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ت�أ�سي�س الهيئة

الرئيـــــ�س  ومقرها    ،2000 ل�سنة   )4( رقم  الحتـــادي  القانـــون  مبوجــب  الهيـــئة  اأُ�س�ست 
اأبو ظبي، وللهيئة اأن تن�سئ  فروعًا اأو مكاتب تابعة لها ملبا�سرة مهام الإ�سراف والرقابة على 
املايل  وال�ستقالل  العتبارية  بال�سخ�سية  الهيئة  تتمتع  الدولة.  وال�سلع يف  املال  راأ�س  اأ�سواق 
والإداري، وتتمتع بال�سالحيات الرقابية والإ�سرافية والتنفيذية كافة الالزمة ملمار�سة مهامها 

وفقًا لأحكام القانون والأنظمة ال�سادرة تنفيذًا له.

تاأ�سي�س الهيئة



جمل�س الإدارة

معايل املهند�س 
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حمافظ امل�سرف املركزي
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ا�ستقرار  وتعزيز  وال�سلع  املال  راأ�س  اأ�سواق  يف  ال�ستثمار  وحماية  دعم  يف  الريادة 
القت�ساد الوطني.

الـر�ؤيـــــــة

الـر�ؤيـــــــة



كلمة مع�يل رئي�س جمل�س الإدارة

م.�صلطان بن �صعيد املن�صوري

اإنه ملن دواعي �سروري اأن اأقدم لكافة املهتمني بحقل ال�ستثمار يف الأوراق املالية هذا التقرير 
الذي يعر�س �سورة �ساملة عن قطاع الأوراق املالية يف الدولة خالل العام 2009.

وجتدر الإ�سارة اإىل اأن عام 2009 �سيبقى �ساهدًا على عدد من الإجنازات املهمة التي حققتها 
الهيئة على ال�سعيدين املحلي والدويل يف اإطار خطتها ال�سرتاتيجية )2010-2008(، التي 
ركزت على مواطن القوة الرئي�سة يف الأداء؛ وا�ستهدفت تعزيز مكانة الهيئة الرائدة يف املنطقة 
والرتقاء بها، واملحافظة على معدلت النمو امل�سطرد يف البنية الت�سريعية والتنظيمية، وال�سعي 
اإىل حتقيق الأهداف املو�سوعة بغية الو�سول اإىل م�ساف الهيئات املتطورة وفق معدل زمني 

قيا�سي.
فقد جنحت الهيئة يف حتقيق اأعلى معدل ملوؤ�سرات الأداء الإ�سرتاتيجية والت�سغيلية للن�سف 
الأول من العام 2009؛ حيث ح�سلت على املركز الأول على م�ستوى الهيئات الحتادية يف هذا 
ال�سياق، كما �سعت الهيئة لرت�سيخ مكانتها املتميزة عرب اللتزام باإر�ساء ثقافة التميز والإجادة 
والعمل بروح الفريق.. الأمر الذي اأهل كافة قطاعات العمل بها للح�سول على �سهادة اجلودة 
َ مبثابة �سهادٍة على تبني اأف�سل املمار�سات وحتري  "اأيزو" ISO 9001 :8000، وهو ما اعُتربرِ

اأعلى معايري التميز يف تنفيذ املهام والواجبات.
القت�سادية  ال�ساحة  على  الدولة  ح�سور  لتعزيز  جهودها  الهيئة  وا�سلت  اآخر،  �سعيد  وعلى 
العاملية، ووا�سلت –رغم التحديات التي اأفرزتها الأزمة املالية العاملية- العمل على اإيجاد بيئة 
م�سجعة لال�ستثمار الأجنبي، كما كثفت الهيئة من براجمها للتوعية ال�ستثمارية؛ فقدمت عددًا 
كبريًا من الندوات املوجهة لكافة فئات املتعاملني يف الأ�سواق املالية بالدولة، ونظمت املوؤمترات 
وامللتقيات وور�س العمل، وا�ستعانت بكافة و�سائل الإعالم امل�سموعة واملرئية واملطبوعة والرقمية 
لتقدمي ر�سالة اإعالمية متطورة من �ساأنها تنمية الوعي ال�ستثماري ودعم ثقة امل�ستثمرين يف 

اأ�سواق الأوراق املالية وعقود ال�سلع.
كذلك فقد جنحت الهيئة يف بناء وتطوير عالقات متميزة مع عدد كبري من الأ�سواق املالية 
الهيئات  التي وقعتها مع  التفاهم  العامل، وذلك من خالل مذكرات  العاملية يف خمتلف دول 
املناظرة واجلهات الأكادميية واملهنية، ووا�سلت �سعيها احلثيث لتعزيز وجودها يف املنظمات 
الدولية، ويف �سدارتها املنظمة الدولية لهيئات الرقابة املالية IOSCO ، اأخذًا يف العتبار 
الدور الكبري الذي توؤديه هذه املنظمة يف هذا املجال، باعتبارها اجلهة املرجعية العاملية فيما 

يخت�س بو�سع املعايري الدولية يف جمال الأوراق املالية.
واإذا كانت دولة الإمارات العربية املتحدة - بف�سل توجيهات �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 - قد تبواأت مكانة مرموقة يف 
املجتمع الدويل، مبا حققته من تقدم وطفرات تنموية اقت�سادية وتطورات اجتماعية ونه�سة 
اإىل  وبالنظر  والدولية،  الإقليمية  واملوؤ�س�سات  املنظمات  من  العديد  ب�سهادة  وعلمية  ثقافية 
جناحها يف ا�ستيعاب تداعيات الأزمة املالية العاملية واإجنازاتها املتميزة يف خمتلفة امليادين، 
مهمًا  مركزًا  لت�سبح  انطالقتها  �ستوا�سل  الإمارات  باأن  تب�سر  لدينا  املتوفرة  املعطيات  فاإن 
لقطاع الأوراق املالية وال�ستثمارات يف املنطقة العربية، واإننا على يقني من اأن قطاع الأوراق 
املالية �سيظل يف تطوره وارتقائه مواكبًا مل�سرية النمو القت�سادي.. الذي يقوم على اأ�س�س قوية، 
وحتميه موؤ�س�سات مالية واقت�سادية را�سخة وم�ستقرة، م�ستعينًا مبا لديه من ر�سيد وخربة 

كبرية يف التعامل مع الأزمات و�سدقية عالية على ال�ساحة الدولية.



الر�س�لة

املعايري  اأرقى  وفق  الدولة  يف  وال�سلع  املال  راأ�س  اأ�سواق  يف  التعامالت  مب�ستوى  الرتقاء 
وتنمية  والعدالة،  والنزاهة  ال�سفافية  مبادئ  تطبيق  �سمان  خالل  من  الدولية  واملمار�سات 
الوعي ال�ستثماري، وتطوير منظومة من الت�سريعات الرقابية، وتنفيذها يف اإطار من العمل 

املتكامل.

الر�ســالة



كلمة الرئي�س التنفيذي

يلقي هذا التقرير ال�سوء على واقع قطاع الأوراق املالية يف الدولة خالل العام املا�سي، ويك�سف 
عن العديد من املبادرات التي اتخذتها الهيئة، كما يعر�س للمعلومات والبيانات املالية املتعلقة 

باأو�ساع �سوق الإمارات لالأوراق املالية و�سوق تداول عقود ال�سلع خالل العام 2009.
اأداء هيئة الأوراق املالية وال�سلع خالل هذا العام بتحقيق العديد من الإجنازات  لقد متيز 
على امل�ستويات الت�سريعية والتنظيمية والرقابية واملوؤ�س�سية، لكنه يف املقابل �سهد- يف الوقت 
نف�سه- عددًا من التحديات التي تعاملت معها الهيئة بالتخطيط املنهجي املدرو�س وبالعمل 

اجلاد املخل�س والعزم والت�سميم على التميز والرتقاء.
ومبا اأن الهيئة قد اأخذت على عاتقها منذ البداية م�سوؤولية تطوير الأنظمة والت�سريعات مبا 
ن �سوقًا ماليًا �سليمًا ت�سود فيه اآليات  يتواكب مع التطورات اجلارية يف الأ�سواق العاملية ويوؤمِّ
ال�سوق احلر ويحكمه قانون العر�س والطلب؛ فاإنها–تاأ�سي�سًا على ذلك- قد وا�سلت عملية 
حتديث ت�سريعاتها، وذلك باإ�سافة اأربعة اأنظمة وقرارات جديدة اإىل منظومتها الت�سريعية ، 
واإجراء تعديالت على عدد اآخر من الأنظمة، مبا ي�ساهم يف توفري املزيد من اخلدمات املالية 

لأ�سواق املال بالدولة وتر�سيخ �سفافية ونزاهة التعامالت يف قطاع الأوراق املالية.
كما تابعت الهيئة جهودها يف �سبيل توفري املناخ املالئم لال�ستثمار يف الأوراق املالية والنهو�س 
يف  جهودها  اإطار  -يف  قامت  حيث  الدولية؛  املعايري  اأف�سل  وفق  الوطني  املال  راأ�س  ب�سوق 
بذلك  لريتفع  جديدتني،  م�ساهمتني  �سركتني  بقيد  دعائمه-  وتوطيد  املايل  ال�سوق  تعميق 
عدد ال�سركات املقيدة لدى الهيئة اإىل 135، ووا�سلت الهيئة جهودها لتطوير مهنة الو�ساطة 
باأ�سواق الدولة من خالل تاأ�سي�س مركز للتدريب واإجراء اختبارات للراغبني يف العمل ب�سوق 

املال بالتعاون مع موؤ�س�سات ذات �سمعة عاملية يف جمال التاأهيل املهني للو�سطاء.
وا�ستمرت الهيئة يف تعزيز ح�سورها على امل�ستويني العربي والدويل وتوطيد اأوا�سر التعاون مع 
املنظمات املختلفة من خالل توقيع خم�س مذكرات تفاهم واتفاقني للتعاون مع جهات خارجية 
من بينها هيئات مناظرة وموؤ�س�سات معنية بالأوراق املالية، كما ا�ستقبلت وفودًا من عدد من 

