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بالدولة. و�ل�شلع  �ملال  ر�أ�س  �أ�شو�ق  و�لرقابة على  �الإ�شر�ف  ملبا�شرة مهام  لها  �أو مكاتب تابعة  فروعًا 
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كلمة مع�يل رئي�س جمل�س الإدارةالر�ؤية

م.�شلطان بن �شعيد �ملن�شوري

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

يعك�س التقرير ال�صنوي لهيئة االأوراق املالية وال�صلع هذا العام �صورة دقيقة عن اأداء الهيئة وجهودها 
امل�صتمرة على �صعيد دعم وتطوير البنية االأ�صا�صية للأ�صواق املالية واأ�صواق تداول ال�صلع بالدولة. 
وما من �صك يف اأن البيانات واملعلومات التي ير�صدها هذا التقرير اأ�صبحت ت�صكل م�صدرًا اأ�صا�صيًا 
ال غنى عنه لبناء قاعدة بيانات متكاملة ت�صاهم يف ت�صخي�س حالة االأ�صواق املالية بالدولة، ف�صًل 

عن اأنها متثل رافدًا ثريًا لكافة املتخ�ص�صني والباحثني واملتعاملني يف هذه االأ�صواق. 
 لقد عكفت الهيئة خلل العام املنق�صي على دعم املنظومة الت�صريعية للأ�صواق املالية وتعزيز دورها الرقابي، وتطوير اأدائها على 
ال�صعيدين التنظيمي واالإ�صرايف، واالرتقاء بهيكلها التنظيمي وكادرها الفني واالإداري. وكان اأداء الهيئة يجري بتناغم وتوافق مع 
املحاور واملبادرات التي ت�صمنتها خطتها اال�صرتاتيجية والت�صغيلية، وينطلق من ر�صالتها وروؤيتها وِقَيِمها التي ت�صعى اإىل ت�صجيع 

االبتكار وتعزيز التطور املوؤ�ص�صي وتوثيق ال�صراكة مع املوؤ�ص�صات الفاعلة يف املجتمع املايل وال�صركاء اال�صرتاتيجيني. 
 وبف�صل القيادة احلكيمة والتوجيهات ال�صديدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة )حفظه اهلل ورعاه( 
واملتابعة احلثيثة والرعاية الدائمة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
مع  التكيف  على  الكبرية  قدرته  االأخرى-  تلو  ة  -املرَّ املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  اقت�صاد  برهن  اهلل(  )حفظه  دبي  حاكم 
التطورات وامل�صتجدات التي ت�صهدها ال�صاحة الدولية واالإقليمية مهما كانت طبيعتها، وبرهن على متيزه باحليوية واملرونة، وقد 
اأثبتت التجربة على مدى  العقود االأربعة املا�صية جناحه يف ا�صتثمار الفر�س والتحديات وحتويلها اإىل حمفزات اإيجابية ل�صالح 

بناء اقت�صاد جاذب ورا�صخ واآمن.  
االأ�صواق                                            كافة  على  األقت بظللها  التي  العاملية  املالية  االأزمة  فر�صتها  التي  الظروف  الرغم من  على  فاإنه  االأ�صا�س  وعلى هذا 
املالية -ومن بينها االأ�صواق املحلية- اإال اأنه ال ي�صاورين اأدنى �صك يف قدرة هذه االأ�صواق على ا�صتيعاب تداعيات االأزمة وامل�صي 
اأثارها، بالنظر اإىل ما توفره من فر�س جاذبة اأخذًا يف االعتبار االأداء اجليد لل�صركات املدرجة، وم�صاعفات  قدمًا يف جتاوز 
الربحية املغرية، والبنية التحتية املتميزة للدولة، واالأ�ص�س املتينة وال�صلبة التي يقوم عليها  االقت�صاد الوطني مبا يرتكز عليه من 

وفورات مالية كبرية تراكمت خلل االأعوام املا�صية. 
واإذا كانت هيئة االأوراق املالية وال�صلع قد بذلت خلل العام املنق�صي ق�صارى جهدها �صعيًا وراء تر�صيخ اأ�ص�س التعامل ال�صليم 
ثقة  على  فاإنني  املعامل،  وا�صحة  روؤية  اإطار  ويف  مدرو�س  منهج  ووفق  حم�صوبة  بخطوات  املايل  ال�صوق  ونزاهة  �صلمة  و�صمان 
ويقني من اأن الهيئة �صتكثف م�صاعيها الرامية اإىل تعزيز الفاعلية والكفاءة يف االأداء يف اإطار اخلطط املو�صوعة، واأنها �صتوا�صل 

م�صريتها احلثيثة على درب العطاء والتميز، والقيام بالدور املنوط بها يف خدمة اقت�صادنا الوطني. 
والتي كان  العام،  الهيئة على مدى  اإدارة  اأع�صاء جمل�س  التي بذلها  والدوؤوبة  اأثني على اجلهود املخل�صة  الفر�صة لكي  واأنتهز 
لها اأبلغ االأثر يف حتقيق هذا القدر من االرتقاء والتميز وحتديث ومواكبة اأف�صل املمار�صات املعمول بها يف العديد من االأ�صواق 
املتطورة وا�صتحداث االأنظمة واالأدوات التي من �صاأنها اإ�صافة عمق اإىل اأ�صواق االأوراق املالية بالدولة وزيادة مناعتها.  ن�صاأل اهلل 

جل �صاأنه اأن يوفقنا جميعا خلدمة دولة االإمارات العربية املتحدة يف ظل قيادتنا الر�صيدة.

يـــــــة �ؤ لـر ا



تابعت هيئة االأوراق املالية وال�صلع على مدى العام املا�صي جهودها يف توفري املناخ امللئم لل�صتثمار 
يف االأوراق املالية والنهو�س ب�صوق راأ�س املال الوطني وفق اأرقى املعايري واملمار�صات الدولية، ومتكنت 
من اأن تقطع �صوطًا كبرًيا يف حتقيق العديد من االأهداف التي ت�صمنتها خطتها اال�صرتاتيجية للعام 

. 2010 - 2008

 وقد اأكدت املبادرات املختلفة التي قامت بها الهيئة خلل العام التزامها ب�صكل قاطع بر�صالتها يف 
اأ�صواق راأ�س املال وال�صلع بالدولة من خلل �صمان تطبيق مبادئ  االرتقاء مب�صتوى التعاملت يف 

ال�صفافية والنزاهة والعدالة، وتنمية الوعي اال�صتثماري، وتطوير منظومة من الت�صريعات الرقابية، وتنفيذها يف اإطار من العمل 
املتكامل  مبا يدعم االقت�صاد الوطني. 

وياأتي يف هذا ال�صياق اإقرار عدد من االأنظمة كالتداول بالهام�س واال�صت�صارات املالية والتحليل املايل واإجراءات البناء ال�صعري 
للأوراق املالية، وغريها.. واإدخال عدد من التعديلت على االأنظمة اخلا�صة  بالو�صطاء، واالإف�صاح وال�صفافية، والتداول واملقا�صة 

ونقل امللكية وحفظ االأوراق املالية، وال�صكوك االإ�صلمية، واإدراج �صندات الدين، والر�صوم امل�صتحقة للهيئة، والتحكيم.
وقد ا�صتمرت الهيئة يف تعزيز ح�صورها على ال�صاحتني العربية والدولية؛ فعدا عن توقيع مذكرتي تفاهم مع اجلهات املناظرة 
يف عدد من دول العامل، �صاركت الهيئة يف جمموعة من الفعاليات واملحافل الدولية واالإقليمية، وكان للهيئة م�صاركات ن�صطة يف 
اجتماعات املنظمة الدولية لهيئات الرقابة املالية "االأيا�صكو" وعدد من املوؤمترات وور�س العمل التخ�ص�صية. كما قامت الهيئة 
املالية العربية على الوجه االأكمل؛ حيث تولت دولة االإمارات -ممثلة يف معايل  باملهام املنوطة بها جتاه احتاد هيئات االأوراق 
الثانية  الدورة  رئا�صة االحتاد خلل  الهيئة - مهام  اإدارة  رئي�س جمل�س  االقت�صاد  وزير  املن�صوري  �صعيد  بن  �صلطان  املهند�س 
له، وذلك طبقا لنظام التناوب الدوري املعمول به يف رئا�صة االحتاد، باالإ�صافة اإىل ا�صطلع الرئي�س التنفيذي للهيئة مب�صوؤولية 

االأمني العام للحتاد، وجتديد اختياره -للعام الثالث على التوايل- من قبل االأع�صاء  للدورة اجلديدة للعام 2009 . 
واإدراكًا منها باأن اإجناز خطتها الت�صغيلية واخلطة االإ�صرتاتيجية الطموحة يتطلب اتخاذ خطوات اإبداعية ومبادرات قيا�صية تعزز 
اأ�ص�س  قدرتها على حتقيق االأهداف التي ت�صمنتها اخلطة، عملت الهيئة من اأجل غر�س ثقافة التناف�صية وو�صع معايري تر�صي 
ن من حتقيق م�صتوى رفيع من اجلودة، مما اأهلها للح�صول على �صهادة "االأيزو" ISO يف التطوير والعمل االإداري  التميز ومُتكِّ
لكافة اإدارات قطاع اخلدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة )ال�صوؤون االإدارية واملالية، واخلدمات العامة، وتقنية املعلومات( ف�صًل عن 

وحدة التدقيق الداخلي.
اأن االأزمة املالية العاملية مثلت انعطافة غري م�صبوقة يف م�صرية االأ�صواق املالية العاملية واملحلية، تباين معها اأداء  وبالرغم من 
االأ�صواق املحلية –ارتفاعا وانخفا�صا- خلل �صطري العام، اإال اأن االآثار ال�صلبية للأزمة املالية العاملية اأوجدت يف املقابل فر�صًا 
ا�صتثمارية جمزية على املدى الطويل يف �صركات امل�صاهمة العامة بالدولة - باعتبارها تعك�س واقع اقت�صاد االإمارات الذي يتمتع 
باأ�صا�صيات اقت�صادية وا�صتثمارية متينة وقوية - ويف ظل اهتمام الدولة وقيادتها احلكيمة باتخاذ املزيد من االإجراءات واملبادرات 

الكفيلة بو�صع االأ�صواق املالية يف مركز متقدم على م�صار التعايف ال�صريع من تبعات االأزمة املالية العاملية.
الر�صيدة  احلكومة  توجيهات  �صوء  -يف  والتحديث  التطوير  عمليات  موا�صلة  على  عزمنا  جندد  اأن  اإال  النهاية  يف  ي�صعنا  وال 
وال�صيا�صات املدرو�صة ملجل�س االإدارة- للعمل على تبني اأف�صل املمار�صات العاملية واال�صتفادة من املعايري والنظم الرقابية النوعية 
املال  اأ�صواق  النمو يف  ويدعم  العاملية  االأ�صواق  املتلحقة يف  التطورات  يواكب  املتقدمة، مبا  االأ�صواق  املناظرة يف  لدى اجلهات 

املحلية، وباهلل التوفيق.

