














ت�أ�سي�س الهيئة

�أن تن�شئ   2000،  ومقرها �لرئي�شي يف عا�شمة �لدولة، وللهيئة  )4( ل�شنة  �لقانون �الحتادي رقم  تاأ�ش�شت �لهيئة مبوجب 
�شر�ف و�لرقابة على �أ�شو�ق ر�أ�س �ملال و�ل�شلع بالدو لة.  فروعًا �أو مكاتب تابعة لها ملبا�شرة مهام �الإ

�شر�فية  و�الإ �لرقابية  �ل�شالحيات  بكافة  وتتمتع  د�ري،  و�الإ �ملايل  و�ال�شتقالل  �العتبارية  بال�شخ�شية  �لهيئة  تتمتع 
نظمة �ل�شادرة تنفيذً� له. حكام �لقانون و�الأ و�لتنفيذية �لالزمة ملمار�شة مهامها وفقًا الأ



دارة جمل�س الإ

وكيل د�ئرة �ملالية - �أبوظبي 
د�رة  نائب رئي�س جمل�س �الإ

 حمافظ �مل�شرف �ملركزي

مدير عام  �لد�ئرة �ملالية - دبي �لرئي�س �لتنفيذي للهيئة

وزيرة �القت�شاد 
د�رة  رئي�س جمل�س �الإ

�لد�خلية  �ملحافظ  �إد�رة  مدير 
جهاز �أبو ظبي لال�شتثمار



يــة الر�ؤ

�لريادة يف دعم وحماية �ال�شتثمار يف �أ�شو�ق ر�أ�س �ملال و�ل�شلع وتعزيز ��شتقر�ر �القت�شاد �لوطني.



2007 الذي يقدم  وراق املالية وال�سلع للعام  اإنه ملن دواعي �سروري اأن اأقدم التقرير ال�سنوي لهيئة الأ
الهيئة  اإجنازات  على  �سريعة  اإطاللة  يلقي  كما  املالية،  وراق  لالأ مارات  الإ �سوق  داء  لأ فاح�سة  نظرة 

والعديد من التطورات املهمة التي حققتها على مدى العام املا�سي. 
لقد توج القت�ساد الوطني خالل العام 2007 م�سرية النمو املت�ساعد التي د�سنها منذ �سنوات م�ستفيدًا 
القطاعات  كل  �سمن  اجلديدة  امل�سروعات  واإن�ساء  ال�ستثمار  يف  للتو�سع  ال�سيولة  تدفق  ا�ستمرار  من 
حلقت  التي  والتطورات  الإجنازات  عن  مبعزل  اأو  مبناأى  املالية  وراق  الأ قطاع  يكن  ومل  القت�سادية، 
وراق املالية،  بالقت�ساد؛ اإذ تر�سم اآفاق هذا التقرير �سورة بالغة الدقة عن توا�سل قوة اأداء قطاع الأ
وتعك�س املعلومات والإح�ساءات الواردة به معامل هذه ال�سورة التي تربهن على ارتقاء اقت�ساد الدولة 
اإىل م�ساف القت�سادات ال�ساعدة القوية. ويكفي اأن ن�سري اإىل بع�س من نتائج وح�ساد العام املن�سرم 

م�ستوى  اإىل  لي�سل   49.25% بن�سبة  ارتفع  الذي  املايل  مارات  الإ ل�سوق  القوي  داء  الأ �سدارتها  يف  ياأتي  والتي 
6,016.21  نقطة، وهو مايعك�س ثقة امل�ستثمرين يف اأ�سواق راأ�س املال بالدولة التي هي يف املح�سلة النهائية مبثابة 

قناة حل�سد املدخرات و�سخها يف امل�سروعات التنموية التي تعود بالنفع والفائدة على القت�ساد الوطني.  
ل�سوق  املا�سي -وانطالقًا من دورها كجهة منظمة  العام  وال�سلع خالل  املالية  وراق  الأ كذلك فقد عززت هيئة 
وراق املالية بالدولة -جهودها الرامية اإىل حتقيق اأهدافها املتمثلة ب�سكل رئي�سي يف تطوير هذا ال�سوق وحماية  الأ
اخلطة  ركزت  اأي�سًا  املنوال  نف�س  وعلى  املالية.  وراق  الأ يف  لال�ستثمار  املالئم  املناخ  وتهيئة  فيه  امل�ستثمرين 
داء؛ حيث ا�ستهدفت تر�سيخ وتعزيز، ل بل الرتقاء مبكانة  ال�سرتاتيجية للهيئة على مواطن القوة الرئي�سة يف الأ
وال�سعي  والتنظيمية،  الت�سريعية  البنية  امل�سطرد يف  النمو  واملحافظة على معدلت  املنطقة،  الرائدة يف  الهيئة 
هداف املو�سوعة للو�سول اإىل م�ساف الهيئات املتطورة وفق معدل زمني قيا�سي، وقد توجت هذه  اإىل حتقيق الأ
اجلهود باختيار الهيئة �سمن اأف�سل 3 هيئات يف الدولة اإعدادًا خلططها ال�سرتاتيجية، وهو مانعتربه مثار فخر 

واعتزاز وحافز لنا ملزيد من اجلهد والعطاء. 
تقدم  من  الدويل، مبا حققته  املجتمع  مرموقة يف  مكانة  تبواأت  قد  املتحدة  العربية  مارات  الإ دولة  كانت  واإذا 
وطفرات تنموية اقت�سادية وتطورات اجتماعية ونه�سة ثقافية وعلمية ب�سهادة العديد من املنظمات واملوؤ�س�سات 
باأن  اإىل اإجنازاتها املتميزة يف خمتلف امليادين، فاإن املعطيات املتوفرة لدينا تب�سر  قليمية والدولية بالنظر  الإ
وراق املالية وال�ستثمارات يف املنطقة العربية  مارات �ستوا�سل انطالقتها لت�سبح مركزًا مهمًا لقطاع الأ دولة الإ

وراق املالية يف تطوره وارتقائه مواكبًا مل�سرية النمو القت�سادي للدولة.  كما �سيظل قطاع الأ
ول�سك اأن هذه الإجنازات مل تكن لتتحقق لول الدعم الالحمدود للقيادة ال�سيا�سية الر�سيدة وعلى راأ�سها �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة -حفظه اهلل- واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي -رعاه اهلل- وروؤيتهما الثاقبة يف اإعالء �ساأن الوطن 

بنائه. وتوفري مقومات الرفاهية والعي�س الكرمي لأ

لبنى بنت خالد �لقا�شمي

دارة كلمة رئي�س جمل�س الإ



الر�س�لة

�الرتقاء مب�شتوى �لتعامالت يف �أ�شو�ق ر�أ�س �ملال و�ل�شلع بالدولة وفق �أرقى �ملعايري و�ملمار�شات �لدولية من خالل �شمان 
�لرقابية،  �لت�شريعات  من  منظومة  وتطوير  �ال�شتثماري،  �لوعي  وتنمية  و�لعد�لة،  و�لنز�هة  �ل�شفافية  مبادئ  تطبيق 

وتنفيذها يف �إطار من �لعمل �ملتكامل.



كلمة الرئي�س التنفيذي

وراق املالية وال�سلع، فقد �سهد العام  عام اآخر من الإجنازات ي�ساف اإىل �سجل العطاء املتميز لهيئة الأ
والتنظيمية،  الت�سريعية  التطورات  �سعيد  على  وبخا�سة  �سعدة،  الأ كافة  على  مهمة  تطورات   2007

حيث جاء اإ�سدار نظام حوكمة ال�سركات امل�ساهمة العامة ومعايري الن�سباط املوؤ�س�سي تتويجًا ملرحلة 
رقى  ا�ستهدفت حتقيق نقلة نوعية والرتقاء باأداء �سوق راأ�س املال بالدولة اإىل م�ستويات متطورة وفقًا لأ
نظام  واإ�سدار  الو�سطاء،  بني  احل�سابات  ف�سل  واآلية  �سوابط  اإ�سدار  كذلك  مت  كما  الدولية،  املعايري 

نرتنت.   التداول عرب الإ
وراق املالية والنهو�س ب�سوق راأ�س  وقد تابعت الهيئة جهودها يف �سبيل توفري املناخ املالئم لال�ستثمار يف الأ
املال الوطني وفق اأف�سل املعايري الدولية، حيث قامت  يف اإطار جهودها يف تعميق ال�سوق املايل وتوطيد 
دعائمه- بقيد ع�سر �سركات م�ساهمة عامة، لريتفع عدد ال�سركات امل�ساهمة العامة املقيدة لدى الهيئة 

�سواق املالية لريتفع اإجمايل عدد �سركات الو�ساطة املرخ�سة  اإىل 124 �سركة، كما مت الرتخي�س لت�سع �سركات و�ساطة للعمل بالأ
من قبل الهيئة اإىل 101 �سركة، كما وا�سلت  الهيئة جهودها احلثيثة من اأجل تطويِر مهنة الو�ساطة بالدولة بالتعاون مع معاهَد 

وموؤ�س�ساتٍ ذات �سمعٍة عامليٍة ومرموقة يف جمال التاأهيِل املهني للو�سطاء.  
وراق املالية  ويف �سبيل تعزيز دور الهيئة الرقابي على �سوق راأ�س املال لتحقيق اأهداف الهيئة املتمثلة يف حماية امل�ستثمرين يف الأ
SMART املعمول به حاليًا  والنهو�س بال�سوق مبا يكفل �سالمة املعامالت ودقتها، �سهد العام املن�سرم تطوير نظام الرقابة 
�سواق املالية، كما تابعت الهيئة القيام بدورها الرقابي على ال�سركات امل�ساهمة العامة  لدى الهيئة ملتابعة العمليات اليومية بالأ
و�ساعفت عدد فرق التفتي�س على �سركات الو�ساطة لتمكينها من القيام بعملية التدقيق على اأعمال هذه ال�سركات مرة واحدة 

جراءات املنا�سبة بحق املخالفني.   قل خالل العام، وقد مت ر�سد عدد من املخالفات واتخاذ الإ على الأ
وا�ستمرت الهيئة يف تعزيز ح�سورها على امل�ستويني العربي والدويل وتعميق وتوطيد اأوا�سر التعاون مع املنظمات املختلفة وقد 
وراق املالية العربية، وتوقيع مذكرات تفاهم مع ثماين هيئات مناظرة عربية واأجنبية،  متثل ذلك يف تاأ�سي�س احتاد هيئات الأ

. IOSCO )يا�سكو وراق املالية )الأ ف�ساًل عن امل�ساركة الفاعلة يف فعاليات وموؤمترات املنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأ
ويف اإطار دعم منظومة العمل القائمة على ثقافة ال�سراكة ال�سرتاتيجية.. ا�ستمرت جهود الهيئة التي ت�ستهدف تعزيز التوا�سل 
�سواق املالية وال�سركات امل�ساهمة العامة و�سركات الو�ساطة  يجابي وتوطيد اأوا�سر التعاون مع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من الأ الإ
وامل�ستثمرين واجلامعات وو�سائل الإعالم وكافة اجلهات واملوؤ�س�سات ذات العالقة حمليًا وخارجيًا، كما اأطلقت الهيئة مبادرة 
�سواق املالية بالدولة  وذلك من خالل  ا�سرتاتيجية للم�ساهمة بفعالية يف منظومة التوطني وتاأهيل الكفاءات املواطنة للعمل يف الأ
ن من تلبية املهام املنوطة  برنامج SHARE، و�سعت الهيئة اإىل تطوير كادرها الب�سري واعتمدت هيكال تنظيميًا جديدًا لها ميكِّ

هداف املت�سمنة يف خطتها ال�سرتاتيجية بنهاية العام  2010  .  بها باأعلى درجة من الكفاءة، وحتقيق الأ
ول يفوتني هنا اأن اأنوه اإىل اأن جهود الهيئة يف جميع املجالت املتعلقة ببناء وتطوير �سوق راأ�س املال �سوف ت�ستمر -باإذن اهلل- 
مر الذي يزيد من عزمنا وت�سميمنا على تكثيف اجلهود يف �سبيل حتقيق مات�سبو اإليه  ف�سل على الدوام، الأ نحو حتقيق الأ
هداف الوطنية املر�سومة، والعمل بداأب من اأجل املزيد من التقدم والزدهار  الهيئة وامل�ساهمة يف حتقيق الطموح املن�سود والأ

ورفعة الوطن الغايل.  

عبد �هلل �شامل �لطريفي



  �الرتقاء بكفاءة �شوق �ملال وحماية �مل�شتثمرين من �ملمار�شات غري �لعادلة وغري �ل�شليمة. 

ور�ق �ملالية مبا يخدم م�شلحة �القت�شاد �لوطني. مو�ل يف �الأ   �إتاحة �لفر�شة ال�شتثمار �ملدخر�ت و�الأ

ور�ق �ملالية و�ل�شلع يف �لدولة وحتديد متطلبات ترخي�س �شركات �خلدمات �ملالية و�ملتطلبات         تنظيم ومر�قبة وترخي�س �أ�شو�ق �الأ

ور�ق �ملالية. �لو�جب تو�فرها عند طرح �الأ

  تر�شيخ �أ�ش�س �لتعامل �ل�شليم و�لعادل بني خمتلف فئات �مل�شتثمرين.

ور�ق �ملالية و�ل�شلع. ف�شاح و�ل�شفافية يف �أ�شو�ق �الأ   تعزيز م�شتويات �لرقابة و�الإ

لع�شوية  �ملعلومات و�خلرب�ت، و�الن�شمام  لتبادل  خرى  �الأ �ملالية  �شو�ق  �الأ �ملماثلة وكذلك  �لعاملية  �لهيئات  و�لتن�شيق مع  �لتعاون    

�ملنظمات و�الحتاد�ت �لعربية و�لدولية ذ�ت �ل�شــلة. 

  تعميق ثقة �ملتعاملني  باأ�شو�ق ر�أ�س �ملال و�ل�شلع وتنمية �لوعي �ال�شتثماري عند �مل�شتثمرين.

ور�ق �ملالية و�ل�شلع بهدف رفع كفاءتهم.   تر�شيخ قو�عد �ل�شلوك �ملهني و�ملر�قبة �لذ�تية و�الن�شباط بني �لعاملني يف جمال �الأ

  �لتطوير �ملوؤ�ش�شي للقطاعات �مل�شاندة بالهيئة وتعميق ثقافة �لتميز.