دول العامل و�ساركت يف عدد من املوؤمترات والجتماعات على امل�ستويني الإقليمي والدويل.
وقد مثَّل تاأثر الو�سع املايل ل�سركات الو�ساطة بانخفا�س اأحجام التداولت -نتيجة لنعكا�سات 
الأزمة املالية العاملية- حتديًا مهمًا واجهته الهيئة بطرٍح يقوم على ت�سجيع وحتفيز �سركات الو�ساطة 
ال�سغرية على الندماج واخلروج بتكتل اقت�سادي قوي يرفع كفاءة الأ�سواق املالية بالدولة. ف�سال 
عن ال�سعي اإىل تو�سيع دائرة اخلدمات التي تقدمها �سركات الو�ساطة؛ بحيث ل تقت�سر على عمليات 
البيع وال�سراء. ويف هذا ال�سدد اأ�سرفت الهيئة على عمليتي اندماج مت يف كل منهما دمج �سركتي 
و�ساطة معًا، واأ�سدرت القرارات التي تنظم عمل خدمات احلفظ الأمني لالأوراق املالية وتداول 
�سركات الو�ساطة حل�سابها اخلا�س ف�ساًل عن القرار اخلا�س مبعايري املالءة املالية ل�سركات 

الو�ساطة، والذي يعد متطلبًا مهمًا ل�ستحداث خدمات واأدوات مالية جديدة باأ�سواق الدولة. 
اإن الهيئة يف اإطار حر�سها على موا�سلة جهودها التنظيمية والتطويرية تتطلع خالل العام 
2010 اإىل القيام مب�ساريع عدة من خالل امل�سي يف تطوير اللوائح ولأنظمة وحتديثها لتواكب 
املتغريات التي تطراأ على ال�سوق املايل وفق اأف�سل املعايري واملمار�سات ذات ال�سلة، كما تتوقع 
�سدور القانون املعدل لهيئة الأوراق املالية وال�سلع، وترخي�س �سركات لتقدمي خدمات مالية 

جديدة مثل احلفظ الأمني.  
ويف اخلتام فاإنني على ثقة اأكيدة من اأن هذه احل�سيلة من الإجنازات التي يت�سمنها التقرير 
لي�ست اإل حلقة يف �سل�سلة مت�سلة احللقات، واأن الهيئة �ستوا�سل –بوترية مت�سارعة- م�سرية 

الإجناز والتطور والقيام بالدور املنوط بها.. مبا ي�ساهم يف خدمة القت�ساد الوطني.
ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن ي�سدد خطانا واأن يوفقنا لتحقيق الأهداف امل�ستقبلية للهيئة.

عبداهلل �صامل الطريفي



اأهداف الهيئة

• الرتقاء بكفاءة �سوق املال وحماية امل�ستثمرين من املمار�سات غري العادلة وغري ال�سليمة. 	

• اإتاحة الفر�سة ل�ستثمار املّدخرات والأموال يف الأوراق املالية مبا يخدم م�سلحة  القت�ساد الوطني. 	

•ترخي�س اأ�سواق الأوراق املالية وال�سلع يف الدولة وتنظيمها ومراقبتها وحتديد متطلبات ترخي�س �سركات اخلدمات  	
املالية واملتطلبات الواجب توافرها عند طرح الأوراق املالية.

•تر�سيخ اأ�س�س التعامل ال�سليم والعادل بني خمتلف فئات امل�ستثمرين. 	

• تعزيز الرقابة والإف�ساح وال�سفافية يف اأ�سواق الأوراق املالية وال�سلع. 	

• التعاون والتن�سيق مع الهيئات العاملية املماثلة وكذلك الأ�سواق املالية الأخرى لتبادل املعلومات واخلربات، والن�سمام  	
اإىل ع�سوية املنظمات والحتادات العربية والدولية ذات ال�سلة.

• تعميق ثقة املتعاملني باأ�سواق راأ�س املال وال�سلع وتنمية الوعي ال�ستثماري عندامل�ستثمرين. 	

• تر�سيخ قواعد ال�سلوك املهني واملراقبة الذاتية والن�سباط بني العاملني يف جمال الأوراق املالية وال�سلع بهدف رفع  	
كفايتهم وقدراتهم.

• التطوير املوؤ�س�سي للقطاعات امل�ساندة يف الهيئة وتعميق ثقافة التميز. 	



الهيكل التنظيمي
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 اأهم اإجن�زات الهيئة خالل الع�م

حققت الهيئة خالل عام 2009 عدداً من االجنازات على خمتلف اال�صعدة, ونعر�س فيما يلي اأهم هذه االجنازات 
على امل�صتويات الت�صريعية والرقابية والتنظمية وم�صتوى اخلدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة.

امل�ستوى الت�سريعي
•اإ�سدار معايل املهند�س/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير القت�ساد/ رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة القرار الوزاري رقم  	
)518( ل�سنة 2009 يف �ساأن �سوابط احلوكمة ومعايري الن�سباط املوؤ�س�سي، على اأن يتم العمل بالقرار بدءًا من 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية.

•اإ�سدار القرار اخلا�س بتنظيم ن�ساط احلفظ الأمني لالأوراق املالية، على اأن يكون تداول امل�ستثمرين بوا�سطة خدمة  	
احلافظ الأمني اختياريًا يف عام 2010 واإلزاميا ابتداء من عام 2011 م.

•اإ�سدار القرار اخلا�س مبعايري املالءة املالية ل�سركات الو�ساطة. 	

• اإ�سدار القرار اخلا�س بتداول �سركات الو�ساطة حل�سابها اخلا�س. 	

•ا�ست�سدار القرار الوزاري يف �ساأن جلان تقومي احل�س�س العينية لل�سركات امل�ساهمة واآلية عملها. 	

•اعتماد القرار اخلا�س بتنظيم ن�ساط اأمني �سجل ال�سركات امل�ساهمة اخلا�سة. 	

•اإقرار ال�سوابط التي حتكم تداول �سناديق املوؤ�سرات املتداولة. 	

•و�سع ال�سوابط الالزمة للرتخي�س والإ�سراف والرقابة والتفتي�س وحتديد الر�سوم فيما يتعلق بالأن�سطة التي اآلت اإىل  	
اخت�سا�س الهيئة مبوجب مذكرة التفاهم املوقعة بني كل من هيئة الأوراق املالية وال�سلع وامل�سرف املركزي. 

اجلديدة  الأنظمة  ترجمة  وا�ستكمال  للهيئة  اللكرتوين  املوقع  على  الإجنليزية  باللغة  كافة  الهيئة  اأنظمة  •حتديث  	
ال�سادرة يف 2009.
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امل�ستوى الرقابي 
•اإلغاء ترخي�س �سركتي و�ساطة )ان بي اف �سيكيوريتز و�سركة اإمكو للخدمات املالية( بناًء على طلبهما. 	

•�سطب ا�سم �سركة املركز الدويل لالأ�سهم وال�سندات و�سركة اإنف�ست ون للو�ساطة املالية موؤقتًا ملدة عام. 	

•متابعة ق�سية �سركة جولدن جيت والتي انتهت ب�سدور حكم ق�سائي بت�سفية ال�سركة. 	

 • 	)market manipulation ، insider trading ، front running, cross trading( تقريًرا )اكت�ساف واإحالة )28
حيث ا�ستملت التقارير على تالعبات متت على اأربع وثالثني ورقة مالية يف كل من �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سوق 

دبي املايل.

•متابعة تقرير ف�سل احل�سابات ال�سهري الوارد من �سركات الو�ساطة وحتديد ال�سركات التي لديها عجز واإنذارها  	
ب�سرورة ت�سويب الو�سع ومتابعتها اأ�سبوعيًا، وتنفيذ توجيهات جمل�س اإدارة الهيئة يف �ساأن التدرج يف اجلزاءات �سد 

ال�سركات املخالفة.

•درا�سة الو�سع املايل ل�سركات الو�ساطة لتحديد ال�سركات املتعرثة واإعداد تقرير بنتائج التحليل يف �سوء البيانات  	
املالية لل�سركات عن كل ربع �سنة مالية.

(خمالفة. • بلغ عدد خمالفات �سركات الو�ساطة عن نتائج التفتي�س والتقارير اخلا�سة بالرقابة على التداول )113	

( خمالفة. • بلغ عدد خمالفات  �سركات الو�ساطة عن الإف�ساح عن البيانات املالية )14	

اجتماعات جمل�س الإدارة(   • بلغ عدد املخالفات  يف  �ساأن اإف�ساح ال�سركات امل�ساهمة العامة  عن )البيانات املالية – 	
)76( خمالفة.

( حالة. • بلغ عدد حالت ال�سكاوى والتظلمات - الواردة من امل�ستثمرين وال�سركات - التي متت درا�ستها )83	

• اإيقاف )11 م�ستثمرًا(، و)3 �سركات و�ساطة(، و)اثنني من ممثلي الو�سطاء(، و)7 من غري ممثلي الو�سطاء(.	

 اأهم اإجن�زات الهيئة خالل الع�م
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امل�ستوى التنظيمي
•قيد  �سركتني متهيدًا لالإدراج يف الأ�سواق املالية املحلية، وبذلك ي�سبح عدد �سركات امل�ساهمة العامة املقيدة لدى  	

الهيئة )135( �سركة منها )29( �سركة اأجنبية.

( قرارًا وزاريًا تتعلق باإقرار تعديل الأنظمة الأ�سا�سية ل�سركات م�ساهمة عامة مبا يتوافق وقرار الهيئة  • اإ�سدار )24	
يف �ساأن �سوابط حوكمة ال�سركات.