كلمة الرئي�س التنفيذيالر�س�لة

عبد�هلل �شامل �لطريفي

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

�ملتكامل. �لعمل  من  �إطار  يف  وتنفيذها  �لرقابية،  �لت�شريعات  من  منظومة 

الر�ســ�لة



الهيكل التنظيمياأهداف الهيئة

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

�ملالية مبا يخدم م�شلحة  �لفر�شة ال�شتثمار �ملدخر�ت و�الأمو�ل يف �الأور�ق  �إتاحة   

   �القت�شاد �لوطني.

�لدولة وحتديد متطلبات  و�ل�شلع يف  �ملالية  �الأور�ق  �أ�شو�ق   تنظيم ومر�قبة وترخي�س 

�ملالية. �ملالية و�ملتطلبات �لو�جب تو�فرها عند طرح �الأور�ق     ترخي�س �شركات  �خلدمات 

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

و�ل�شلع. �ملالية  �الأور�ق  �أ�شو�ق  يف  و�ل�شفافية  و�الإف�شاح  �لرقابة  م�شتويات  تعزيز   

لتبادل  �الأخرى  �ملالية  �الأ�شو�ق  وكذلك  �ملماثلة  �لعاملية  �لهيئات  مع  و�لتن�شيق  �لتعاون   

�ل�شلة. و�لدولية ذ�ت   �لعربية  �ملنظمات و�الحتاد�ت  لع�شوية  �ملعلومات و�خلرب�ت، و�الن�شمام    

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

�لعاملني يف جمال  و�الن�شباط بني  �لذ�تية  و�ملر�قبة  �ملهني  �ل�شلوك   تر�شيخ قو�عد 

   �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع بهدف رفع كفاءتهم.

�لتميز. ثقافة  وتعميق  بالهيئة  �مل�شاندة  للقطاعات  �ملوؤ�ش�شي  �لتطوير   
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 اأهم اإجن�زات الهيئة خالل الع�م

حققت �لهيئة خالل �لعام 2008 عددً� من �الإجناز�ت على كافة �مل�شتويات، وفيما يلي عر�س �شريع الأهم هذه �الإجناز�ت:

�أوال- �مل�شتوى �لت�شريعي:
بالهام�س. التداول  نظام  • اإ�صدار 

املايل. والتحليل  املالية  باال�صت�صارات  اخلا�س  القرار  • اإ�صدار 
املالية. االأ�صواق  يف  امل�صرتك  باالإدراج  اخلا�س  القرار  • اإ�صدار 

املالية. للأوراق  ال�صعري  البناء  باإجراءات  اخلا�س  القرار  • اإ�صدار 
وال�صفافية،  واالإف�صاح  الو�صطاء،  من:  بكل  اخلا�صة  االأنظمة  ت�صمنت  الهيئة  اأنظمة  من  عدد  على  تعديلت  اإدخال   •
والتداول واملقا�صة ونقل امللكية وحفظ االأوراق املالية، وال�صكوك االإ�صلمية، واإدراج �صندات الدين، والر�صوم امل�صتحقة للهيئة، 

والتحكيم.
اخلا�س. حل�صابها  الو�صاطة  �صركات  وتداول  االأمني  احلفظ  نظامي  م�صودتي  • اإعداد 

ثانيا- �مل�شتوى �لرقابي:
)3( �صركات و�صاطة نتيجة لعدم متكنها من توفيق اأو�صاعها ح�صب متطلبات قرار جمل�س االإدارة رقم )176/ر(  • اإلغاء ترخي�س 

بخ�صو�س زيادة راأ�س املال وال�صمان البنكي وعدد موظفي ال�صركة.
)95( �صركة و�صاطة. عن  مايزيد  على  بالتفتي�س  • القيام 

ال�صركات  من  الواردة  احل�صابات  ف�صل  تقارير  ومعاجلة  عملئها  ح�صابات  عن  ح�صاباتها  بف�صل  الو�صاطة  �صركات  • اإلزام 
با�صتخدام االأنظمة الفنية بالهيئة.

• بلغ اإجمايل التدابري واجلزاءات املتخذة حيال االأ�صخا�س/اجلهات املخالفني )263( توزعت كالتايل: �صركات الو�صاطة 157، 
2، مدراء عامني  5، قائمني باأعمال مراقبني داخليني ب�صركات الو�صاطة  11، مديري عمليات  13، مديري تداول  ممثلي و�صطاء 
ل�صركات و�صاطة 3، �صركات مدرجة 57، م�صتثمرين 15، علمًا باأن جمموع املخالفات التي مت ر�صدها بلغ 468 خمالفة، مت اتخاذ 

االإجراء اللزم ب�صاأنها.

املحتوي�ت

 �أهم �إجناز�ت هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع خالل �لعام ---------------------------------------------------
 �أد�ء �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية خالل �لعام 2008 -----------------------------------------------------
 �أد�ء �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية خالل �الأعو�م من 2001 �إىل 2008----------------------------------
 �لن�شرة �الإحـ�شـائية �لتف�شيلية خالل �لعام --------------------------------------------------------------

• املوؤ�صرات القيا�صية --------------------------------------------------------------------------------------------
• حركة التداول يف ال�صوق ---------------------------------------------------------------------------------------
• مقارنة حركة التداول بني ال�صوقني -----------------------------------------------------------------------------
• حركة التداول للقطاع وال�صوق ----------------------------------------------------------------------------------
• حركة تداول اأ�صهم ال�صركات املدرجة ---------------------------------------------------------------------------
• حركة التداول ح�صب القطاع والقيمة ال�صوقية لل�صركات ---------------------------------------------------------

 �الإ�شتثمار �الأجنبي خالل �لعام ----------------------------------------------------------------------------

 �أ�شو�ق �ل�شلع خالل �لعــــام ----------------------------------------------------------------------------------

 �أد�ء �الأ�شو�ق �ملالية �خلليجية و�لعربية------------------------------------------------------------------

 �ملالحق -------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ملحق رقم ) 1 ( ، ال�صركات التي مت تاأ�صي�صها اأو حتويلها اإىل �صركات م�صاهمة عامة -----------------------------

• ملحق رقم ) 2 ( ، اجلمعيـــات العموميــــــــة  ---------------------------------------------------------------------

• ملحق رقم ) 3 ( ، قائمة اأف�صل 30 �صركة مدرجة ح�صب اأ�صبقية االإف�صاح  --------------------------------------

• ملحق رقم ) 4( ، املخالفــــــات --------------------------------------------------------------------------------- 

1

6

8

10

10

11

12

15

16

18

23

24

27

33

34

35

38

39



23

• االإ�صراف على اإعداد )6( من الدرا�صات التقييمية  لعدد من ال�صركات متهيدًا لطرحها للكتتاب العام.
االكتتاب. ن�صرات  قراءة  لكيفية  االإر�صادي  والدليل  ال�صركات  حلوكمة  االإجرائية  القواعد  دليل  • اإعداد 

لـ )4( �صركات و�صاطة تتبع اإحداها بنك HSBC ال�صرق االأو�صط، حيث تعترب اأول �صركة و�صاطة بالدولة تابعة لبنك  • الرتخي�س 
يتمتع ب�صمعة عاملية، وقد بلغ اإجمايل عدد �صركات الو�صاطة املرخ�صة والعاملة ب�صوق االأوراق املالية مع نهاية العام 98 �صركة. 

للو�صاطة. االأمني  و�صركة  املالية  للو�صاطة  ر�صملة  �صركة  بني  دمج  عملية  اأول  اإجراءات  من  • االنتهاء 
واأوزبك�صتان. اأملانيا  من  كل  يف  املناظرة  الهيئات  مع  تفاهم  مذكرتي  • توقيع 

راأ�س  �صوق  يف  الت�صريعية  البيئة  تطوير  اأجل  من  العاملية  املمار�صات  اأف�صل  عن  والتقارير  الدرا�صات  من  كبري  عدد  • اإجناز 
املال املحلي.

وخ�صو�صا  واخلارجي  املحلي  ال�صعيدين  على  املتخ�ص�صة  العمل  وور�س  املوؤمترات  من  كبري  عدد  يف  الهيئة  م�صاركة   •
.IOSCO موؤمترات املنظمة العاملية للهيئات الرقابية

اخلليجية" يف  الو�صاطة  و"ملتقى  العام،  من  االأول  الن�صف  اخلليجية" يف  االأ�صهم  "ملتقى  عنوان  حتت  فعاليتني  • تنظيم 
الن�صف الثاين من العام.