اأهداف الهيئة



الهيكل التنظيمي للهيئة
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�أواًل– �مل�شتوى �لت�شريعي:
الن�سباط  ومعايري  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  حوكمة  �سوابط  اإ�سدار   •
وال�سروع   ،  2007 مايو  اأول  من  اعتبارًا  مراحل  على  تطبيقها  وبدء  املوؤ�س�سي، 
لهذا  املحدد  الزمني  وفق اجلدول  ال�سوابط  لهذه  ال�سركات  تنفيذ  مراقبة  يف 

الغر�س، حيث ُيتوقع النتهاء من التطبيق الكامل بحلول عام 2010.
نرتنت. • اإ�سدار نظام التداول عرب الإ

• اإ�سدار �سوابط واآلية ف�سل احل�سابات بني الو�سطاء.
ال�سركات  تاأ�سي�س  متابعة  الهيئة  تفوي�س  ب�ساأن  الوزراء  جمل�س  قرار  تفعيل   •

�سراف عليها. امل�ساهمة العامة والرقابة والإ
بالتن�سيق مع اجلهات  الهيئة اجلديد  قانون  مل�سروع  النهائية  امل�سودة  اإعداد   •

ذات العالقة.
نظمة اجلديدة بالتعاون مع �سركة كليفورد  • اإعداد م�سودة اأولية ملجموعة من الأ
ت�سان�س Clifford Chance ت�سمل �سروط ترخي�س العاملني يف جمال الو�ساطة 
املالية، و�سانع ال�سوق، والبيع على املك�سوف Short Selling، ومتعهد التغطية 
 ،Derivatives املالية  وامل�ستقات   ،Custody مني  الأ واحلفظ   ،Underwriter

 ،Funds  Mutual ال�ستثمار  و�سناديق   ،Depositary يداع  الإ واإي�سالت 
وال�ست�سارات   ،Exchange Trade Funds املتداولة  املوؤ�سرات  و�سناديق 

املالية، وتنظيم عمل �سركات اخلدمات املالية.
وراق املالية  • ت�سكيل جلنة فنية لدار�سة اآلية توحيد اأرقام امل�ستثمرين باأ�سواق الأ

مارات للهوية. بالدولة بالتعاون مع هيئة الإ

ثانيًا - �مل�شتوى �لرقابي:
• نظرًا لزيادة عدد �سركات الو�ساطة فقد متت م�ساعفة عدد فرق التفتي�س، 

�س�س، بحيث بلغ متو�سط  لتمكينها من القيام بعملها وفق اأف�سل املعايري والأ
 10 الدوري  التفتي�س  عمليات  جراء  لإ زيارتها  يتم  التي  ال�سركات  عدد 

�سركات �سهريًا.
• اأ�سفرت عمليات التفتي�س الدوري على �سركات الو�ساطة عن اإيقاف 3 �سركات 
ال�سادرة  والقرارات  نظمة  والأ الهيئة  لقانون  ملخالفتها  نتيجة  موؤقتة  لفرتات 
�سافة اإىل ر�سد عدد من املخالفات، موزعة بني �سركات و�ساطة  مبقت�ساه، بالإ

وممثلي و�سطاء، بلغ عددها الإجمايل خالل العام 228 خمالفة.   

جناز�ت كما يلي: جناز�ت على كافة �مل�شتويات، وميكن تلخي�س �أهم هذه �الإ َحِفل عام 2007 بالعديد من �الإ

اإجن�زات الهيئة خالل الع�م



• تطبيق التعديالت اخلا�سة ب�سروط ترخي�س �سركات الو�ساطة التي 
دنى  الأ ال�سركة وزيادة احلد  لراأ�س مال  دنى  الأ ت�سمنت زيادة احلد 
�سافة  �سواق املالية بالإ لقيمة ال�سمان البنكي الذي تقدمه ال�سركة لالأ

اإىل رفع م�ستوى ال�سروط املتعلقة بالكادر الوظيفي.
العمل ملخالفتها �سروط الرتخي�س،  13 �سركة و�ساطة عن  اإيقاف   •
وقد مت اإعادة 9 �سركات منها للعمل بعد اأن قدمت ما يثبت ا�ستكمالها 

لل�سروط املطلوبة.
• تفعيل تعميم جمل�س اإدارة الهيئة يف �ساأن اإجراءات مواجهة غ�سل 
موال«،  الأ مواجهة غ�سل  اإجراءات  اإعداد »منوذج  موال من خالل  الأ
موال التي يدفعها بع�س  ويهدف النموذج اإىل الوقوف على م�سادر الأ
وراق مالية، ومنع ا�ستغالل  العمالء ل�سركات الو�ساطة عند �سراء الأ
جراء  لإ املحلية  املالية  وراق  الأ باأ�سواق  املتوفرة  التناف�سية  البيئة 

موال. عمليات غ�سل الأ
• قامت اإدارة ال�سلع باإجراء حتقيقني ر�سميني يف بور�سة دبي للذهب 
وال�سلع، اإ�سافة اإىل عقد العديد من الجتماعات مع البور�سة ملناق�سة 

مور الرقابية والت�سريعية ذات العالقة. الأ

د�ري: ثالثًا - �مل�شتوى �لتنظيمي و�الإ
مارات  وراق املالية العربية واختيار دولة الإ • اإ�سهار اإحتاد هيئات الأ
مانته العامة والرئي�س التنفيذي للهيئة اأمينا  العربية املتحدة مقرا لأ

حتاد. عاما لالإ
• ا�ستكمال �سروط ومتطلبات القيد لعدد 10 �سركات م�ساهمة عامة 
بالدولة،  املالية  �سواق  بالأ دراجها  لإ متهيدًا  اأجنبية،  �سركات   3 منها 

ولي�سبح عدد ال�سركات املقيدة 124 �سركة.
• جتديد قيد عدد 112 �سركة م�ساهمة عامة.

• متابعة عدد 14 طلبًا لتاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة العامة اأو ال�سركات 
الراغبة يف التحول اإىل �سركات م�ساهمة عامة.

• بلغ عـدد ال�سـركات املـدرجــة والتـي زودت الهيئة بالبيانات املالية 
�سركة   109 املحددة  القانونية  املهلة  خالل   2007 للعام  ال�سنوية 
بن�سبة  اأي  �سواق  الأ ومدرجة يف  بالهيئة  مقيدة  �سركة   119 اأ�سل  من 

.91.60%
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•  متابعة اإجراءات عدد 3 طلبات لل�سركات امل�ساهمة العامة ب�ساأن �سراء 
ن�سبة %10 من اأ�سهمها.

يتم  التي  امل�سرتك«،  دراج  »الإ عملية  لتنظيم  �سواق  الأ مع  التن�سيق   •
�سواق  جنبية والأ �سواق الأ مبقت�ساها اإدراج اأ�سهم ال�سركات املحلية يف الأ

التابعة للمناطق احلرة املالية بالدولة.
• املوافقة على م�سروع الإعالن عن دعوة اجلمعيات العمومية لعدد 137 

�سركة، وح�سور اجتماعات اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية.
اإعداد القرارات الوزارية اخلا�سة باإعالن التاأ�سي�س لعدد 8  �سركات   •
�سا�سي لعدد 48 �سركة  م�ساهمة عامة، وكذلك املتعلقة بتعديل النظام الأ

م�ساهمة عامة.
• اإ�سدار �سهادات »جتديد ت�سجيل« لعدد 32 �سركة م�ساهمة عامة.

نظمة  والأ التاأ�سي�س  وعقود  املال  راأ�س  اأ�سهم  طرح  ن�سرات  مراجعة   •
�سا�سية لعدد 8 �سركات م�ساهمة عامة. الأ

• مبا�سرة تلقي طلبات تاأ�سي�س ال�سركات امل�ساهمة العامة تطبيقا لقرار 
جمل�س الوزراء رقم )3/3( ل�سنة 2007 ال�سادر يف هذا ال�ساأن.

• البت يف طلبات زيادة روؤو�س اأموال عدد 36 �سركة م�ساهمة عامة عن 
اأ�سهم  طريق  عن  عامة  م�ساهمة  �سركات   7 وعدد  منحة  اأ�سهم  طريق 

اكتتاب. 
�سدار  جراءات وال�سوابط والنماذج املنظمة للتاأ�سي�س والإ •  اإعداد دليل لالإ

والكتتاب العام ل�سركات امل�ساهمة العامة واجلمعيات العمومية.
• اإعداد تقرير اإح�سائي �سامل لل�سركات امل�ساهمة العامة ي�سمل ال�سركات 

التي تاأ�س�ست وال�سركات قيد التاأ�سي�س والتي قررت زيادة راأ�سمالها.
ويل  اإعداد تقرير تو�سيحي ب�ساأن ت�سعري الورقة املالية عند الطرح الأ  •

.)Book Building( وعر�س اآلية جديدة يف الت�سعري
حداث  والأ الهامة  القرارات  عن  املقيدة  ال�سركات  اإف�ساح  متابعة   •
وجمال�س  لل�سركات  العمومية  اجلمعيات  اجتماعات  ونتائج  اجلوهرية 

دارات وقراراتهما. الإ
بياناتها  عن  ف�ساح  الإ اأولوية  ح�سب  ال�سركات  لت�سنيف  اآلية  اإعداد   •

املالية لعام 2006 لتكرمي ال�سركات املبادرة يف تقدمي بياناتها املالية.
بياناتها  ف�ساح عن  بالإ بادرت  عامة  م�ساهمة  �سركات   10 اأول  تكرمي   •

املالية خالل الفرتة الزمنية املقررة.
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• حتديث قاعدة بيانات اأع�ساء جمال�س اإدارات ال�سركات امل�ساهمة العامة ومطابقتها، 
لكرتوين للهيئة. ف�ساح ال�سركات على املوقع الإ واإعداد البيانات الإح�سائية لإ

• مراجعة عدد 39 درا�سة جدوى لل�سركات امل�ساهمة.
�سواق املالية بالدولة، فيما  • منح ترخي�س لعدد 9 �سركات و�ساطة جديدة للعمل يف الأ
توفيق  عن  لعجزهما  نتيجة  طلبهما-  على  -بناًء  و�ساطة  �سركتي  ترخي�س  اإلغاء  مت 
الو�ساطة  �سركات  عدد  اإجمايل  ليبلغ  اجلديدة،  الرتخي�س  �سروط  مع  اأو�ساعهما 

امل�سجلة لدى الهيئة 101 �سركة.
• الرتخي�س لعدد 34 و�سيطا يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع، ليبلغ اإجمايل الو�سطاء 

املرخ�سني يف جمال ال�سلع 121 و�سيطا.
الهندية و»الفولذ« �سمن تداولت بور�سة  »الروبية«  جلة لكل من  الآ العقود  اإدراج   •

دبي للذهب وال�سلع.
املاليني،  واملحللني  والو�سطاء،  امل�ستثمرين،  من  كٍل  �سملت  للتوعية  ندوة   30 عقد   •

وموظفي الهيئة، وطلبة اجلامعات.
• تنظيم 16 لقاًء ت�سمنت عرو�سًا تو�سيحية ملمثلي اإدارات ال�سركات امل�ساهمة العامة 

للتوعية باآلية تطبيق �سوابط حوكمة ال�سركات.
�سالمية IFSB يف ماليزيا. • الن�سمام اإىل ع�سوية جمل�س اخلدمات املالية الإ

�سرتاتيجية من بني  • اختيار الهيئة كواحدة من اأف�سل 3 هيئات يف اإعداد اخلطة الإ
26 هيئة وموؤ�س�سة احتادية. 

دعم  »برنامج  الهيئة  يف  املواطنني  وتاأهيل  لتدريب  تخ�س�سي  برنامج  اإطالق   •
الكفاءات الب�سرية نحو توطني حقيقي«

 Supporting Human Assets for Real Emiratization )SHARE (

املوؤ�س�سات  مع  بالتن�سيق  املالية  وراق  الأ قطاع  يف  للتوطني  متخ�س�س  برنامج  كاأول 
كادميية واملهنية املحلية والدولية. الأ

• توطني الوظائف بالهيئة ، حيث بلغت ن�سبة التوطني %48 من اإجمايل موظفي الهيئة 
البالغ عددهم 100 موظف. 

• تفعيل التدريب التخ�س�سي لكافة موظفي الهيئة من خالل منظومة من الربامج 
بلغ عددها 136 برناجمًا.

• تاأهيل كافة موظفي الهيئة للح�سول على �سهادة الرخ�سة الدولية لقيادة احلا�سوب 
.ICDL

الدولية  املمار�سات  ف�سل  لأ وفقًا  الب�سرية  املوارد  ل�سيا�سات  متكامل  دليل  اإجناز   •
بالتعاون مع اإحدى ال�سركات الدولية.

• اعتماد هيكل تنظيمي جديد للهيئة وفق دليل الهياكل التنظيمية ال�سادر عن وزارة 
تطوير القطاع احلكومي.
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• ت�سكيل فريق القيادة للهيئة وذلك ملناق�سة كافة املوا�سيع التي تخت�س بها الهيئة وامل�ستجدات يف ال�سوق املايل بالدولة.
ر�سفة اللكرتونية ب�سكل يتنا�سب مع طبيعة واحتياجات العمل  • تطوير �سامل ملوقع الهيئة اللكرتوين وبيئة العمل الداخلية والأ

بالهيئة حاليًا وم�ستقباًل.
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مذكرات التف�هم
يف اإطار �سعيها الدءوب لفتح اآفاق واعدة للتعاون الدويل قامت الهيئة بتوقيع مذكرات 

وراق املالية العاملية لتحقيق عدة اأهداف من بينها: تفاهم مع عدد من هيئات الأ
•   تعزيز التعاون امل�سرتك. 

•   ت�سهيل تبادل املعلومات واخلربات.
وراق املالية. •   العمل على حماية امل�ستثمرين يف الأ

ف�ساح عن البيانات املالية.  •   تنظيم عمليات الإ
وراق املالية. •   تعزيز �سالمة اأ�سواق الأ

•   توفري التدريب وامل�ساعدة الفنية.
 

وقد مت �لتوقيع خالل عام 2007 على مذكر�ت �لتفاهم مع كل من �لهيئات �لتالية:
1. الهيئة العامة ل�سوق املال - �سلطنة عمان،  بتاريخ 29/1/2007.

وراق املالية والبور�سات – الهند، بتاريخ 26/3/2007. 2. جمل�س الأ
3. جمل�س اخلدمات املالية - جنوب اأفريقيا،  بتاريخ 11/4/2007.

4.هيئة الرقابة على اخلدمات املالية – كوريا اجلنوبية، بتاريخ 22/5/2007.
وراق املالية والبور�سات – مملكة تايالند، بتاريخ 16/7/2007. 5. هيئة الأ

6. هيئة الرقابة املالية – فيتنام ال�سرتاكية،  بتاريخ 4/9/2007.
7. هيئة الرقابة املالية - مركز اآيل اأوف مان، بتاريخ 28/11/2007.

وراق املالية – نيوزيلندا، بتاريخ 6/12/2007. 8. هيئة الأ

�شافة �إىل ذلك- بتوقيع مذكر�ت تفاهم مع �جلهات �ملهنية  كما قامت �لهيئة -باالإ
كادميية �لتالية: و�الأ

وراق املالية وال�ستثمار باململكة املتحدة، بتاريخ 12/2/2007. 1. معهد الأ
مارات، بتاريخ 5/7/2007. 2. اأكادميية الإ

3. وزارة تطوير القطاع احلكومي، بتاريخ 25/9/2007.
دارة، بتاريخ 30/10/2007.  4. كلية كا�س الربيطانية لالإ



ور�ق �ملالية تطور�ت �إيجابية خالل عام 2007، وميكن �إيجازها فيما يلي: مار�ت لالأ �شهد �شوق �الإ

وراق املالية اإىل م�ستوى6,016.21  نقطة، بن�سبة 49.25 %.  مارات لالأ • ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق الإ
�سهم ال�سركات املحلية املدرجة بال�سوق مايقارب الـ 824 مليار درهم مع نهاية العام بارتفاع قدره 60.2 % مقارنة مع  • بلغت القيمة ال�سوقية لأ

اإغالق نهاية العام 2006.
• بلغ اإجمايل حجم التداول خالل الفرتة املذكورة حوايل 157 مليار �سهم -بقيمة 554.33 مليار درهم تقريبًا -مقارنة مع 50.94 مليار �سهم-
بقيمة 418.15 مليار درهم -مت تداولها خالل العام 2006. وقد بلغت ن�سبة النمو يف حجم التداول 208.2 %، بينما بلغت ن�سبة منو قيمة التداول 

.% 32.6

• حت�سن اأداء كافة القطاعات بدون ا�ستثناء، حيث �سهد موؤ�سر قطاع اخلدمات اأكرث ن�سبة ارتفاع بني القطاعات بلغت 64.42 % تاله موؤ�سر 
قطاع ال�سناعة بن�سبة 47.37 % تبعه موؤ�سر قطاع البنوك بن�سبة 36.43 % يف حني ارتفع قطاع التاأمني بن�سبة طفيفة بلغت 0.07 %.