. • 	SII بدء المتحانات التاأهيلية ملوظفي �سركات الو�ساطة واملحللني املاليني بالتعاون مع معهد الأوراق املالية وال�ستثمار

( قرارًا بزيادة  • يف جمال تعديل الأنظمة الأ�سا�سية ل�سركات امل�ساهمة العامة، اأُ�سدر )47( قرارًا وزاريًا منها )33	
راأ�س املال عن طريق اأ�سهم منحة و قرار بزيادة راأ�س املال عن طريق اأ�سهم جديدة و)3( قرارات خا�سة بزيادة 
اأ�سهم و)10( قرارات خا�سة بتعديل ن�سو�س الأنظمة الأ�سا�سية  اإىل  راأ�س املال عن طريق حتويل �سندات قر�س 

ف�سال عن زيادات راأ�س املال .

( درا�سة جدوى. •  النتهاء من مراجعة )15	

املالية(،  لالأوراق  والوطني  املالية  لالأوراق  الدويل  )الإمارات  و�ساطة:  �سركات  بني  اندماج  •الإ�سراف على عمليتي  	
و)الرمز لالأوراق املالية وال�سركة الوطنية للو�ساطة املالية(.

. • 	SII بدء اختبارات القبول يف الربنامج التاأهيلي للعاملني يف حقل الو�ساطة بح�سور ممثلي معهد الأوراق املالية

•ح�سول هيئة الأوراق املالية وال�سلع على الع�سوية يف جلنتني ا�ست�ساريتني لالحتاد العاملي للمحا�سبني. 	

. • 	ANNA اإن�سمام الهيئة اإىل رابطة موؤ�س�سات الرتقيم الوطنية

•م�ساركة الهيئة يف موؤمترات وحمافل مهنية واأكادميية يف عدد من دول العامل.  	

•امل�ساركة يف اإعداد ال�ستبيان اخلا�س بالبنك الدويل بالتن�سيق مع جمل�س الوزراء، ومت على اأثرها رفع ترتيب دولة  	
الإمارات العربية املتحدة على موؤ�سر �سهولة ممار�سة الأعمال من الرتتيب)46( اإىل الرتتيب )33(.

بالإجراءات  تتعلق  خمتلفة  مو�سوعات  يف  العاملية  املمار�سات  لأف�سل  م�سحية  (درا�سة  • على)100	 يزيد  ما  اإعداد 
والأنظمة واللوائح املنظمة لأعمال ال�سركات واأ�سواق راأ�س املال.

•اإجناز نظام �سانع ال�سوق للعقود ال�سائلة املدرجة يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع. 	

•اإ�سدار تراخي�س لثالثة و�سطاء جدد للعمل يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع.  	

•اإدراج عقدين جديدين يف بور�سة دبي للذهب وال�سلع يخت�سان بالعقود الآجلة خلام وي�ست تك�سا�س اإنرتميديت. 	

             • اإن�ساء قاعدة بيانات متكاملة حتتوي على جميع اأرقام التداول وال�ستثمار الأجنبي يف اأ�سواق املال يف الدولة.           	
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مذكرات التفاهم
مت توقيع مذكرات تفاهم بني الهيئة واجلهات التالية: 

•م�سرف الإمارات املركزي.  	

•هيئة �سوق املال الفرن�سية.  	

•الهيئة الحتادية خلدمات الأ�سواق املالية يف رو�سيا الحتادية.  	

•م�سرف لبنان املركزي )جلنة الرقابة على امل�سارف يف لبنان(. 	

•هيئة �سوق راأ�س املال الفل�سطينية. 	

• معهد التحليل املايل يف الوليات املتحدة وجمعية املحللني املاليني يف الإمارات.	

مذكرات التعاون 
مت توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من:

•هيئة اخلدمات املالية يف اململكة املتحدة. 	

• معهد الأوراق املالية وال�ستثمار SII يف لندن.	

م�صتوى اخلدمات املوؤ�ص�صية وامل�صاندة
•اإعالن جمل�س الوزراء تبوؤ الهيئة املركز الأول بني الهيئات الحتادية من حيث نتائج وموؤ�سرات الأداء للن�سف الأول  	

من العام.

•اإطالق م�سروع تاأهيل موظفي الهيئة جلوائز برنامج ال�سيخ خليفة للتميز احلكومي، وكذلك تاأهيل املوظفني املتميزين  	
للرت�سح لأو�سمة رئي�س جمل�س الوزراء.

القانونية والإ�سدار والبحوث وقطاع الرتخي�س والرقابة والتنفيذ يف هيئة الأوراق  ال�سوؤون  •ح�سول كل من  قطاع  	
املالية وال�سلع على �سهادة اجلودة "الأيزو"ISO 9001:2008  من  �سركة "لويدز ريجي�سرت كواليتي اأ�سورن�س 

العاملية"، وذلك يف اإطار �سيا�سة الهيئة لتطبيق نظام �سامل للجودة يغطي القطاعات والوحدات كافة. 

•انطالق اأعمال بناء مقر فرع الهيئة اجلديد يف دبي؛ حيث و�سع  معايل املهند�س/ �سلطان بن �سعيد املن�سوري وزير  	
القت�ساد/ رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة حجر الأ�سا�س بح�سور بع�س اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي للهيئة.

يف فرع الهيئة يف دبي. • افتتاح "مركز هيئة الأوراق املالية وال�سلع للتدريب" 	

• البالغ  	SHARE "ا�ستقبلت الهيئة منت�سبي الدفعة الثالثة من برنامج "التمكني احلقيقي للكفاءات الب�سرية املواطنة
عددهم ثالثة ع�سر متدربًا، بعد اأن مت تخريج الدفعة الثانية من الربنامج يف وقت �سابق من العام.
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من  م�ساركني  بح�سور  الهيئة،  موظفي  الذاتية جلميع  والتنمية  ال�سرتاتيجية  تدريبية يف جمال  دورة    • 	26 تنظيم 
جهات اأخرى.

• دورات اأخرى يف جمال القيادة لفئة القيادة  تنظيم 4 دورات تدريبية يف جمال القيادة لفئة القيادة التنفيذية و 7	
الواعدة.

برامج   اإطار  �ساعة، يف   • 	283 التدريبية  ال�ساعات  بلغت  وقد  تخ�س�سيًا،  تدريبيًا  برناجمًا   80 موظفًا   73 ح�سور 
الهيئة لتنفيذ خطتها الت�سغيلية  لعام 2009 وتاأهيل فريقها الوظيفي.

•اإطالق برنامج الهيئة لرعاية طلبة اجلامعات. 	

. • تعيني 37 موظفًا جديدًا، منهم 27 مواطنًا بن�سبة توطني تبلغ 72%	

•تطوير نظام التقييم ال�سنوي ملوظفي الهيئة وربطه بنظام موؤ�سرات اأداء موظفي الإدارات والوحدات املختلفة. 	

مب�ساركة متخ�س�سني من هيئات رقابية يف اأ�سواق نا�سئة  • تنظيم ملتقى “اآثار الأزمة املالية وبع�س احللول املقرتحة” 	
وم�سوؤولني وخرباء يف املنظمة العاملية لهيئات الرقابة املالية )الأيو�سكو IOSCO( و�سندوق النقد الدويل والبنك 
املالية  الأزمة  م�سببات  على  ال�سوء  اإلقاء  بهدف  وذلك  العاملية،  والأ�سواق  املتقدمة  الدول  من  واأكادمييني  الدويل 

والدرو�س امل�ستفادة منها.

يف دبي مب�ساركة كل من هيئة تنظيم الت�سالت ووزارة العمل وهيئة الإمارات  • تنظيم "ملتقى التجارب املوؤ�س�سية" 	
توجهات  مع  توافقا  الدولة،  يف  املالية  والأ�سواق  وهيئاتها  الدولة  وزارات  بع�س  وقيادات  ممثلني  وح�سور  للهوية، 

احلكومة الحتادية الرامية اإىل ترويج وتطبيق اأف�سل املمار�سات يف خمتلف الدوائر واملوؤ�س�سات احلكومية.

املاليني  واملحللني  للو�سطاء  التخ�س�سية  التوعية  وندوات  للم�ستثمرين  العامة  التوعية  ندوات  من   • 	45 نحو  تنظيم 
ف�ساًل عن الندوات املوجهة اإىل طلبة اجلامعات.

•اإ�سدار جملد يحتوي على املجموعة الكاملة من كتيبات اأنظمة الهيئة وت�سريعاتها. 	

•اإجناز درا�سة لتحديد مدى ر�سا العمالء عن اخلدمات املقدمة من هيئة الأوراق املالية وال�سلع بالتعاون مع اإحدى  	
�سركات البحوث العاملية.
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• كتيبات �سمن �سل�سلة كتيبات التوعية ال�ستثمارية. اإ�سدار 4	

�سمن  • "CNBC عربية" و"�سما دبي" 	 قناتي  اإذاعتها عرب  والإ�سراف على  ورعايتها  تليفزيونية  45 حلقة  اإعداد 
برناجمي "اآراء وموؤ�سرات" و"املوؤ�سر"، يف اإطار جهود الهيئة للتوعية ال�ستثمارية.

• تنظيم ملتقيني لالإعالميني ومديري املنتديات الإلكرتونية. 	

التحول املرحلي لتطبيق منوذج بطاقات  لتتواءم مع خطة  الهيئة  الإ�سرتاتيجي يف  التخطيط  •اإعادة هيكلة منهجية  	
الأداء املتوازن.

ّمم وفقًا لطبيعة عمل الهيئة و تطبيقًا لأف�سل  •تطوير نظام معلوماتي متقدم لإدارة الإ�سرتاتيجية وحتليل الأداء، و�سُ 	
املمار�سات يف هذا املجال.

لتعزيز  املرتقبة  والنتائج  املحققة  النتائج  بني  مقارنات  لعقد  دوريًا  كافة  للوحدات  الأداء  تقارير  رفع  اآلية  •تطوير  	
�سفافية تقومي الأداء والإ�سهام يف تطوير اآليات موؤ�س�سية لتخاذ القرار.

•تطوير و اإعداد دليل اخلدمة املتميزة ليكون مرجعًا ملوظفي الهيئة لتباع اأف�سل املمار�سات يف خدمة املتعاملني.  	

