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قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( بتكريم الهيئة بمناسبة فوزها بجائزتي الجهة االتحادية 
المتميزة والجهة االتحادية المتميزة في مجال إدارة األداء بالدورة األولى لجائزة اإلمارات 
لألداء الحكومي المتميز، وذلك ضمن جوائز برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، كما 
نجحت الهيئة بالتنسيق مع السوقين الماليين في تأهيل أسواق الدولة لمؤشر فوتسي 
مستوى  على  اإلنجازات  ألبرز  استعراض  يلي  وفيما  الناشئة.  الثانوية  لألسواق   FTSE

القطاعات الثالثة للهيئة:

 اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام

أوال-  الترخيص والرقابة والتنفيذ: 
• الوطني، 	 أبو ظبي  بنك  من  لكل  األمني  احلفظ  لنشاط  تراخيص   )4( إصدار 

سيتي بنك ودويتشه بنك، وبنك اتش اس بي سي.

• إصدار أول ترخيص لنشاط االستشارات املالية لشركة الرمز لألوراق املالية.	

• املساهمة 	 شركات  سجل  أمناء  نشاط  ملزاولة  شركات   )4( لعدد  الترخيص 

ودار  املالي،  دبي  وسوق  املالية،  لألوراق  أبوظبي  سوق  وهي:  اخلاصة، 

التمويل، وبنك االحتاد.

• حلسابها 	 الشركات  وتداول  بالهامش  التداول  لنشاط  الترخيص  باب  فتح 

اخلاص.

• الغاء ترخيص )5( شركات وساطة وشطب )8( شركات بشكل مؤقت ليصبح 	

عدد شركات الوساطة العاملة بنهاية العام)72( شركة.

• في مجال الرقابة على التداول مت اكتشاف 11 حالة تالعب بعمليات التداول، 	

و7 حاالت لعمليات تداول استباقية )Front Running(، و3 حاالت لعمليات 

تداول مطلعني، وحالة واحدة لعمليات مدورة )Cycle Trading(، كما مت 

72 مخالفة إفصاح )بيانات مالية / اجتماعات مجلس اإلدارة /  اكتشاف 

جمعيات عمومية(، وبلغت مخالفات نتائج التفتيش، وفصل احلسابات وآجال 

الذمم املدينة 209 مخالفة.

• بالدولة 	 املالية  باألسواق  مدرجتني  لشركتني  ماليتني  ورقتني  إدراج  تعليق 

لعدم التزامهما بسداد الغرامات التي فرضت عليهما، وذلك إلى حني الوفاء 

بالتزاماتهما. 

• تعميم معايير املالءة املالية على شركات الوساطة والبدء في تطبيقها.	

• إعداد الئحة املخالفات، وتطوير نظام ملتابعة السجل املهني اخلاص بالشركات 	

واملستثمرين.

• تقييم أنظمة إدارة املخاطر لدى كبرى شركات الوساطة، بهدف العمل على 	

احلد من املخاطر النظامية.

• قضائيًا 	 حكمًا  دبي  حاكم  ديوان  قبل  من  املشكلة  القضائية  اللجنة  إصدار 

بإنهاء النزاع على قضية “جولدن جيت سيكيوريتيز”، وتوزيع أموال الشركة 

على الدائنني وفق قسمة الغرماء مبعرفة املصفي وحتت إشراف الهيئة.

• تسوية بعض املنازعات وديًا والفصل في الشكاوى والتظلمات والتعاون مع 	

اجلهات القضائية في بعض القضايا املعروضة أمامها.

• تعميم اجراءات غسيل االموال املعدلة واملبادرة بتطبيقها.	

• تدريب موظفي هيئة األوراق املالية املغربية على نظام الرقابة على التداول.	

• للهيئة 	 االلكتروني  املوقع  على  اإلجنليزية  باللغة  كافة  الهيئة  أنظمة  حتديث 

واستكمال ترجمة األنظمة اجلديدة الصادرة في 2009.

التشريعي: المستوى  ثانيًا- 
• األموال 	 غسل  مكافحة  و”إجراءات  املالية”،  املالءة  “معايير  نظامي  إصدار 

ومتويل اإلرهاب”. 

• االنتهاء من مراجعة مشروع قانون الهيئة اجلديد مع إدارة الفتوى والتشريع 	

واللجنة الفنية للتشريعات بوزارة العدل.

• نظامي صناديق 	 مثل  القانونية  األنظمة  عدد من مسودات  مراجعة وصياغة 

االستثمار وإدارة االستثمار.

• وعمل 	 واملقاصة  والتداول  الوسطاء  أنظمة  على  التعديالت  من  عدد  إجراء 

السوق واإلفصاح والشفافية والتداول بالهامش.

• خالل 	  - الهيئة  شاركت  فقد  العالقة؛  ذات  القوانني  مراجعة  في  املشاركة 

النصف األول من العام - في اجتماعات اللجنة الوزارية التي انعقدت ملناقشة 

التجارية”،  “الشركات  بشأن  االحتادي  القانون  ملشروع  النهائية  الصياغة 

“قانون  ملناقشة مشروع  العدل  بوزارة  والتشريع  الفتوى  إدارة  واجتماعات 

مدققي احلسابات”، وعضوية اللجنة املشكلة من وزارة املالية وزارة االقتصاد 

وهيئة األوراق املالية والسلع  إلعداد مشروع قانون “اإلفالس”.

• وضع ميثاق قواعد السلوك املهني ملوظفي الهيئة.	

التنظيمي: المستوى  ثالثًا- 
• للحكومة 	 بالكامل  مملوكة  عامة  مساهمة  شركة  تأسيس  علــى  املوافقة 

االحتادية وهي »االحتاد للقطارات«. 

• العامة احمللية 	 املساهمة  للشركات  املالية  األوراق  لترقيم  دولي  نظام  اعتماد 

املدرجة في كل من سوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي؛ حيث مت 

العملية مت  املدرجة. ومبقتضى هذه  الشركات  رقم إلجمالي   )109( إصدار 

إعطاء كل ورقة مالية رقم  دولي موحد ISIN يتم التعامل به في التداوالت 

احمللية واألجنبية. وكانت الهيئة قد انضمت إلى منظمة الترقيم الدولية كعضو 

في  بدايات العام 2010.