وغريهم. اجلامعات  ولطلبة  املاليني  وللمحللني  وللو�صطاء  العام  للجمهور  املوجهة  التوعية  ندوات  من  كبري  عدد  • عقد 
30 �صركة م�صاهمة عامة حققت اأ�صبقية يف االإف�صاح عن بياناتها املالية عن عام 2007. • تكرمي 

ر�بعًا- م�شتوى �خلدمات �ملوؤ�ش�شية و�مل�شاندة:
ISO 9001:2000 الإدارات قطاع اخلدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة الثلث باالإ�صافة اإىل وحدة  • احل�صول على �صهادة نظام اجلودة 

التدقيق الداخلي.
اجلديد. الوظيفي  الت�صكني  نظام  وتطبيق  للهيئة  التنظيمي  الهيكل  • تفعيل 

والت�صغيلية. االإ�صرتاتيجية  اخلطة  ببيانات  خا�صة  بيانات  قاعدة  • اإن�صاء 
االإدارات. اأداء  ومتابعة  الت�صغيلية  اخلطة  �صياغة  عملية  اأمتتة  يف  • البدء 

)150( اجتماعا للجمعيات العمومية العادية وغري العادية لل�صركات امل�صاهمة. • ح�صور 
االإلكرتوين،  املوقع  على  وحتميلها  والربعية  ال�صنوية  املالية  بياناتها  عن  املقيدة  ال�صركات  اإف�صاحات  مبتابعة  الهيئة  • قامت 
وقد بلغت ن�صب اإف�صاح ال�صركات كما يلي: الربع االأول 94.07%، الربع الثاين 99.19%، الربع الثالث 93.7%، اأما ن�صبة اإف�صاح 
98%، وذلك بعد ا�صتثناء �صركتي اأملك  2008 فقد بلغت  عن البيانات املالية ال�صنوية للعام  ال�صركات امل�صاهمة العامة املحلية 

ومتويل ب�صبب عملية االندماج بينهما.
املتبعة  وال�صيا�صات املحا�صبية  الثالث تو�صيحا الأن�صطتها اال�صتثمارية،  للربع  املالية  بياناتها  ال�صركات املدرجة ت�صمني  • اإلزام 
يف ت�صنيف هذه اال�صتثمارات، واالإف�صاح عن التفا�صيل املتعلقة باحت�صاب املخ�ص�صات على اختلف اأنواعها، وتفا�صيل النقد 
والودائع بالبنوك مع بيان تفا�صيل احل�صابات والودائع يف البنوك االأجنبية باخلارج، وتوقعات االأداء للعام 2009 وخطط ال�صركة 

امل�صتقبلية.
2009 لللتزام مبجموعة من  31 يوليو  حتى  مهلة  احل�صابات  مدققي  مبنح  االقت�صاد-  وزارة  مع  -بالتن�صيق  الهيئة  • قامت 
حوكمة  م�صتوى  وتعزيز  العامة  امل�صاهمة  ال�صركات  اإدارة  يف  ال�صفافية  مب�صتوى  االرتقاء  ت�صتهدف  التي  واالإجراءات  ال�صوابط 

ال�صركات.

ثالثا- �مل�شتوى �لتنظيمي:
2008 بقيد 13 �صركة م�صاهمة عامة) منها 5 �صركات حملية و8 �صركات اأجنبية ( لريتفع بذلك عدد  العام  الهيئة خلل  • قامت 

ال�صركات املقيدة لدى الهيئة اإىل 137 �صركة م�صاهمة عامة ) منها 105 �صركة حملية و 32 �صركة اأجنبية(.
)194( قرارًا وزاريًا بتعديل االأنظمة االأ�صا�صية لل�صركات امل�صاهمة العامة بناء على قرارات جمعياتها  ا�صت�صدار  على  • العمل 

العمومية.
)6( �صركات م�صاهمة. يف  املال  راأ�س  زيادة  اكتتاب  طلبات  على  • املوافقة 

)13( طلبًا الإ�صدار �صندات قرو�س منها )5( طلبات الإ�صدار �صكوك اإ�صلمية. على  • املوافقة 
)13( �صهادة ت�صجيل �صركة م�صاهمة عامة، و)138( �صهادة جتديد ت�صجيل �صركة م�صاهمة عامة. • اإ�صدار 

)53( درا�صة جدوى لـ )34( �صركة بالتن�صيق مع وزارة االقت�صاد. • مراجعة 
اأ�صهمها. من  جزء  �صراء  اإعادة  على  �صركات  الأربع  الهيئة  • وافقت 
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واالإجنليزية. العربية  باللغتني  للهيئة  ال�صنوي  التقرير  من  طبعتني  • اإ�صدار 
مالية". "اأوراق  بعنوان  للهيئة  مطبوعة  اإخبارية  ن�صرة  • اإ�صدار 

اال�صتثمار". "�صناديق  عنوان  باكورتها  حمل  اال�صتثمارية  للتوعية  مب�صطة  كتيبات  �صل�صلة  اإ�صدار  الهيئة  • با�صرت 
• اإجراء ا�صتبيان على األف م�صتثمر ا�صتهدف قيا�س "اجتاهات امل�صتثمرين نحو املنتديات االإلكرتونية ومدى تاأثريها يف اتخاذ 

قراراتهم اال�صتثمارية".
اإلكرتونيًا. املوردين  �صجل  وحتديث  للم�صرتيات  دليل  • اإعداد 

املوؤ�ص�صي. االأداء  كفاءة  ورفع  التطوير  نقاط  وحتديد  للهيئة  الداخلية  للبيئة  حتليل  • اإجناز 
الهيئة. موظفي  لدى  الر�صا  درجة  لقيا�س  ا�صتق�صاء  وتنفيذ  • ت�صميم 

 12 115 فعالية تدريبية ملوظفي الهيئة خلل العام، كما مت تدريب  • عقد 
طالبًا وطالبة من عدد من موؤ�ص�صات التعليم العايل بالدولة.

اال�صرتايل   EFI مركز  مع  بالتعاون  الوظيفي  التطوير  مركز  اإن�صاء   •
بهدف تقييم وحتديد مهارات موظفي الهيئة واإعداد موؤ�صرات االأداء للهيئة 

وموظفيها وغري ذلك من الن�صاطات.
2008 )53%( حيث بلغ عدد  عام  خلل  املواطنني  توظيف  ن�صبة  • بلغت 

موظفي الهيئة 122.
.SHARE للتوطني  الهيئة  برنامج  طلب  من  االأوىل  الدفعة  • تخريج 

portal للهيئة تت�صمن 4 مواقع هي: موقع هيئة االأوراق املالية وال�صلع SCA وموقع �صوق االإمارات للأوراق  اإلكرتونية  • اإطلق بوابة 
. Report Centre ف�صًل عن مركز التقارير االإلكرتونية Awareness وموقع التوعية SHARE وموقع برنامج التوطني ESM املالية

• االنتهاء من النظام االإلكرتوين للمقرتحات وال�صكاوي، ونظام اال�صتبانة، واإعادة هيكلة النظام الرقمي للإ�صدار واالإف�صاح، 
وتعديل النظام الرقمي للمخالفات.

املرا�صلت،  نظام  العمل،  ان�صيابية  نظام  للهيئة،  الداخلي  )املوقع  الداخلية  االإلكرتونية  البيئة  تطوير  م�صاريع  من  • االنتهاء 
نظام االأر�صيف االإلكرتوين، اأر�صفة امللفات القدمية(.

Great Plains وتطبيق نظام اال�صتحقاق  • اإدخال جميع عمليات ال�صوؤون املالية على نظام متخ�ص�س بال�صوؤون املالية واالإدارية 
بن�صبة 60%.

تنفيذها.  ومتابعة  املوازنة  • تدقيق 
اجلديد.  الوظيفي  ال�صلم  مع  يتنا�صب  مبا  والعلوات  الرواتب  تعديل  واإعادة  الوظيفي  الت�صكني  عملية  • مراجعة 

اال�صتحقاق.  نظام  تطبيق  على  • االإ�صراف 
2007 الذي مت اإقراره من قبل جمل�س اإدارة الهيئة ورفعه للجهات املعنية.  املالية  لل�صنة  اخلتامي  احل�صاب  • اإعداد 

2009 واإقرارها من جمل�س اإدارة الهيئة. للعام  للهيئة  التقديرية  امليزانية  • اإعداد 
تليفزيوين  برنامج  الإعداد  االقت�صادية  االأن�صطة  تغطية  يف  املتخ�ص�صة  الف�صائية  القنوات  اإحدى  مع  تفاهم  مذكرة  • توقيع 

اأ�صبوعي يعنى باالأوراق املالية وال�صلع، والقيام باإعداد مادة الربنامج واإذاعة عدة حلقات منه.  
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�لر�شم �لبياين رقم ) 2 (

ن�شبة منو �ملوؤ�شر �شهريًا خالل عام 2008

�لر�شم �لبياين رقم )1(

حركة �ملوؤ�شر خالل عام 2008 ح�شب �ل�شهور
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اأداء �سوق الإم�رات لالأ�راق امل�لية خالل الع�م

     �شهد �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية جملة من �لتطور�ت خالل عام 2008، وفيما يلي ملخ�س الأهم هذه �لتطور�ت:

-57.58% خلل عام 2008 حيث بلغ م�صتوى 2552.23 نقطة. بن�صبة  املالية  للأوراق  االإمارات  ل�صوق  العام  املوؤ�صر  • انخف�س 
 2008 العام  نهاية  363.87 مليار درهم مع  الـ  يقارب  ما  بال�صوق  املدرجة  املحلية  ال�صركات  الأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت   •

بانخفا�س قدره -55.87%  مقارنة مع اإغلق نهاية العام 2007.
2008 حوايل 126.4 مليار �صهم بقيمة 537.13 مليار درهم تقريبا مقارنة مع 157 مليار  �صنة  التداول خلل  اإجمايل حجم  • بلغ 
�صهم بقيمة 554.33 مليار درهم مت تداولها خلل العام 2007. وقد بلغت ن�صبة الرتاجع يف حجم التداول 19.49% و بقيمة التداول %3.10

بلغت  القطاعات  بني  انخفا�س  ن�صبة  اأكرب  اخلدمات  قطاع  موؤ�صر  �صهد  حيث  ا�صتثناء،  بدون  القطاعات  كافة  اأداء  • تراجع 
التاأمني  بينما تراجع قطاع   %40.90- بن�صبة  ال�صناعات  تبعه موؤ�صر قطاع   %50.02- بن�صبة  البنوك  -67.87% تله موؤ�صر قطاع 

بن�صبة بلغت -%6.85 .
10 �صركات م�صاهمة عامة جديدة يف �صوق االإمارات منها 6 �صركات اأجنبية، لريتفع بذلك عدد ال�صركات املدرجة من  اإدراج  • مت 

120 �صركة يف نهاية العام 2007 اإىل 130 �صركة مع نهاية دي�صمرب 2008.

 ويبني �جلدول رقم )1( �ل�شركات �لتي مت �إدر�جها خالل �لعام 2008  م�شنفة ح�شب �لقطاع.

