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إخالء المسؤولية  
هذا المنشور هو �غراض إعالمية وتعليمية فقط وليس المقصود 

به االستثمار أو المسائل  القانونية أو المحاسبية أو غيرها من 
االستشارات المؤسسية. كما  ال يقبل سوق دبي المالي أي 

مسؤولية عن محتوى هذا المستند.

لالتصال:

 هاتف:  5555 305 4 971+

customerservice@dfm.ae  :البريد االلكتروني
صندوق بريد: ٩٧٠٠ دبي، ا مارات العربية المتحدة
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صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة ا مارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي.
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صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة ا مارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم إمارة دبي
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سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي  مارة دبي
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سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي والنائب ا�ول لرئيس المجلس التنفيذي  مارة دبي
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كلمات في استراتيجية سوق دبي المالي 2021-2017

المسـتوى  على  رائدة  مكانة  إلى  الوصول  في  سـريع�  المالي  دبي  سـوق  نجح 
بمقاييس  إقليمية  مالية  ”سوق�  ليصبح  السوق  لرؤية  امتداد¤  وذلك  ا قليمي 
دبي  إمارة  مكانة  للسـوق  المتوالية  االسـتراتيجية  الجهود  عززت  حيث   .

”

عالمية
الرائـدة فـي قطاع أسـواق المال، عبر تطبيق أفضل الممارسـات العالمية وبما يلبي 

ا حتياجات المتزايدة للمسـتثمرين المحلييـن والعالميين. 
 

وبنـاء علـى تحليـل أوضاع السـوق، با ضافة إلى ا²راء والمقترحات التي تم جمعهـا 
مـن أبـرز ا�طـراف المعنية، ومن فريق ا دارة العليا لسـوق دبي المالي وعن طريق 
للسنوات  السوق  اسـتراتيجية  واعتماد  تحديث  تم  مسـتقلين،  مستشـارين 
واعتماد   2021  –  2017 دبي  خطة  من  والمنبثقة   2021  –  2017 القادمة  الخمس 
القيمة   وتعزيز  ا يرادات  وزيادة  السـوق  نمو  ستدعم  رئيسية  استراتيجية  برامج 

للمساهمين.
 

ويكثـف سـوق دبـي المالي من جهوده الرامية إلى اسـتدامة النجاحات والمكاسب 
التي حققها على مدى السـنوات الماضية، ليس هذا فحسـب، بل السـعي الحثيث 
االستراتيجية  المبادرات  مـن  العديد  تطبيـق  فـي  التوسـع  عبـر  تعزيزها  أجل  من 
الهادفة إلى تطوير بنيتـه ا�ساسـية وقواعـده التنظيميـة وخدماته المقدمة لكافة 
فئـات المتعامليـن. وقـد تركزت جهود السوق التطويرية على مدى عمق السوق 
وتنوعه من خالل إدراج منتجات وخدمات وتنفيـذ ا بتكارات التقنية المندرجة ضمن 

اسـتراتيجية ”البورصة الذكية“ بما يلبي تطلعات المتعاملين.
 

القيادة  رؤية  واستلهام  التطوير  سبل  استكشاف  على  باستمرار  نحرص  إننا 
يليه،  لما  التطلع  إنما  ما،  إنجاز  عند  التوقف  عدم  على  دائم�  تحث  التي  الرشيدة 
السمو  صاحب  علمنا  كما  التميز،  نحو  السباق  في  نهاية  خط  من  هناك  فليس 

 .Çالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه ا
     

سعادة عيسى عبد الفتاح كاظم
                  رئيس مجلس ا دارة
سوق دبي المالي
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الهيكل التنظيمي لسوق دبي المالي