• ويقوم 	 العامة،  املساهمة  شركات  وقيد  تسجيل  لتجديد  جديد  نظام  إعتماد 

النظام اجلديد على اعتماد العالمة الضوئية املميزة في داخل هذه الشهادات 

كأسلوب يتم التعويل عليه إلنهاء معاملة جتديد التسجيل والقيد خالل عشرة 

دقائق وقد كانت هذه العملية تستغرق يوم عمل كامل في السابق.

• تخصيص 	 شأن  في   2010 لسنة   )206( رقم  الوزاري  القرار  استصدار 

حق  حماية  بهدف  االكتتاب،  عن  الناجمة  والعوائد  للمكتتبني  املالية  األوراق 

املكتتبني في احلصول على عوائد عن األموال الفائضة عما مت تخصيصه لهم، 

العامة  املساهمة  الشركات  على  الرقابة  لتعزيز  الهيئة  إطار سعي  في  وذلك 
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ومتابعة أدائها وتعزيز املنظومة التشريعية والرقابية مبا ينعكس إيجابًا على 

األسواق املالية واملستثمرين.

• تفعيل التطبيق اإللزامي للقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط 	

الشركات  إلتزام  مدى  متابعة  وكذلك  املؤسسي  االنضباط  ومعايير  احلوكمة 

الهيئة مبتطلبات  بتزويد  التزمت  التي  الشركات   عدد  بلغ  وقد  القرار،  بهذا 

من   88% بنسبة  شركة   )71( العام  نهاية  حتى  احلوكمة  ضوابط  تطبيق 

إجمالي الشركات املعنية بالتطبيق.

• لعام 	 والسنوية  األولية  املالية  بياناتها  عن  املقيدة  الشركات  إفصاح  متابعة 

2009 والبيانات املالية املرحلية خالل عام 2010، وقد بلغت نسبة اإلفصاح 
مع نهاية الربع الثالث من العام %100.

• املصرف 	 مع  بالتنسيق  االستثمار  صناديق  لطلبات  الترخيص  باب  فتح 

الشأن  هذا  في  والتشريع  الترخيص  انتقال صالحيات  بعد  وذلك  املركزي؛ 

للهيئة.  

• إعداد نحو 100 دراسة وتقرير وبحث عن موضوعات متعلقة بأسواق املال، 	

وقوانني  أنظمة  واستحداث  أنظمتها  حتديث  في  الهيئة  جهود  دعم  بهدف 

جديدة.

• بالدولة، 	 املالية  باألسواق  املدرجة  للشركات  مالية  بيانات  قواعد  إعداد 

يخدم  مبا  والعربية،  اخلليجية  الدول  من  ملجموعة  االقتصادية  واملؤشرات 

أغراض البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة.

• األساسية 	 املخاطر  مستوى  تقييم  بهدف  مخاطر،  مؤشرات  استحداث 

والفنية ألسواق األوراق املالية والشركات املُدرجة بها.

• تنظيم وتنفيذ مايناهز 50 ندوة للتوعية في النواحي االستثمارية والقانونية 	

والوسطاء  العامة  املساهمة  الشركات  ومسؤولي  للمستثمرين  واحلوكمة 

باألسواق  واملهتمني  املتعاملني  ومختلف  اجلامعات  وطلبة  املاليني  واحملللني 

املالية.

• توقيع أربع مذكرات تفاهم خالل العام 2010 مع جهات مناظرة في اسبانيا 	

وايرلندا وتركيا ومقاطعة كويبيك الكندية، وذلك باإلضافة إلى املركز الدولي 

املتحدة. باململكة   ICFR املالية  لألنظمة 

• بكل 	 املشاركة في فعاليات املنظمة الدولية لهيئات األوراق املالية “أيوسكو” 

من تركيا وكندا. 

• املشترك 	 اخلليجي  العمل  تعزيز  تستهدف  التي  املبادرات  من  عدد  تقدمي 

رؤساء  اجتماعات جلان  من خالل  وذلك  اخلليجية،  املالية  األسواق  وتكامل 

اخلليجي  التعاون  مجلس  لدول  املالية  األسواق  هيئات  إدارات  مجالس 

املجلس  لدول  املالية   األسواق  هيئات  رؤساء  واجتماعات جلان  بالرياض، 

الكويت. في 

رابعًا-  القطاع المؤسسي والمساند:
•  حصول الهيئة على الشهادة املوحدة للجودة  )األيزو 9001:2008(.	

• تطوير وإعداد اخلطة اإلستراتيجية 2011-2013، وذلك وفق منهجية جتمع 	

ومبادارات  برامج  ربط  مع  املؤسسي،  والتميز  اإلستراتيجي  التخطيط  بني 

اإلستراتيجية مبيزانية الهيئة.

• تنظيم احتفالية مبناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس هيئة األوراق املالية 	

والسلع مت خاللها تكرمي رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة السابقني.

• الدور 	 العمل وحدود  آليات  املالية:  الرقابية واألسواق  الهيئات  تنظيم ملتقى: 

والصالحيات.

• تذكارية مبناسبة مرور عشر سوات على 	 تذكاري وعملة  بريد  إصدار طابع 

تأسيس الهيئة.

• عقد دورتني تدريبيتني للعاملني في صناعة اخلدمات املالية بالتعاون مع كل 	

.SEC من مركز تورونتو وهيئة األوراق واألسواق املالية األمريكية

• تنفيذ برنامجني إلعداد القيادات التنفيذية والقيادات الواعدة لتصبح الهيئة 	

في طليعة اجلهات االحتادية التي بادرت بتنفيذ هذين البرنامجني. 

• 	 SHARE املواطنة”  الكفاءات  “متكني  برنامج  من  الثالثة  الدفعة  تخريج 

البرنامج. منتسبي  الرابعة من  الدفعة  واستقبال 

• والقرارات 	 العمل  وإجراءات  لألنظمة  الكتروني  إرشادي  دليل  أول  إعداد 

اإلدارية لكافة إدارات الهيئة يضم جميع املرفقات؛ وهو مايساهم في حفظ 

وأرشفة جميع هذه الوثائق  بحيث يكون مبثابة قاعدة بيانات ملعلومات منذ 

الوصول  الدليل ملستخدميه سرعة  ويتيح   ،2010 العام  2000 وحتى  العام 

للوقت واجلهد.   توفيرًا  إلى املعلومات املطلوبة 

• للتعاقد 	 توحيد مناذج عقود املوردين، وذلك من خالل إعداد مناذج قياسية 

وتعزيز  املعامالت  إجناز  وتسريع  واجلهد  الوقت  توفير  بهدف  املوردين  مع 

مستوى الرقابة الداخلية على العقود التي تقوم الهيئة بإبرامها مع اجلهات 

اخلارجية.