             �جلدول رقم )1(

تاريخ �الإدر�ج �لدولة �ل�شركة �لقطاع م

26 مار�س مملكة البحرين م�صرف ال�صلم - البحرين
البنوك

1

5 يونيو جمهورية ال�صودان م�صرف ال�صلم - ال�صودان 2

22 يونيو االإمارات العربية املتحدة م�صرف عجمان 3

11 مايو االإمارات العربية املتحدة ميثـاق للتاأميـن التكـافلي
التاأمني

4

20 يوليو االإمارات العربية املتحدة تكافل االإمارات 5

4 اأغ�صط�س االإمارات العربية املتحدة دار  التكافل 6

29 مايو دولة الكويت اإكتتاب القاب�صة
اخلدمات

7

3 اأغ�صط�س دولة الكويت الكويتية للتمويل واالإ�صتثمار 8

27 اأكتوبر دولة الكويت الوطنية الدولية القاب�صة 9

18 دي�صمرب �صلطنة عمان اجلزيرة للمنتجات احلديدية ال�صناعات 10

اأداء �سوق الإم�رات لالأ�راق امل�لية خالل الع�م
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�لر�شم �لبياين رقم )3(

�لتطور �ل�شنوي حلركة موؤ�شر �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية منذ �إطالقه وحتى نهاية �لعام 2008

�لر�شم �لبياين رقم )4(

 تطور حركة قيمة �لتد�ول �شنويا بالدرهم )2001 - 2008(
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1,116.68 1,253.36

1,657.24

3,251.57

6,839.97

6,016.21

4,031.01

2,552.23
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1.52 3.86 7.46

66.79

509.87

418.15

554.33
537.13

مليار درهم

 

يبني �جلدول رقم )2( تطور موؤ�شر �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية، و�لقيمة �ل�شوقية، وحجم �لتد�ول وقيمة �لتد�ول وعدد 
�ل�شفقات باالإ�شافة �إىل عدد �ل�شركات �ملدرجة لالأعو�م من 2001 �إىل 2008.

�جلدول رقم )2(

موؤ�شر �شوق �ل�شنة
عدد �ل�شفقاتقيمة �لتد�ول بالدرهمحجم �لتد�ول باالأ�شهم�لقيمة �ل�شوقية بالدرهم�الإمار�ت

عدد 
�ل�شركات 
�ملدرجة

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

20082,552.23363,872,030,000126,439,280,603537,134,415,0813,257,450130

ملخ�س �أد�ء �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية خالل �الأعو�م �ل�شابقة وحتى نهاية دي�شمرب 2008 

اأداء �سوق الإم�رات لالأ�راق امل�لية
 خالل الأعوام من 2008-2001

اأداء �سوق الإم�رات لالأ�راق امل�لية
 خالل الأعوام من 2008-2001
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ي�شري �لر�شم �لبياين رقم )5( �إىل �أد�ء �ملوؤ�شر�ت �لقطاعية �ملمثلة ل�شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية خالل عام 2008، وكما هو 
و��شح بالر�شم فقد �شهدت كل �ملوؤ�شر�ت �لقطاعية �نخفا�شًا خالل هذه �لفرتة.

 �لر�شم �لبياين رقم)5(

حركة �لتد�ول يف �ل�شوق 
537.13 مليار درهم، يف حني و�صل عدد ال�صفقات املنفذة  2008 حوايل  بلغت القيمة االإجمالية للأ�صهم املتداولة خلل العام 

حوايل 3.25 مليون �صفقة، كما انخف�س عدد االأ�صهم املتداولة اإىل 126.4 مليار �صهم تقريبًا خلل نف�س الفرتة. 
يبني �جلدول رقم )5( مقارنة حركة �لتد�ول يف �لفرت�ت �لربعية و�لن�شفية من �لعام 2008 

                            �جلدول رقم )5(

%�ل�شفقات�لقيمة )درهم(�حلجم )�شهم(�لفرتة من �لعام 2008
42,364,021,021199,556,663,7731,019,80437.15الربــــــــــــع االأول

37,443,278,375166,372,429,416889,07230.97الربــــــــــع الثاين

79,807,299,396365,929,093,1901,908,87668.13�لن�شـــــف �الأول

24,855,302,446114,298,376,978721,91021.28الربــــــــع الثالث

21,776,678,76156,906,944,913626,66410.59الربـــــــع الرابع

46,631,981,207171,205,321,8911,348,57431.87�لن�شف �لثانـــي

126,439,280,603537,134,415,0813,257,450100.00�ملجمــوع خالل �لعام

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع .
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�ملوؤ�شر �لعام

�ل�شناعـــات

�لتــــاأميــــــن

�خلدمــــــات

�لبنـــــــــوك

موؤ�شـــــر
�لقطاعات

�الإغالق يف 
نهاية �لعام 2008

�الإغالق يف نهاية 
�لعام 2007

ن�شبة �لتغري 
�لقيمة �ل�شوقية) درهم (قيمة �لتد�ول�ل�شنوي%

50.0264,958,830,516153,845,800,000-2,975.985,953.88البنـــــــوك

67.87370,370,275,211147,405,600,000-2,028.086,311.96اخلدمــات

6.8532,493,494,82322,775,700,000-3,390.973,640.41التاأميـــــن

40.9069,311,814,53139,844,930,000-385.24651.87ال�صناعات

57.58537,134,415,081363,872,030,000-2,552.236,016.21�ملوؤ�شـــر �لعام

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع

�صهدت تداوالت ال�صوق اإنخفا�صًا وا�صحًا يف اأ�صعار اأ�صهم ال�صركات املدرجة، وكان ذلك ملحوظًا على م�صتوى كل القطاعات فقد 
بلغ عدد ال�صركات التي انخف�س �صعر اإغلقها مع نهاية تداوالت العام 2008 مقارنة مع نهاية العام الذي �صبقه 85 �صركة من اأ�صل 
118 �صركة مت تداولها، يف حني ارتفعت اأ�صعار اإغلق اأ�صهم 32 �صركة و ثبت �صعر اإغلق �صركة واحدة، كما اأن  هناك 12 �صركة مل 

يتم تداول اأ�صهمها، علمًا باأن العدد االإجمايل لل�صركات املدرجة يف ال�صوق كما يظهره اجلدول رقم )3( هو 130 �صركة.

�جلدول رقم)3(

�لعدد�ل�شركات
32املرتفعة

85املنخف�صة

1الثابتة

12غري املتداولة

130�ملجموع

�لقيا�شية �ملوؤ�شر�ت 
�صجل املوؤ�صر العام لهيئة االأوراق املالية وال�صلع اإ نخفا�صًا ملحوظًا خلل عام 2008 حيث و�صل موؤ�صر ال�صوق اإىل م�صتوى 2,552.23 

نقطة مقارنة مع 6,016.21  نقطة يف نهاية العام 2007  اأي ما ن�صبته -%57.58
يبني �جلدول �لتايل رقم )4( حركة �لقطاعات يف �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية حيث يالحظ وجود �نخفا�س يف جميع 

قطاعات �ل�شوق مع نهاية �لعام 2008 مقارنة مع  نهاية عام 2007 حيث �نخف�س قطاع �خلدمات بن�شبة -67.87% وقطاع 
�لبنوك بن�شبة -50.02%، وقطاع �ل�شناعة بن�شبة  -40.90 % ، و قطاع �لتاأمني بن�شبة 6.85-% 

جدول رقم )4(

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م
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�لر�شم �لبياين رقم )7(

تطور قيمة �لتد�ول �شهريًا ح�شب �ل�شوق بالدرهم خالل �لعام 2008

�شوق �أبو ظبي لالأور�ق �ملالية

�شــــوق دبي �ملالــــي

مليار درهم
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الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م

مقارنة حركة �لتد�ول بني �ل�شوقني 
مت  خلل العام 2008 تنفيذ 1.12 مليون �صفقة تقريبًا يف �صوق اأبوظبي للأوراق املالية من خلل تداول 49.93 مليار �صهم بلغت 
قيمتها 231.95 مليار درهم، اأما يف �صوق دبي املايل فقد مت تنفيذ  2.13 مليون �صفقة تقريبا من خلل تداول 76.5 مليار �صهم 

بلغت قيمتها حوايل 305.17 مليار درهم .
يو�شح �جلدول رقم )6( توزيع حركة �لتد�ول بني �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و�شوق دبي �ملايل.

 �جلدول رقم )6(

وتبني �لر�شوم �لبيانية من رقم 6 �إىل رقم 10 جملة من �ملعطيات بخ�شو�س حركة �لتد�ول يف �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية

�لر�شم �لبياين رقم )6(

توزيع حركة �لتد�ول بني �شوقي �أبوظبي ودبي خالل �لعام 2008

�لفرتة
�شوق دبي �ملايل�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية

عدد �لقيمة )درهم(�حلجم )�شهم(
عدد �لقيمة )درهم(�حلجم )�شهم(�ل�شفقات

�ل�شفقات
16,027,140,72974,166,220,441364,31026,336,880,292125,390,443,333655,494الربــــــع 1
19,186,341,93888,206,175,132382,53918,256,936,43778,166,254,285506,533الربـــــع  2
35,213,482,667162,372,395,572746,84944,593,816,729203,556,697,6171,162,027الن�صف 1
8,919,789,73050,293,426,518230,99515,935,512,71664,004,950,460490,915الربـــــــع 3
5,797,696,40019,292,377,455148,52715,978,982,36137,614,567,458478,137الربـــــــع 4
14,717,486,13069,585,803,973379,52231,914,495,077101,619,517,919969,052الن�صف 2

49,930,968,797231,958,199,5451,126,37176,508,311,806305,176,215,5362,131,079�ملجمـــــوع

39.4943.1834.5860.5156.8265.42�لن�شبة% 

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م

%34.58
%39.49

%65.42

%60.51

%56.82

%43.18

�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية

�شوق دبي �ملايل

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع .

قيمة �لتد�ول) درهم (

قيمة �لتد�ول) درهم (

�لتد�ول)�أ�شهم( حجم 

�لتد�ول)�أ�شهم( حجم 

�ل�شفقات عدد 

�ل�شفقات عدد 
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حركة �لتد�ول للقطاع و�ل�شوق
احتل قطاع اخلدمات املركز االأول من حيث قيمة التداوالت خلل العام 2008 وبح�صة بلغت ن�صبتها 68.95% من القيمة االإجمالية 
للأ�صهم املتداولة، يليه قطاع ال�صناعات بن�صبة 12.90% ، ثم قطاع البنوك بن�صبة 12.09%، واأخريًا قطاع التاأمني بن�صبة %6.05 

 ويبني �جلدول رقم )7( حركة �لتد�ول ح�شب �لقطاع خالل �لعام 2008.

