رفض تسوية الصفقات في حال عدم
تلقيه تعليمات متطابقة بشان التسوية من عميله.

إقراض وإقتراض األوراق المالية

يتم تطبيق نظام اإلقراض واإلقتراض في سوق دبي المالي وناسداك دبي حيث يجوز ألي
مستثمر إقراض/إقتراض األوراق المالية المملوكة له.
لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.dfm.aeأو www.nasdaqdubai.com
ويتم اقتراض األوراق المالية في الحاالت التالية:
 .1لمزاولة نشاط صانع السوق.
 .2اإلخفاق في تسليم األوراق المالية المباعة في تاريخ التسوية.
 .3أية حاالت أخرى توافق عليها الهيئة.
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رسوم وعمولة التداول
رسوم وعمولة التداول التي يدفعها المستثمر على النحو التالي:
األوامر المنفذة
م

تفاصيل الرسوم

الرسوم

1

رسوم من الطرفين البائع والمشتري يحصلها
السوق عن كل أمر ينفذ خالل جلسة التداول
الواحدة

 10دراهم

تداول  -األسهم
م

تفاصيل الرسوم

الرسوم

1

عمولة التداول يدفعها كل من البائع والمشتري
من القيمة اإلجمالية لكل صفقة منفذة خالل
جلسة التداول الواحدة

 0.00275أو  2.75باأللف

2

حصة الوسيط من عمولة التداول

 0.0015أو  1.5باأللف
(الحد األدنى  30درهم)

3

حصة سوق دبي المالي من عمولة التداول

 0.0005أو  0.5باآللف
(الحد األدنى  20درهم)

4

حصة المقاصة من عمولة التداول

 0.0005أو  0.5باأللف
( الحد األدنى  10درهم)

5

حصة هيئة األوراق المالية والسلع من عمولة
التداول

 0.00025أو  0.25باأللف
(الحد األدنى  5درهم)

تداول  -السندات  /الصكوك
م

تفاصيل الرسوم

الرسوم

1

عمولة التداول يدفعها كل من البائع والمشتري
من القيمة اإلجمالية لكل صفقة منفذة خالل
جلسة التداول الواحدة

 0.000275أو  2.75بالعشرة
أالف

2

حصة الوسيط من عمولة التداول

 0.00015أو  1.5بالعشرة آالف
(الحد األدنى  30درهم)

3

حصة سوق دبي المالي من عمولة التداول

 0.00005أو  0.5بالعشرة آالف
(الحد األدنى  20درهم)
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4

حصة المقاصة من عمولة التداول

 0.00005أو  0.5بالعشرة آالف
( الحد األدنى  10درهم)

5

حصة هيئة األوراق المالية والسلع من عمولة
التداول

 0.000025أو  0.25بالعشرة آالف
(الحد أدنى  5درهم)

الصفقة الخاصة
الرسوم (درهم)
يتم دفع العمولة من كال الطرفين البائع والمشتري من القيمة اإلجمالية للمعامالت على
النحو التالي:
السندات  /الصكوك:
العمولة0.000275 :
طريقة الحساب( :عدد الوحدات  xقيمة الوحدة  x 100 /القيمة السوقية (أو أعلى منه) x
عمولة الصفقة
األسهم:

العمولة0.00275 :

طريقة الحساب :عدد األسهم  xالقيمة السوقية (أو أعلى منه)  xعمولة الصفقة

رسوم وعمولة التداول في ناسداك دبي

لالطالع على رسوم وعمولة التداول في ناسداك دبي يرجى زيارة الرابط أدناه:
http://www.nasdaqdubai.com/listing/fees

يرجى زيارة موقع سوق دبي المالي  www.dfm.aeلالطالع على أحدث التغييرات التي تطرأ على الرسوم وعمولة التداول.
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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:

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