• اطالق برنامج التعليم االلكتروني مبشاركة عدد )41( موظفَا.	

• املشاركة في إعداد ورعاية عدد )30( حلقة تليفزيونية في القنوات الفضائية 	

االستثمارية. للتوعية  الهيئة  حملة  ضمن 

• نشر رسائل لتوعية املستثمرين بانتظام في )5( فضائيات وصحف محلية.	

• مجموع 	 ليصبح  االستثمارية  التوعية  ألغراض  مبسطة  كتيبات   )4( إصدار 

8 كتيبات. الكتيبات التي أصدرتها الهيئة لهذا الغرض 

• تنظيم دورة تدريبية لإلعالميني واحملررين العاملني باألسواق املالية بالتعاون 	

. مع مؤسسة “طومسون رويتر” 

• املالية 	 لألوراق  اإلمارات  سوق  “أداء  عن  للهيئة  السنوي  التقرير  إصدار 

العربية واإلجنليزية. باللغتني  الهيئة”  وملخص عن إجنازات 

• سنوات 	 عشر  والسلع..  املالية  األوراق  “هيئة  بعنوان:  تسجيلي  فيلم  إنتاج 

. في خدمة املستثمرين” 

• للهيئة مبا تتضمنه من املوقع االلكتروني 	 البوابة اإللكترونية احملدثة  إطالق 

اجلديد للهيئة، وموقع سوق اإلمارات، وموقع التوعية، وموقع “شير”.

• “األيفون”، و”اآلي 	 الهيئة عبر كل من أجهزة  إتاحة إمكانية متابعة قوانني 

و”البالك بيري”. باد” 

• الورق 	 على  االعتماد  تقليل  بهدف  )طلبي(،  العمل  النسيابية  نظام  تطبيق 

الهيئة. داخل مكاتب موظفي 

• أول 	 هي  والسلع  املاليــة  األوراق  هيئة  أن  “مايكروســوفت”  شركة  أعلنت 

معامالتها  جميع  في   ”7 “ويندوز  نظام  تتبنى  بالدولة  احتادية  مؤسسة 

احلاسوبية، وقد ساهم تطبيق نظام التشغيل اجلديد في انخفاض التكاليف 

بالهيئة. األداء  كفاءة  التشغيلية وحتسني 

• وتزامنًا 	 لرسالتها  وتفعيال  املجتمعية  املشاركة  على  الهيئة  حرص  إطار  في 

بالدم  للتبرع  حملة  تنظيم  مت   ، الوطني،  البيئة  بيوم  الدولة  احتفاالت  مع 

إعداد  مت  كما  بأبوظبي،  الدم  بنك  مع  بالتعاون  وذلك  “قطرتي”  بعنوان 

مبا  الهيئة،  موظفي  لدى  البيئي  الوعي  زيادة  إلى  يهدف  توضيحي  عرض 

يساهم في تغيير بعض سلوكيات فريق العمل بها.

• حمدان 	 جامعة  بينها  من  محلية  جهات  مع  تفاهم  مذكرات   8 الهيئة  وقعت 

واملركز  العليا،  التقنية  وكلية  بالشارقة،  األمريكية  واجلامعة  اإللكترونية، 

التنمية  ودائرة  بأبوظبي،  االقتصادية  التنمية  ودائرة  لإلحصاء،  الوطني 

الدولي  اإلسالمي  واملركز  للحوكمة،  أبوظبي  ومركز  بدبي،  االقتصادية 

والتحكيم. للمصاحلة 
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• انخفض املؤشر العام لسوق اإلمارات لألوراق املالية بنسبة 4.19% خالل عام 	

2010 ليبلغ 2655.32 نقطة.

• بلغت القيمة السوقية ألسهم الشركات احمللية املدرجة في السوق ما يقارب الـ 	

385.4 مليار درهم مع نهاية عام 2010 بتراجع  قدره 4.76% مقارنة بإغالق 
نهاية عام 2009.

• بقيمة 	 سهم  مليار   56 حوالي   2010 سنة  خالل  التداول  حجم  إجمالي  بلغ 

103.80مليار درهم تقريبا مقارنة بـ 148.3 مليار سهم بقيمة  243.49 مليار 
درهم مت تداولها خالل عام 2009. وقد بلغت  نسبة التراجع في حجم التداول 

يبني اجلدول رقم )1( تطور مؤشر سوق اإلمارات لألوراق املالية، والقيمة السوقية، وحجم التداول وقيمة التداول وعدد الصفقات باإلضافة 

إلى عدد الشركات املدرجة لألعوام من 2001 إلى 2010.
جدول رقم )1(

عدد ال�سركات املدرجةعدد ال�سفقاتقيمة التداول بالدرهمحجم التداول بالأ�سهمالقيمة ال�سوقية بالدرهمموؤ�سر �سوق الإماراتال�سنة

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

2010 2,655.32385,429,934,19856,003,360,875103,804,933,6751,158,505129

ملخ�ص اأداء �سوق الإمارات للأوراق املالية خلل الأعوام ال�سابقة وحتى نهاية دي�سمرب 2010

62.24% وفيما يتعلق  بقيمة التداول بلغ التراجع %57.37

• تراجع أداء القطاعات كافة باستثناء مؤشر قطاع البنوك الذي شهد زيادة بلغت 	

1.72% تاله مؤشر قطاع الصناعات تراجًعا بنسبة 1.49% تبعه مؤشر قطاع 
اخلدمات بنسبة 8.34% بينما تراجع قطاع التأمني بنسبة بلغت %13.25.

• لم يتم إدراج أية شركة مساهمة عامة جديدة في سوق اإلمارات خالل العام في 	

الوقت الذي مت فيه إلغاء إدراج 4 شركات من بينهما 3 أجنبية و شركة محلية 

واحدة، لينخفض عدد الشركات املدرجة من 133 شركة في نهاية عام 2009 

إلى 129 شركة مع نهاية ديسمبر 2010.