•تطوير دليل الإجراءات التنفيذية لوحدة التدقيق الداخلي وبرامج التدقيق الداخلي ذات العالقة. 	

•اإعداد لئحة اجلزاءات واملخالفات واعتمادها. 	

. • 	Help desk system ت�سغيل نظام

 • 	Windows7 اإىل نظام الت�سغيلWindow Vista, XP  تطوير نظام الت�سغيل لدى موظفي الهيئة كافة من
علما باأن الهيئة ح�سلت على �سهادة من "ميكرو�سوفت" بو�سفها اأوىل اجلهات  احلكومية الحتادية التي  تنفذ هذه 

املبادرة.

•ت�سغيل نظم اخلدمات الإلكرتونية والتعلم الإلكرتوين والدفع الإلكرتوين. 	

 اأهم اإجن�زات الهيئة خالل الع�م
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اأداء �سوق الإم�رات لالأ�راق امل�لية خالل الع�م

�سهد �سوق الإمارات لالأ�راق املالية جملة من التطورات خالل عام 2009، �فيما يلي ملخ�س لأهم هذه التطورات:

• نقطة. ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق الإمارات لالأوراق املالية  8.59% خالل عام 2009 ليبلغ 2771.56	

• مليار درهم مع نهاية عام  	404.7 بلغت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املحلية املدرجة يف ال�سوق ما يقارب الـ 
2009 بزيادة قدرها 11.22% مقارنة باإغالق نهاية عام 2008.

• مليار درهم تقريبا مقارنة  بلغ اإجمايل حجم التداول خالل �سنة 2009 حوايل 148.3 مليار �سهم بقيمة 243.49	
بـ 126.4 مليار �سهم بقيمة 537.13 مليار درهم مت تداولها خالل عام 2008. وقد بلغت الزيادة يف حجم التداول 

17.3% وفيما يتعلق  بقيمة التداول بلغ الرتاجع -%54.67

موؤ�سر قطاع  تاله   • 	%25.63 بلغت  زيادة  �سهد  الذي  موؤ�سر قطاع اخلدمات  با�ستثناء  كافة  القطاعات  اأداء  تراجع 
البنوك تراجًعا بن�سبة -1.28% تبعه موؤ�سر قطاع التاأمني بن�سبة -2.38% بينما تراجع قطاع ال�سناعات بن�سبة 

بلغت -%11.31 .

اإدراج �سركة  األغي  بينما  اأجنبية  الإمارات منها �سركة واحدة  • �سركات م�ساهمة عامة جديدة يف �سوق  	4 اإدراج  مت 
نهاية  مع  �سركة   133 اإىل   2008 عام  نهاية  �سركة يف   130 املدرجة من  ال�سركات  ليزداد عدد   ، اأخرى  اأجنبية 

دي�سمرب 2009.
�يبني اجلد�ل رقم )1( ال�سركات التي اأدرجت خالل عام 2009 م�سنفة �فق القطاع.

جد�ل رقم )1(      

تاريخ الإدراج الد�لة ال�سركة القطاع م
26 مار�س الإمارات العربية املتحدة الهالل الأخ�سر للتاأمني التاأمني 1
16 مار�س الإمارات العربية املتحدة دريك اآند �سكل اخلدمات 2

اكتوبر  28 الإمارات العربية املتحدة اخلليج للموا�سي 3
دي�سمرب  23 دولة الكويت هت�س تيليكوم القاب�سة 4
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اأداء �سوق الإم�رات لالأ�راق امل�لية خالل الع�م

الر�سم البياين رقم )1(
حركة املوؤ�صر خالل عام 2009 وفق ال�صهور

الر�سم البياين رقم ) 2 (
ن�صبة منو املوؤ�صر �صهرياً خالل عام 2009
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يبني اجلد�ل رقم )2( تطور موؤ�سر �سوق الإمارات لالأ�راق املالية، �القيمة ال�سوقية، �حجم التدا�ل �قيمة 
التدا�ل �عدد ال�سفقات بالإ�سافة اإىل عدد ال�سركات املدرجة لالأعوام من 2001 اإىل 2009.

جد�ل رقم )2(

موؤ�سر �سوق ال�سنة
الإمارات

القيمة ال�سوقية 
بالدرهم

حجم التدا�ل 
بالأ�سهم

قيمة التدا�ل 
عدد ال�سفقاتبالدرهم

عدد 
ال�سركات 
املدرجة

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

20092,771.56404,702,513,093148,297,352,509243,489,889,4722,728,964133

ملخ�س اأداء �سوق الإمارات لالأ�راق املالية خالل الأعوام ال�سابقة �حتى نهاية دي�سمرب 2009 

الر�سم البياين رقم )3(
التطور ال�صنوي حلركة موؤ�صر االإمارات لالأوراق املالية منذ اإطالقه وحتى نهاية عام 2009
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الر�سم البياين رقم )4(
 تطور حركة قيمة التداول �صنويا بالدرهم )2001 - 2009(

اأداء �سوق الإم�رات لالأ�راق امل�لية خالل الأعوام من 2009-2001
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الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م

�سهدت تداولت ال�سوق زيادة يف اأ�سعار اأ�سهم ال�سركات املدرجة، فقد بلغ عدد ال�سركات التي زاد �سعر اإغالقها مع نهاية تداولت عام 2009 
مقارنة بنهاية العام الذي �سبقه 62 �سركة من اأ�سل 109 �سركات مت تداولها، يف حني انخف�ست اأ�سعار اإغالق اأ�سهم 46 �سركة و ثبت �سعر 
24 �سركة مل يتم تداول اأ�سهمها، علمًا باأن العدد الإجمايل لل�سركات املدرجة يف ال�سوق كما يظهره  اإغالق �سركة واحدة، كما اأن  هناك 

اجلدول رقم )3( هو 133 �سركة.

جد�ل رقم )3(

املوؤ�صرات القيا�صية
م�ستوى  اإىل  ال�سوق  موؤ�سر  وو�سل  اخلدمات  قطاع  من   بدعم    2009 عام  خالل  زيادة  وال�سلع  املالية  الأوراق  لهيئة  العام  املوؤ�سر  �سجل 
حركة   )4( رقم  التايل  اجلدول  ويبني   .%8.59 ن�سبته  ما  اأي    2008 عام  نهاية  يف  نقطة    2,552.23 بـ   مقارنة  نقطة   2,771.56

القطاعات يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية حيث يت�سح وجود انخفا�س يف قطاعات ال�سوق مع نهاية عام 2009 با�ستثناء قطاع اخلدمات 
مقارنة بنهاية عام 2008 اإذ زاد قطاع اخلدمات بن�سبة 25.63% تاله اإنخفا�سًا  قطاع البنوك بن�سبة -1.28%، وقطاع التاأمني بن�سبة  

. % % ، و قطاع ال�سناعة بن�سبة -11.31   2.38-

جد�ل رقم )4(

ال�سركات

املرتفعة
املنخف�سة

الثابتة
غري املتداولة

املجموع

العدد

62

46

1

24

133

موؤ�ســـــر
القطاعات

الإغالق يف 
نهاية العام 2009

الإغالق يف نهاية 
العام 2008

مقدار التغري 
القيمة ال�سوقية) درهم (قيمة التدا�لال�سنوي

20,255,905,004152,799,264,356%1.28-2,937.812,975.98البنوك

198,968,385,627194,083,595,560%2,547.912,028.0825.63اخلدمــات

10,039,363,30922,480,745,865%2.38-3,310.163,390.97التاأميـــــن

14,225,645,55235,338,907,312%11.31-341.67385.24ال�سناعات

243,489,299,492404,702,513,093%2,771.562,552.238.59 املوؤ�ســـر العام

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع
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ي�سري الر�سم البياين رقم )5( اإىل اأداء املوؤ�سرات القطاعية املمثلة ل�سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل عام 2009، 
وكما هو وا�سح بالر�سم �سهدت املوؤ�سرات القطاعية با�ستثناء قطاع اخلدمات انخفا�سًا خالل هذه املدة.

الر�سم البياين رقم)5(
اأداء املوؤ�صرات القطاعية خالل عام 2009

ال�سفقات%القيمة )درهم(احلجم )�سهم(املدة من عام 2009
 556,521 %15.70 38,222,661,614  28,374,604,424 الربــــــــــــع الأول

 931,569 %34.77 84,652,321,754  56,526,305,071 الربــــــــــع الثاين

 1,488,090 %50.46 122,874,983,368  84,900,909,495 الن�ســـــف الأ�ل

 606,277 %22.98 55,952,867,307  32,028,689,220 الربــــــــع الثالث

 634,597 %26.56 64,662,038,797  31,367,753,794 الربـــــــع الرابع

 1,240,874 %49.54 120,614,906,104  63,396,443,014 الن�سف الثانـــي

 2,728,964 %100.00 243,489,889,472  148,297,352,509 املجمــوع خالل العام

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع .

حركة التداول يف ال�صوق 
بلغت القيمة الإجمالية لالأ�سهم املتداولة خالل عام 2009 ما يقارب 243.5 مليار درهم، يف حني و�سل عدد ال�سفقات 

املنفذة حوايل 2.73 مليون �سفقة، كما ازداد عدد الأ�سهم املتداولة اإىل 148 مليار �سهم تقريبًا خالل املدة نف�سها. 
يبني اجلد�ل رقم )5( مقارنة حركة التدا�ل يف املدة الربعية �الن�سفية من عام 2009 

جد�ل رقم )5(

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م
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مقارنة حركة التداول بني ال�صوقني 
 

مت  خالل عام 2009 تنفيذ  744.69 األف  �سفقة تقريبًا يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية من خالل تداول 37.61 مليار 
�سهم بلغت قيمتها 69.98 مليار درهم، اأما يف �سوق دبي املايل فقد مت تنفيذ  1.98 مليون �سفقة تقريبا من خالل تداول 

110.68 مليار �سهم بلغت قيمتها حوايل 173.5 مليار درهم .