�جلدول رقم )7(

�لر�شم �لبياين رقم )10(

ر�شم بياين يو�شح توزيع �لتد�ول ح�شب �لقطاع خالل �لعام 2008

ن�شبة �لتد�ول �الإجمايل %قيمة �لتد�ول بالدرهم�لقطـــاع

64,958,830,51612.09البنــــــــــوك

69,311,814,53112.90 ال�صناعات

32,493,494,8236.05التاأمـيـــــــن

370,370,275,21168.95اخلدمــــات

537,134,415,081100�ملجمــــــــوع

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع.

�خلدمات

�ل�شناعة

�لتاأميـــن

�لبنــوك

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م

% 12.90
% 6.05% 12.09

% 68.95

�لر�شم �لبياين رقم )8(

تطور قيمة �لتد�ول �شهريا بالدرهم خالل �لعام 2008  يف �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية

�لر�شم �لبياين رقم )9(

تطور عدد �ل�شفقات �شهريًا يف �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية خالل �لعام 2008
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يو�شح �جلدول رقم )10( �ل�شركات �الأعلى منو� يف �الأ�شعار يف �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية.

 �جلدول رقم )10(
ن�شبة �لتغيري %�شعر �الإغالق ) درهم (قيمة �لتد�ول ) درهم (��شم �ل�شركة

502,153,28728.25373.20ال�صركة العاملية لزراعة االأ�صماك

90,0405.9881.21االأغذية املتحدة

311,525,4214.7879.70�صركة االحتاد للتاأمني

25,576,221,2876.0258.42اأركان ملواد البناء

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع.

يو�شح �جلدول رقم )11( �ل�شركات �الأكرث �نخفا�شا يف �الأ�شعار يف �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية.

 �جلدول رقم )11(
ن�شبة �لتغيري %�شعر �الإغالق ) درهم (قيمة �لتد�ول ) درهم (��شم �ل�شركة

85.55-15,263,543,9430.99متويـل

84.83-69,828,394,5562.26�صركة اإعمار العقارية

84.62-2,369,187,2931�صعاع كبيتال

84.55-12,043,462,2900.72�صركة االحتاد العقارية

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع.

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م

يبني �جلدول رقم )8( قيم �لتد�ول بالدرهم ح�شب �لقطاع و�ل�شوق �ملايل ون�شبها من �الإجمايل خالل �لعام 2008

�جلدول رقم )8(  
�شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية�شوق دبي �ملايل�لقطاع

%64,958,830,51612.09%31,632,750,4795.89%33,326,080,0376.20البنـــــــــوك

%69,311,814,53112.90 %69,286,124,90712.90%25,689,6230.005ال�صناعات 

%32,493,494,8236.05%17,821,145,8253.32%14,672,348,9982.73التاأميــــــــن

%370,370,275,21168.95%113,218,178,33421.08%257,152,096,87847.87اخلدمــــات

%537,134,415,081100.00%231,958,199,54543.18%305,176,215,53656.82�ملجموع

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع.

حركة تد�ول �أ�شهم �ل�شركات �ملدرجة
�صهد العام 2008 انخفا�صا وا�صحًا يف اأ�صعار معظم االأ�صهم، حيث انخف�صت القيمة ال�صوقية لــ 85 من اأ�صل 118 �صركة مت تداولها 

يف ال�صوق بينما ارتفعت اأ�صعار اأ�صهم 32 �صركة و حافظت �صركة واحدة على �صعر اإغلقها ال�صابق.
و�صجل �صهما �صركة اإعمار العقارية و�صركة الدار العقارية اأعلى حركة تداول خلل الفرتة حيث بلغ حجم التداول خلل الفرتة 
ل�صركة اإعمار العقارية حوايل 69.82 مليار درهم ول�صركة الدار العقارية حوايل 39.90 مليار درهم، وحقق �صهما ال�صركة العاملية 
لزراعة االأ�صماك و�صركة االأغذية املتحدة اأكرب ارتفاعًا يف القيمة ال�صوقية حيث ارتفعت القيمة ال�صوقية لل�صركتني بن�صبة 373.20 % 
و 81.21 % على التوايل. كما �صجل �صهما �صركة متويل و �صركة اإعمار العقارية اأكرب ن�صبة انخفا�س وهي 85.55 % و 84.83 % على 

التوايل.

 يو�شح �جلدول رقم )9( �ل�شركات �الأكرث تد�وال يف �شوق �الإمار�ت لالأور�ق �ملالية.

            �جلدول رقم )9(

ن�شبة �لتغيري %�شعر �الإغالق) درهم (قيمة �لتد�ول ) درهم (��شم �ل�شركة

84.83-69,828,394,5562.26�صركة اإعمار العقارية

67.19-39,904,207,2893.97الدار العقاريـــــــــــــــــة

79.84-39,654,717,1391.25�صوق دبي املالــــــــــــــي

25,576,221,2876.0258.42اأركان ملواد البنـــــــــاء

�مل�شدر: هيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع.
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قطاع �لتاأمني
يبني �جلدول رقم )13( بع�س �ملعلومات �خلا�شة بالتد�ول وحركة �ل�شهم خالل عام 2008 و�خلا�شة ب�شركات قطاع �لتاأمني.

�جلدول رقم )13(

�إغالق �لتاأمني
2008

 �إغالق 
2007

�لتغيري 
�ل�شنوي

ن�شبة �لتغري 
�ل�شنوي%

قيمة �لتد�ول 
�ل�شنوي

عدد 
�لقيمة �ل�شوقية�ل�شفقات

18.3229,151,949361,431,000,000-21.4-95.4116.8�صركة العني للتاأمني

10.39.420.889.3470,611,319192,575,000,000�صركة البحرية للتاأمني

8.36.421.8829.2889,178,7272763,112,500,000�صركة اأبو ظبي الوطنية للتاأمني

30030000.0010,687,5001225,000,000الفجرية الوطنية للتاأمني

44.44499,507,1623,351360,000,000-0.72-0.91.62�صركة اخلزنة للتاأمني

383,512,500--- - -511.35اللين�س للتاأمني

66.433,014,124,49423,608188,000,000-1.86-0.942.8دبي االإ�صلمية للتاأمني واإعادة التاأمني

331,375,000-----132.55امل�صرق العربي للتاأمني

31.959,240,2644070-1.08-2.33.38املجموعة العربية للتاأمني - اأريج

2.992.450.5422.0411,988,401298418,600,000االإ�صكندنافية للتاأمني

474,000,000-----2.37ال�صقر الوطنية للتاأمني

8.437.480.9512.7020,149,553441,011,600,000�صركة الوثبة الوطنية للتاأمني

1.00862,401,4858,51099,000,000-0.01-0.991دار التكافل

3.085,357,40019472,500,000-0.2-6.36.5�صركة الظفرة للتاأمني

28.921.437.4734.862,959,02819288,927,700�صركة دبي للتاأمني

25.842,819,87154310,000,000-1.08-3.14.18�صركة دبي الوطنية للتاأمني

22.9958,488,177151780,000,000-1.94-6.58.44�صركة االإمارات للتاأمني

79.426,983,950,91776,273858,000,000-3.01-0.783.79االإ�صلمية العربية للتاأمني

2.882.440.4418.0316,517,875,61151,081432,000,000ميثـاق للتاأميـن التكـافلي

106.713.2949.0316,906,593471,217,160,000ال�صركة الوطنية للتاأمينات العامة

10.57.592.9138.3427,355,0551254,007,981,000�صركة عمان للتاأمني

5.984.990.9919.91830,0124478,400,000راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني

6.255.21.0520.1921,772,31847781,250,000ال�صارقة للتاأمني

1.0210.022.003,740,602,89128,312153,000,000تكافل االإمارات

86.071.9331.80184,921,262717480,000,000تـكـافـل

6.55.5118.181,089,4135325,000,000�صركة التاأمني املتحدة

4.782.662.1279.70311,525,4216291,581,889,000�صركة االحتاد للتاأمني

32,493,494,823194,03322,775,700,000    �ملجموع: 27 �شركة

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م

2008 حركة �لتد�ول ح�شب �لقطاع و�لقيمة �ل�شوقية لل�شركات 

قطاع �لبنوك

يبني �جلدول رقم )12( بع�س �ملعلومات �ملتعلقة بالتد�ول وحركة �ل�شهم خالل عام 2008 و�خلا�شة ب�شركات قطاع �لبنوك.

�جلدول رقم )12(

�إغالق �لبنوك
2008

 �إغالق 
2007

�لتغيري 
�ل�شنوي

ن�شبة �لتغري 
�ل�شنوي%

قيمة �لتد�ول 
�ل�شنوي

عدد 
�لقيمة �ل�شوقية�ل�شفقات

66.674,242,973,02424,0848,561,800,000-3.56-1.785.34بنك اأبو ظبي التجاري

58.735,373,582,62427,8585,123,529,000-3.7-2.66.3م�صرف اأبو ظبي االإ�صلمي

21.8228,376,4069426,907,200-265.15-9501,215.15بنك االمارات العربية لل�صتثمار

11.0013,350,756,731176,492890,000,000-0.11-0.891م�صرف عجمان

65.789,917,2322150-4.71-2.457.16م�صرف ال�صلم - ال�صودان

26.58838,270,8523,0184,030,935,000-0.84-2.323.16بنك ال�صارقة

49.39152,938,1225435,887,396,000-4.07-4.178.24بنك دبي التجاري

39.56627,203,2871,4732,066,378,000-1.08-1.652.73البنك التجاري الدويل

0---- -23.9البنك التجاري الدويل - م�صر

82.6517,431,717,293108,3525,719,364,000-7.91-1.669.57بنك دبي االإ�صلمي

822,250,000---- -0.88م�صرف االمارات االإ�صلمي

75.811,746,592,6878,81215,410,190,000-9.56-3.0512.61االإمارات دبي الوطني

54.669,955,740,57924,51512,581,250,000-11.03-9.1520.18بنك اخلليج االأول

45.731,065,647,4651,2121,229,800,000-4.71-5.5910.3دار التمويل

13.8511.52.3520.4316,613,2341380بيت التمويل اخلليجي

21.1090,138,3714932,838,000,000-0.69-2.583.27بنك االإ�صتثمار

2642372711.3950,377,3243638,646,170,000بنك امل�صرق

53.172,481,447,8387,91317,512,800,000-10.06-8.8618.92بنك اأبو ظبي الوطني

7.435.282.1540.723,982,780538,173,000,000بنك الفجرية الوطني

4.864.830.040.73233,204,6733116,415,200,000بنك اأم القيوين الوطني

67.494,047,793,70123,6582,024,000,000-1.91-0.922.83م�صرف ال�صارقة االإ�صلمي

4.66100,908,5461694,995,169,000-0.33-6.757.08راأ�س اخليمة الوطني

64.56538,791,0087,1650-1.53-0.842.37م�صرف ال�صلم - البحرين

7.945.961.9833.22368,859,2701866,329,141,000البنك العربي املتحد

71.432,202,997,4709,4704,162,500,000-5.55-2.227.77بنك االأحتاد الوطني

64,958,830,516426,175153,845,800,000    �ملجموع: 25  �شـركــة
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تابع... قطاع �خلدمات