شهد سوق اإلمارات لألوراق المالية جملة من التطورات خالل عام 2010 ، وفيما يلي ملخص ألهم هذه التطورات:

2001-2010م أداء سوق اإلمارات لألوراق المالية خالل األعوام من 

اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل العام

ال�ستثمار الأجنبي خلل العام

شهدت األسواق املالية احمللية في الدولة تداوالت ملحوظة 

بلغ  إذ   ،2010 عام  األجانب خالل  املستثمرين  من جانب 

إجمالي قيمة الشراء لألجانب حوالي 43.17 مليار درهم 

وإجمالي قيمة البيع حوالي 43.234 مليار درهم، وقد بلغ 

صافي االستثمار األجنبي قيمة مقدارها نحو  54.784- 

مليون درهم. 

�سوق  الأجانب يف كل من   تداول  ويبني اجلدول رقم )2( حركة 

 )3( رقم  اجلدول  اأما  املايل،  دبي  و�سوق  املالية  للأوراق  اأبوظبي 

فيبني �سايف ال�ستثمار للأعوام 2010، 2009، 2008. فيما يبني 

ال�سوقني  من  كل  يف  الأجنبي  ال�ستثمار  �سايف   )4( رقم  اجلدول 

لعام 2010 مقارنة بعام 2009

جدول رقم )2(

اإجمايل تداولت الأجانب عام 2010

ال�سوق
اإجمايل قيمة 

ال�سراء )درهم(

اإجمايل قيمة 

البيع )درهم(

�سايف ال�ستثمار 

)درهم(

   ن�سبة 

التداول%

%235,097,70737.06-12,361,688,58912,596,786,295 اأبوظبي للأوراق املالية

%30,817,732,28230,637,418,673180,313,60944.92 دبي املايل

%54,784,09840.99-43,179,420,87143,234,204,968 املجمــــــوع

امل�شدر: �شوق اأبوظبي للأوراق املالية و�شوق دبي املايل
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5 التقرير ال�سنوي2010م

الر�سم البياين رقم )3(

التطور ال�سنوي حلركة موؤ�سر الإمارات للأوراق املالية 

منذ اإطلقه وحتى نهاية عام 2010

الر�سم البياين رقم )4(

 تطور حركة قيمة التداول �سنويا بالدرهم 

)2010 - 2001(

جدول رقم )4(

�سايف ال�ستثمار الأجنبي بال�سوقني  لعام 2010 مقارنة مع عام 2009

التغيري�سايف ا�ستثمار 2010�سايف ا�ستثمار 2009ال�سوق

٪119.10-235,097,707- 1,230,839,381 اأبوظبي

٪87.17-180,313,609 1,405,840,000 دبي

٪102.08-54,784,098- 2,636,679,381 املجمــــــوع

امل�شدر: �شوق اأبوظبي للأوراق املالية و�شوق دبي املايل

بالدولة  املالية  الأوراق  اأ�سواق  الأجنبي يف  ال�ستثمار  �سايف 

يت�سمن اجلدول رقم )3( مقارنة بني �سايف ا�ستثمار الأجنبي لأعوام 2010 و2009 

و2008

جدول رقم )3(

2010 2009 2008 العام

54-11,3402,636-�شايف ال�شتثمار الأجنبي  )مليني الدراهم(

• 	 ،2008 خالل  األجنبي  لالستثمار  واضح  خروج  البيانات  ُتظهر 

حيث وصل مجموع البالغ التي خرجت 11.3 مليار درهم۔

• األجنبية 	 احملافظ  حاجة  إلى  األجنبي  االستثمار  خروج  يعزى 

لتغطية خسائرهم  للسيولة  اخلليجيني(  )غير  األجانب  واملستثمرين 

في أسواق املال في أميركا وأوروبا ۔

• عاد االستثمار األجنبي إلى التدفق إلى أسواق األسهم اإلماراتية 	

مع  العام  هذا  في  درهم  مليار   2.6 إلى  وصل  حيث   2009 في 

العاملية۔ املالية  حتسن األسواق 

• انخفض االستثمار األجنبي في حدود 54 مليون درهم في 2010 	

الشركات  من  عدد  بديون  املتعلقة  املالية  األنباء  بعض  وقع  حتت 

اإلماراتية۔

الر�سم البياين رقم )1(

حركة املوؤ�سر خلل عام 2010 وفق ال�سهور

الر�سم البياين رقم ) 2 (

ن�سبة منو املوؤ�سر �سهرياً خلل عام 2010
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التقرير ال�سنوي 2010م6

املوؤ�سرات القيا�سية

إلى  السوق  )البنوك(، وهبط مؤشر  القطاعات باستثناء قطاع واحد  2010 حيث تراجعت كافة  تراجعًا خالل عام  املالية والسلع  لهيئة األوراق  العام  سجل املؤشر 

مستوى 2,655.32 نقطة مقارنة بـ 2,771.56 نقطة في نهاية عام 2009 أي بنسبة تراجع بلغت %4.19. ويبني اجلدول رقم )6( حركة القطاعات في سوق اإلمارات 

لألوراق املالية حيث يتضح وجود انخفاض في قطاعات السوق مع نهاية عام 2010 باستثناء قطاع البنوك، وذلك مقارنة بنهاية عام 2009 إذ ارتفع قطاع البنوك 

بنسبة %1.72 تاله قطاع الصناعة الذي انخفض بنسبة %1.49-، وقطاع اخلدمات بنسبة %8.34-، وقطاع التأمني بنسبة 13.25%-. 

جدول رقم )6(

قيمة التداولمقدار التغري ال�سنويالإغلق يف نهاية العام 2009الإغلق يف  نهاية العام 2010موؤ�سـر القطاعات
القيمة ال�سوقية 

)درهم (

10,216,439,109156,634,971,233%2,988.362,937.811.72البنوك

5,653,252,27534,891,058,312%1.49-336.58341.67ال�سناعة

85,905,629,848174,401,960,453%8.34-2,335.512,547.91اخلدمات

2,029,612,44319,501,944,200%13.25-2,871.553,310.16التاأمني

103,804,933,675385,429,934,198%4.19-2,771.56 2,655.32 املوؤ�سر العام

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع

إلى   )5( رقم  البياني  الرسم  يشير 

لسوق  املمثلة  القطاعية  املؤشرات  أداء 

عام  خالل  املالية  لألوراق  اإلمارات 

2010، وكما هو واضح بالرسم شهدت 
قطاع  باستثناء   - القطاعية  املؤشرات 

البنوك - انخفاضًا خالل هذه املدة.