يو�سح اجلد�ل رقم )6( توزيع حركة التدا�ل بني �سوق اأبوظبي لالأ�راق املالية ��سوق دبي املايل.

جد�ل رقم )6(

�سوق  يف  التدا�ل  حركة  بخ�سو�س  املعطيات  من  جملة   )10( رقم  )6(اإىل  رقم  من  البيانية  الر�سوم  �تبني 
الإمارات لالأ�راق املالية.

الر�سم البياين رقم )6(
توزيع حركة التداول بني �صوقي اأبوظبي ودبي خالل عام 2009

املدة
�سوق دبي املايل�سوق اأبوظبي لالأ�راق املالية

عدد القيمة )درهم(احلجم )�سهم(
عدد القيمة )درهم(احلجم )�سهم(ال�سفقات

ال�سفقات
 422,626  27,602,778,498  22,687,579,469  133,895  10,619,883,116  5,687,024,955 الربــــــع 1
 658,551  58,786,414,272  41,245,652,716  273,018  25,865,907,483  15,280,652,355 الربـــــع  2
1,081,177  86,389,192,770  63,933,232,185  406,913  36,485,790,598  20,967,677,310 الن�صف 1
 430,077  38,993,780,080  23,087,891,582  176,200  16,959,087,227  8,940,797,638 الربـــــــع 3
 473,019  48,124,624,551  23,662,483,876  161,578  16,537,414,246  7,705,269,918 الربـــــــع 4
 903,096  87,118,404,631  46,750,375,458  337,778  33,496,501,472  16,646,067,556 الن�صف 2

1,984,273  173,507,597,401  110,683,607,643  744,691  69,982,292,071  37,613,744,866 املجمـــــوع

%72.71%71.26%74.64%27.29%28.74%25.36الن�سبة% 

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع .

(  )  
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29%
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الر�سم البياين رقم )7(
تطور قيمة التداول �صهريا بالدرهم خالل عام 2009  يف �صوق االإمارات لالأوراق املالية

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

الر�سم البياين رقم )8(
تطور قيمة التداول �صهرياً يف �صوق االإمارات لالأوراق املالية خالل عام 2009

الر�سم البياين رقم )9(
تطور عدد ال�صفقات �صهرياً يف �صوق االإمارات لالأوراق املالية خالل عام 2009
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حركة التداول للقطاع وال�صوق

ن�سبة التدا�ل الإجمايل %قيمة التدا�ل بالدرهمالقطـــاع

10,039,363,3094.12التاأمـيـــــــن

14,225,645,5525.84ال�سناعات

20,255,905,0048.32البنوك

198,968,385,62781.72اخلدمــــات

243,489,299,492100املجمــــــــوع

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع.

القيمة  من   %81.72 بلغت  وبح�سة   2009 عام  خالل  التداولت  قيمة  حيث  من  الأول  املركز  اخلدمات  قطاع  احتل 
قطاع  واأخريًا   ،%5.84 بن�سبة  ال�سناعات  قطاع  ثم   ،  %8.32 بن�سبة  البنوك  قطاع  يليه  املتداولة،  لالأ�سهم  الإجمالية 

التاأمني بن�سبة %4.12 
 �يبني اجلد�ل رقم )7( حركة التدا�ل طبًقا للقطاع خالل عام 2009.

يبني اجلد�ل رقم )8( قيم التدا�ل بالدرهم �فق القطاع �ال�سوق املايل �ن�سبها من الإجمايل خالل عام 2009

جد�ل رقم )8(

�سوق الإمارات لالأ�راق املالية�سوق اأبوظبي لالأ�راق املالية�سوق دبي املايلالقطاع
%20,255,905,0048.32%7,557,365,39310.80%12,698,539,6107.32البنوك

%14,225,645,5525.84%14,214,268,64420.31%11,376,9090.01ال�سناعات 

%10,039,363,3094.12%2,878,341,1394.11%7,161,022,1704.13التاأميــــــــن

%198,968,975,60781.72%45,332,316,89564.78%153,636,658,71288.55اخلدمــــات

%243,489,889,472100.00%69,982,292,07128.74%173,507,597,40171.26املجموع

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع.

جد�ل رقم )7(

الر�سم البياين رقم )10(

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م
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حركة تدا�ل اأ�سهم ال�سركات املدرجة
109 �سركات مت  �سركة من اأ�سل   62 لــ  اإذ زادت القيمة ال�سوقية  اأ�سعار عدد من  الأ�سهم،  2009 زيادة يف  �سهد عام 

تداولها يف ال�سوق بينما اإنخف�ست اأ�سعار اأ�سهم 46 �سركة و حافظت �سركة واحدة على �سعر اإغالقها ال�سابق.
و�سجل �سهما �سركة اإعمار العقارية و�سركة اأرابتك القاب�سة اأعلى حركة تداول خالل املدة اإذ بلغ حجم التداول ل�سركة 
اإعمار العقارية حوايل 47.84 مليار درهم ول�سركة  اأرابتك القاب�سة  حوايل 27.38 مليار درهم، وحقق �سهما �سركة 
غلفا للمياه املعدنية و�سركة الإمارات للقيادة اأكرث زيادة يف �سعر الورقة املالية اإذ  زادت لل�سركتني بن�سبة 153.39 % و %99.25 
 % على التوايل. كما �سجل �سهمـــا �سركة بيت التمـــــويل اخلليجي و�سركة الإ�ستثمار العــــــاملي اأكرث تراجــع بلغ- 88.06 

% على التوايل. و-82.69 
يو�سح اجلد�ل رقم )9( ال�سركات الأكرث تدا�ل يف �سوق الإمارات لالأ�راق املالية.

جد�ل رقم )9(

مقدار التغيري %�سعر الإغالق) درهم (قيمة التدا�ل ) درهم (ا�سم ال�سركة
%3.8670.80 47,838,969,778 �سركة اإعمار العقارية

%2.6818.58 27,375,328,340 �سركة اأرابتك القاب�سة

%1.8850.40 24,281,373,391 �سوق دبي املايل

%4.9825.44 16,248,094,909 الدار العقارية

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع.

يو�سح اجلد�ل رقم )10( ال�سركات الأعلى منوا يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات لالأ�راق املالية.

جد�ل رقم )10(

مقدار التغيري %�سعر الإغالق ) درهم (قيمة التدا�ل ) درهم (ا�سم ال�سركة
%5.60153.39 1,421,023 غلفا للمياه املعدنية

%5.3099.25 66,987,197 �سركة الإمارات للقيادة

%1.5798.73 3,695,673,188 اأرامك�س

%4.5591.98 277,951,376 ال�سقر الوطنية للتاأمني

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع.

17التقرير ال�صنوي 2009



يو�سح اجلد�ل رقم )11( ال�سركات الأكرث تراجعا  يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات لالأ�راق املالية.

جد�ل رقم )11(

مقدار التغيري %�سعر الإغالق ) درهم (قيمة التدا�ل ) درهم (ا�سم ال�سركة
%88.06-1.07 417,026,702 بيت التمويل اخلليجي

%82.69-1.25 12,738,188 الإ�ستثمار العاملي
%81.67-0.99 321,464,360  املدينة للتمويل وال�ستثمار

%72.77-1.10 292,504,295 اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة

امل�سدر: هيئة الأوراق املالية وال�سلع.

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

حركة التدا�ل �فق القطاع �القيمة ال�سوقية لل�سركات 

قطاع البنوك 
يبني اجلد�ل رقم )12( بع�س املعلومات املتعلقة بالتدا�ل �حركة ال�سهم خالل عام 2009 �اخلا�سة ب�سركات قطاع البنوك.

جد�ل رقم )12(

اإغالق البنوك
2009

 اإغالق 
2008

التغيري 
ال�سنوي

مقدار التغري 
ال�سنوي%

قيمة التدا�ل 
ال�سنوي

عدد 
القيمة ال�سوقيةال�سفقات

1,452,421,24817,3517,503,599,725%12.36-0.22-1.561.78بنك اأبو ظبي التجاري

793,688,46210,1545,695,000,191%2.892.600.2911.15م�سرف اأبو ظبي الإ�سالمي

950.00426,907,200بنك المارات العربية لال�ستثمار

3,758,588,10770,321899,999,976%0.900.890.011.12م�سرف عجمان

131,133,4263,5810%2.04-0.05-2.402.45م�سرف ال�سالم - ال�سودان

384,975,4352,8554,320,000,172%2.162.020.146.93بنك ال�سارقة

43,279,8622966,529,785,636%3.703.340.3610.78بنك دبي التجاري

219,809,4373192,010,022,503%2.60-0.04-1.501.54البنك التجاري الدويل

23.900البنك التجاري الدويل - م�سر

7,614,064,26798,4388,392,994,158%2.321.580.7446.84بنك دبي الإ�سالمي

0.831,921,190,586م�سرف المارات الإ�سالمي

590,696,4426,36416,395,435,701%2.952.770.186.50الإمارات دبي الوطني

2,300,132,91412,79222,068,748,951%16.059.156.9075.41بنك اخلليج الأول

120,990,6513911,276,000,042%5.805.590.213.76دار التمويل

417,026,70210,0300%88.06-10.48-1.078.96بيت التمويل اخلليجي

143,412,9994462,541,000,055%10.57-0.26-2.202.46بنك الإ�ستثمار

1,178,5353014,653,338,063%62.08-149.00-91.00240.00بنك امل�سرق

911,287,3256,91526,961,011,725%12.408.054.3554.04بنك اأبو ظبي الوطني

39,936,088486,105,000,210%25.30-1.88-5.557.43بنك الفجرية الوطني

102,952,5061575,619,239,834%12.44-0.55-3.874.42بنك اأم القيوين الوطني

487,942,9459,0862,194,499,972%0.950.880.077.95م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي

38,548,3622744,329,146,250%13.29-0.69-4.505.19راأ�س اخليمة الوطني

142,572,2683,8600%0.900.840.067.14م�سرف ال�سالم - البحرين

34,643,803296,376,968,287%6.406.350.050.79البنك العربي املتحد

526,623,2187,3406,579,375,118%3.192.021.1757.92بنك الأحتاد الوطني

20,255,905,004261,077152,799,264,356املجموع: 25 �سركة
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قطاع التاأمني
يبني اجلد�ل رقم )13( بع�س املعلومات اخلا�سة بالتدا�ل �حركة ال�سهم خالل عام 2009 �اخلا�سة ب�سركات قطاع 

التاأمني.