مارات منها 3 �سركات اأجنبية فيما مت �سطب اإدراج اأ�سهم �سركتني، لريتفع بذلك عدد  • مت اإدراج 16 �سركة م�ساهمة عامة جديدة يف �سوق الإ
ال�سركات املدرجة من 106 �سركة يف نهاية العام 2006 اإىل 120 �سركة مع نهاية العام 2007.

يبني اجلدول رقم )1( ال�سركات التي مت اإدراجها خالل العام 2007 م�سنفة ح�سب القطاع.
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2007 
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82460.73
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47.37%36.43%0.07

%
163

10620061202007.

رقميبين العام) 1(الجدول خالل إدراجها تم التي القطاع2007الشركات حسب .مصنفة

تاريخاإلدراجالدولةالشركةطاعالقم
كتوبرأ16اإلماراتالعربيةالمتحدةاإلماراتدبيالوطنيالبنوك1
وـــــماي23اإلماراتالعربيةالمتحدةالفجيرةالوطنيةللتأمينالتأمين2
الفجيرةالتجاريالخدمات3 رــــيناي09اإلماراتالعربيةالمتحدةمركز
القابضة4 رــفبراي07اإلماراتالعربيةالمتحدةالخليجللمالحة
ارســـم05اإلماراتالعربيةالمتحدةشركةدبيللتطوير5
ارســـم07اإلماراتالعربيةالمتحدةسوقدبيالمالي6
وـــيولي17اإلماراتالعربيةالمتحدةالعربيةللطيران7
للتطوير8 سبتمبر05اإلماراتالعربيةالمتحدةشركةديار
سبتمبر09دولةالكويتلالستثمارالمجموعةالدولية9
سبتمبر10دولةالكويتالبتروليلالستثمارالخليجية10
للتمويلواالستثمار11 سبتمبر11دولةالكويتالمدينة
نوفمبر05ةالمتحدةاإلماراتالعربيالفردوسالقابضة12
رــــيناي08اإلماراتالعربيةالمتحدةأركانلموادالبناءالصناعات13
رـــيناي08اإلماراتالعربيةالمتحدةدبيللمرطبات14
رــــيناي11اإلماراتالعربيةالمتحدةالفجيرةلصناعاتالبناء15
للمياهالمعدنية16 لــبريأ17يةالمتحدةاإلماراتالعربغلفا

رقم البياني الرسم العام)1(يبين خالل المؤشر الشهور2007حركة .حسب

رقم (1)الرسم

�جلدول رقم )1(

7

�راق امل�لية خالل الع�م    م�رات لالأ اأداء �سوق الإ
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يبني الر�سم البياين رقم )2( ن�سبة منو املوؤ�سر �سهريًا خالل عام 2007.

يبني الر�سم البياين رقم )1( حركة املوؤ�سر خالل العام 2007 ح�سب ال�سهور.

�راق امل�لية خالل الع�م    م�رات لالأ اأداء �سوق الإ

�لر�شم �لبياين رقم )2(

�لر�شم �لبياين رقم )1(

8



7

وراق املالية، والقيمة ال�سوقية، وحجم التداول وعدد ال�سفقات  مارات لالأ يبني اجلدول رقم )2( تطور موؤ�سر �سوق الإ
عوام من 2001 اإىل نهاية العام 2007. �سافة اإىل عدد ال�سركات املدرجة لالأ بالإ

�جلدول رقم )2(

�لر�شم �لبياين رقم )3(
ور�ق �ملالية منذ �إطالقه، وحتى نهاية �لعام 2007 مار�ت لالأ �لتطور �ل�شنوي حلركة موؤ�شر �الإ
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عوام من 2001 - 2007 �راق امل�لية خالل الأ م�رات لالأ اأداء �سوق الإ

1000 1,116.68 1,253.36
1,657.24

3,251.57

6,839.97

4,031.01

6,016.21

عو�م �ل�شابقة وحتى نهاية �لعام 2007 ور�ق �ملالية خالل �الأ مار�ت لالأ ملخ�س �أد�ء �شوق �الإ

4

20012007

)2(
20012007. 

مؤشرسوقالسنة
بالدرهمالقيماإلمارات عددالصفقاتقيمةالتداولبالدرهمحجمالتداولباألسهمةالسوقية

عدد
الشركات
المدرجة

20011,116.6850,130,930,61377,253,9231,515,071,80919,33427

20021,253.36109,784,090,882209,230,2023,861,378,02036,34137

20031,657.24145,631,820,623561,439,8427,457,778,82050,71244

20043,251.57305,803,235,0706,069,276,45166,786,465,772299,28053

20056,839.97839,683,136,51233,811,933,303509,868,016,0482,300,45289

20064,031.01514,697,464,20050,939,871,239418,149,306,4073,138,749106

20076,016.21824,629,199,856157,318,141,814554,333,583,2143,354,617120

العام السابقةوحتىنهاية 2007ملخصأداءسوقاإلماراتلألوراقالماليةخاللاألعوام

رقم البياني )2(الرسم
العامال نهاية وحتى إطالقه، منذ المالية لألوراق اإلمارات مؤشر لحركة السنوي 2007تطور
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�لر�شم �لبياين رقم )4(
تطور حركة قيمة �لتد�ول �شنويا بالدرهم )2001  حتى نهاية 2007(

10

عوام من 2007-2001  �راق امل�لية خالل الأ م�رات لالأ اأداء �سوق الإ
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7

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ

�سهد ال�سوق اإرتفاعًا لفتًا يف اأ�سعار اأ�سهم ال�سركات املدرجة، وكان ذلك ملحوظا على م�ستوى كل القطاعات؛ فقد بلغ عدد ال�سركات التي 
ارتفع �سعر اإغالقها مع نهاية تداولت العام 2007 -مقارنة مع نهاية العام الذي �سبقه- 85 �سركة من اأ�سل 109 �سركة مت تداولها، يف حني 
انخف�ست اأ�سعار اإغالق اأ�سهم 17 �سركة وثبت اأ�سعار اإغالق 18 �سركة بينها 11 �سركة مل يتم تداول اأ�سهمها، علمًا باأن العدد الإجمايل 

لل�سركات املدرجة يف ال�سوق كما يظهره اجلدول رقم)3( هو 120 �سركة

�جلدول رقم )3(

�سرات القي��سية املوؤ
وراق املالية وال�سلع اإرتفاعًا ملحوظًا خالل عام 2007 حيث و�سل موؤ�سر ال�سوق اإىل م�ستوى 6,016.21  �سجل املوؤ�سر العام لهيئة الأ

نقطة مقارنة مع 4,031.01 نقطة يف نهاية العام 2006 اأي ما ن�سبته 49.25 %.
وراق املالية حيث يالحظ وجود ارتفاع يف جميع قطاعات  مارات لالأ ويظهر اجلدول التايل رقم )4( حركة القطاعات يف �سوق الإ
ال�سوق مع نهاية العام مقارنة مع نهاية عام 2006 حيث ارتفع قطاع اخلدمات بن�سبة 64.42 % وقطاع ال�سناعة بن�سبة 47.37 %، 

وقطاع البنوك بن�سبة 36.43 %، وقطاع التاأمني بن�سبة 0.07 %.

وراق املالية. مارات لالأ يبني اجلدول رقم )4( حركة القطاعات يف �سوق الإ

6
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20076,016.21

4,031.01200649.25% 
)4(

200664.42 %47.37 %
36.43%0.07% 

)4(.

اإلغالقفينهايةالقطاعات
2007العام

اإلغالقفينهاية
2006مالعا

نسبةالتغير
%السنوي

قيمةالتداول
)درهم(السنوي

ةالقيمةالسوقي

5,953.884,364.0136.4344,197,035,329292,897,658,176البنوك

6,311.963,838.9664.42446,113,816,839441,226,642,784الخدمات

3,640.413,637.800.0714,912,707,35923,082,505,968التأمين

651.87442.3247.3749,110,023,68767,422,392,928الصناعات

العام 6,016.214,031.0149.25554,333,583,214824,629,199,856المؤشر

األوراقالماليةوالسلعالمصدر هيئة
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وراق املالية خالل عام 2007،  مارات لالأ ي�سري الر�سم البياين رقم )5( اإىل اأداء املوؤ�سرات القطاعية املمثلة ل�سوق الإ
وكما هو وا�سح بالر�سم فقد �سهدت كل املوؤ�سرات القطاعية ارتفاعًا خالل هذه الفرتة.

�لر�شم �لبياين رقم )5(

البنـوكاخلدماتالتاأمنيال�سناعاتاملوؤ�سر العام

�سهم املتداولة خالل العام 2007 حوايل 554.33 مليار درهم، يف حني بلغ عدد ال�سفقات املنفذة حوايل3.35  مليون  جمالية لالأ بلغت القيمة الإ
�سهم املتداولة اإىل 157.32 مليار �سهم تقريبًا خالل نف�س الفرتة.  �سفقة، كما ارتفع عدد الأ

يبني اجلدول رقم )5( مقارنة حركة التداول يف الفرتات الربعية والن�سفية من العام 2007.

حركة التدا�ل يف ال�سوق

�جلدول رقم )5(

12

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ
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رقمالرسمال )3(بياني
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البنوك الخدمات التأمین الصناعات العام المؤشر

األوراقالماليةوالسلعالمصدر هيئة

ا في التداول لسوقحركة

2007554.33
3.35157.32 

رقم الجدول التداو) 5(يبين حركة والنصفيةلمقارنة الربعية الفترات 2007العاممنفي

%الصفقاتعدد)درهم(القيمة)سهم(الحجمم2007الفترةمنالعام

112,819,602,32155,959,557,919493,23910.09عـــالرب

237,249,227,930121,642,570,783926,21321.94عــالرب

150,068,830,251177,602,128,7021,419,45232.04النصف

330,722,376,99484,102,483,108582,49315.17عــــالرب

476,526,934,569292,628,971,4031,352,67252.79عــــالرب

2107,249,311,563376,731,454,5111,935,16567.96النصف

157,318,141,814554,333,583,2133,354,617100.00المجموع

األوراقالماليةوالسلعوسوقأبوظبيلألوراقالماليةوسوقدبيالماليالمصدر .هيئة



وراق املالية تنفيذ 1.1  مليون �سفقة تقريبا من خالل تداول 52.06 مليار �سهم بلغت قيمتها 175.34  خالل العام 2007 مت يف �سوق اأبوظبي لالأ
مليار درهم، اأما يف �سوق دبي املايل فقد مت تنفيذ 2.2 مليون �سفقة تقريبا من خالل تداول 105.25 مليار �سهم بلغت قيمتها حوايل 378.99 

مليار درهم.
وراق املالية و�سوق دبي املايل. يو�سح اجلدول رقم )6( توزيع حركة التداول بني �سوق اأبوظبي لالأ

�جلدول رقم )6(

وراق املالية مارات لالأ وتبني الر�سوم البيانية من رقم ) 6 ( اإىل رقم  ) 10 ( جملة من املعطيات بخ�سو�س حركة التداول يف �سوق الإ

�لر�شم �لبياين رقم )6(

توزيع حركة �لتد�ول بني �شوقي �أبوظبي ودبي خالل �لعام 2007
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�سوق دبي املايل
وراق املالية �سوق اأبو ظبي لالأ

مق�رنة حركة التدا�ل بني ال�سوقني

8

السوقين بين التداول حركة مقارنة

20071.152.06
175.342.2105.25

378.99 

رقميوضح بين)6(الجدول التداول حركة الماليتوزيع دبي وسوق المالية لألوراق أبوظبي .سوق

الفترة
قدبيالماليسوسوقأبوظبيلألوراقالمالية

الصفقاتعدد)درهم(القيمة)سهم(الحجمالصفقاتعدد)درهم(القيمة)سهم(الحجم
14,265,260,28213,000,726,533153,6828,554,342,03942,958,831,386339,557عـــالرب

214,002,598,51738,492,556,034312,21423,246,629,41383,150,014,749613,999عــالرب

118,267,858,79951,493,282,567465,89631,800,971,452126,108,846,135953,556النصف

310,134,737,94429,354,444,464206,17520,587,639,05054,748,038,644376,318عــالرب

423,658,500,36694,494,994,540430,53852,868,434,203198,133,976,863922,134عـــالرب

233,793,238,310123,849,439,004636,71373,456,073,253252,882,015,5071,298,452النصف

52,061,097,109175,342,721,5711,102,609105,257,044,705378,990,861,6422,252,008المجموع
%68.37%66.91%32.87%31.63%33.09%النسبة 67.13

48 

رقم البياني (4)الرسم
التداول حركة ودبيتوزيع أبوظبي سوقي ابين 2007لعامخالل
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�لر�شم �لبياين رقم )8(
ور�ق �ملالية مار�ت لالأ تطور قيمة �لتد�ول �شهريا بالدرهم خالل �لعام 2007 يف �شوق �الإ

�لر�شم �لبياين رقم )9(
ور�ق �ملالية خالل �لعام 2007 مار�ت لالأ تطور عدد �ل�شفقات �شهريا يف �شوق �الإ
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حركة التدا�ل للقط�ع �ال�سوق 
�سهم  جمالية لالأ ول من حيث قيمة التداولت خالل العام 2007 وبح�سة بلغت ن�سبتها 80.48 % من القيمة الإ احتل قطاع اخلدمات املركز الأ

املتداولة، يليه قطاع ال�سناعات بن�سبة 8.86 %، ثم قطاع البنوك بن�سبة 7.97 %، واأخريًا قطاع التاأمني بن�سبة 2.69 %.

ويبني اجلدول رقم )7( حركة التداول ح�سب القطاع خالل العام 2007.

�لر�شم �لبياين رقم )10(
ر�شم بياين يو�شح توزيع �لتد�ول ح�شب �لقطاع خالل �لعام 2007

�جلدول رقم )7(

16

11

والسوق للقطاع التداول حركات

200780.48%
8.86%7.97%2.69

% 
رقم الجدول العام) 7(ويبين خالل القطاع حسب التداول .2007حركة

% بالدرهمقيمةالتداول القطاع

80.48 446,113,816,839 الخدمات
8.86 49,110,023,687 الصناعات
7.97 44,197,035,329 البنوك
2.69 14,912,707,359 التأمين
100 554,333,583,214 المجموع

سوقأبوظبيلألوراقالماليةوسوقدبيالماليالمصدر

رقم البياني (8)الرسم
العام خالل القطاع حسب التداول توزيع يوضح بياني 2007رسم

2.69%

8.86%
7.97%

80.48%
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الخدمات
التأمین
الصناعة

سوقأبوظبيلألوراقالماليةوسوقدبيالماليالمصدر
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يبني اجلدول رقم )8( قيم التداول بالدرهم ح�سب القطاع وال�سوق املايل وِن�َسِبها من الإجمايل خالل العام 2007

�سهم، حيث ارتفعت القيمة ال�سوقية لــ 85 من اأ�سل 109 �سركة مت تداولها يف ال�سوق بينما  �سهد العام 2007 ارتفاعا لفتًا يف اأ�سعار معظم الأ
انخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 17 �سركة وحافظت 18 �سركة على �سعر اإغالقها ال�سابق.