الن�رشة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

شهدت تداوالت السوق انخفاضًا في أسعار أسهم الشركات املدرجة، فقد بلغ عدد الشركات التي تراجع 

 108 أصل  من  شركة   71 سبقه  الذي  العام  بنهاية  مقارنة   2010 عام  تداوالت  نهاية  مع  إغالقها  سعر 

شركات مت تداولها، في حني ارتفعت أسعار إغالق أسهم 33 شركة وثبت سعر إغالق 4 شركات، ولم يتم 

تداول أسهم 22 شركة أخرى، علمًا بأن العدد اإلجمالي للشركات املدرجة في السوق خالل العام 2010 

129 شركة بعد الغاء إدراج  130 شركة ومع نهاية العام أصبح العدد  كما يظهره اجلدول رقم )5( هو 

4 من الشركات  املدرجة.

جدول رقم )5(

العددال�سركات

33املرتفعة

71املنخف�شة

4الثابتة

22غري املتداولة

130املجموع

الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خلل العام

الر�سم البياين رقم)5(

البــنـــــوكاأداء املوؤ�سرات القطاعية خلل عام 2010 ال�سناعــــةاملوؤ�سر العام ل�سوق الإمارات اخلدمـــــات التاأمــــني
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7 التقرير ال�سنوي2010م

حركة التداول يف ال�سوق 

في حني وصل عدد الصفقات املنفذة حوالي 1.15 مليون صفقة، كما تراجع عدد  بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة خالل عام 2010 ما يقارب 103.8 مليار درهم, 

األسهم املتداولة إلى 56 مليار سهم تقريبًا خالل املدة نفسها. 

يبني اجلدول رقم )7( مقارنة حركة التداول يف املدة الربعية والن�سفية من عام 2010 

جدول رقم )7(

%ال�سفقاتالقيمة )درهم(احلجم )�سهم(املدة من عام 2010
%38 422,601  39,241,609,766  19,837,992,242 الربــــــــــــع الأول

%26 303,510  27,002,130,174  13,893,935,416 الربــــــــــع الثاين

%64 726,111  66,243,739,940  33,731,927,658 الن�ســـــف الأول

%16 183,786  16,393,501,273  9,407,651,830 الربــــــــع الثالث

%20 248,608  21,167,692,460  12,863,781,387 الربـــــــع الرابع

%36 432,394  37,561,193,732  22,271,433,217 الن�سف الثانـــي

%100.00 1,158,505  103,804,933,673  56,003,360,875 املجمــوع خلل العام

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع .

مقارنة حركة التداول بني ال�سوقني 

مت  خالل عام 2010 تنفيذ  363.84 ألف  صفقة تقريبًا في سوق أبوظبي لألوراق املالية من خالل تداول 17.61 مليار سهم بلغت قيمتها 34.14 مليار درهم، أما في 

سوق دبي املالي فقد مت تنفيذ  794.66 ألف صفقة تقريبا من خالل تداول 38.39 مليار سهم بلغت قيمتها حوالي 69.66 مليار درهم .

يو�سح اجلدول رقم )8( توزيع حركة التداول بني �سوق اأبوظبي للأوراق املالية و�سوق دبي املايل.

جدول رقم )8(

املدة

�سوق دبي املايل�سوق اأبوظبي للأوراق املالية

عدد ال�سفقاتالقيمة )درهم(احلجم )�سهم(عدد ال�سفقاتالقيمة )درهم(احلجم )�سهم(

 311,741  28,975,011,770  15,100,123,625  110,860  10,266,597,996  4,737,868,617 الربــــــع 1

 217,489  19,721,782,179  10,099,361,516  86,021  7,280,347,995  3,794,573,900 الربـــــع  2

 529,230  48,696,793,949  25,199,485,141  196,881  17,546,945,991  8,532,442,517 الن�سف 1

 113,688  9,033,193,963  5,534,301,156  70,098  7,360,307,310  3,873,350,674 الربـــــــع 3

 151,743  11,934,787,517  7,658,516,622  96,865  9,232,904,942  5,205,264,765 الربـــــــع 4

 265,431  20,967,981,481  13,192,817,778  166,963  16,593,212,252  9,078,615,439 الن�سف 2

 794,661  69,664,775,430  38,392,302,919  363,844  34,140,158,243  17,611,057,956 املجمـــــوع

%68.59%67.11%68.55%31.41%32.89%31.45الن�سبة % 

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع .
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التقرير ال�سنوي 2010م8

الدولية العالقات 

وتبني الر�سوم البيانية من رقم )6(اإىل رقم )10( جملة من املعطيات بخ�سو�ص حركة التداول يف �سوق الإمارات للأوراق املالية.

الر�سم البياين رقم )6(

توزيع حركة التداول بني �سوقي اأبوظبي ودبي خلل عام 2010

الر�سم البياين رقم )7(

تطور قيمة التداول �سهريا بالدرهم خلل عام 2010  يف �سوق الإمارات للأوراق املالية

م
ه

ر
د

ر 
يا

ملل
با

م
ه

�ش
ر 

يا
مل

ة
ق

ف
�ش

ف 
ل
اأ

الر�سم البياين رقم )8(

تطور حجم التداول �سهرياً يف �سوق الإمارات للأوراق املالية

خلل عام 2010

الر�سم البياين رقم )9(

تطور عدد ال�سفقات �سهرياً يف �سوق الإمارات للأوراق املالية

خلل عام 2010

الن�رشة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام
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9 التقرير ال�سنوي2010م

حركة التداول للقطاع وال�سوق

احتل قطاع اخلدمات املركز األول من حيث قيمة التداوالت خالل عام 2010 وبحصة بلغت %82.8 من القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة، يليه قطاع البنوك بنسبة 9.8%، 

ثم قطاع الصناعات بنسبة %5.4 ، وأخيرًا قطاع التأمني بنسبة 2.0% 

 ويبني اجلدول رقم )9( حركة التداول طبًقا للقطاع خلل عام 2010.

جدول رقم )9(

ن�سبة التداول الإجمايل %قيمة التداول بالدرهمالقطـــاع

%2,029,612,4432.0التاأمـيـــــــن

%5,653,252,2755.4ال�شناعة

%10,216,439,1099.8البنوك

%85,905,629,84682.8اخلدمــــات

%103,804,933,673100املجمــــــــوع

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع.