جد�ل رقم )13(

اإغالق التاأمني
2009

 اإغالق 
2008

التغيري 
ال�سنوي

مقدار التغري 
ال�سنوي%

قيمة التدا�ل 
ال�سنوي

عدد 
القيمة ال�سوقيةال�سفقات

12,073,59524975,000,000%31.87-30.40-65.0095.40�سركة العني للتاأمني

17,510,00022,575,000,048%10.3010.300.000.00�سركة البحرية للتاأمني

16,398,650593,371,249,914%8.998.300.698.31�سركة اأبو ظبي الوطنية للتاأمني

300.00225,000,000الفجرية الوطنية للتاأمني

46,685,7351,488383,999,991%0.960.900.066.67�سركة اخلزنة للتاأمني

511.35383,512,505الالين�س للتاأمني

1,107,901,26123,838194,000,006%0.970.940.033.19دبي الإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني

110.45331,349,991امل�سرق العربي للتاأمني

2,301,1761050%23.04-0.53-1.772.30املجموعة العربية للتاأمني - اأريج

2.99418,600,001الإ�سكندنافية للتاأمني

277,951,376491,046,500,044%4.552.372.1891.98ال�سقر الوطنية للتاأمني

32,323,9259680,400,009%32.74-2.76-5.678.43�سركة الوثبة الوطنية للتاأمني

447,879,89611,105167,999,995%1.680.990.6969.70دار التكافل

848,6235337,500,000%28.57-1.80-4.506.30�سركة الظفرة للتاأمني

28.90288,927,746�سركة دبي للتاأمني

9,686,224130230,999,994%25.48-0.79-2.313.10�سركة دبي الوطنية للتاأمني

4,955,06732897,600,002%7.486.500.9815.08�سركة الإمارات للتاأمني

1,547,804,98123,303222,499,996%11.00-0.11-0.891.00الهالل الأخ�سر للتاأمني

970,455,36019,334494,999,993%3.302.880.4214.58ميثـاق للتاأميـن التكـافلي

2,27021,226,410,396%9.169.090.070.77ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة

812,62524,198,837,500%11.0010.500.504.76�سركة عمان للتاأمني

4,116,8355448,200,002%6.39-0.34-4.985.32راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني

3,244,383,00563,074957,000,005%0.870.780.0911.54الإ�سالمية العربية للتاأمني

2,181,0186804,374,987%5.855.680.172.99ال�سارقة للتاأمني

2,070,104,33836,935180,000,007%1.201.020.1817.65تكافل الإمارات

12,693,29277343,199,987%28.47-2.07-5.207.27تـكـافـل

املتحدة التاأمني  40,7557187,500,000%42.31-2.75-3.756.50�سركة 

210,253,303312910,082,745%42.47-2.03-2.754.78�سركة الإحتاد للتاأمني

10,039,363,309179,90322,480,745,865املجموع: 28 �سركة

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م
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قطاع اخلدمات 
يبني اجلد�ل رقم )14( بع�س املعلومات املتعلقة بالتدا�ل �حركة ال�سهم خالل عام 2009 �اخلا�سة ب�سركات قطاع 

اخلدمات.

جد�ل رقم )14(

اإغالق اخلدمــــــــــات
2009

 اإغالق 
2008

التغيري 
ال�سنوي

مقدار التغري 
ال�سنوي%

قيمة التدا�ل 
ال�سنوي

عدد 
ال�سفقات

القيمة 
ال�سوقية

-------مركز الفجرية التجاري

4,233,936,55652,3857,100,559,940%2.271.780.4927.53اآبار لالإ�ستثمار

70,698,9721,0261,010,880,000%2.501.550.9561.29�سركة طريان اأبو ظبي

8,397,128,26799,3224,293,364,078%0.920.890.033.37العربية للطريان

16,248,094,909122,54412,837,915,829%4.983.971.0125.44الدار العقارية

11,194,776495911,999,989%1.521.200.3226.67الفردو�س القاب�سة

321,464,3606,7770%81.67-4.41-0.995.40املدينة للتمويل وال�ستثمار

1.021,529,999,971�سركة اأمالك للتمويل

3,695,673,18852,3902,089,670,070%1.570.790.7898.73اأرامك�س

27,375,328,340280,0623,205,280,080%2.682.260.4218.58�سركة اأرابتك القاب�سة

15,494,846540905,000,019%35.93-10.15-18.1028.25ال�سركة العاملية لزراعة الأ�سماك

3.450بيان لالإ�ستثمار

2.2422,400,000�سركة دبي للتطوير

7,666,844,13791,0863,351,239,904%0.580.500.0816.00�سركة ديار للتطوير

24,281,373,391253,86215,039,999,962%1.881.250.6350.40�سوق دبي املايل

5,953,885,17085,2323,664,775,400%1.000.920.088.70�سركة دبي لالإ�ستثمار

66,987,197158475,867,937%5.302.662.6499.25�سركة الإمارات للقيادة

10,748,742,263139,6171,959,999,948%10.00-0.10-0.901.00دريك اآند �سكل

1,190,060,19921,52611,640,000,343%2.912.170.7434.10الت�سالت املتكاملة -دو

412,709,48810,4110%47.29-0.61-0.681.29اإكتتاب القاب�سة

47,838,969,778353,15223,531,825,440%3.862.261.6070.80�سركة اإعمار العقارية

2,644,039,12219,42379,061,400,000%11.008.272.7333.01موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت

292,504,2956,1051,970,466,709%72.77-2.94-1.104.04اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة

12,738,1884360%82.69-5.97-1.257.22الإ�ستثمار العاملي

3.87386,999,989اخلليج للموا�سي

19,561,7553751,438,500,005%32.84-1.34-2.744.08اخلليج الطبية

6.500اخلليجية لالإ�ستثمار البرتويل

142,337190%1.701.000.7070.00امل�سروعات الكربى العقارية

4,492,473,23971,283976,449,957%7.81-0.05-0.590.64اخلليج للمالحة القاب�سة

16,134,5971620%26.04-0.44-1.251.69هت�س تيليكوم القاب�سة
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..تابع قطاع اخلدمات 

اإغالق اخلدمــــــــــات
2009

 اإغالق 
2008

التغيري 
ال�سنوي

مقدار 
التغري 

ال�سنوي%
قيمة التدا�ل 

ال�سنوي
عدد 

القيمة ال�سوقيةال�سفقات

23,89520%10.00-0.59-5.315.90الإ�ست�سارات املالية

62410%7.41-0.32-4.004.32املجموعة الدولية لالإ�ستثمار

144,701170%4.033.420.6117.84الكويتية للتمويل والإ�ستثمار

381,195220%58.11-4.30-3.107.40املزايا القاب�سة

3.400الوطنية الدولية القاب�سة

39,279,1094761,700,000,000%3.19-0.28-8.508.78اجلرافات البحرية

5.730الوطنية العقارية

2,123,9841420%23.12-0.46-1.531.99عمان والمارات لال�ستثمار القاب�سة

2,675,886,96335,7261,480,499,996%0.940.550.3970.91الواحة كابيتال

374,32370%11.24-3.45-27.2530.70اإت�سالت فل�سطني

136,755,1444140%144.20117.9026.3022.31ات�سالت قطر

6,629,451,18684,9971,159,999,967%0.580.520.0611.54راأ�س اخليمة العقارية

5.780جممعات الأ�سواق التجارية

704,961,38415,8861,576,200,020%1.481.000.4848.00�سعاع كبيتال

12,361,248,293117,3606,499,999,762%17.72-0.56-2.603.16�سروح العقارية

187,794,5571,6840%31.22-1.48-3.264.74ال�سركة ال�سودانية لالأت�سالت املحدودة

3,675,242,95467,479982,837,803%0.810.520.2955.77ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد

يـل 0.99990,000,010متو

6,548,537,946100,5162,289,462,433%0.680.650.034.62�سركة الإحتاد العقارية

17.600املخازن العمومية )اأجيليتي(

198,968,385,6272,093,117194,083,595,560املجموع: 50 �سركة
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قطاع ال�سناعة 
يبني اجلد�ل رقم )15( بع�س املعلومات اخلا�سة بالتدا�ل �حركة ال�سهم خالل عام 2009 �اخلا�سة ب�سركات قطاع 

ال�سناعة.