اأعلى حركة تداول خالل الفرتة؛ حيث بلغت قيمة التداول خالل الفرتة ل�سركة  اإعمار العقارية و�سركة �سوق دبي املايل  و�سجل �سهما �سركة 
اإعمار العقارية حوايل 80.01 مليار درهم و�سركة �سوق دبي املايل حوايل 55.08 مليار درهم، وحقق �سهما �سركة �سوق دبي املايل و�سركة �سروح 
العقارية اأكرث ارتفاعا يف القيمة ال�سوقية حيث ارتفعت القيمة ال�سوقية لل�سركتني بن�سبة  520.00 % و 282.02 %على التوايل. كما �سجل �سهما 

�سكندنافية للتاأمني اأكرب ن�سبة انخفا�س وهي 50.00 % و 44.94 %على التوايل. �سركة دبي للتاأمني والإ
 

وراق املالية. مارات لالأ كرث تداول يف �سوق الإ يو�سح اجلدول رقم )9( ال�سركات الأ

�جلدول رقم )9(

حركة تدا�ل اأ�سهم ال�سرك�ت املدرجة

�جلدول رقم )8(

12

رقم الجدول الماليقيم)8(يبين والسوق القطاع حسب بالدرهم اإلجماليبِسونالتداول من خـاللها
2007لعاما

سوقاإلماراتلألوراقالماليةسوقأبوظبيلألوراقالماليةسوقدبيالماليالقطاع
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%554,333,583,214100.00%175,342,721,57231.63%378,990,861,64268.37المجموع
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�جلدول رقم )10(

وراق املالية. مارات لالأ �سعار يف �سوق الإ على منوًا يف الأ يو�سح اجلدول رقم )10( ال�سركات الأ

وراق املالية. مارات لالأ �سعار يف �سوق الإ كرث انخفا�سا يف الأ يو�سح اجلدول رقم )11( ال�سركات الأ

�جلدول رقم )11(
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1- قط�ع البنوك

يبني  اجلدول رقم )12( بع�س املعلومات املتعلقة بالتداول وحركة ال�سهم خالل العام 2007 واخلا�سة ب�سركات قطاع البنوك.

�جلدول رقم )12(

14

2007

البنوك-1 قطاع

رقم السهم(12)الجدول وحركة بالتداول المتعلقة المعلومات بعض والخاصة2007عامالخالليبين
قطاع .البنوكبشركات

اإلغالقنهايةالبنوك
2007العام

اإلغالقنهاية
2006العام

يرالتغ
السنوي

نسبةالتغير
%السنوي

قيمةالتداول
السنوي

عدد
القيمةالسوقيةالصفقات

6.425.820.6010.313,351,207,60516,19925,680,000,000بنكأبوظبيالتجاري

63.0051.2011.8023.057,431,687,79445,6519,450,000,000بوظبياإلسالميمصرفأ

214.8515.02219,5969546,059,300-1215.151430.00بنكاالماراتالعربيةلالستثمار

3.162.740.4215.33382,009,0462,4323,950,000,000بنكالشارقة

10.307.602.7035.53252,733,04966311,633,610,000بنكدبيالتجاري

3.142.500.6425.60574,139,2892,5643,419,462,000البنكالتجاريالدولي

0----------23.90)مصر(البنكالتجاريالدولي

11.007.553.4545.7019,171,214,159109,22632,956,000,000بنكدبياإلسالمي

822,250,000----------1.10اراتاإلسالميمصرفاالم

14.509.305.2055.91854,653,7113,88759,840,110,000اإلماراتدبيالوطني

22.2012.1010.1083.476,073,839,22211,91627,750,000,000بنكالخليجاألول

التمويل 10.308.341.9623.50276,670,5741,2862,060,000,000دار

11.508.782.7230.987,497,1841580بيتالتمويلالخليجي

3.602.521.0842.86143,885,7261,1693,600,000,000بنكاإلستثمار

308.00207.70100.3048.2990,341,2475834,682,450,000بنكالمشرق

22.7015.966.7442.231,282,019,7754,80636,122,600,000بنكأبوظبيالوطني

5.285.000.285.6010,748,8191575,808,000,000بنكالفجيرةالوطني

8.405.003.4068.00160,094,7851445,544,000,000بنكأمالقيوينالوطني

4.062.531.5360.471,201,526,8328,2544,466,000,000مصرفالشارقةاإلسالمي

8.506.452.0531.7875,744,7431465,241,844,000يخيمةالوطنرأسال

322,194,6313184,747,141,000-0.476.58-6.677.14البنكالعربيالمتحد

9.336.902.4335.221,634,563,7995,40514,578,120,000تحادالوطنيبنكاال

43,296,991,585214,448292,897,700,000شركة22: المجموع

التأمين-2 قطاع
19

حركة التدا�ل ح�سب القط�ع �القيمة ال�سوقية لل�سرك�ت

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ



2 - قط�ع الت�أمني
يبني اجلدول رقم )13( بع�س املعلومات اخلا�سة بالتداول وحركة ال�سهم خالل العام 2007 واخلا�سة ب�سركات قطاع التاأمني.

�جلدول رقم )13(

15

رقم السهم(13)الجدول وحركة بالتداول الخاصة المعلومات بعض العاميبين والخاصة2007خالل
قطاع .التأمينبشركات

القيمةالسوقيةعددقيمةالتداولنسبةالتغيرالتغييراإلغالقنهايةاإلغالقنهايةالتأمين الصفقاتالسنوي%السنويالسنوي2006العام2007العام
146.00133.0512.959.7320,983,399371,752,000,000شركةالعينللتأمين

9.428.710.718.1596,577,918872,355,000,000شركةالبحيرةللتأمين

5.6585,442,0082862,406,000,000-0.48-8.028.50شركةأبوظبيالوطنيةللتأمين

300.00300.000.000.00150,0001225,000,000الفجيرةالوطنيةللتأمين

11.4896,882,7081,467648,000,000-0.21-1.621.83شركةالخزنةللتأمين

383,520,000----------639.20الالينسللتأمين

دبياإلسالميةللتأمينوإعادة
28.0019.708.3042.132,536,516,33026,333560,000,000التأمين

331,360,000----------165.68المشرقالعربيللتأمين

العربيةللتأمين 3.382.650.7327.5544,014,0848020)أريج(المجموعة

44.9423,719,73569343,000,000-2.00-2.454.45اإلسكندنافيةللتأمين

الوطنيةللتأمين 799,500,000----------5.33الصقر

7.487.000.486.8637,704,268128897,600,000شركةالوثبةالوطنيةللتأمين

6.506.500.000.0027,983,87064487,500,000شركةالظفرةللتأمين

50.005,445,39736213,750,000-28.50-28.5057.00شركةدبيللتأمين

4.183.240.9429.017,845,709164418,000,000لوطنيةللتأمينشركةدبيا

30.2558,537,0722991,012,800,000-3.66-8.4412.10شركةاإلماراتللتأمين

العربيةللتأمين 3.792.960.8328.0411,578,332,038115,2224,169,000,000اإلسالمية

816,714,400----------6.71الشركةالوطنيةللتأميناتالعامة

29.4615,938,5491732,898,188,000-4.28-10.2514.53شركةعمانللتأمين

5.704.780.9219.257,247,41416399,000,000رأسالخيمةالوطنيةللتأمين

6.504.502.0044.4439,116,36249650,000,000الشارقةللتأمين

6.073.073.0097.72137,063,1561,787364,200,000تـكـافـل

5.505.500.000.002,704,0005275,000,000شركةالتأمينالمتحدة

3.061.631.4387.7390,503,344592677,373,800شركةاإلتحادللتأمين

14,912,707,359147,61723,082,500,000شركة24: المجموع
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يبني اجلدول رقم )14( بع�س املعلومات اخلا�سة بالتداول وحركة ال�سهم خالل العام 2007 واخلا�سة ب�سركات قطاع اخلدمات.
�جلدول رقم )14(

16

الخدماتق-3 طاع

رقم السهم(14)الجدول وحركة بالتداول الخاصة المعلومات بعض والخاصة2007عامالخالليبين
الخدمات قطاع .بشركات

الخدمات
عددقيمةالتداولنسبةالتغيرالتغييراإلغالقنهايةاإلغالقنهاية

سوقيةالقيمةال الصفقاتيالسنو%السنويالسنوي2006العام2007العام
--------------الفجيرةالتجاريمركز

البترولي لإلستثمار 3.742.161.5873.157,831,735,26471,3853,366,000,000آبار

3.372.101.2760.48113,363,7381,4531,362,666,000شركةطيرانأبوظبي

1.971.000.9797.0026,000,914,963190,1919,193,398,000العربيةللطيران

العقارية 12.103.928.18208.6731,372,451,60998,66825,804,230,000الدار

2.681.001.68168.0030,205,2228521,608,000,000الفردوسالقابضة

للتمويلواالستثمار 10.3010.300.000.00332,891,0173,2940المدينة

5.135.130.000.0023,914,076,334208,7687,695,000,000مويلشركةأمالكللت

3.042.400.6426.676,200,413,47274,3753,344,000,000أرامكس

9.334.614.72102.397,509,550,78343,7005,579,340,000شركةأرابتكالقابضة

لزراعةاألسماك 5.973.762.2158.7830,419,4081,052179,100,000الشركةالعالمية

9.52978,07260-0.40-3.804.20بيانلإلستثمار

2.242.000.2412.0032,200322,400,000شركةدبيللتطوير

للتطوير 2.921.001.92192.0046,319,816,916189,33216,871,760,000شركةديار

6.201.005.20520.0055,086,421,964334,86449,600,000,000سوقدبيالمالي

5.453.921.5339.0324,569,934,212149,37711,830,530,000شركةدبيلإلستثمار

5.651.853.80205.41136,500,3932,065461,175,600شركةاإلماراتللقيادة

7.416.540.8713.3011,051,616,82387,56629,640,000,000)دو(االتصاالتالمتكاملة

العقارية 14.9012.202.7022.1380,015,430,290239,47390,835,290,000شركةإعمار

23.0515.417.6449.586,431,578,10524,332115,048,300,000مؤسسةاإلماراتلالتصاالت

8.796.222.5741.32402,254,2612,2554,746,600,000الخليجيةلإلستثماراتالعامة

العالمي 14.7512.002.7522.92423,915,1733130اإلستثمار

6.104.042.0650.996,065,81029671,000,000الخليجالطبية

البترولي 6.505.520.9817.751,243,805220الخليجيةلإلستثمار

31.992,917,882480-2.22-4.726.94المشروعاتالكبرىالعقارية

القابضة 1.651.000.6565.0022,892,606,439170,6662,730,750,000الخليجللمالحة

3 - قط�ع اخلدم�ت

21

حركة التدا�ل ح�سب القط�ع �القيمة ال�سوقية لل�سرك�ت

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ



17

القيمةالسوقيةعددقيمةالتداولنسبةالتغيرالتغييراإلغالقنهايةنهايةاإلغالقالخدمات
الصفقاتالسنوي%السنويالسنوي2006العام2007العام

11.7510.501.2511.905,728,758990اليةاإلستشاراتالم

17.54682,40090-1.00-4.705.70المجموعةالدوليةلإلستثمار

القابضة 10.257.322.9340.0322,212,0221700المزايا

8.204.353.8588.5157,866,5008331,385,800,000الجرافاتالبحرية

20.99242,86660-1.61-6.067.67الوطنيةالعقارية

ماراتلالستثمارعمانواإل
34.3530.004.3514.503,427,7254440القابضة

للتأجير 2.660.981.68171.4322,199,322,937108,1913,990,000,000شركةالواحةالعالمية

17.26151,309130-6.05-29.0035.05تصاالتفلسطينا

235.00220.0015.006.8292,275,2573480اتصاالتقطر

2.461.480.9866.2211,407,867,11592,6204,920,000,000رأسالخيمةالعقارية

20.9019.551.356.91772,182230السالمالعالميةلالستثمارات

مجمعاتاألسواقالتجارية
0----------5.68الكويتية

6.504.691.8138.591,341,120,62011,9143,575,000,000بيتالاشعاعك

8.712.286.43282.0221,093,040,71297,76521,775,000,000صروحالعقارية

تصاالتالشركةالسودانيةلال
8.167.800.364.621,849,274,21814,3490المحدودة

الشركةالوطنيةللتبريد
3.412.071.3464.736,607,846,81283,6313,866,940,000تبريد-المركزي

6.854.132.7265.8619,200,363,427114,5156,850,000,000تمويـل

5.132.412.72112.8611,258,115,05487,21214,274,360,000شركةاإلتحادالعقارية

11.14296,172,772700-2.45-19.5522.00)أجيليتي(المخازنالعمومية

446,113,816,8392,506,301441,226,600,000شركة45: المجموع

3 - قط�ع اخلدم�ت ) ت�بع (
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حركة التدا�ل ح�سب القط�ع �القيمة ال�سوقية لل�سرك�ت

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
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 تابع .. �جلدول رقم )14(



يبني  اجلدول رقم )15( بع�س املعلومات اخلا�سة بالتداول وحركة ال�سهم خالل العام 2007 واخلا�سة ب�سركات قطاع ال�سناعة.

�جلدول رقم )15(

4 - قط�ع ال�سن�عة

18

الصناعة-4 قطاع

رقم خالل(15)الجدول السهم وحركة بالتداول الخاصة المعلومات بعض والخاصة2007عاماليبين
الصناعة قطاع .بشركات

رقم (15)الجدول

الصناعات
عددقيمةالتداولنسبةالتغيررالتغيايةاإلغالقنهاإلغالقنهاية

القيمةالسوقية الصفقاتالسنوي%السنويالسنوي2006العام2007العام
6.356.050.304.9699,458130صناعاتالخرسانةالخلوية

للفنادقشركةأبو 8.944.714.2389.81588,093,6711,8806,436,799,000ظبيالوطنية

5.062.852.2177.5492,471,9461,508975,163,200أبوظبيلبناءالسفنشركة

2.031.300.7356.153,545,978,61448,5591,218,000,000أغــذيــة

129,981,300----------193.35العربيةللصناعاتالثقيلة

3.801.752.05117.1419,031,567,860163,1936,650,000,000أركانلموادالبناء

شركةأبوظبيلموادالبناء
)بلدكو(

3.913.97-0.06-1.51744,954,8106,0781,173,000,000

2.181.570.6138.8510,372,055,016143,05812,883,800,000دانةغاز

15.7512.003.7531.25725,80016787,500,000دبيللمرطبات

4.203.081.1236.367,351,968226420,000,000لبناءالفجيرةلصناعاتا

1.1142,587,6593211,227,383,000-0.05-4.454.50سمنتالفجيرةأ

4.153.700.4512.1662,126,4761,338415,000,000فودكوالقابضة

6.123.512.6174.362,003,240,8579,6824,369,663,000سمنتالخليجأشركة

للمياهالمعدنية 50,000,000----------2.00غلفا

199,200,000----------6.64مياهجيما

2.371.860.5127.42107,508,9772,0011,477,856,000)جلفار(الخليجللصناعاتالدوائية

11.009.801.2012.2412,864,2883123,036,000,000سمنتالوطنيةاأل

مؤسسةالوطنيةللسياحةال
9.104.654.4595.7060,706,382199910,000,100والفنادق

16.6514.352.3016.03180,82550مجموعةالصناعاتالوطنية

3.051.721.3377.3371,302,420566915,000,000سمنتأمالقيوينأ

2.112.070.041.933,706,814,45534,6491,021,240,000سمنتشركةرأسالخيمةلأل

4.834.770.061.2643,143,8926222,247,475,000شركةسيراميكرأسالخيمة

2.181.720.4626.74629,013,1526,2561,018,060,000سمنتاألبيضرأسالخيمةلصناعةاأل

20.894,011,19676307,584,000-0.94-3.564.50العلفسالخيمةللدواجنوأشركةر

5.003.521.4842.05246,485,9471,6872,349,014,000سمنتالشارقةأ

3.552.151.4065.127,604,642,05260,49114,732,500,000أبوظبيالوطنيةللطاقة

4.133.910.225.63132,095,9671,4072,289,672,000سمنتاالتحادأشركة

82,500,000----------3.30األغذيةالمتحدة

لأل 100,000,000----------400.00بانلكايبارا

49,110,023,687484,14367,422,400,000شركة29: المجموع
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حركة التدا�ل ح�سب القط�ع �القيمة ال�سوقية لل�سرك�ت

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ



1- قط�ع البنوك

�سافة اإىل كل من  يبني اجلدول التايل مقارنة بني اأرباح ال�سركات خالل العامني 2006 و2007 ومعدل النمو املحقق يف ربحية كل �سركة ، بالإ
م�ساعف الربحية والعائد على ال�سهم لل�سركة ، وذلك لقطاع البنوك.