يبني اجلدول رقم )10( قيم التداول بالدرهم وفق القطاع وال�سوق املايل ون�سبها من الإجمايل خلل عام 2010

جدول رقم )10(

�سوق الإمارات للأوراق املالية�سوق دبي املايل�سوق اأبوظبي للأوراق املاليةالقطاع

%10,216,439,1099.84%4,171,568,6015.99%6,044,870,50717.71البنوك

%5,653,252,2755.45%8,297,1810.01%5,644,955,09316.53ال�شناعات 

%2,029,612,4431.96%755,879,9311.09%1,273,732,5133.73التاأميــــــــن

%85,905,629,84682.76%64,729,029,71692.92%21,176,600,13062.03اخلدمــــات

%103,804,933,673100.00%69,664,775,43067.11%34,140,158,24332.89املجموع

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع.

الر�سم البياين رقم )10(
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الدولية الن�رشة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العامالعالقات 

حركة تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة

شهد عام 2010 تراجع في أسعار عدد من األسهم، إذ انخفضت القيمة السوقية لــ 71 شركة من أصل 108 شركات مت تداولها في السوق بينما ارتفعت أسعار أسهم 

33 شركة و حافظت 4شركات على سعر إغالقها السابق. 
وسجل سهما شركة إعمار العقارية وشركة أرابتك القابضة أعلى حركة تداول خالل املدة إذ بلغ حجم التداول لشركة إعمار العقارية حوالي 28.66 مليار درهم ولشركة  

أرابتك القابضة  حوالي 14.10 مليار درهم، وحقق سهما شركة سيراميك رأس اخليمة و شركة اخلليج للمواشي أكثر زيادة في سعر الورقة املالية إذ  زادت للشركتني 

بنسبة %98.51 و %87.86 على التوالي. كما سجل سهمـــا شركة اإلستشارات املالية والشركة الوطنية للتبريد املركزي - )تبريد( أكثر تراجــع حيث انخفض إلى  

%80.79-  و%58.77- على التوالي.

يو�سح اجلدول رقم )11( ال�سركات الأكرث تداول يف �سوق الإمارات للأوراق املالية.

جدول رقم )11(

مقدار التغيري %�سعر الإغلق) درهم (قيمة التداول ) درهم (ا�سم ال�سركة

%8.03-3.55 28,667,226,330 �شركة اإعمار العقارية

%26.49-1.97 14,105,267,966 �شركة اأرابتك القاب�شة

%54.22-2.28 10,526,245,220 الدار العقارية

%19.68-1.51 8,753,094,070 �شوق دبي املايل

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع.

يو�سح اجلدول رقم )12( ال�سركات الأعلى منوا يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات للأوراق املالية.

جدول رقم )12(

مقدار التغيري %�سعر الإغلق ) درهم (قيمة التداول ) درهم (ا�سم ال�سركة

%2.6798.51 47,057,784 �شركة �شرياميك راأ�س اخليمة

%7.2787.86 691,527 اخلليج للموا�شي

%1.4050.54 59,962,232 راأ�س اخليمة ل�شناعة الإ�شمنت الأبي�س

%2.0845.45 1,333,786,433 اأرامك�س

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع.

يو�سح اجلدول رقم )13( ال�سركات الأكرث تراجعا  يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات للأوراق املالية.

جدول رقم )13(

مقدار التغيري %�سعر الإغلق ) درهم (قيمة التداول ) درهم (ا�سم ال�سركة

%80.79-1.02 12,577,895 الإ�شت�شارات املالية

%58.77-1.67 665,527,185 ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد

%56.07-0.47 508,935,123 بيت التمويل اخلليجي

%55.80-8.00 1,211,643 ال�شركة العاملية لزراعة الأ�شماك

امل�شدر: هيئة الأوراق املالية وال�شلع.
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11 التقرير ال�سنوي2010م

 حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركات 

البنوك  قطاع 

يبني اجلدول رقم )14( بع�ص املعلومات املتعلقة بالتداول وحركة ال�سهم خلل عام 2010 واخلا�سة ب�سركات قطاع البنوك.

جدول رقم )14(

البنوك
اإغلق 

2010
 اإغلق 

2009

التغيري 

ال�سنوي

مقدار التغري 

ال�سنوي%

قيمة التداول 

ال�سنوي
القيمة ال�سوقيةعدد ال�سفقات

662,728,8789,1569,956,699,679%2.071.560.5132.69بنك اأبو ظبي التجاري

529,081,1076,5896,999,529,483%2.962.410.5522.82م�شرف اأبو ظبي الإ�شلمي

267,585,8858,613805,999,994%10.44-0.09-0.810.90م�شرف عجمان

19,829,3038270%32.92-0.79-1.612.40م�شرف ال�شلم - ال�شودان

161,581,6541,4873,864,000,070%10.68-0.22-1.842.06بنك ال�شارقة

27,905,6562746,716,855,160%3.463.360.102.98بنك دبي التجاري

320,356,804331,688,418,890%16.00-0.24-1.261.50البنك التجاري الدويل

3,026,939,24141,5018,280,846,884%1.36-0.03-2.182.21بنك دبي الإ�شلمي

0.791,921,190,655م�شرف المارات الإ�شلمي

950.00426,907,200بنك المارات لل�شتثمار

287,639,3604,86115,339,458,185%6.44-0.19-2.762.95الإمارات دبي الوطني

2,503,234,92710,05325,093,750,000%18.2516.052.2013.71بنك اخلليج الأول

66,497,0731451,650,000,000%6.004.641.3629.31دار التمويل

508,935,12315,9780%56.07-0.60-0.471.07بيت التمويل اخلليجي

23,729,807532,078,999,945%18.18-0.40-1.802.20بنك الإ�شتثمار

31,955114,033,388,925%4.27-3.70-83.0086.70بنك امل�شرق

736,378,4365,73728,102,507,031%11.7511.270.484.26بنك اأبو ظبي الوطني

5,00015,500,000,000%9.91-0.55-5.005.55بنك الفجرية الوطني

231,443,7152033,591,086,340%36.03-1.29-2.293.58بنك اأم القيوين الوطني

120,043,4532,0282,255,715,017%0.930.900.033.33م�شرف ال�شارقة الإ�شلمي

276,025,9581855,795,283,758%5.023.751.2733.87راأ�س اخليمة الوطني

32,702,0801,0590%23.89-0.22-0.690.90م�شرف ال�شلم - البحرين

1,130,737125,410,458,779%15.16-0.97-5.436.40البنك العربي املتحد

412,632,9584,0397,123,875,238%3.142.900.248.28بنك الأحتاد الوطني

10,216,439,109112,835156,634,971,233املجموع: 24 �سركة
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التقرير ال�سنوي 2010م12

الن�رشة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

التاأمني قطاع 

يبني اجلدول رقم )15( بع�ص املعلومات اخلا�سة بالتداول وحركة ال�سهم خلل عام 2010 واخلا�سة ب�سركات قطاع التاأمني.