تابع...�جلدول رقم )14(

�إغالق �خلدمــــــــــات
2008

 �إغالق 
2007

�لتغيري 
�ل�شنوي

ن�شبة 
�لتغري 

�ل�شنوي%
قيمة �لتد�ول 

�ل�شنوي
عدد 

�لقيمة �ل�شوقية�ل�شفقات

13.3511,842,5251060-1.14-7.48.54املزايا القاب�صة

16.87156,00040-0.69-3.44.09الوطنية الدولية القاب�صة

8.786.931.8526.70231,376,4731,1381,756,000,000اجلرافات البحرية

5.735.510.223.99143,83540الوطنية العقارية

6.1311,497,9765800-0.13-1.992.12عمان واالمارات لل�صتثمار القاب�صة

78.268,653,749,01747,897866,250,000-1.98-0.552.53الواحة كابيتال

30.7291.75.865,066,356120اإت�صاالت فل�صطني

49.8374,205,5404680-117.1-117.9235ات�صاالت قطر

78.8610,842,771,15991,6891,040,000,000-1.94-0.522.46راأ�س اخليمة العقارية

11.48586,277230-2.4-18.520.9ال�صلم العاملية لل�صتثمارات

5.785.680.11.7657810جممعات االأ�صواق التجارية

84.622,369,187,29314,527550,000,000-5.5-16.5�صعاع كبيتال

63.7224,924,010,913103,9727,900,000,000-5.55-3.168.71�صروح العقارية

23.381,025,001,5668,0310-1.59-5.216.8ال�صركة ال�صودانية للإت�صاالت املحدودة

83.704,595,808,57566,833630,957,600-2.67-0.523.19ال�صركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد

85.5515,263,543,943102,076990,000,000-5.86-0.996.85متويـل

84.5512,043,462,29098,2442,203,761,000-3.94-0.724.66�صركة االإحتاد العقارية

9.971,918,620290-1.95-17.619.55املخازن العمومية )اأجيليتي(

370,370,275,2112,204,794147,405,600,000    �ملجموع: 48 �شركة
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 قطاع �خلدمات
يبني �جلدول رقم )14( بع�س �ملعلومات �خلا�شة بالتد�ول وحركة �ل�شهم خالل عام 2008 و�خلا�شة ب�شركات قطاع �خلدمات.

�جلدول رقم )14(

 يتبع

�إغالق �خلدمــــــــــات
2008

 �إغالق 
2007

�لتغيري 
�ل�شنوي

ن�شبة 
�لتغري 

�ل�شنوي%
قيمة �لتد�ول 

�ل�شنوي
عدد 

�لقيمة �ل�شوقية�ل�شفقات

-------مركز الفجرية التجاري

52.4117,284,418,323101,6451,602,000,000-1.96-1.783.74اآبار للإ�صتثمار

54.01923,243,3404,212626,745,600-1.82-1.553.37 �صركة طريان اأبو ظبي

54.8223,489,252,723205,7714,153,363,000-1.08-0.891.97العربية للطريان

67.1939,904,207,289118,13510,234,240,000-8.13-3.9712.1الدار العقارية

55.2231,129,9391,421720,000,000-1.48-1.22.68الفردو�س القاب�صة

13.7410,105,3281350-0.86-5.46.26املدينة للتمويل واال�صتثمار

80.1216,759,125,575141,1651,530,000,000-4.11-1.025.13�صركة اأملك للتمويل

68.483,985,849,44545,2061,052,700,000-1.89-0.872.76اأرامك�س

51.5015,147,009,80084,5612,702,960,000-2.4-2.264.66�صركة اأرابتك القاب�صة

28.255.9722.28373.20502,153,2874,7841,412,500,000ال�صركة العاملية لزراعة االأ�صماك

0---- -3.45بيان للإ�صتثمار

22,400,000---- -2.24�صركة دبي للتطوير

82.8818,792,721,434121,0572,889,000,000-2.42-0.52.92�صركة ديار للتطوير

79.8439,654,717,139247,50310,000,000,000-4.95-1.256.2�صوق دبي املايل

73.4916,736,636,758115,0243,364,930,000-2.8-1.013.81�صركة دبي للإ�صتثمار

48.1482,276,8551,024239,158,300-2.72-2.935.65�صركة االإمارات للقيادة

70.725,295,638,65950,7768,680,001,000-5.24-2.177.41االت�صاالت املتكاملة -دو

60.4337,792,2229410-1.97-1.293.26اإكتتاب القاب�صة

84.8369,828,394,556289,42313,777,700,000-12.64-2.2614.9�صركة اإعمار العقارية

48.318,725,791,02629,47359,475,730,000-9.28-9.9319.21موؤ�ص�صة االإمارات للت�صاالت

5.454.391.0624.151,590,948,8945,6705,886,000,000اخلليجية للإ�صتثمارات العامة

51.0580,205,7441750-7.53-7.2214.75االإ�صتثمار العاملي

8.7228,409,2145562,040,000,000-0.39-4.084.47اخلليج الطبية

0---- -6.5اخلليجية للإ�صتثمار البرتويل

73.546,872,6272200-2.78-13.78امل�صروعات الكربى العقارية

61.2111,416,297,679100,1391,059,200,000-1.01-0.641.65اخلليج للملحة القاب�صة

19.62502,904240-1.44-5.97.34االإ�صت�صارات املالية

8.0943,20010-0.38-4.324.7املجموعة الدولية للإ�صتثمار

24.002,202,3161190-1.08-3.424.5الكويتية للتمويل واالإ�صتثمار
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قطاع �ل�شناعة
يبني �جلدول رقم )15( بع�س �ملعلومات �خلا�شة بالتد�ول وحركة �ل�شهم خالل عام 2008 و�خلا�شة ب�شركات قطاع �ل�شناعة

�جلدول رقم )15(

�إغالق �ل�شناعة
2008

 �إغالق 
2007

�لتغيري 
�ل�شنوي

ن�شبة 
�لتغري 

�ل�شنوي%
عدد قيمة �لتد�ول �ل�شنوي

�لقيمة �ل�شوقية�ل�شفقات

6.856.350.507.8751,57030�صركة اأ�صيكو لل�صناعات

53.111,563,972,1503,9843,020,000,000-3.42-3.026.44�صركة اأبو ظبي الوطنية للفنادق

31.42147,472,702811668,738,400-1.59-3.475.06�صركة اأبو ظبي لبناء ال�صفن

46.805,568,488,72354,315648,000,000-0.95-1.082.03جمموعة اأغذية

129,981,300 ---- -193.35العربية لل�صناعات الثقيلة

6.023.82.2258.4225,576,221,28789,00510,535,000,000اأركان ملواد البناء

0-----3.22اجلزيرة للمنتجات احلديدية

32.74171,283,2892,179789,000,100-1.28-2.633.91�صركة اأبو ظبي ملواد البناء )بلدكو(

72.9415,876,607,541157,5503,486,900,000-1.59-0.592.18دانة غاز

15.213.132.0715.7710,781,60045912,000,000دبي للمرطبات

16.4413,595,411269350,750,000-0.6-3.053.65الفجرية ل�صناعات البناء

5.324.051.2731.3621,818,2701451,646,264,000اأ�صمنت الفجرية

30.3658,277,7561,067289,000,000-1.26-2.894.15فودكو القاب�صة

57.52969,250,1305,2101,855,679,000-3.06-2.265.32�صركة اأ�صمنت اخلليج

2.2120.2110.50850,6784055,250,000غلفا للمياه املعدنية

40.361,020,45939118,800,000-2.68-3.966.64مياه جيما

45.58109,850,5432,138788,481,700-1.03-1.232.26اخلليج لل�صناعات الدوائية)جلفار(

28.9612,847,5273552,156,388,000-2.45-6.018.46االأ�صمنت الوطنية

37.69158,864,981211567,000,000-3.43-5.679.1املوؤ�ص�صة الوطنية لل�صياحة و الفنادق

19.116.652.4514.7147,75010جمموعة ال�صناعات الوطنية

64.98132,398,864914320,100,000-1.8-0.972.77اأ�صمنت اأم القيوين

61.6110,040,604,54453,409392,040,000-1.3-0.812.11�صركة راأ�س اخليمة للأ�صمنت

68.41115,856,6521,622709,141,300-2.75-1.274.02�صركة �صرياميك راأ�س اخليمة

60.551,751,808,51214,767401,620,000-1.32-0.862.18راأ�س اخليمة ل�صناعة االأ�صمنت االأبي�س

45.51230,056,7933,065167,616,000-1.62-1.943.56�صركة راأ�س اخليمة للدواجن و العلف

49.80284,600,7931,5921,261,750,000-2.49-2.515اأ�صمنت ال�صارقة

71.276,403,068,78738,9216,349,500,000-2.53-1.023.55اأبوظبي الوطنية للطاقة

13.6592,027,1807881,976,436,000-0.49-3.13.59�صركة اأ�صمنت االحتاد

5.983.32.6881.2190,0403149,500,000االأغذية املتحدة

100,000,000---- -400كايبارا للألبان

69,311,814,531432,44839,844,930,000    �ملجموع: 30 �شركة

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م

2008 �ال�شتثمار �الأجنبي خالل �لعام 

�صهدت االأ�صواق املالية املحلية بالدولة تداوالت ملحوظة من جانب امل�صتثمرين االأجانب خلل العام 2008، حيث بلغ اإجمايل قيمة 
178 مليار درهم، وقد بلغ �صايف اال�صتثمار االأجنبي قيمة  167 مليار درهم واإجمايل قيمة البيع حوايل  ال�صراء للأجانب حوايل 

�صالبة مقدارها نحو 11.5 مليار درهم. 
ويبني �جلدول رقم )16( حركة تد�ول �الأجانب يف كل من  �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و �شوق دبي �ملايل، �أما �جلدول رقم 

)17( فيبني �شايف �ال�شتثمار مقارنة مع عام 2007. 