�جلدول رقم )16(

24

�سرات امل�لية لل�سرك�ت ن�سبة النمو ح�سب القط�ع �بع�س املوؤ

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ

:  المجموع شركة24

اإلغالقنهايةالبنوك
2007العام

مضاعفأرباح
)مرة(السهم

2006األرباحخاللريعالسهم
)باأللفدرهم(

2007األرباحخالل
)باأللفدرهم(

نسبةالنمو
)%(فياألرباح

2.90-6.4212.840.52,147,1992,084,930بنكأبوظبيالتجاري

63.0012.305.12571,951769,04434.46مصرفأبوظبياإلسالمي

26.40-1,215.1520.7558.5635,95926,467بنكاالماراتالعربيةلالستثمار

3.169.880.32320,122404,00126.20بنكالشارقة

10.3012.260.84601,372935,91755.63بنكدبيالتجاري

3.1410.470.38,656320,6203604.02البنكالتجاريالدولي

23.906.113.91513,144862,96268.17) مصر(البنكالتجاريالدولي

11.0013.250.831,577,8432,512,82159.26بنكدبياإلسالمي

------------بنكاإلماراتالدولي

1.103.440.32117,460238,533103.08مصرفاالماراتاإلسالمي

14.5016.860.861,888,2922,770,90846.74اإلماراتدبيالوطني

22.2013.791.611,535,8502,008,15930.75بنكالخليجاألول

التمويل 10.3010.201.01160,604202,80926.28دار

11.506.571.75778,2131,261,19962.06بيتالتمويلالخليجي

3.6012.410.29175,624290,36565.33بنكاإلستثمار

308.0018.2516.881,642,7422,125,99529.42بنكالمشرق

22.7014.461.572,105,8852,505,13718.96بنكأبوظبيالوطني

----1,106,347------بنكدبيالوطني

5.2818.210.29237,553323,84836.33بنكالفجيرةالوطني

8.4016.470.5187,958333,770279.47بنكأمالقيوينالوطني

اإلسالمي 4.0615.040.27200,648301,83950.43مصرفالشارقة

8.5013.080.65258,810401,38855.09رأسالخيمةالوطني

6.6722.230.3158,154211,34833.63البنكالعربيالمتحد

9.3312.440.751,009,5041,179,35116.82بنكاألتحادالوطني

13.2417,239,89022,071,41028.03شركة24:  المجموع



�سافة اإىل كل من  يبني اجلدول التايل مقارنة بني اأرباح ال�سركات خالل العامني 2006 و2007 ومعدل النمو املحقق يف ربحية كل �سركة ، بالإ
م�ساعف الربحية والعائد على ال�سهم لل�سركة ، وذلك لقطاع التاأمني.

2 - قط�ع الت�أمني

اإلغالقنهايةالتأمين
2007العام

مضاعفأرباح
)مرة(السهم

2006األرباحخاللريعالسهم
)باأللفدرهم(

2007األرباحخالل
)باأللفدرهم(

نسبةالنموفي
)%(األرباح

العينللتأمين 146.008.4217.34183,123208,10113.64شركة

البحيرةللتأمين 9.4214.720.64120,018160,72533.92شركة

أبوظبيالوطنيةللتأمين 8.027.291.1301,107330,2379.67شركة

للتأ 55,233511.94(13,408)300.004.0773.64مينالفجيرةالوطنية

الخزنةللتأمين 1.624.630.3581,150138,96471.24شركة

639.207.4785.5333,58751,31852.79الالينسللتأمين

41,560402.59(13,735)28.0014.291.96دبياإلسالميةللتأمينوإعادةالتأمين

165.682.4368.0595,075136,10543.16تأمينالمشرقالعربيلل

العربيةللتأمين 22.27-3.388.450.4111,44386,814)أريج(–المجموعة

2.454.020.617,03184,9711108.52اإلسكندنافيةللتأمين

الوطنيةللتأمين 5.334.681.1411,722121,285934.68الصقر

الوثبةالوط 7.4813.120.5737,85067,94979.52نيةللتأمينشركة

الظفرةللتأمين 6.508.230.7941,98959,62041.99شركة

44,075289.05(23,314)28.504.935.78شركةدبيللتأمين

4.1811.610.3630,18036,05022.89شركةدبيالوطنيةللتأمين

اإلماراتللتأمين 8.447.471.1383,095135,75463.37شركة

العربيةللتأمين 15.03-3.7927.070.14182,141154,767اإلسالمية

الوطنيةللتأميناتالعامة 6.717.460.9237109,11045938.02الشركة

10.254.702.18202,751631,104211.27شركةعمانللتأمين

5.709.830.5823,32840,36373.02رأسالخيمةالوطنيةللتأمين

113,110258.04(71,569)6.505.751.13الشارقةللتأمين

6.0733.720.188,09410,57230.62تـكـافـل

التأمينالمتحدة 5.506.250.887,09844,114521.51شركة

اإلتحادللتأمين 81,731295.67(41,769)3.067.850.39شركة

9.521,397,2242,943,633110.68شركة24:  المجموع

�جلدول رقم )17(

25

�سرات امل�لية لل�سرك�ت ن�سبة النمو ح�سب القط�ع �بع�س املوؤ

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ



3- قط�ع اخلدم�ت

�سافة اإىل كل من  يبني اجلدول التايل مقارنة بني اأرباح ال�سركات خالل العامني 2006 و2007 ومعدل النمو املحقق يف ربحية كل �سركة ، بالإ
م�ساعف الربحية والعائد على ال�سهم لل�سركة ، وذلك لقطاع اخلدمات.

�جلدول رقم )18(

اإلغالقنهايةالخدمات
2007العام

مضاعفأرباح
)مرة(السهم

2006األرباحخاللريعالسهم
)باأللفدرهم(

2007األرباحخالل
)باأللفدرهم(

نسبةالنموفي
)%(األرباح

للطاقة 3.7414.960.25147,202372,750153.22آبار

3.3717.740.1950,50175,86650.23شركةطيرانأبوظبي

--281,972--1.9732.830.06العربيةللطيران

العقارية 12.1011.001.101,2501,94155.28الدار

35,5576198.97(583)2.6867.000.04*الفردوسالقابضة

للتمويلواالستثمارالمد 10.305.951.7396,076296,366208.47ينة

أمالكللتمويل 5.1325.650.2130,423302,862132.22شركة

3.0427.640.11109,004141,06729.41أرامكس

أرابتكالقابضة 9.3310.370.9218,828577,537163.92شركة

لزراعةاألسماك العالمية 2,243111.16(20,105)5.9785.290.07الشركة

101,040218.12(91,940)3.801.203.17بيانلإلستثمار

2.243.250.694284597.24شركةدبيللتطوير

للتطوير --416,372--2.9241.710.07شركةديار

--1,439,607--6.2034.440.18سوقدبيالمالي

5.457.900.69992,8451,592,49860.40شركةدبيلإلستثمار

اإلماراتللقيادة 5.657.960.713,86758,2481406.27شركة

45.38-(885,267)(608,923)0.22-33.68-7.41)دو(االتصاالتالمتكاملة

العقارية إعمار 14.9013.801.086,355,7396,536,3582.84شركة

23.0515.791.465,859,7477,296,64424.52تمؤسسةاإلماراتلالتصاال

الفجيرةالتجاري 93.27-1.004.550.2225,5781,721مركز

8.798.531.03436,945625,96143.26الخليجيةلإلستثماراتالعامة

العالمي 14.759.391.57915,7291,236,66135.05اإلستثمار

6.109.530.6430,53470,257130.10الخليجالطبية

البترولي 2.40-6.501.016.4391,04788,860الخليجيةلإلستثمار

4.720.578.24164,943317,13992.27المشروعاتالكبرىالعقارية

--116,048--1.6523.570.07الخليجللمالحةالقابضة

1,277,829406.85(416,433)11.754.212.79اإلستشاراتالمالية

6.02-4.705.280.89301,946283,760المجموعةالدوليةلإلستثمار

القابضة 10.256.831.5299,912429,52643.22المزايا

8.206.511.2644,419213,131379.82الجرافاتالبحرية

6.060.767.96442,400534,00720.71الوطنيةالعقارية

القابضةعمانواالمارات 34.351.5222.5830,578175,947475.40لالستثمار

2.6624.180.1195,763170,73178.28الواحةكابيتال

29.0011.152.6292,961342,70016.98إتصاالتفلسطين

235.0013.8716.941,671,2631,896,77213.49اتصاالتقطر

2.469.840.25473,897496,2284.71رأسالخيمةالعقارية

0.75-20.9013.401.56131,064130,078السالمالعالميةلالستثمارات

5.680.5111.0563,046184,168192.12مجمعاتاألسواقالتجارية

6.5010.570.615154,613343,837122.39**شعاعكبيتال

8.7117.420.5975,5301,257,39128.89صروحالعقارية

السودانيةلألتصاالتالمحدودة 66.79-8.167.031.17442,680,916890,349الشركة

للتبريدالمركزي الوطنية 19.24-3.4156.830.06125,257101,163)تبريد(الشركة

47.03-6.8515.220.45851,821451,239تمويـل

اإلتحادالعقارية 5.1320.520.25613,968684,43111.48شركة

19.558.392.332,130,5462,191,1862.85)أجيليتي(المخازنالعمومية

15.1625,872,60233,155,23928.15شركة45:المجموع

اأرباح الفردو�س القاب�سة فقط لت�سعة اأ�سهر حتى نهاية 2007 باإعتبار نهاية �سنتها املالية يف 31 مار�س من كل عام
اأرباح �سعاع كابيتال فقط لت�سعة اأ�سهر حتى نهاية 2007 باإعتبار نهاية �سنتها املالية يف 31 مار�س من كل عـــــــــــــام
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�سرات امل�لية لل�سرك�ت ن�سبة النمو ح�سب القط�ع �بع�س املوؤ

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ



�سافة اإىل كل من  يبني اجلدول التايل مقارنة بني اأرباح ال�سركات خالل العامني 2006 و2007 ومعدل النمو املحقق يف ربحية كل �سركة ، بالإ
م�ساعف الربحية والعائد على ال�سهم لل�سركة ، وذلك لقطاع ال�سناعة.

4 - قط�ع ال�سن�عة

�جلدول رقم )19(

اإلغالقنهايةالصناعة
2007العام

مضاعفأرباح
)مرة(السهم

2006األرباحخاللريعالسهم
)باأللفدرهم(

2007األرباحخالل
)باأللفدرهم(

نسبةالنموفي
)%(األرباح

6.354.121.54177,411294,98066.27صناعاتالخرسانةالخلوية

أبوظبيالوطنيةللفنادق 8.9413.550.66292,517471,65961.24شركة

أبوظبيلبناءالسفن 44.53-5.0637.480.13546,95226,044شركة

2.0331.720.06429,10138,14831.09أغــذيــة

193.352.4578.8624,28453,014118.31العربيةللصناعاتالثقيلة

البناء 3.8032.760.116175,110202,66915.74أركانلمواد

أبوظبيلموادالبناء 20.61-3.9120.580.1974,21358,918)بلدكو(شركة

86.36-2.18114.740.019814,000111,000دانةغاز

15.7537.500.4220,12221,1044.88دبيللمرطبات

4.2011.670.3620,76635,55771.23الفجيرةلصناعاتالبناء

4.457.180.62150,214173,22515.32اسمنتالفجيرة

59.42-4.1516.600.2560,72624,645فودكوالقابضة

إسمنتالخليجشر 6.1210.550.58110,190413,823275.55كة

للمياهالمعدنية 2.0025.000.082192,300950.23غلفا

23.25-6.6460.360.114,2543,265مياهجيما

الخليجللصناعاتالدوائية 2.376.580.3666,663207,461211.21)جلفار(شركة

6.57-11.0015.070.73216,130201,920اإلسمنتالوطنية

للسياحةوالفنادق 9.1010.960.8311,87682,869597.77المؤسسةالوطنية

16.656.712.482,500,3113,199,72827.97مجموعةالصناعاتالوطنية

106,9701006.69(11,798)3.058.540.357إسمنتأمالقيوين

رأسالخيمةلإلسمنت 56.33-2.1119.180.11125,79054,935شركة

4.8313.800.35153,694169,72710.43شركةسيراميكرأسالخيمة

2.186.410.3467,395160,516138.17رأسالخيمةلصناعةاإلسمنتاألبيض

راسالخيمةللدواجنوالعلف 3.566.030.599,37451,463449.00شركة

5.005.880.85250,394408,20363.02اسمنتالشارقة

3.5514.200.25806,1541,375,62670.64أبوظبيالوطنيةللطاقة

إسمنتاالتحاد 3.54-4.1313.320.31178,832172,499شركة

3.306.350.524,73912,929172.83األغذيةالمتحدة

لاللبان 400.004.7684.0512,32921,01270.43كايبارا

19.456,391,9628,156,21127.60شركة29: المجموع

 14.34 50,901,678 66,326,492% 30.30

27

--

�سرات امل�لية لل�سرك�ت ن�سبة النمو ح�سب القط�ع �بع�س املوؤ

حـ�سـ�ئية التف�سيلية الن�سرة الإ
�راق امل�لية خالل الع�م م�رات لالأ عن اأداء �سوق الإ

--



�سراف والرقابة على اأ�سواق  �سراف على بور�سة دبي للذهب وال�سلع مبوجب ال�سالحيات املخولة لها بالإ وراق املالية وال�سلع الإ تتوىل هيئة الأ
ف�ساح و�سفافية التعامالت مبا  راأ�س املال وال�سلع بالدولة، وقد مت توقيع مذكرة تفاهم بني كل من الهيئة والبور�سة بهدف تعزيز م�ستويات الإ

يخدم م�سلحة امل�ستثمرين.
ومبقت�سى قرار الهيئة رقم 157 ل�سنة 2005 مت تاأ�سي�س بور�سة دبي للذهب وال�سلع حيث ح�سلت على الرتخي�س مبزاولة ن�ساطها يف 15 نوفمرب 

نظمة واللوائح الداخلية للبور�سة، كما جرت اأول عملية تداول بهذه البور�سة يف  من نف�س العام، وذلك بعد اأن قامت الهيئة مبراجعة الأ
 22 نوفمرب من العام ذاته.