جدول رقم )15(

القيمة ال�سوقيةعدد ال�سفقاتقيمة التداول ال�سنويمقدار التغري ال�سنوي%التغيري ال�سنوياإغلق 2009اإغلق 2010التاأمني

9,996,02011705,000,000%27.69-18.00-47.0065.00�شركة العني للتاأمني

9,273,76652,250,000,000%12.62-1.30-9.0010.30�شركة البحرية للتاأمني

174,927,4961152,610,000,014%22.58-2.03-6.968.99�شركة اأبو ظبي الوطنية للتاأمني

300.00225,000,000الفجرية الوطنية للتاأمني

7,600,850190311,999,989%18.75-0.18-0.780.96�شركة اخلزنة للتاأمني

4,314,3801383,500,000%383.50383.500.000.00اللين�س للتاأمني

130,762,4874,836159,390,001%17.50-0.16-0.760.92دبي الإ�شلمية للتاأمني واإعادة التاأمني

110.45331,349,991امل�شرق العربي للتاأمني

4,049,347810%1.801.770.031.69املجموعة العربية للتاأمني - اأريج

28,5001398,999,987%4.68-0.14-2.852.99الإ�شكندنافية للتاأمني

4.551,046,500,044ال�شقر الوطنية للتاأمني

49,109,6674746,399,975%6.225.670.559.70�شركة الوثبة الوطنية للتاأمني

31,626,9711,54793,500,000%44.35-0.74-0.941.68دار التكافل

12,375,65038337,500,000%4.504.500.000.00�شركة الظفرة للتاأمني

23,678,16230226,999,998%21.45-0.62-2.272.89�شركة دبي للتاأمني

18,952,03191242,000,005%2.202.100.104.76�شركة دبي الوطنية للتاأمني

128,978,50923878,850,031%2.08-0.14-6.516.65�شركة الإمارات للتاأمني

215,649,3104,620189,999,998%14.61-0.13-0.760.89الهلل الأخ�شر للتاأمني

657,674,86615,421370,500,004%25.15-0.83-2.473.30ميثـاق للتاأميـن التكـافلي

24,14911,166,643,023%4.89-0.40-7.788.18ال�شركة الوطنية للتاأمينات العامة

4,839,528133,451,444,537%17.80-1.78-8.2210.00�شركة عمان للتاأمني

700,97710384,999,990%14.06-0.63-3.854.48راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني

454,559,27910,784997,700,006%0.910.870.044.25الإ�شلمية العربية للتاأمني

1,463,7415721,875,000%10.26-0.60-5.255.85ال�شارقة للتاأمني

83,045,0973,469111,000,001%38.33-0.46-0.741.20تكافل الإمارات

3,761,98660229,416,006%33.19-1.57-3.164.73تـكـافـل

املتحدة التاأمني  12,0002200,000,000%4.003.750.256.67�شركة 

2,207,67620731,375,600%19.64-0.54-2.212.75�شركة الإحتاد للتاأمني

2,029,612,44341,37819,501,944,200املجموع: 28 �سركة

final Arabic1 2.indd   12 5/12/11   3:31 PM



13 التقرير ال�سنوي2010م

 قطاع اخلدمات 

يبني اجلدول رقم )16( بع�ص املعلومات املتعلقة بالتداول وحركة ال�سهم خلل عام 2010 واخلا�سة ب�سركات قطاع اخلدمات.

جدول رقم )16(

القيمة ال�سوقيةعدد ال�سفقاتقيمة التداول ال�سنويمقدار التغري ال�سنوي%التغيري ال�سنوي اإغلق 2009اإغلق 2010اخلدمــــــــــات

مركز الفجرية التجاري

1,965,289,25219,1470%36.12-0.82-1.452.27اآبار للإ�شتثمار*
59,736,5322141,152,403,161%2.852.500.3514.00�شركة طريان اأبو ظبي

17.600املخازن العمومية )اأجيليتي(
2,459,834,28335,2793,822,027,327%10.98-0.10-0.820.92العربية للطريان

10,526,245,220103,5565,877,599,922%54.22-2.70-2.284.98الدار العقارية
6,9578623,999,977%31.58-0.48-1.041.52الفردو�س القاب�شة

343,776,0399,0730%38.89-0.39-0.610.99املدينة للتمويل وال�شتثمار
1.021,529,999,971�شركة اأملك للتمويل

1,333,786,43317,3203,045,327,888%2.081.430.6545.45اأرامك�س
14,105,267,966140,7622,356,120,034%26.49-0.71-1.972.68�شركة اأرابتك القاب�شة

1,211,643102400,000,000%55.80-10.10-8.0018.10ال�شركة العاملية لزراعة الأ�شماك
2.2422,400,000�شركة دبي للتطوير
1,084,361,50122,7681,698,731,999%49.31-0.29-0.290.58�شركة ديار للتطوير

8,753,094,070106,41712,079,999,924%19.68-0.37-1.511.88�شوق دبي املايل
928,952,03816,7452,858,524,707%22.00-0.22-0.781.00�شركة دبي للإ�شتثمار

19,447,07052368,124,231%22.64-1.20-4.105.30�شركة الإمارات للقيادة
2,086,514,43931,4212,264,888,806%1.040.900.1415.56دريك اآند �شكل

1,797,254,41824,73113,074,285,233%2.862.790.072.51الت�شالت املتكاملة -دو
296,530,0599,7040%34.12-0.23-0.450.68اإكتتاب القاب�شة

28,667,226,330207,95721,641,964,109%8.03-0.31-3.553.86�شركة اإعمار العقارية
2,821,718,16916,40485,386,313,508%10.8010.000.808.00موؤ�ش�شة الإمارات للت�شالت

30,177,1931,308922,536,641%53.18-0.59-0.521.10اخلليجية للإ�شتثمارات العامة
5,058,9553930%43.84-0.55-0.701.25الإ�شتثمار العاملي
691,52716726,999,998%7.273.873.4087.86اخلليج للموا�شي