مجلس إدارة
سوق دبي المالي

الرقابة الداخلية

الرقابةاالمتثال
الشرعية

العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي

إدارة المخاطر
- إدارة المشاريع

تطوير ا�عمال الخدمات
المؤسسية

الموارد البشرية
والتخطيط

االستراتيجي
الخدمات
المالية 

الحلول
المؤسسية

الموارد
البشرية

مركز االتصال

خدمات معامالت
ا�وراق المالية

خدمات
ا�رباح النقدية

خدمات
رقم المستثمر

شؤون خدمة
العمالء

التقاص
والتسوية

المخاطرا يداع
التشغيلية

خدمات
الشركات

والتسجيل

خدمات
الحفظ ا�مين

خدمات
ا�عضاء

خدمات
التقاص

والتسوية

شوؤن١لمالية
الشركات 

االتصاالت
المؤسسية 

عمليات
السوق

ا دراج
وا فصاح

التطبيقات
الداخلية

ضمان
الجودة

تطبيقات
أنظمة
التداول

تطبيقات
قنوات االتصال

أنظمة
التشغيل

تطبيقات
أنظمة التقاص

والتسوية
وا يداع

الشبكات
وا�من

الدعم الفني

أمن
المعلومات 

عمليات
التداول

الرقابة

شؤون
الوسطاء

شؤون
ا فصاح

شؤون
ا دراج

االتصاالت
ا لكترونية

الهوية
المؤسسية 

الفعاليات

ا عالم
والعالقات

العامة

عالقات
المستثمرين

الشؤون
القانونية

المشتريات
والعقود

الخدمات
ا دارية

التميز
المؤسسي

الخدمات
المجتمعية

معلومات
السوق

التقاص
والتسوية

وا يداع

العمليات
تقنية

المعلومات
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رسالتنا

وتقاص  تداول  مجال  في  مبتكرة  خدمات  للمتعاملين  نقدم  أن 
بالكفاءة  تتسم  بيئة  خالل  من  المالية،  ا�وراق  وإيداع  وتسوية 

والشفافية والسيولة.

قيمنا

القيم الرئيسية الخمس التالية تحكم تعامالتنا داخلي¨ وخارجي¨:

رؤيتنا

سوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية.

نلتزم بالسرية المطلقة 
حمايًة لمصالح عمالئنا.

ملتزمون بأخالقيات العمل 
والنزاهة المطلقة.

نضع الشفافية نصب أعيننا في 
كافة إجراءاتنا وقراراتنا.

نركز على ترسيخ كفاءة 
جميع عملياتنا.

نؤمن بأن إبداع اليوم هو عماد 
مستقبلنا.
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الخارطة االستراتيجية 2017 – 2021

السرية الكفاءة ا�بداعالنزاهةالشفافية

عمليات  عالقات
المعنيين

ا�داء
المالي

القابليات
المؤسسية

FCRIPCC

سوق مالية إقليمية بمقاييس عالمية

أن نقدم للمتعاملين 
خدمات مبتكرة في مجال 

تداول وتقاص وتسوية وإيداع 
ا�وراق المالية، من خالل بيئة تتسم 

بالكفاءة والشفافية والسيولة. 

تنمية وتطوير وتحفيز الكفاءات

تعميق ثقافة التميز وا بداع واالبتكار

تعظيم ا�رباح

تعزيز كفاءة ا نفاق وا يرادات

استدامة ا يرادات

تطوير حلول ذكية

تحقيق سعادة المتعاملين

توسيع قاعدة االستعمال الذكي

استدامة الحوكمة و خطة استمرارية ا�عمال

تحسين عمليات البورصة

 استقطاب إدراجات جديدة

تطوير العالقة مع الشركاء االستراتيجيين

تحقيق أفضل النتائج لخطة المسؤولية المجتمعية

تطوير واستدامة بنية 
السوق وفق أفضل 
الممارسات العالمية

بناء الكفاءات وتوفير 
السعادة لهم نحو 
سوق مالي متطور

استدامة ا�داء 
المالي وتعزيز 
مصادر الدخل

نحو بورصة ذكية

تعزيز رضا وسعادة 
المساهمين وجميع 
المتعاملين الحاليين 
والمستقبليين 

IP1

IP2

IP3

CR1

CR2

IP4

IP5

IP6

CC1

CC2

F1

F2

F3

مؤشرات ا�داء الفردية

أهداف ومؤشرات أداء القطاعات وا�دارات 
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الخطة االستراتيجية