نرتنت ف�ساًل عن كونها اأول �سوق دويل  وتعترب بور�سة دبي للذهب وال�سلع اأحدث بور�سة اإلكرتونية لتداول عقود م�ستقات ال�سلع عرب �سبكة الإ
و�سط.  لعقود م�ستقات ال�سلع يف منطقة ال�سرق الأ

�سراف على البور�سة -التي تعد الوحيدة من نوعها يف املنطقة- فيتم من خالل منظومة عمل رقابية تكفل �سالمة التعامالت وت�سوية  اأما الإ
جميع احل�سابات بعد احل�سول على املوافقات الالزمة.

�سافة اإىل  جلة لكل من الفولذ والروبية الهندية �سمن تداولت بور�سة دبي للذهب وال�سلع، وذلك بالإ مت خالل العام 2007 اإدراج العقود الآ
ال�سلع التي كان يتم التداول فيها قبل ذلك )الذهب والف�سة وزيت وقود الفجرية واليورو وال�سرتليني والني(

كما بلغ اإجمايل عدد الو�سطاء املرخ�سني للعمل ببور�سة ال�سلع 121 و�سيطًا، وذلك بعد اأن منحت الهيئة تراخي�س لعدد 34 و�سيطًا خالل العام 
نف�سه.

هم املوؤ�سرات الإح�سائية اخلا�سة ببور�سة دبي للذهب وال�سلع فقد كانت كما يلي: اأما بالن�سبة لأ
جلة 906,708 بارتفاع 48 % عن العام 2006.  بلغ عدد العقود الآ

 بلغت قيمة التداولت  35 مليار دولر بارتفاع 125 % عن العام 2006.
 بلغ عدد ال�سفقات 257,963 بارتفاع 20 % عن العام 2006.

م�رات العربية املتحدة  اأ�سواق ال�سلع يف د�لة الإ
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م�رات العربية املتحدة  اأ�سواق ال�سلع يف د�لة الإ

 قيمة �لتد�والت �ل�شهرية  يف بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع خالل �لعام 2007
�لر�شم �لبياين رقم )11(

29

 عدد �لعقود �ملتد�ولة �شهريًا يف بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع خالل �لعام 2007

�لر�شم �لبياين رقم )12(

عدد �لعقود



�جلدول رقم )20(

جنبي يف �سوق  �ستثمار الأ جانب خالل العام، حيث بلغ �سايف الإ �سواق املالية املحلية بالدولة تداولت ملحوظة من جانب امل�ستثمرين الأ �سهدت الأ
وراق املالية حوايل 9.9 مليار درهم. دبي املايل حوايل 11.8 مليار درهم بينما بلغ يف �سوق اأبوظبي لالأ

�سافة اإىل �سايف ال�ستثمار خالل العام. وراق املالية و�سوق دبي املايل بالإ جانب يف �سوق اأبوظبي لالأ ويبني اجلدول رقم )20( حركة تداول الأ

22

2007


11.89.9 

رقم الجدول في(16)ويبين األجانب تداول المحركة لألوراق أبوظبي وسوق المـاليالية دبي سوق
االستثمارةباإلضاف صافي العامإلى .خالل

)درهم(صافياالستثمار )درهم(إجماليقيمةالبيع )درهم(إجماليقيمةالشراء إجماليتداوالتاألجانب

9,963,327,480 30,652,496,325 40,615,823,805 سوقأبوظبيلألوراقالمالية

11,843,977,695 108,078,307,521 119,922,285,216 سوقدبيالمالي

21,807,305,175 138,730,803,846 160,538,109,021 المجموع

سوقأبوظبيلألوراقالماليةوسوقدبيالماليالمصدر

جنبي خالل الع�م ال�ستثم�ر الأ
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�سواق حققت  ردن، ويبني اجلدول اأن هذه الأ �سواق املال اخلليجية اإ�سافة اإىل �سوقي م�سر والأ ي�سري اجلدول رقم )21( اإىل املوؤ�سرات املحلية لأ
دون ا�ستثناء معدلت منو مرتفعة يف موؤ�سراتها، حيث بلغت اأعلى ن�سبة منو  يف �سوق م�سقط 62 %، تاله �سوق م�سر بن�سبة جتاوزت 51 % اأما 

�سواق حيث بلغت ن�سبة منوه 24.2 %. �سوق الكويت فقد حقق اأقل املعدلت منوًا مقارنة بباقي الأ

�سرات املحلية املوؤ

23

 

المحلية :المؤشرات

(17)
62

5124.2 
 
 

%النمونسبة 2007المؤشرحتىنهايةعام 2006المؤشرحتىنهاية الدولة
49.25 6,016.21 4,031.01 اإلمارات
24.24 12,508.20 10,067.40 الكويت
61.88 9,035.46 5,581.57 عمان
24.25 2,755.27 2,217.58 البحرين
34.31 9,580.45 7,133.00 قطر
40.87 11,175.96 7,933.29 السعودية
36.27 7,519.30 5,518.10 األردن
51.29 10,549.74 6,973.41 مصر

لألسواقمواقعالالمصدر الخليجيةاإللكترونية .والعربيةالمالية

رقم البياني (10)الرسم
وعدد الخليجية المال ألسواق المؤشرات نمو العربيةمعدالت األسواق من

24.24%

61.88%

49.25%

24.25%

34.31%
40.87%

36.27%

51.29%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

الكویت مسقط اإلمارات البحرین قطر السعودیة األردن مصر

�جلدول رقم )21(

�لر�شم بياين رقم )13(

�شو�ق �لعربية �شو�ق �ملال �خلليجية وعدد من �الأ    معدالت منو �ملوؤ�شر�ت الأ

�سواق امل�لية اخلليجية �العربية اأداء الأ

ُعمان
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�سواق امل�لية اخلليجية �العربية اأداء الأ

ردن وم�سر، وقد �سهدت هذه القيمة معدلت منو  �سواق املالية اخلليجية وكذلك �سوقي الأ ي�سري اجلدول رقم )22( اإىل القيمة ال�سوقية لالأ
وراق املالية )ُعمان( ال�سدارة يف الرتفاع وبلغ معدل منو القيمة ال�سوقية له 77.1 %،   مرتفعة خالل عام 2007 ، حيث احتل �سوق م�سقط لالأ

مارات مبعدل منو بلغ 60.7 %، اأما �سوق الكويت فقد حقق اأقل معدلت منو يف القيمة ال�سوقية حيث بلغت الن�سبة 27.8 %. تاله �سوق الإ

القيمة ال�سوقية

�جلدول رقم )22(

24

السوقية القيمة

(18)
2007

77.160.7
27.8 

 

2006القيمةالسوقيةنهايةقالسو
أمريكي( )مليوندوالر

2007القيمةالسوقيةنهاية
أمريكي( )مليوندوالر

%نسبةالنمو

139,939.49224,205.8760.2ماراتاإل

105,950.47135,361.8427.8الكويت

13,033.5023,085.9777.1عمان

21,122.3927,016.2827.9البحرين

60,904.7295,504.8756.8طرق

326,869.22518,984.3958.8السعودية

29,729.4841,232.5138.7األردن

93,496.40138,828.3348.5مصر

األوراقالماليةوالسلعالمصدر االعتمادعلىبياناتهيئة اإلماراتحيثتم العربيباستثناء صندوقالنقد

بياني (11)قمرالرسم
عام خالل السوقية القيمة نمو 2007نسبة

27.8

77.1

27.9

60.7
56.8 58.8
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الكویت ُعمان البحرین اإلمارات قطر السعودیة األردن السوقمصر

%

�لر�شم �لبياين رقم )14(
ن�شبة منو �لقيمة �ل�شوقية خالل عام 2007 
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�لر�شم بياين رقم )15(
�شو�ق �لعربية خالل عام 2007 �شو�ق �ملال �خلليجية وبع�س �الأ ن�شبة توزيع �لقيمة �ل�شوقية الأ

�سواق امل�لية اخلليجية �العربية اأداء الأ
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�سواق امل�لية اخلليجية �العربية اأداء الأ

ردن وم�سر، وكما هو مبني يف  الأ �سوقي  املالية اخلليجية وكذلك  �سواق  الأ املدرجة يف  ال�سركات  النمو يف  اإىل معدل  ي�سري جدول رقم )23( 
�سواق اجلدول فقد �سهد عام 2007 منوًا يف عدد ال�سركات املدرجة يف معظم هذه الأ

عدد ال�سرك�ت املدرجة

�جلدول رقم )23(

26

19
2007 

الشركاتالمدرجةخاللعامالسوق
2006

الشركاتالمدرجةخاللعام
2007

%نسبةالنمو

10612013.2ماراتاإل

1801969الكويت

1211253عمان

50512البحرين

364011قطر

8611129السعودية

2272458األردن

-60343528رــمص

العربيالمصدر صندوقالنقد

التداول قيمة

202006
2007


 

قيمةاألسهمالمتداولةخاللالسوق
أمريكي(2006 )مليوندوالر

قيمةاألسهمالمتداولةخالل
أمريكي(2007 )مليوندوالر

%نسبةالنمو

113,957151,04333ماراتاإل

59,600130,896120الكويت

2,2145,211135عمان

-1,3871,06923البحرين

20,58529,92745قطر

-1,402,953682,28751السعودية

-21,61617,42419األردن

48,95464,77232مصر

العربيالمصدر صندوقالنقد

قيمة التدا�ل

ردن وم�سر خالل العامني 2006 و2007 ون�سبة  �سواق املالية اخلليجية وكذلك �سوقي الأ �سهم املتداولة يف الأ ي�سري جدول رقم )24( اإىل قيمة الأ
مارات و الكويت و ُعمان و قطـر   �سهم املتداولة، فقد �سهدت اأ�سواق كل من الإ النمو  فيهمـا، حيث تظهر املعلومات تباينًا يف ن�سب منو  قيم الأ

ردن تراجعًا يف قيم التداول.   وم�سر ارتفاعًا يف قيم التداول، بينما �سهدت اأ�سواق كل من البحرين و ال�سعودية والأ

�جلدول رقم )24(
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26

19
2007 

الشركاتالمدرجةخاللعامالسوق
2006

الشركاتالمدرجةخاللعام
2007

%نسبةالنمو

10612013.2ماراتاإل

1801969الكويت

1211253عمان

50512البحرين

364011قطر

8611129السعودية

2272458األردن

-60343528رــمص

العربيالمصدر صندوقالنقد

التداول قيمة

202006
2007


 

قيمةاألسهمالمتداولةخاللالسوق
أمريكي(2006 )مليوندوالر

قيمةاألسهمالمتداولةخالل
أمريكي(2007 )مليوندوالر

%نسبةالنمو

113,957151,04333ماراتاإل

59,600130,896120الكويت

2,2145,211135عمان

-1,3871,06923البحرين

20,58529,92745قطر

-1,402,953682,28751السعودية

-21,61617,42419األردن

48,95464,77232مصر

العربيالمصدر صندوقالنقد



املالحق



�لن�شاطر�أ�س �ملال ��شم �ل�شركة

ارة
الم

قيمة �حل�ش�س �
�لعينية 

�شهم  عدد �الأ
�ملطروحة 

لالكتتاب �لعام

تاريخ �لقر�ر 
�لوز�ري 

بالتاأ�شي�س
�سا�سية 004/2/2007اأبوظبي�سناعي1,000,000اأبوظبي لل�سناعات الأ

مارات ل�سناعات احلديد 004/2/2007اأبوظبي�سناعي1,000،000الإ

8,000,000,0001,600,000,0006/2/2007دبي�سوق مايل8,000,000,000�سوق دبي املايل

1,400,000,0002,566,700,00012/6/2007ال�سارقةنقل جوي4,666,700,000العربية للطريان

�سالمي 022/3/2007ل توجد ح�س�س عينيةدبيبنك ا�سالمي3,000,000,000بنك نور الإ

2,600,000,0003,178,000,0003/7/2007دبيعقاري5,778,000,000ديار للتطوير

04/10/2007ل توجد ح�س�س عينيةاأبوظبيبنك ا�سالمي4,000,000,000م�سرف الهالل

مارات دبي الوطني 09/7/2007ل توجد ح�س�س عينيةدبيبنك جتاري4,393,500,000الإ

004/10/2007اأبوظبيخدمات1,000,000,000اأبوظبي للخدمات ال�سحية

013/9/2007ل توجد ح�س�س عينيةاأبوظبيكهرباء وماء1,233,742,000الفجرية للماء والكهرباء

    �ملجموع ) درهم �إمار�تي (                 32,071,942,000  

 

�ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة �لتي تا�ش�شت خالل عام 2007

ملحق رقم ) 1 (
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��شم 
�شهم ر�أ�س �ملال �ل�شركة عدد �الأ

ارة
م الإ

�

عدد �أ�شهم  
زيادة ر�أ�س 

�ملال = �لقيمة 
�ال�شمية 

�شهم �لزيادة الأ

مقد�ر عالوة 
�شد�ر �الإ

تو�ريخ فتح 
و�إغالق 
�الكتتاب

�شهم  قيمة �الأ
�ملكتتب بها

)�أ�شهم زيادة ر�أ�س 
�ملال ( درهم 

بنك دبي 
-648,389,4251,296,778,85022/4/2007دبي1,296,778,8501,296,778,850الوطني

3/5/20071,945,168,275

بنك دبي 
-77,383,454232,150,36220/3/2007دبي1,129,476,4201,129,476,420التجاري

30/3/2007309,533,816

610,516,000610,516,000�سركة جلفار
 راأ�س

-94,500,18870,875,1418/4/2007اخليمة
19/4/2007165,375,329

البنك التجاري 
1,089,000,0001,089,000,000الدويل 

 راأ�س
-109,995,918018/3/2007اخليمة

27/3/2007109,995,918

  -51,480,000015/6/2007عجمان221,364,000221,364,000الحتاد للتاأمني
24/6/200751,480,000

الفردو�س 
-590,000,000031/5/2007دبي600,000,000600,000,000القاب�سة

9/6/2007590,000,000

1,000,000,000اكتتاب خا�س1,000,000,0000دبي1,500,000,0001,500,000,000م�سرف دبي

2,571,748,9851,599,804,3534,171,553,338

ملحق رقم ) 2 (

زياد�ت روؤو�س �أمو�ل �ل�شركات �مل�شاهمة �لعامة باالكتتاب خالل عام 2007
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�إ�شم �ل�شركةم
�لقائمة �ملا�شية:

البنك العربي املتحد1

دار التمويل2

بنك دبي التجاري3

�سالمي4 م�سرف ال�سارقة الإ

�ستثمار5 بنك الإ

�سركة اأ�سمنت راأ�س اخليمة 6

ت�سالت7 مارات لالإ موؤ�س�سة الإ

بنك اأبو ظبي التجاري8

ن�سائية 9 بي�س واملواد الإ �سمنت الأ �سركة راأ�س اخليمة ل�سناعة الأ

�سركة التاأمني املتحدة10

�لقائمة �لذهبية:
بنك اأم القيوين الوطني1

�سركة راأ�س اخليمة العقارية2

حتاد3 �سركة اأ�سمنت الإ

اأمالك للتمويل4

بنك راأ�س اخليمة الوطني5

بنك الفجرية الوطني6

�سركة الواحة كابيتال7

�سركة طريان اأبو ظبي8

�سركة راأ�س اخليمة للدواجن والعلف9

مارات للتاأمني10 �سركة الإ

�لقائمة �لف�شية:
ول1 بنك اخلليج الأ

مارات2 البنك التجاري الدويل - الإ

ال�سركة العربية لل�سناعات الثقيلة3

ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة4

بنك اأبو ظبي الوطني5

حتاد الوطني6 بنك الإ

�سركة �سوق دبي املايل7

�سركة عمان للتاأمني8

�سرياميك راأ�س اخليمة9

�سركة راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني10

   