جدول رقم )16(
 �إجمايل تد�والت �الأجانب عام 2008

جدول رقم )17(
�شايف �ال�شتثمار �الأجنبي لعام 2008 مقارنة مع عام 2007

ن�شبة �لتد�ول%�شايف �ال�شتثمار )درهم(�إجمايل قيمة �لبيع )درهم(�إجمايل قيمة �ل�شر�ء )درهم(�ل�شوق

5,451,920,689.1725.94-57,448,571,017.2762,900,491,706.44�صوق اأبوظبي للأوراق املالية

6,025,650,543.2736.93-109,685,151,616.62115,710,802,159.89�صوق دبي املايل

11,477,571,232.4432.18-167,133,722,633.89178,611,293,866.33�ملجمــــــوع

�مل�شدر: �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و�شوق دبي �ملايل

ر 

ن�شبة �لتغيري%�شايف �ال�شتثمار عام 2008)درهم(�شايف �ال�شتثمار عام 2007)درهم(�ل�شوق

154.72-5,451,920,689.17-9,963,327,480�صوق اأبوظبي للأوراق املالية

150.88-6,025,650,543.27-11,843,977,695�صوق دبي املايل

152.63-11,477,571,232.44-21,807,305,175�ملجمــــــوع

�مل�شدر: �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية و �شوق دبي �ملايل

ال�ستثم�ر الأجنبي خالل الع�م
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اأ�سواق ال�سلع خالل الع�م

عدد �لعقود

قيمة �لتد�ول ) مليون دوالر (
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�لر�شم �لبياين رقم )11(

 عدد �لعقود �ملتد�ولة �شهريًا يف بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع خالل �لعام 2008

�لر�شم �لبياين رقم )12(

 قيمة �لتد�والت �ل�شهرية  يف بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع خالل �لعام 2008

2008 بور�شة دبي للذهب و�ل�شلع خالل �لعام 
البور�صة  واالإ�صرايف على  الرقابي  اإطار دورها  الهيئة يف  وقد قامت  التطورات،  العديد من  وال�صلع  للذهب  بور�صة دبي  �صهدت 

بالعديد من املبادرات، لعل من اأهمها:
ال�صلع  يف  للتداول  الهيئة  قبل  من  املرخ�صة  الو�صاطة  �صركات  عدد  بذلك  لريتفع  جديدة،  و�صاطة  �صركات  ت�صع  • ترخي�س 

اإىل 130�صركة.
115 �صركة و�صاطة قائمة. ترخي�س  • جتديد 

يونيو    من  االأول  من  اعتبارًا  �صنة  ملدة  والو�صطاء  التداوالت  يف  للمتعاملني  ع�صويتها  منح  �صلحية  البور�صة  الهيئة  • خولت 
2008 وذلك كحافز جلذب مزيد من املتعاملني الراغبني يف ممار�صة الن�صاط من خلل البور�صة.

تك�صا�س. غرب  خام  ونفط  برنت  وخام  البل�صتيك  مثل  البور�صة  يف  للتداول  جديدة  عقود  اإدراج  على  الهيئة  • وافقت 
IOSCO حيث اأ�صبحت البور�صة  املالية  االأوراق  لهيئات  الدولية  املنطمة  ع�صوية  على  احل�صول  يف  البور�صة  الهيئة  • �صاندت 

ع�صوًا بهذه املنظمة املرموقة اعتبارًا من يونيو 2008.
• بلغ عدد العقود االآجلة املتداولة يف بور�صة دبي للذهب وال�صلع خلل عام 2008 )  1,142,493(عقدًا، بزيادة قدرها 25.90 % 

عن العام الذي �صبقه.
2008 ) 57.43 ( مليار دوالر بارتفاع قدره  65.60 % عن العام 2007. العام  خلل  التداوالت  قيمة  • بلغت 

372,049 �صفقة بزيادة قدرها 43.89 % مقارنة بالعام 2007.  ال�صفقات  عدد  بلغ  • كما 

اأ�سواق ال�سلع خالل الع�م
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�ل�شعري �ملوؤ�شر 
حدوث  اجلدول  ويبني  وم�صر،  االأردن  �صوقي  اإىل  اإ�صافة  اخلليجية  املال  الأ�صواق  ال�صعرية  املوؤ�صرات   )19( رقم  اجلدول  يبني 
االأكرث  املالية  للأوراق  االإمارات  �صوق  موؤ�صر  وكان  ا�صتثناء،  بل  االأ�صواق  كل  املوؤ�صرات يف  ن�صب منو هذه  انخفا�صات كبرية يف 
بن�صب  امل�صري  و  ال�صعودي  ال�صوق  موؤ�صري  كًل من   تله   ،%58- قاربت  انخفا�س  بن�صبة  املوؤ�صرات  باقي  مع  انخفا�صًا مقارنة 

انخفا�س جتاوزت -56% لكليهما، اأما موؤ�صر ال�صوق االأردين فقد كان اأقل املوؤ�صرات انخفا�صًا بن�صبة قاربت -%17. 
جدول رقم )19(

ن�شبة �لنمو %�ملوؤ�شر حتى نهاية عام 2008�ملوؤ�شر حتى نهاية عام2007�لدولة

57.58-6,016.212,552.23االإمارات

34.52-2,755.271,804.07البحرين

56.49-11,038.664,802.99ال�صعودية

39.78-9,035.465,441.12ُعمان

28.12-9,580.456,886.12قطر

38.03-12,558.97,782.6الكويت

16.97-7,519.306,243.10االأردن

56.43-10,549.744,596.49م�صر

�مل�شدر: �ملو�قع �الإلكرتونية لالأ�شو�ق �ملالية �خلليجية و�لعربية. 

اأ�سواق ال�سلع خالل الع�م اأداء الأ�سواق امل�لية اخلليجية �العربية

ن�شبة �لتغيري %عدد �لعقود �ملتد�ولة لعام 2007عدد �لعقود �ملتد�ولة لعام 2008�ل�شلعة

764,098684,85312عقود الذهب االآجلة 

2,8731,84656خيارات الذهب

9-2,5962,848الف�صة

110,06935,130213اليورو

13-137,272157,840اجلنية االأ�صرتليني

31-7,78211,218الني

10,5319,6709الروبية الهندية 

39-2,3793,928الفوالذ 

N/A -296خام برنت

N/A -104,597خام وي�صت تك�صا�س

�جلدول رقم ) 18(

104,597

 296
2,379

10,531
 7,782

137,272
110,069

2,596

764,098

�لر�شم �لبياين رقم )13 (
عدد �لعقود �ملتد�ولة موزعة ح�شب نوع �ل�شلعة

ي�صري اجلدول رقم )18( اإىل عدد عقود ال�صلع التي مت تداولها يف بور�صة دبي للذهب وال�صلع خلل العام 2008 مقارنة بعدد العقود 
التي مت تداولها خلل العام 2007.
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 اأداء الأ�سواق امل�لية اخلليجية �العربية
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�لر�شم �لبياين رقم )14 (
ن�شب منو �ملوؤ�شر�ت الأ�شو�ق �ملال �خلليجية وعدد من �الأ�شو�ق �لعربية

 اأداء الأ�سواق امل�لية اخلليجية �العربية

�ل�شوقية*  �لقيمة 
ي�صري اجلدول رقم )20( اإىل القيم ال�صوقية للأ�صواق املالية اخلليجية وكذلك �صوقي االأردن وم�صر، وقد �صهدت جميع هذه القيم 
انخفا�صات ملحوظة خلل عام 2008، وكان ال�صوق ال�صعودي اأكرث االأ�صواق انخفا�صَا بن�صبة جتاوزت -52%، تله ال�صوق االإماراتي 

بن�صبة انخفا�س جتاوزت -49%، اأما ال�صوق االأردين فقد كان اأقل االأ�صواق انخفا�صًا حيث بلغت ن�صبة االنخفا�س -%13.01. 

جدول رقم )20(
 �لقيم �ل�شوقية باالأ�شو�ق �خلليجية و�لعربية لعام 2008 مقارنة مع عام 2007

�ل�شوق
�لقيمة �ل�شوقية نهاية 2007

)مليون دوالر �أمريكي(
�لقيمة �ل�شوقية نهاية  2008

)مليون دوالر �أمريكي(
ن�شبة �لتغري %

49.13 -259,306.03131,908.95االإمارات

26.17-27,016.2819,947.35البحرين

52.53-518,984.39246,337.25ال�صعودية

34.42-23,085.9715,138.96ُعمان

19.77-95,504.8776,627.27قطر

48.15-135,361.8470,180.74الكويت

13.07-41,232.5135,844.05االأردن

38.11-138,828.3385,923.28م�صر

�مل�شدر: �شندوق �لنقد �لعربي 
 

)*( مت اأخذ جميع ال�صركات املدرجة ) املحلية واالأجنبية ( يف االعتبار عند احت�صاب القيم ال�صوقية.
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�لر�شم �لبياين رقم )15 (
ن�شب منو �لقيم �ل�شوقية خالل عام 2008 

�لر�شم �لبياين رقم )16 (
ن�شبة توزيع �لقيم �ل�شوقية الأ�شو�ق �ملال �خلليجية وبع�س �الأ�شو�ق �لعربية خالل عام 2008 

االإمارات
البحرين
ال�صعودية
ُعمـــــــان
قطــــــــر
الكـويت
االأردن
م�صـــر

37%

11%

2%

10%

13% 19%

3%

5%

 اأداء الأ�سواق امل�لية اخلليجية �العربية

عدد �ل�شركات �ملدرجة
يبني اجلدول رقم ) 21 ( اأعداد ال�صركات املدرجة يف االأ�صواق املالية اخلليجية وكذلك �صوقي االأردن وم�صر، وكما هو مبني يف 
اجلدول فقد �صهد عام 2008 تباينا ملحوظًا يف معدالت منو اأعداد هذه ال�صركات، حيث �صجلت اأعداد ال�صركات املدرجة يف ال�صوق 
13.51%. اأما اأقل ن�صبة منو لل�صركات املدرجة فقد  ال�صعودي اأعلى معدل منو مقارنة مع باقي االأ�صواق حيث بلغت هذه الن�صبة 
كانت يف ال�صوق امل�صري حيث انخف�صت اأعداد هذه ال�صركات بن�صبة -14.25%. و يف نف�س الوقت حافظ �صوق البحرين على نف�س 

العدد من ال�صركات املدرجة. 