جد�ل رقم )15(

اإغالق ال�سناعة
2009

 اإغالق 
2008

التغيري 
ال�سنوي

مقدار 
التغري 

ال�سنوي%
قيمة التدا�ل 

ال�سنوي
عدد 

القيمة ال�سوقيةال�سفقات

57,64970%19.71-1.35-5.506.85�سركة اأ�سيكو لل�سناعات

140,651,8471,2443,759,999,990%3.763.020.7424.50�سركة اأبو ظبي الوطنية للفنادق

4,145,314159816,169,180%3.853.150.7022.22�سركة اأبو ظبي لبناء ال�سفن

988,656,67318,5991,104,000,020%1.841.080.7670.37جمموعة اأغذية

193.35129,981,282العربية لل�سناعات الثقيلة

1,109,447,62616,8454,094,999,850%61.13-3.68-2.346.02اأركان ملواد البناء

3.220اجلزيرة للمنتجات احلديدية

28,302,751834632,999,969%19.77-0.52-2.112.63�سركة اأبو ظبي ملواد البناء )بلدكو(

7,102,410,44086,6085,555,399,986%0.940.590.3559.32دانة غاز

6,906,20134570,000,000%37.50-5.70-9.5015.20دبي للمرطبات

2,537,43352583,165,017%4.612.771.8466.43الفجرية ل�سناعات البناء

622,784101,067,595,957%35.21-1.63-3.004.63ا�سمنت الفجرية

3,539,550153300,999,999%3.012.890.124.15فودكو القاب�سة

119,465,9582,6551,313,754,932%29.20-0.66-1.602.26�سركة اأ�سمنت اخلليج

1,421,02348139,999,998%5.602.213.39153.39غلفا للمياه املعدنية

22,5295150,300,007%5.013.961.0526.52مياه جيما

52,079,8148671,255,224,362%1.831.150.6859.13�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية)جلفار(

2,969,5061591,237,860,017%42.60-2.56-3.456.01الإ�سمنت الوطنية

4,957,63739920,699,987%8.375.163.2262.37املوؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة و الفنادق

19.100جمموعة ال�سناعات الوطنية

62,435,0001,607250,469,999%21.59-0.19-0.690.88اإ�سمنت اأم القيوين

2,210,937,97335,927493,679,991%1.020.810.2125.93�سركة راأ�س اخليمة لالإ�سمنت

48,589,416947909,041,037%1.481.150.3328.70�سركة �سرياميك راأ�س اخليمة

150,276,2532,860434,310,003%0.930.860.078.14راأ�س اخليمة ل�سناعة الإ�سمنت الأبي�س

5,944,494199172,800,000%2.001.940.063.09�سركة راأ�س اخليمة للدواجن و العلف

134,295,4821,324663,549,568%47.41-1.19-1.322.51ا�سمنت ال�سارقة

2,036,610,89123,3747,407,750,356%1.191.020.1716.67اأبوظبي الوطنية للطاقة

8,361,3073061,124,655,805%41.46-1.19-1.682.87�سركة اأ�سمنت الحتاد

5.98149,500,000الأغذية املتحدة

400.00100,000,000كايبارا لاللبان

14,225,645,552194,86235,338,907,312املجموع: 30 �سركة

الن�سرة الإحـ�سـ�ئية التف�سيلية خالل الع�م
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بلغ  اإذ   ،2009 عام  خالل  الأجانب  امل�ستثمرين  جانب  من  ملحوظة  تداولت  الدولة  يف  املحلية  املالية  الأ�سواق  �سهدت 
اإجمايل قيمة ال�سراء لالأجانب حوايل 95.63 مليار درهم واإجمايل قيمة البيع حوايل 92.99 مليار درهم، وقد بلغ �سايف 

ال�ستثمار الأجنبي قيمة مقدارها نحو  2.637 مليار درهم. 
�يبني اجلد�ل رقم )16( حركة تدا�ل الأجانب يف كل من  �سوق اأبوظبي لالأ�راق املالية ��سوق دبي املايل، اأما 

اجلد�ل رقم )17( فيبني �سايف ال�ستثمار مقارنة  بعام 2008

جد�ل رقم )16(
اإجمايل تداوالت االأجانب عام 2009

ال�سراء ال�سوق قيمة  اإجمايل 
)درهم(

البيع  قيمة  اإجمايل 
)درهم(

ال�ستثمار  �سايف 
)درهم(

   ن�سبة التدا�ل%

%25,718,029,82724,487,190,4451,230,839,38135.51اأبوظبي لالأوراق املالية

%69,907,950,00068,502,110,0001,405,840,00041.22دبي املايل

%92,989,300,4452,636,679,38138.37 95,625,979,827 املجمــــــوع
امل�سدر: �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سوق دبي املايل

�سايف ال�ستثمار عام 2009)درهم(�سايف ال�ستثمار عام 2008)درهم(ال�سوق
5,451,920,689.171,230,839,381.48-اأبوظبي لالأوراق املالية

6,025,650,543.271,405,840,000-دبي املايل

11,477,571,232.44.2,636,679,381.48-املجمــــــوع

امل�سدر: �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سوق دبي املايل

جد�ل رقم )17(
�صايف اال�صتثمار االأجنبي لعام 2009 مقارنة مع عام 2008

ال�ستثم�ر الأجنبي خالل الع�م
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اأ�سـواق ال�سلـع
لها  املخولة  ال�سالحيات  مبقت�سى  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  على  الإ�سراف  وال�سلع  املالية  الأوراق  هيئة  تتوىل 
كل  بني  تفاهم  توقيع مذكرة   2006 عام  وقد مت يف  الدولة،  وال�سلع يف  املال  راأ�س  اأ�سواق  على  والرقابة  بالإ�سراف 

امل�ستثمرين. م�سلحة  يخدم  مبا  التعامالت  و�سفافية  الإف�ساح  تعزيز  بهدف  والبور�سة  الهيئة  من 
�سالمة  تكفل  رقابية  عمل  منظومة  عرب  املنطقة-  يف  نوعها  من  –الوحيدة  البور�سة  على  الإ�سراف  ويتم 

الالزمة. املوافقات  على  احل�سول  بعد  احل�سابات  جميع  وت�سوية  التعامالت 
ح�سلت  اإذ  2005؛  ل�سنة   157 رقم  الهيئة  قرار  مبقت�سى  �س�ست  اأُ قد  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  وكانت 
اأنظمتها  الهيئة  راجعت  اأن  بعد  العام،  هذا  من  نوفمرب   15 يف  ن�ساطها  مبزاولة  ترخي�س  على  البور�سة 

ذاته. العام  من  نوفمرب   22 يف  البور�سة  هذه  يف  تداول  عملية  اأول  جرت  وقد  الداخلية.  ولوائحها 

الر�سم البياين رقم )11(
عقد العقود املتداولة
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�ميكن اأن ن�ستعر�س باإيجاز اأهم ماحتقق ل�سوق تدا�ل ال�سلع يف الد�لة خالل عام 2009 على النحو التايل:
ال�سلع  عقود  تداول  عملية  تكتنف  باملخاطرالتي  املتعاملني  توعية  ا�ستهدفت  مببادرة  الهيئة  •قامت  	
الو�سيط  يقوم  اأن  يف  -يرغب  عميل  كل  توقيع  �سرورة  واأكدت  وال�سلع؛  للذهب  دبي  بور�سة  يف  الآجلة 
املرتبطة  املخاطر  عن  اإي�ساحًا  النموذج  يوفر  واأن  املخاطر،  تقييم  منوذج  على  عنه-  نيابة  بالتداول 
املخاطر  وحدود  العقود  هذه  ملثل  ال�سراء  و  اأ البيع  اإمكان  تقدير  امل�ستثمر  ي�ستطيع  حتى  التداول،  بعملية 
واحلر�س  احليطة  اتخاذ  مبوجبه  يلتزم  تعهد  على  نف�سه  الوقت  يف  الو�سيط  يوقع  اأن  على  املحتملة، 

العميل.  عن  نيابة  بالتداول  قيامه  عند  الالزمني 



   

اأ�سـواق ال�سلـع

املتعلقة  وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  يف  الداخلية  الالئحة  تعديالت  وال�سلع  املالية  وراق  الأ هيئة  •اعتمدت  	
البور�سة. يف  الو�سطاء  ع�سوية  انتقال  بت�سهيل 

. وال�سلع  للذهب  دبي  بور�سة  يف  املدرجة  كافة  ال�سائلة  بالعقود  اخلا�س  ال�سوق  �سانع  نظام  اإجناز  •مت  	
بور�سة  يف  املدرجة  كافة  العقود  على   • 	2009 عام  يف  اليوم  مدى  على  التداولت  �سعار  اأ حدود  اعتماد  مت 

وال�سلع. للذهب  دبي 
• لكل من عقود الذهب والف�سة وخام وي�ست تك�سا�س  متت زيادة الهوام�س البتدائية والت�سليم خالل عام 2009	

الأمريكي . – الدولر  لالإ�سرتليني  الآجلة  والعقود  برنت  اإنرتميديت وخام 
على  امل�ستثمرين  بت�سجيع  ي�سمح  مبا  البيع  و�سعر  ال�سراء  �سعر  من  كل  بني  ال�سعرية  الفجوات  ت�سييق  •مت  	
الآجلة،  الذهب  لعقود  اأمريكيا  �سنتا   30 بـ حمدد  مدى  و�سع  مت  فقد  تذكر؛  خ�سائر  تكبد  دون  من  التداول 
العمالت  لعقود  به  املعمول  املدى  كان  حني  يف  الآجلة،  تك�سا�س  وي�ست  خام  لعقود  اأمريكية  �سنتات   5  – و4 

اأمريكي.  �سنت   2-1 هو 
•ت�ساعف اإمكان  تداول امل�ستقات على اأ�سا�س ال�سفقة املفتوحة ما يوؤكد ثقة  امل�ستثمر بالتعامل يف عقود امل�ستقات  	

الآجلة  يف اأ�سواق الدولة  عام 2009 مقارنة بعام 2008 .
ويف ما يتعلق بحجم تداولت بور�سـة دبـي للذهب وال�سلــع، حققت البور�سة اأق�سى معدل-يف تاريخها- لأحجام العقود 
املتداولة على مدى �سهر واحد، وكان ذلك خالل �سهر نوفمرب 2009 الذي بلغ فيه حجم العقود املتداولة )554, 190 
عقدًا(. وحققت البور�سة ذروة اأحجام تداولها على مدى يوم واحد يف اليوم الثالث من �سهر نوفمرب، وذلك ببلوغ اأحجام 

العقود املتداولة يف هذا اليوم )13,888 عقدًا(.

يف عام 2009 بلغ عدد العقود املتداولة 1,503,905عقدًا بارتفاع %32 عن العام 2008.
بلغت قيمة التداولت 78,714.47 مليون دولر بارتفاع %37.1 عن العام 2008.

بلغ عدد ال�سفقات 379,774   �سفقة بارتفاع %2.08 عن العام 2008.