ملحق رقم ) 3 (

ف�شاح للعـام  2007  قائمة �ل�شركات �ملدرجة �لتي مت تكرميها وفق �أ�شبقية �الإ
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جدول رقم )1( 
 فر�س عمولت تتجاوز احلدود املقررة 

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
�سهم و ال�سندات مارات  لالأ اإنذارالإ

�سهم وال�سندات اخلليج الوطني لالأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

�سهم وال�سندات ت�سويب املخالفة اأو اإزالتهاالفجرية لالأ
غرامة مالية

�سهم وال�سندات اأوراق ال�سالمية لالأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

جدول رقم )2(
ول( مر امل�ستفيد الأ اإ�سدار �سيكات للعمالء دون و�سع اخلامت اخلا�س بعبارة )لأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

و�سط للو�ساطة املالية اإنذارال�سرق الأ
ت�سويب املخالفة اأو  اإزالتها

رواق املالية اإنذاربايونريز لالأ
تقدمي تعهد خطي من جمل�س ادارة ال�سركة

اإنذاربرمييري للو�ساطة املالية
غرامة مالية

جدول رقم )3(
وامر ب�سكل يغرر بامل�ستثمرين تنفيذ وت�سجيل الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذارالحتاد للو�ساطة
غرامة مالية

اإنذارالظبي خلدمات الو�ساطة
غرامة مالية

وراق املالية اإنذاربيت الو�ساطة لالأ
اإنذار�سركة امل�ستثمر للو�ساطة املالية

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007
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جدول رقم )4(
�جلمع بني وظيفتني من �لوظائف �ملرخ�شة من قبل �لهيئة يف نف�س �لوقت

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

غرامة ماليةالو�سل للو�ساطة املالية
ت�سويب املخالفة اأو  اإزالتها

غرامة ماليةجلوبال جيت فاينن�سال �سريفز
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

وراق املالية اإنذارداماك لالأ
غرامة مالية

وفا للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )5(
�شو�ق عدم ت�شمني �تفاقية �لعميل �ل�شروط �ملفرو�شة يف �أنظمة �الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

غرامة ماليةاأطل�س للخدمات املالية
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

و�سط للو�ساطة املالية ال�سرق الأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
ا�ستكمال راأ�س املال

اأمانة للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

اأموال العاملية للو�ساطة املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

�سهم وال�سندات غرامة ماليةالدار لالأ

العربية الدولية للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

ر�سملة للو�ساطة املالية
غرامة مالية

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

اإنذاربرمييم للخدمات املالية
غرامة مالية

�سهم وال�سندات جلوبال لتداول الأ
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جدول رقم )6(
 جتاوز نطاق �لرتخي�س

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

�سهم وال�سندات غرامة ماليةالدار لالأ

وراق املالية اإنذارال�سهم لالأ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

امل�ستثمر للو�ساطة املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

العربية الدولية للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

مارات  غرامة ماليةبرامي الإ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

غرامة ماليةنور للخدمات املالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )7(
�شهم دون �أمر من �لعميل ودون �حل�شول على مو�فقة �ل�شوق بيع �الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم وال�سندات اإنذاراخلليج الوطني لالأ
غرامة مالية

و�سط للو�ساطة املالية غرامة ماليةال�سرق الأ
اإنذاراأمانة للخدمات املالية

اإنذارنور للخدمات املالية
غرامة مالية

جدول رقم )8(
ور�ق �ملالية للعمالء تقدمي �إ�شت�شار�ت مالية  وتو�شيات تتعلق باالأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

مارات غرامة ماليةبرامي الإ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

غرامة مالية�سركة الو�سل للو�ساطة املالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جدول رقم )9(
تنفيذ �أو�مر �ل�شر�ء و�لبيع حل�شاب �أقارب موظفي �لو�شيط �أو ممثليه

دون �حل�شول على مو�فقة مدير عام �ل�شوق

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

�سهم و ال�سندات مارات  لالأ اإنذارالإ

اإنذارال�سقر للخدمات املالية
غرامة مالية

وراق املالية غرامة ماليةالهدف لالأ
اإنذار بالوقف عن العمل

اإنذاراأموال العاملية للو�ساطة املالية
غرامة مالية

غرامة ماليةجلوبال جيت فاينن�سال �سريفز

�سهم وال�سندات اإنذارجلوبال لتداول الأ
غرامة مالية

غرامة ماليةنور للخدمات املالية

جدول رقم )10(
ور�ق �ملالية للعمالء قبل تنفيذ عملية �لبيع دفع قيمة �الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم وال�سندات اإنذاراخلليج الوطني لالأ
غرامة مالية

و�سط للو�ساطة املالية اإنذارال�سرق الأ

اإنذاربرمييم للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذاربرمييري للو�ساطة املالية
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارداماك لالأ
غرامة مالية

غرامة ماليةنور للخدمات املالية

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جدول رقم )11(
حتفاظ بها   عدم وجود �أو�مر �أو عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذاراأبوظبي للخدمات املالية
ت�سوية ال�سفقة التي اأبرمت بدون وجود اأمر.

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

�سهم وال�سندات مارات لالأ اإنذارالإ

�سهم وال�سندات �سالمي لالأ مارات الإ اإنذارالإ

وراق املالية مارات الدويل لالأ اإنذارالإ

ول للخدمات املالية اإنذاراخلليج الأ

�سهم وال�سندات الدار لالأ
اإنذار

غرامة مالية
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

وراق املالية اإنذارالرمز لالأ

وراق املالية اإنذارالرواد لالأ
غرامة مالية

و�سط للو�ساطة املالية غرامة ماليةال�سرق الأ

اإنذارال�سقر للخدمات املالية
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارال�سمان لالأ

غرامة ماليةالظبي خلدمات الو�ساطة
ت�سوية ال�سفقة التي اأبرمت بدون وجود اأمر

اإنذارالعربية الدولية للخدمات املالية
ت�سوية ال�سفقة التي اأبرمت بدون وجود اأمر

وراق املالية اإنذار ال�سركة بالوقف عن العملالهدف لالأ
غرامة مالية

اإنذاراأمانة للخدمات املالية

وراق املالية اإنذاربايونريز لالأ
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

اإنذاربرمييم للخدمات املالية
غرامة مالية

مارات غرامة ماليةبرامي الإ

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

غرامة ماليةجلوبال جيت فاينان�سال �سريفز
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة.

غرامة ماليةر�سملة للو�ساطة املالية
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة.

�سالمية للخدمات املالية اإنذارمكا�سب الإ
ت�سوية ال�سفقة التي اأبرمت بدون وجود اأمر

�سهم وال�سندات اإنذارنعيم لالأ
غرامة مالية

اإنذاروفا للخدمات املالية
غرامة مالية

جدول رقم )12(
عدم �جر�ء �لتعديل �لالزم على �أمر �ل�شر�ء و�لبيع وفق تعليمات �لعمالء

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سالمية اإنذاراأبوظبي للخدمات املالية الإ
غرامة مالية

اإنذاروفا للخدمات املالية
غرامة مالية

جدول رقم )13(
عدم �إخطار �ل�شوق با�شم �لعميل �لذي �أخفق يف �لوفاء بالتز�ماته

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
اإنذاراأمانة للخدمات املالية

تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركةجلوبال جيت فاينن�سال �سريفز
غرامة مالية

جدول رقم )14(
عدم �خطار �لهيئة بالتغري�ت �لتي طر�أت على �ملعلومات �ملدرجة بطلب �لرتخي�س

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم وال�سندات اخلليج الوطني لالأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

امل�ستثمر للو�ساطة املالية
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

تابع ..   جدول رقم )11(
حتفاظ بها   عدم وجود �أو�مر �أو عدم �الإ

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جدول رقم )15(
و�مر �لو�ردة من �لعميل عدم ��شتيفاء بيانات �الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
غرامة ماليةالو�سل للو�ساطة املالية

�سهم وال�سندات ن�ساري لالأ اإنذارر�سا الأ
غرامة مالية

جدول رقم )16(
دنى لر�أ�س �ملال وبالكفالة �مل�شرفية �ملقررة من �لهيئة حتفاظ باحلد �الأ عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

وراق املالية اإنذارال�سهم لالأ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

و�سط للو�ساطة املالية ال�سرق الأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
ا�ستكمال راأ�س املال

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتهاالو�سل للو�ساطة املالية
غرامة مالية

برمييم للخدمات املالية
ا�ستكمال راأ�س املال

اإنذار
غرامة مالية

برمييري للو�ساطة املالية
ا�ستكمال راأ�س املال

اإنذار
غرامة مالية

�سهم وال�سندات جلوبال لتداول الأ
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

ا�ستكمال راأ�س املالدبي للو�ساطة املالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )17(
حتفاظ باملالءة �ملالية �لالزمة ملز�ولة �أعمال �لو�شاطة عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

و�سط للو�ساطة املالية اإنذارال�سرق الأ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

اإنذاربرمييري للو�ساطة املالية
غرامة مالية
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جدول رقم )18(
ف�شاح عن �لبيانات �ملالية �ل�شنوية �أو �ظهار �لبيانات �ملالية ب�شورة غري �شليمة عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
مني للو�ساطة املالية غرامة ماليةالأ

ول للخدمات املالية غرامة ماليةاخلليج الأ
�سهم وال�سندات  غرامة ماليةاخلليج الوطني لالأ

�سهم وال�سندات غرامة ماليةجلوبال لتداول الأ
غرامة ماليةدبي التجاري للخدمات املالية 

اإنذارامانة للخدمات املالية

العربية الدولية للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )19(
لتز�م باآد�ب �ملهنة عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم وال�سندات غرامة ماليةالدار لالأ
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

اإنذاراأموال العاملية للو�ساطة املالية
غرامة مالية

جدول رقم )20(
عدم �لتبليغ عن خمالفات ممثلي �لو�شيط

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
اإنذارامل�ستثمر للو�ساطة املالية

جدول رقم )21(
مو�ل لتز�م بالتعميم �خلا�س باجر�ء�ت مو�جهة غ�شل �الأ عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

وراق املالية اإنذاربايونريز لالأ
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

اإنذاربرمييم للخدمات املالية
غرامة مالية
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جدول رقم )22(
لتز�م بتزويد �لعميل بك�شوف �حل�شاب ب�شكل دوري عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

وراق املالية اإنذاربايونريز لالأ
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

جدول رقم )23(
عدم اللتزام ب�سروط الرتخي�س ب�سورة م�ستمرة

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

ول للخدمات املالية اإنذاراخلليج الأ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

غرامة ماليةالظبي خلدمات الو�ساطة
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

امل�ستثمر للو�ساطة املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

وراق املالية الهدف لالأ
اإنذار ال�سركة بالوقف عن العمل

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

�سهم وال�سندات جلوبال لتداول الأ
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

�سهم وال�سندات  ن�ساري لالأ اإنذارر�سا الأ
غرامة مالية

�سهم وال�سندات اإنذارفي�سل للو�ساطة يف بيع و�سراء الأ
غرامة مالية

اإنذارنقود للو�ساطة املالية

وراق املالية اإنذارداماك لالأ
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارال�سهم لالأ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
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جدول رقم )24(
عدم �اللتز�م مب�شك دفاتر و�شجالت جتارية �أو عدم ��شتخد�م �أجهزة �حلا�شوب

�أو �أجهزة تقنية حديثة وفقًا للمعايري �ملحا�شبية

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سالمية اإنذاراأبوظبي للخدمات املالية الإ
غرامة مالية

اإنذار املركز الوطني للخدمات املالية
غرامة مالية

�سهم وال�سندات جلوبال لتداول الأ
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

العربية الدولية للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )25(
عدم وجود الئحة عمل خطية د�خل �ل�شركة

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اأموال العاملية للو�ساطة املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )26(
عدم وجود هيكل تنظيمي �أو عدم وجود دليل �إجر�ء�ت يو�شح تو�شيف وظيفي

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

ر�سملة للو�ساطة املالية
غرامة مالية

ت�سويب املخالفات اأو اإزالتها
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

�سالمية للخدمات املالية اإنذارمكا�سب الإ
غرامة مالية
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جدول رقم )27(
مر كما �شدر عن �لعميل عدم �لتقيد بتنفيذ  �الأ

وعدم بذل عناية �لرجل �حلري�س عند مز�ولة �لعمل

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
اإنذاراأبوظبي للخدمات املالية

�سالمية اإنذاراأبوظبي للخدمات املالية الإ
غرامة مالية

وراق املالية اإنذار ال�سركة بالوقف عن العملاإ�سهام لالأ
غرامة مالية

تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركةاأطل�س للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذارالحتاد للو�ساطة
غرامة مالية

�سالمي للخدمات املالية اإنذارالإ
�سهم و ال�سندات مارات  لالأ اإنذارالإ
ول للخدمات املالية اإنذاراخلليج الأ

اإنذاردراهم للو�ساطة املالية
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارالرمز لالأ
و�سط للو�ساطة املالية غرامة ماليةال�سرق الأ

اإنذارالظبي خلدمات الو�ساطة
غرامة مالية

اإنذارالعربية الدولية للخدمات املالية
اإنذاراملتحدة للو�ساطة

اإنذاراملركز الوطني للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذارامل�ستثمر للو�ساطة املالية
غرامة مالية

اإنذاراأموال العاملية للو�ساطة املالية
غرامة مالية

اإنذاراأمانة للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذاراوراق ال�سالمية لال�سهم وال�سندات
غرامة مالية

مارات غرامة ماليةبرامي الإ
وراق املالية اإنذاربيت الو�ساطة لالأ

تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركةجلوبال جيت فاينن�سال �سريفز
غرامة مالية
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جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم وال�سندات اإنذارجلوبال لتداول الأ
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارداماك لالأ
غرامة مالية

�سهم وال�سندات اإنذارفي�سل للو�ساطة يف بيع و�سراء الأ
غرامة مالية

�سهم وال�سندات غرامة ماليةالدار لالأ
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

وراق املالية اإنذار ال�سركة بالوقف عن العملالهدف لالأ
غرامة مالية

اإنذاروفا للخدمات املالية
غرامة مالية

جدول رقم )28(
عدم �لف�شل بني ح�شابات �ل�شركة وح�شابات �لعمالء

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم و ال�سندات مارات  لالأ اإنذارالإ
ت�سفية الذمم املدينة

�سهم وال�سندات الدار لالأ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة
غرامة مالية

ال�سقر للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

غرامة ماليةالظبي خلدمات الو�ساطة
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

وراق املالية الهدف لالأ
اإنذار بالوقف عن العمل

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جلوبال جيت فاينن�سال �سريفز
غرامة مالية

ت�سويب املخالفة اأو ازالتها
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

�سهم وال�سندات جلوبال لتداول الأ
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

غرامة مالية نور للخدمات املالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

تابع ..   جدول رقم )27(
مر كما �شدر عن �لعميل عدم �لتقيد بتنفيذ  �الأ

وعدم بذل عناية �لرجل �حلري�س عند مز�ولة �لعمل
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جدول رقم )29(
عدم �لقيام باإر�شال تاأكيد للعميل بالعمليات �ملنفذة يف ح�شابه