لسوق دبي المالي 2017 - 2021

الغايات وا�هداف االستراتيجية

تعزيز رضا وسعادة المساهمين وجميع 
المتعاملين الحاليين والمستقبليين 

نحو بورصة ذكية 12

بناء الكفاءات وتوفير السعادة 
لهم نحو سوق مالي متطور 4

تنمية و تطوير وتحفيز الكفاءات
تعميق ثقافة التميز واالبداع واالبتكار

تحقيق سعادة المتعاملين
تطوير العالقة مع الشركاء االستراتيجيين

تحقيق أفضل النتائج لخطة المسؤولية المجتمعية
توسيع قاعدة االستعمال الذكي

تطو ير حلول ذكية

تطوير واستدامة بنية السوق وفق 
أفضل الممارسات العالمية

3

استدامة الحوكمة و خطة استمرارية 
ا�عمال  

تحسين عمليات البورصة
 استقطاب إدراجات جديدة

استدامة ا�داء المالي و تعزيز 
مصادر الدخل 5

تعظيم ا�رباح
تعزيز كفاءة اÂنفاق واÂيرادت

استدامة اÂيرادات

15



الخطة االستراتيجية 2017 - 2021

مبادرات استراتيجيةا�هداف االستراتيجية الغاية االستراتيجية

تطوير العالقة مع الشركاء االستراتيجيين

1-1

2-1

تحقيق أفضل النتائج لخطة المسؤولية
المجتمعية

3-1

تعزيز رضا وسعادة 
المساهمين وجميع 
المتعاملين الحاليين 

والمستقبليين 

تحقيق سعادة المتعاملين نظام توزيع ا�رباح1

خدمات المستثمرين الرقمية

تحسين إجراءات إدراج الشركات

تطوير خدمات جديدة

شركة مستقلة للتقاص المركزي

صناديق االستثمار المغلقة والعقارية

مبادرات المسؤولية المجتمعية
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الخطة االستراتيجية 2017 - 2021

مبادرات استراتيجيةا�هداف االستراتيجية الغاية االستراتيجية

تطوير حلول ذكية

1-2

2-2

نحو بورصة ذكية
توسيع قاعدة االستعمال الذكي تطوير نظام التداول2

مواصلة تحديث نظام توزيع ا�رباح

التوسع في خدمات المستثمرين الرقمية

أتمتة جميع الخدمات المقدمة للمتعاملين

تطوير نظام الرقابة والتحري

إطالق مبادرات الذكاء االصطناعي ومعالجات اللغة الطبيعية

استخدام الروبوتات الذكية لمركز االتصال
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الخطة االستراتيجية 2017 - 2021

مبادرات استراتيجيةا�هداف االستراتيجية الغاية االستراتيجية

تحسين عمليات البورصة

1-3

2-3

 استقطاب إدراجات جديدة
3-3

تطوير واستدامة بنية 
السوق وفق أفضل 

الممارسات العالمية

استدامة الحوكمة و خطة استمرارية ا�عمال تطوير نظام التداول3

نظام التقاص المركزي 

تحسين إجراءات إدراة أرباح الشركات

خدمات البلوك تشين

تطوير معايير الشريعة

تسجيل معلومات الشركات الخاصة
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الخطة االستراتيجية 2017 - 2021

مبادرات استراتيجيةا�هداف االستراتيجية الغاية االستراتيجية

تعميق ثقافة التميز واÂبداع واالبتكار

1-4

2-4

بناء الكفاءات وتوفير 
السعادة لهم نحو سوق 

مالي متطور

تنمية و تطوير وتحفيز الكفاءات مبادرات السعادة الوظيفية ويشمل ذلك:4

     - مبادرات تعزيز الرضا الوظيفي

     - مبادرات لتحقيق الوالء الوظيفي

     - ترسيخ ثقافة التميز لدى الموظفين

     - تشجيع اÂبداع واالبتكار
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الخطة االستراتيجية 2017 - 2021

مبادرات استراتيجيةا�هداف االستراتيجية الغاية االستراتيجية

تعزيز كفاءة اÂنفاق واÂيرادات 
2-5

استدامة ا�داء المالي
و تعزيز مصادر الدخل

1-5

تعظيم ا�رباح

3-5

استدامة اÂيرادات

5
المشتقات المالية

صانع السوق

البيع على المكشوف

حسابات التخصيص

(CCP) نظام التقاص المركزي

إقراض واقتراض ا�وراق المالية

إقراض ا�سهم (التداول بالهامش)

إعادة الشراء (الريبو) والمرابحة االسالمية

استقطاب شركات جديدة

خدمة إدارة سجل المساهمين

خدمات بطاقة ايفستر

الصكوك والسندات

صناديق االستثمار، وتتضمن الصناديق المغلقة والعقارية

تداول المؤشرات
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