الر�سم البياين رقم )12(
قيمة العقود املتداولة باملليون دوالر االأمريكي
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اأ�سـواق ال�سلـع

ن�سب التغري يف عدد 
العقود املنفذة عدد العقود املنفذة ن�سب التغري يف قيمة 

العقود املنفذة
قيمة العقود املنفذة 

)مليون  د�لر اأمريكي( ال�سنة

 617,898  $ 15,463 06-2005

47%  907,469 124% $ 34,679 2007
26%  1,142,493 66% $ 57,429 2008
32%  1,503,905 37% $ 78,714 2009

امل�سدر:�سوق دبي للذهب وال�سلع.

جد�ل رقم )18(
عدد العقود املنفذة وقيمتها مقارنة باالأعوام ال�صابقة

الر�سم البياين رقم )13(
عدد العقود املنفذة وقيمتها مقارنة باالأعوام ال�صابقة
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اأ�سـواق ال�سلـع

الر�سم البياين رقم )14(
ن�صب قيمة التداوالت خالل عام 2009 موزعة ح�صب نوع ال�صلع
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4.05%


3.51%


18.81%


26.93%


25.07%


0.38%


21.25%

جد�ل رقم )19(
قائمة التداواالت ال�صلع )باملليون دوالر اأمريكي(

قيمة  التدا�الت عام 2008 ال�سلع
)باملليون د�لر اأمريكي(

قيمة  التدا�الت عام 2009 
ن�سبة التغري%)باملليون د�لر اأمريكي(

9.80- 19,732 $  21,877 $ الذهب
78.17- 0 $ 1 $خيارات الذهب

566.24 299 $  45 $الف�سة
156.01 21,195 $  8,279 $اليورو

0 $0 $زيت الوقود

14,80915.28 $12.847 $اجلنيه ال�سرتليني

2,765462.25 $492 $الروبية الهندية
3,186733.13 $382 $الني الياباين 

100.00-0 $29 $الفولز 
100.00-0 $38 $خام برنت

16,72724.47 $13,439 $خام غرب تك�سا�س
78,714.4737.1 $57,428.93 $الإجمايل

امل�سدر:�سوق دبي للذهب وال�سلع.
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ملحق رقم )1(

قائمة اأف�سل 30 �سركة مدرجة ح�سب اأ�سبقية الإف�ساح عن البيانات املالية لعام 2009
القائمة املا�صية

القائمة الذهبية

القائمة الف�صية
القطاعا�سم ال�سركةالرتتيب

البنوكالبنك التجاري الدويل12
البنوكبنك الإمارات دبي الوطني 12
البنوكبنك اأم القيوين الوطني13
التاأمني�سركة الإمارات للتاأمني13
التاأمني�سركة البحرية الوطنية للتاأمني13
اخلدمات�سركة اخلليج للم�ساريع الطبية13
التاأمني�سركة اأبو ظبي الوطنية للتاأمني13
اخلدمات�سركة �سوق دبي املايل13
التاأمنيال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة14
البنوكبنك راأ�س اخليمة الوطني14
ال�سناعة�سركة الفجرية ل�سناعات البناء14
اخلدمات�سركة اآبــــار لالإ�ستثمار البرتويل 14
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القطاعا�سم ال�سركةالرتتيب
البنوكبنك الإ�ستثمار1
البنوكبنك دبي التجاري1
اخلدمات�سركة راأ�س اخليمة العقارية2
ال�سناعة�سركة راأ�س اخليمة ل�سناعة الإ�سمنت الأبي�س واملواد الإن�سائية 3
البنوكالبنك العربي املتحد4
البنوكدار التمويل4
اخلدمات�سركة الواحة كابيتال5
ال�سناعة�سركة اأ�سمنت راأ�س اخليمة 5
اخلدماتموؤ�س�سة الإمارات لالإت�سالت6
التاأمني�سركة امل�سرق العربي للتاأمني6

القطاعا�سم ال�سركةالرتتيب
ال�سناعة�سركةاأ�سمنت الحتاد7
البنوكبنك اخلليج الأول7
ال�سناعة�سركة راأ�س اخليمة للدواجن والعلف7
التاأمني�سركة عمان للتاأمني8
البنوكم�سرف ال�سارقة الإ�سالمي8
ال�سناعةال�سركة العربية لل�سناعات الثقيلة9
ال�سناعةجمموعة اأغذية )�سركة الإمارات لالأغذية واملياه املعدنية - اأغذية(9

البنوكبنك الحتاد الوطني10
البنوكبنك اأبو ظبي الوطني10
التاأمني�سركة التاأمني املتحدة11
ال�سناعة�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية - جـلـفـار11



ملحق رقم )2(

 مت -فيما يخ�س تعديل الأنظمة الأ�سا�سية ل�سركات امل�ساهمة العامة- اإ�سدار )47( قرارًا وزاريًا منها )33( قرارًا بزيادة راأ�س املال عن 
طريق اأ�سهم منحة و قرار بزيادة راأ�س املال عن طريق اأ�سهم جديدة و)3( قرارات خا�سة بزيادة براأ�س املال عن طريق حتويل �سندات 

قر�س اإىل اأ�سهم و)10( قرارات خا�سة بتعديل ن�سو�س الأنظمة الأ�سا�سية ف�سال عن زيادات راأ�س املال. وذلك كما يلي: 

تعديالت الأنظمة الأ�سا�سية ل�سركات امل�ساهمة العامة

ا -زيادة راأ�س املال عن طريق اأ�سهم منحة:
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جمموع زيادات اأ�سهم املنحة عن العام 2009 ) 5,463,582,729( �سهما .

ن�سبة التوزيع لراأ�س املال %مقدار زيادة راأ�س املال / اأ�سهم منحة ا�سم ال�سركةم�سل�سل
الوطني  1 اأبوظبي  197,661,38210بنك 

املتحد  2 العربي  199,280,25625البنك 

ال�سارقة  3 262,527,91415بنك 

الدوائية 4 لل�سناعات  44,872,9407اخلليج 

للتاأمني 5 العربي  500,00020امل�سرق 

لالت�سالت6 1,197,900,00020المارات 

للفنادق7 الوطنية  10,000,00010املوؤ�س�سة 

الإ�سالمي 8 الإمارات  280,312,50030م�سرف 

الوطني9 اخليمة  راأ�س  222,007,50030بنك 

الدويل 10 التجاري  87,664,5337البنك 

للتاأمني 11 الوطنية  اخليمة  10,000,00012.5راأ�س 

للتاأمني 12 ال�سارقة  12,500,00010�سركة 

التجاري 13 دبي  352,961,38125بنك 

الوطني 14 الحتاد  187,500,00010بنك 

الوطني 15 القيوين  اأم  132,000,00010بنك 

الفجرية 16 اأ�سمنت  �سناعات  46,417,21615�سركة 

الإ�ستثمار 17 55,000,0005بنك 

للتاأمني 18 الوطنية  ال�سقر  30,000,00015�سركة 

الإ�سالمي 19 دبي  172,105,0005بنك 

امل�سرق 20 14,638,69810بنك 

البناء 21 ل�سناعات  الفجرية  11,500,00010�سركة 

اخليمة 22 راأ�س  �سرياميك  55,837,90110�سركة 

الطبية23 للم�ساريع  اخلليج  25,000,0005�سركة 

الإ�سالمي 24 ال�سارقة  110,000,0005م�سرف 

لالإ�ستثمار25 دبي  324,581,40010�سركة 

اأم القيوين26 33,000,00010�سركة �سناعات اأ�سمنت 

العقارية27 الحتاد  306,077,86210�سركة 

ال�سفن28 لبناء  اأبوظبي  19,272,00010�سركة 

378,000,00035ال�سركة اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة29

قيادة ال�سيارات30 لتعليم  8,162,40010الإمارات 

12,171,60010ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة31

اأرامك�س32 121,000,00010�سركة 

الوطني33 دبي  505,252,24710الإمارات 

6,000,00010�سركة اأبوظبي الوطنية للتكافل 34

31,878,0005ا�سمنت الحتاد35



جمموع زيادات الأ�سهم اجلديدة عن عام 2009 )1,100,000,000( مليار ومئة مليون �سهم.

جمموع الزيادات الناجتة عن حتويل �سندات القر�س اإىل اأ�سهم عن عام 2009 )3,076,333,333( ثالثة مليارات و�ستة و�سبعون مليونا 
وثالثمئة وثالثة وثالثون األفا وثالثمئة وثالثة وثالثون �سهما.

م�سل�سل
الإ�سالمي   1 الإمارات  زيادة راأ�س املال مبقدار )1,100,000,000( �سهم م�سرف 

م�سل�سل
لالإ�ستثمار   1 اآبار  زيادة راأ�س املال مبقدار )2,228,000,000( �سهم �سركة 
كابيتال   2 �سعاع  زيادة راأ�س املال مبقدار )515,000,000(     �سهما�سركة 
العامة  3 لالإ�ستثمارات  اخلليجية  زيادة راأ�س املال مبقدار )333,333,333(     �سهماال�سركة 

م�سل�سل
الأول   1 بنك اخلليج 
القاب�سة   2 للمالحة  اخلليج  �سركة 
املايل  3 دبي  �سوق  �سركة 
دبي4 م�سرف 
الإ�سالمي  5 نور  بنك 
العائلي  6 للتكافل  نور  �سركة 
العام 7 للتكافل  نور  �سركة 
الوطنية  8 البحرية  اجلرافات  �سركة 
التحويلية  9 وال�سناعات  املعدنية  للمياه  جلفا  �سركة 

للتاأمني  10 الإحتاد  �سركة 

ب -زيادة راأ�س املال عن طريق الأ�سهم اجلديدة:

جـ -زيادة راأ�س املال عن طريق حتويل �سندات القر�س اإىل اأ�سهم: 

د-تعديل الأنظمة الأ�سا�سية ف�ساًل عن زيادات راأ�س املال �احلوكمة: 

ا�سم ال�سركة

ا�سم ال�سركة

ا�سم ال�سركة

نوع التعديل 

نوع التعديل 

ملحق رقم )2(
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