جراءات املتخذةال�سركة املخالفة الإ

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارالهدف لالأ

جدول رقم )30(
عدم متكني فريق �لتفتي�س من �لقيام مبهامه وو�جباته

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سالمية اإنذاراأبوظبي للخدمات املالية الإ
غرامة مالية

�سهم وال�سندات اإنذاراخلليج الوطني لالأ
غرامة مالية

وقف ال�سركة عن العمل ملدة يومنيجلوبال جيت فاينن�سال �سريفز

جدول رقم )31(
خمالفة �شر �ملهنة وكتمان �أ�شماء �لعمالء

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم و ال�سندات مارات  لالأ اإنذارالإ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

غرامة ماليةالظبي خلدمات الو�ساطة
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )32(
�شخا�س مبز�ولة �أعمال �لو�شاطة دون ترخي�س من �لهيئة �ل�شماح لبع�س �الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

�سهم و ال�سندات مارات  لالأ اإنذارالإ
ت�سفية الذمم املدينة

وراق املالية اإنذارداماك لالأ
غرامة مالية

�سالمية للخدمات املالية اإنذارمكا�سب الإ
غرامة مالية

اإنذاروفا للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذاراأموال العاملية للو�ساطة املالية
غرامة مالية
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جدول رقم )33(
منح ت�شهيالت للعمالء )تنفيذ عمليات �ل�شر�ء على �ملك�شوف(

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذار  اأبوظبي للخدمات املالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

وراق املالية اإ�سهام لالأ
اإنذار ال�سركة بالوقف عن العمل

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركةاأطل�س للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

�سهم و ال�سندات مارات  لالأ اإنذارالإ

وراق املالية مارات الدويل لالأ اإنذارالإ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

ول للخدمات املالية اإنذاراخلليج الأ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

�سهم وال�سندات اخلليج الوطني لالأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

�سهم وال�سندات الدار لالأ

اإنذار
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارالرمز لالأ
ت�سفية الذمم املدينة

وراق املالية اإنذارالرواد لالأ
غرامة مالية

�سهم وال�سندات لكرتوين لالأ اإنذارال�سهم الإ
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

و�سط للو�ساطة املالية ال�سرق الأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

ال�سقر للخدمات املالية
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

اإنذارالظبي خلدمات الو�ساطة
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

اإنذارالظفرة للو�ساطة املالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

العربية الدولية للخدمات املالية
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

�سهم وال�سندات ت�سويب املخالفة اأو اإزالتهاالفجرية لالأ
غرامة مالية
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جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
اإنذاراملركز الوطني للخدمات املالية

غرامة مالية

امل�ستثمر للو�ساطة املالية
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

وراق املالية الهدف لالأ
اإنذار ال�سركة بالوقف عن العمل

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

اأمانة للخدمات املالية
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

اأموال العاملية للو�ساطة املالية
اإنذار 

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

اأوراق ال�سالمية لال�سهم وال�سندات
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

مارات ت�سويب املخالفة اأو اإزالتهابرامي الإ
غرامة مالية

اإنذاربرمييم للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذاربرمييري للو�ساطة املالية
غرامة مالية

وراق املالية اإنذاربيت الو�ساطة لالأ

جلوبال جيت فاينن�سال �سريفز

اإنذار
غرامة مالية

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة

�سهم وال�سندات جلوبال لتداول الأ
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

وراق املالية اإنذارداماك لالأ
غرامة مالية

دراهم للو�ساطة املالية
اإنذار

ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها
غرامة مالية

ر�سملة للو�ساطة املالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

تقدمي تعهد خطي من جمل�س اإدارة ال�سركة
غرامة مالية

�سهم وال�سندات ن�ساري لالأ ر�سا الأ
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

�سهم وال�سندات اإنذارفي�سل للو�ساطة يف بيع و�سراء الأ
غرامة مالية

تابع ..  جدول رقم )33(
منح ت�شهيالت للعمالء )تنفيذ عمليات �ل�شر�ء على �ملك�شوف(

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
�سهم وال�سندات اإنذارنعيم لالأ

غرامة مالية

نور للخدمات املالية
اإنذار

غرامة مالية
ت�سويب املخالفة اأو اإزالتها

جدول رقم )34(
عدم �اللتز�م باأحكام �لقانون و�النظمة

و�المتناع عن �لقيـام بكل ما من �شاأنـه �إحلاق �ل�شرر ب�شمعة �ل�شـوق �أو �أع�شائـه �أو �ملتعاملني فيه
ية معامالت �شورية �أو �مل�شاهمة �أو �لرتتيب الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذاراإعمار للخدمات املالية
غرامة مالية

اإنذارالحتاد للو�ساطة
غرامة مالية

�سالمية اإنذارال�سفوة للخدمات املالية الإ

اإنذارالظبي خلدمات الو�ساطة
غرامة مالية

وراق املالية اإنذاربيت الو�ساطة لالأ

جدول رقم )35(
�ل�شركات �لتي مت �إيقافها عن �لعمل ملدة )15( يومًا

حكام �لقانون �الحتادي رقم 4 ل�شنة 2000 الرتكابها عدة خمالفات الأ
نظمة و�لقر�ر�ت �ل�شادرة تنفيذ� له  و�الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
�سهم وال�سندات وقف ال�سركة عن العمل ملدة 15 يومًاالمارات ال�سالمي لالأ

�سالمية للخدمات املالية وقف ال�سركة عن العمل ملدة 15 يومًاالو�ساطة الإ
وقف ال�سركة عن العمل ملدة 15يومًاالظفرة للو�ساطة املالية

 

تابع ..  جدول رقم )33(
منح ت�شهيالت للعمالء )تنفيذ عمليات �ل�شر�ء على �ملك�شوف(

�أواًل : خمالفات �شركات �لو�شــاطة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقها للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جدول رقم )1(
تنفيذ وت�سجيل اأوامر ب�سكل يغرر بامل�ستثمرين

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
اإنذار بالل بني هاين

اإنذارخلدون جرادات

اإنذارزياد حازم الغزاوي
وقف ممثل الو�سيط  ملدة 6 �سهور

جدول رقم )2(
عدم اللتزام باآداب املهنة والمتناع عن كل ما من �ساأنه اإحلاق ال�سرر بال�سوق واملتعاملني فيه

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
وقف ممثل الو�سيط ملدة 3 اأ�سهراأحمد مو�سى حماد

وقف ممثل الو�سيط  ملدة 6 اأ�سهرم�سطفى نظمي عارف ال�سالح
اإنذار باإلغاء العتماد�سعبان �سليم

وقف ممثل الو�سيط ملدة �سهر واحداأثري عادل
وقف ممثل الو�سيط ملدة �سهرينرعد بني هاين

اإنذارعبد احلكيم حممد جميل
وقف ممثل الو�سيط   ملدة 3 �سهورحممود اأبو ح�سرية

اإنذارمرية الغفلي

جدول رقم )3(
جتاوز نطاق الرتخي�س

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
وقف ممثل الو�سيط ملدة 3اأ�سهراأحمد مو�سى حماد

جدول رقم )4(
تنفيذ اأوامر ال�سراء والبيع حل�ساب اأقارب موظفي الو�سيط اأو ممثليه 

دون احل�سول على موافقة مدير عام ال�سوق املعني

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
وقف ممثل الو�سيط  ملدة 6 اأ�سهرم�سطفى نظمي عارف ال�سالح

جدول رقم )5(
مر كما �سدر عن العميل عدم التقيد بتنفيذ  الأ

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
اإنذارخلدون جرادات

اإنذارزياد حازم الغزاوي
وقف ممثل الو�سيط  ملدة 6 �سهور

ثانيًا : خمالفات ممثلي �لو�شطاء و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقهم للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جدول رقم )6(
�مل�شاهمة يف �أفعال قد توؤدي �إىل �ال�شر�ر مب�شالح �ملتعاملني بال�شوق

ية معامالت �شورية  �أو �لرتتيب الأ

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
اإنذارخلدون جرادات

اإنذار باإلغاء العتماد�سعبان �سليم
وقف ممثل الو�سيط ملدة �سهر واحداأثري عادل

وقف ممثل الو�سيط ملدة �سهرينرعد بني هاين
اإنذارحممد حنفي حممد

اإنذارعبد احلكيم حممد جميل

اإنذارزياد حازم الغزاوي
وقف ممثل الو�سيط   ملدة 6 �سهور

وقف ممثل الو�سيط  ملدة 3 �سهورحممد نايف اأبو�سريعة
وقف ممثل الو�سيط   ملدة 3 �سهورحممود اأبو ح�سرية

اإنذارمرية الغفلي

جدول رقم )7(
حتفاظ بها  عدم  وجود �أو�مر  �أو عدم �الإ

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
اإنذارعبد احلكيم حممد جميل
اإنذاريا�سر فتحى عبد الروؤوف

جدول رقم )8(
��شتخد�م نظام �لهور�يزن خالفا للتعميم �ل�شادر عن �ل�شركة

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ

اإنذارحازم خليل اأبو �سالح
وقف ممثل الو�سيط

جدول رقم )9(
و�مر ب�شورة غري موثقة وقيامه الحقا بتح�شيلها من �لعميل تلقي �الأ

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ

اإنذارحازم خليل اأبو �سالح
وقف ممثل الو�سيط

جدول رقم )10(
عدم �إجر�ء �لتعديل �لالزم على �أمر �ل�شر�ء و�لبيع

جر�ء�ت �ملتخذةممثل �لو�شيـــط �الإ
وقف ممثل الو�سيط  ملدة 3 �سهورحممد نايف اأبو�سريعة

ثانيًا : خمالفات ممثلي �لو�شطاء و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحقهم للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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�شم �الجر�ء�ت �ملتخذة�الإ
اإنذارفخري ح�سني هنداوي

اإنذارخالد اقتدار
مام النور مام الفر�سي الإ اإنذارالإ

�شم �الجر�ء�ت �ملتخذة�الإ
وقف مدير العمليات ملدة 6 ا�سهرحممد بني هاين

وقف مدير العمليات ملدة 6 ا�سهر�سادي عبيدات
اإنذاركفاح حمارمه

�شم جر�ء�ت �ملتخذة�الإ �الإ
وقف مدير التداول  ملدة �سهر واحد�سالح ال�سحي
�سعد وقف مدير التداول  ملدة �سهر واحداأحمد الأ

اإنذاراأ�سامة حمدان
اإنذارمعت�سم حممد رجب

جر�ء�ت �ملتخذة بحقهم للعـــام 2007 ثالثًا: �أ�شماء مدر�ء �لتد�ول �ملخالفني و�الإ

جر�ء�ت �لمتخذة بحقهم للعـــام 2007 �شماء مدر�ء �لعمليات �لمخالفين و�لاإ ر�بعًا : �أ

جر�ء�ت �لمتخذة بحقهم للعـــام 2007 �شماء �لمر�قبين �لد�خليين �لمخالفين و�لاإ خام�شًا : �أ

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جدول رقم )1(
�ل�شركات �ملدرجة �لتي مل تف�شح عن ملخ�س �حل�شابات �خلتامية للعام 2006 

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذار�سركة اجلرافات البحرية الوطنية
غرامة ماليـــة

اإنذارالبنك التجاري الدويل - م�سر
غرامة ماليـــة

�سركة املخازن العمومية
اإنذار

غرامة ماليـــة
تعليق تداول اأ�سهم ال�سركة

اإنذار�سركة �سناعات اخلر�سانة اخللوية
غرامة ماليـــة

جدول رقم )2(
ول من �لعام 2007 �ل�شركات �ملدرجة �لتي مل تف�شح عن �لبيانات �ملالية �خلا�شة بالربع �الأ

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
اإنذارال�سركة الوطنية العقارية

�سواق التجارية الكويتية اإنذار�سركة جممعات الأ
اإنذار�سركة امل�سروعات الكربى العقارية)جراند(

جدول رقم )3(
�ل�شركات �ملدرجة �لتي مل تف�شح عن �لبيانات �ملالية �خلا�شة بالربع �لثاين من �لعام 2007

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
اإنذار�سركة اأمالك للتمويل

اإنذار�سركة امل�سروعات الكربى العقارية)جراند(
�سواق التجارية الكويتية اإنذار�سركة جممعات الأ

اإنذار�سركة ال�سالم العاملية لال�ستثمارات املحدوده
اإنذار�سركة دانة غاز

اإنذار�سركة را�س اخليمة للدواجن والعلف
اإنذار�سركة اأ�سمنت راأ�س اخليمة

اإنذار�سركة عمان للتاأمني
اإنذار�سركة �سوق دبي

اإنذار�سركة اجلرافات البحرية الوطنية
�سماك اإنذارال�سركة العاملية لزراعة الأ

اإنذار�سركة اخلزنة للتاأمني
اإنذار�سركة الوثبة الوطنية للتاأمني

اإنذارالبنك التجاري الدويل

�شاد�شًا: �ل�شركات �ملدرجة �ملخالفة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحق �ملخالفني للعـــام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
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جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ
اإنذار�سركة دبي ال�سالمية للتاأمني واعادة التاأمني-اأمان

اإنذار�سركة اأبو ظبي الوطنية للمواد الغذائية - فودكو
ول اإنذاربنك اخلليج الأ

اإنذاربنك ال�سارقة
هلية للتاأمني اإنذار�سركة العني الأ

اإنذار�سركة الت�سالت ال�سودانية- �سوداتيل
مارات لال�ستثمار القاب�سة اإنذار�سركة عمان والإ

جدول رقم )4(
�ل�شركات �ملدرجة �لتي مل تف�شح عن �لبيانات �ملالية �خلا�شة بالربع �لثالث من �لعام 2007

جر�ء�ت �ملتخذة�ل�شركة �ملخالفة �الإ

اإنذار�سركة املدينة للتمويل وال�ستثمار
غرامة ماليـــة

�سواق التجارية الكويتية اإنذار�سركة جممعات الأ
غرامة ماليـــة

مارات لال�ستثمار القاب�سة اإنذار�سركة عمان والإ
غرامة ماليـــة

اإنذارال�سركة الوطنية العقارية
غرامة ماليـــة

اإنذار�سركة �سناعات اخلر�سانة اخللوية
غرامة ماليـــة

اإنذارال�سركة اخلليجية لال�ستثمار البرتويل
اإنذار�سركة املجموعة الدولية لال�ستثمار

اإنذار�سركة امل�سروعات الكربى العقارية)جراند(
اإنذار�سركة دانة غاز

اإنذار�سركة اخلزنة للتاأمني
هلية للتامني اإنذار�سركة العني الأ

اإنذار�سركة اأبوظبي الوطنية ملواد البناء - بلدكو
اإنذاراملجموعة العربية للتاأمني - اأريج

اإنذار�سركة اإت�سالت قطر - كيوتل 
اإنذار�سركة البحرية الوطنية للتاأمني
�ستثمار البرتويل اإنذار�سركة اآبار لالإ

اإنذار�سركة الدار العقارية
اإنذار�سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق

اإنذار�سركة الفردو�س القاب�سة

تابع.. جدول رقم )3(
�ل�شركات �ملدرجة �لتي مل تف�شح عن �لبيانات �ملالية �خلا�شة بالربع �لثاين من �لعام 2007

ملحق رقم )4(   املخ�لف�ت
�شاد�شًا: �ل�شركات �ملدرجة �ملخالفة و�الجر�ء�ت �ملتخذة بحق �ملخالفني للعـــام 2007
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