�جلدول رقم )21(

 اأداء الأ�سواق امل�لية اخلليجية �العربية

�ل�شركات �ملدرجة خالل عام �ل�شوق
2007

�ل�شركات �ملدرجة خالل عام 
ن�شبة �لنمو 2008%

1201308.33االإمارات

51510.00البحرين

11112613.51ال�صعودية

2.40-125122ُعمان

40437.50قطر

1962044.08الكويت

2452626.94االأردن

14.25-435373م�صر

�مل�شدر: �شندوق �لنقد �لعربي وهيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع 
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قيمة �لتد�ول
ي�صري جدول رقم ) 22 ( اإىل قيمة االأ�صهم املتداولة ون�صبة النمو فيها يف االأ�صواق املالية اخلليجية وكذلك �صوقي االأردن وم�صر، 
وت�صري البيانات اإىل وجود تباين يف ن�صب منو قيم االأ�صهم املتداولة، حيث حقق ال�صوق البحريني اأعلى ن�صبة منو بلغت %95.32، 

تله ال�صوق العماين بن�صبة منو بلغت 66.96%. اأما قيم التداول يف ال�صوق ال�صعودي فقد �صجلت تراجعًا ملحوظًا بلغ -%23.33. 
�جلدول رقم )22(

 اأداء الأ�سواق امل�لية اخلليجية �العربية

�ل�شوق
قيمة �الأ�شهم �ملتد�ولة خالل 
2007  )مليون دوالر �أمريكي(

قيمة �الأ�شهم �ملتد�ولة خالل 
2008  )مليون دوالر �أمريكي(

ن�شبة �لنمو %

3.10-150,838146,158االإمارات

1,0692,08895.32البحرين

23.33-682,287523,129ال�صعودية

5,2118,68666.69ُعمان

29,92748,22061.13قطر

130,896133,6502.10الكويت

17,42428,67764.58االأردن

64,77287,95835.80م�صر

�مل�شدر: �شندوق �لنقد �لعربي وهيئة �الأور�ق �ملالية و�ل�شلع 

المـالحق
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�لن�شـــــاط�ل�شـــــركــــة

ارة
الإم

نـــــــــوع�
�لطلـــــب

�حل�شة �ملطروحة 
لالكتتاب �لعام      

) باملليون درهم (

ر�أ�س �ملــــال
)باملليون درهم( 

175-تاأ�صي�ساأبوظبياخلدمات و التجارةاالحتاد لل�صرف ال�صحي

82.5150تاأ�صي�ساأبوظبيالتاأمنيميثاق للتاأمني التكافلي

10-تاأ�صي�ساأبوظبياخلدمات و التجارةاأبوظبي للخدمات العامة

100-تاأ�صي�ساأبوظبيالتاأمنيالهلل للتكافل

137.5250تاأ�صي�ساأبوظبيالتاأمنيالهلل االأخ�صر للتاأمني

1,195-تاأ�صي�ساأبوظبيالطاقةالروي�س القاب�صة للطاقة

238-تاأ�صي�ساأبوظبياخلدمات و التجارةالوثبة لل�صرف ال�صحي

75-تاأ�صي�سدبيالتاأمنينور للتكافل العائلي

82.5150تاأ�صي�سدبيالتاأمنيتكافل االمارات

50-تاأ�صي�سدبيالتاأمنياالإمارات لتاأمني ال�صادرات

55.0100تاأ�صي�سدبيالتاأمنيدار التكافل

75-تاأ�صي�سدبيالتاأمنينور للتكافل العام

1,197.02,177حتّولدبيالعقارات  و االإن�صاءات الهند�صيةدريك اآند �صكل انرتنا�صيونال

550.01,000تاأ�صي�سعجمانالبنوكم�صرف عجمان

 2,104.505,745.00�ملجموع ) درهم �إمار�تي ( 

2008 �ل�شركات �لتي مت تاأ�شي�شها �أو حتويلها �إىل �شركات م�شاهمة عامة خالل عام 

ملحق رقم )2(ملحق رقم )1(

�جلمعيات �لعمومية

)�أ( �إجمايل عدد �جلمعيات �لعمومية �ملنعقدة خالل �لعام وفقًا الأنو�عها: 
بلغ عدد اجلمعيات العمومية املنعقدة خلل عام 2008 باأنواعها املختلفة 150 جمعية منها 108 جمعية عمومية عادية و 36 جمعية 

عمومية غري عادية  و 6 جمعيات تاأ�صي�صية.

�لن�شبة %�الإجمايلنوع �الجتماع 

64جمعية   تاأ�صي�صية

10872جمعية عادية

3624جمعية غري عادية

100 150�الإجمايل

جمعية عادية

جمعية تاأ�شي�شية
جمعية غري عادية
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�الإجمايلنوع �الجتماع�الإمـــــارة جمعية تاأ�شي�شيةجمعية عاديةجمعية غريعادية
1439356دبي

1233247اأبوظبي

19-415راأ�س اخليمة

16-412ال�صارقة

1416عجمان

4-4-الفجرية

2-11اأم القيوين

1086150 36�الإجمايل

�جلمعيات �لعمومية

)ب( �إجمايل عدد �جلمعيات �لعمومية �ملنعقدة خالل �لعام وفقًا للتوزيع �جلغر�يف:
47 جمعية  56 جمعية باإمارة دبي و  150 جمعية عمومية منها  اإجمايل عدد اجلمعيات العمومية املنعقدة على مدار العام  بلغ 

باإمارة اأبو ظبي، يف حني توزع باقي العدد على �صائر اإمارات الدولة، على النحو التايل: 

ملحق رقم )2(

�جلمعيات �لعمومية 
)جـ( بيان ن�شب وقيم زياد�ت روؤو�س �أمو�ل �ل�شركات �لتي �أقرت زيادة روؤو�س �أمو�لها عن طريق �الكتتاب 

:2008 بجمعياتها �لعمومية خالل عام 

�ل�شــــــركة 
�لن�شبة لر�أ�س �ملال

%
�لقيمة �ال�شمية للطرح 

)باملليون درهم(
عالوة �الإ�شد�ر
)باملليون درهم(

80.0880880م�صرف ال�صارقة اال�صلمي

-40.0858دبي للإ�صتثمار

-69.0513م�صرف االإمارات اال�صلمي

-318.0350اخلليج للم�صاريع الطبية

50.0330495بنك اأم القيوين الوطني

-10.5316بنك نور االإ�صلمي

-50.050ال�صقر الوطنية للتاأمني

3,2971,375�إجمايل �لقيمة �ال�شمية للطرح و �إجمايل عالوة �ال�شد�ر

)د( �لتوزيع �جلغر�يف لقيم قر�ر�ت زيادة ر�أ�س �ملال-عن طريق �الكتتاب-على �الإمار�ت.

�لقيمة باملليون درهم

�ل�شارقة
% 37

% 53
1737
دبي

�أم �لقيوين
330
% 10

1230

ملحق رقم )2(
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ملحق رقم )4( املخ�لف�ت ملحق رقم )3( 

�شركات مدرجة
قائمة �أف�شل 30 �شركة مدرجة ح�شب �أ�شبقية �الإف�شاح عن �لبيانات �ملالية لعام 2008

�لقائمة �ملا�شية

�لقائمة �لذهبية

�لقائمة �لف�شية

�لقطاع��شم �ل�شركةم
البنوكدار التمويل1
ال�صناعة�صركة اأ�صمنت راأ�س اخليمة 2
ال�صناعةال�صركة العربية لل�صناعات الثقيلة3
ال�صناعة�صركة اأبو ظبي الوطنية ملواد البناء - بلدكو4

5
واملواد  االأبي�س  االأ�صمنت  ل�صناعة  اخليمة  راأ�س  �صركة 

ال�صناعةاالإن�صائية 

البنوكبنك دبي التجاري6
البنوكالبنك العربي املتحد7
البنوكبنك االإ�صتثمار8
اخلدمات�صركة اخلليج للم�صاريع الطبية9

اخلدماتموؤ�ص�صة االإمارات للإت�صاالت10
 ر

�لقطاع��شم �ل�شركةم
البنوكم�صرف ال�صارقة االإ�صلمي11
البنوكبنك راأ�س اخليمة الوطني12
اخلدمات�صركة الواحة كابيتال13
البنوكبنك االحتاد الوطني14
اخلدمات�صركة الدار العقارية15
اخلدمات�صركة ال�صلم العاملية للإ�صتثمارات املحدودة - قطر16
اخلدمات�صركة �صوق دبي املايل17
البنوكم�صرف ال�صلم - البحرين18
البنوكبنك اخلليج االأول19
ال�صناعة�صركة راأ�س اخليمة للدواجن والعلف20

 ر

�لقطاع��شم �ل�شركةم
اخلدمات�صركة �صروح العقارية21
التاأمني�صركة الوثبة الوطنية للتاأمني22
البنوكبيت التمويل اخلليجي 23
اخلدمات�صركة طريان اأبو ظبي24
التاأمني�صركة امل�صرق العربي للتاأمني25
البنوكبنك اأم القيوين الوطني26
البنوكم�صرف ال�صلم - ال�صودان27
البنوكم�صرف اأبو ظبي االإ�صلمي28
البنوكبنك االإمارات دبي الوطني 29
ال�صناعة�صركة �صناعات ا�صمنت الفجرية30

 ر
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ملحق رقم )4( املخ�لف�ت

�شركات مدرجة/تابع..

عدد �ملخالفات �الإجمايل= 50

�شركات مدرجة/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت
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�شركات و�شاطة وموظفيها

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت

�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت
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�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت

�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت
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�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت

�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت
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�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت

�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت
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�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت

�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت
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�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت

�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

عدد �ملخالفات �الإجمايل= 375

عدد �ملخالفات �الإجمايل= 2

عدد �ملخالفات �الإجمايل= 10

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت
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�شركات و�شاطة وموظفيها/تابع..

عدد �ملخالفات �الإجمايل= 3

عدد �ملخالفات �الإجمايل= 11

عدد �ملخالفات �الإجمايل= 5

ملحق رقم )4( املخ�لف�ت