23,576,7101431,177,312,529%18.07-0.43-1.952.38اخلليج الطبية
6.500اخلليجية للإ�شتثمار البرتويل

1.700امل�شروعات الكربى العقارية
400,937,49310,267700,065,013%28.31-0.17-0.420.59اخلليج للملحة القاب�شة

722,738,45917,2520%12.80-0.16-1.091.25هت�س تيليكوم القاب�شة
12,577,895790%80.79-4.29-1.025.31الإ�شت�شارات املالية

4.000املجموعة الدولية للإ�شتثمار
3.100املزايا القاب�شة

3.400الوطنية الدولية القاب�شة
38,333,4824472,276,113,907%10.508.502.0023.53اجلرافات البحرية

5.730الوطنية العقارية
686,211450%34.64-0.53-1.001.53عمان والمارات لل�شتثمار القاب�شة

811,988,46412,0001,282,050,017%13.35-0.11-0.740.85الواحة كابيتال

2,410,624390%28.0027.250.752.75اإت�شالت فل�شطني

26,209,0251690%176.00144.2031.8022.05ات�شالت قطر

945,146,64317,095879,999,995%24.14-0.14-0.440.58راأ�س اخليمة العقارية

5.780جممعات الأ�شواق التجارية

127,883,9063,5841,331,250,000%15.54-0.23-1.251.48�شعاع كبيتال

3,914,148,65052,1924,278,749,987%34.27-0.85-1.632.48�شروح العقارية

19,760,9097110%35.58-1.16-2.103.26ال�شركة ال�شودانية للأت�شالت املحدودة

665,527,18520,430405,268,910%58.77-2.38-1.674.05ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد

0.99990,000,010متويـل

907,524,09825,0491,228,902,648%46.32-0.32-0.370.68�شركة الإحتاد العقارية

85,905,629,848922,879174,401,960,453املجموع: 48 �سركة

*مت سحب إدراج الشركة خالل العام
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التقرير ال�سنوي 2010م14

الن�رشة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

 قطاع ال�سناعة 

يبني اجلدول رقم )17( بع�ص املعلومات اخلا�سة بالتداول وحركة ال�سهم خلل عام 2010 واخلا�سة ب�سركات قطاع ال�سناعة.

جدول رقم )17(

ال�سناعة
اإغلق 

2010

 اإغلق 

2009

التغيري 

ال�سنوي

مقدار التغري 

ال�سنوي%

قيمة التداول 

ال�سنوي

عدد 

ال�سفقات
القيمة ال�سوقية

5.500�شركة اأ�شيكو لل�شناعات

177,253,4727613,000,000,000%20.21-0.76-3.003.76�شركة اأبو ظبي الوطنية للفنادق

3,725,467146566,018,656%30.65-1.18-2.673.85�شركة اأبو ظبي لبناء ال�شفن

268,974,4265,1131,290,000,057%2.151.840.3116.85جمموعة اأغذية

193.35129,981,282العربية لل�شناعات الثقيلة

366,054,4099,4812,992,500,067%26.92-0.63-1.712.34اأركان ملواد البناء

3.220اجلزيرة للمنتجات احلديدية

7,253,290270533,999,991%15.64-0.33-1.782.11�شركة اأبو ظبي ملواد البناء )بلدكو(

3,467,075,49644,6664,818,000,126%14.12-0.12-0.730.85دانة غاز

3,601,58942366,600,008%35.68-3.39-6.119.50دبي للمرطبات

1,287,7667181,500,006%6.055.011.0420.76الإمارات للمرطبات )جيما(

4.61583,165,017الفجرية ل�شناعات البناء

1,47921,067,595,957%3.003.000.000.00ا�شمنت الفجرية

100,051,07451308,999,991%3.093.010.082.66فودكو القاب�شة

49,428,1693951,297,333,011%1.25-0.02-1.581.60�شركة اإ�شمنت اخلليج

4,8101139,999,998%5.605.600.000.00غلفا للمياه املعدنية

67,011,7396681,333,967,372%1.871.760.116.25�شركة اخلليج لل�شناعات الدوائية)جلفار(

2,856,576911,227,096,027%0.87-0.03-3.423.45الإ�شمنت الوطنية

8,135,39821728,199,987%20.91-1.75-6.628.37املوؤ�ش�شة الوطنية لل�شياحة و الفنادق

216,44020%21.7019.102.6013.61جمموعة ال�شناعات الوطنية

37,706,662582279,509,993%0.770.690.0811.59اإ�شمنت اأم القيوين

643,773,80411,762406,559,987%17.65-0.18-0.841.02�شركة راأ�س اخليمة للإ�شمنت

47,057,7847261,803,955,111%2.671.351.3398.51�شركة �شرياميك راأ�س اخليمة

59,962,232816653,799,989%1.400.930.4750.54راأ�س اخليمة ل�شناعة الإ�شمنت الأبي�س

10,919,83994161,568,000%6.50-0.13-1.872.00�شركة را�س اخليمة للدواجن و العلف

41,990,605362486,602,995%26.67-0.32-0.881.20ا�شمنت ال�شارقة

284,795,7335,1269,213,000,119%1.481.190.2924.37اأبوظبي الوطنية للطاقة

3,784,0152251,071,100,816%4.76-0.08-1.601.68�شركة اإ�شمنت الحتاد

330,0003150,000,000%6.005.980.020.33الأغذية املتحدة

363.65100,003,748كايبارا لللبان

5,653,252,27581,41334,891,058,312املجموع: 30 �سركة
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15 التقرير ال�سنوي2010م

مقارنة الأداء ال�سنوي ملوؤ�سرات اأ�سواق الأوراق املالية يف عدد من دول العامل:  .1
يعر�ص اجلدول رقم )18( الأداء ال�سنوي ملوؤ�سرات الأ�سواق الأوراق املالية يف الدولة وبع�ص الأ�سواق اخلليجية والعاملية وذلك خلل عام 2010:

اأداء املوؤ�سر الدولة 

%24.75قطر

%8.15ال�شعودية
%6.06عمان

%0.87-الإمارات  )�شوق اأبوظبي للأوراق املالية(

%9.60-الإمارات )�شوق دبي املايل( 

%1.78-البحرين
%0.71-الكويت 

S&P 500 -  12.78الوليات املتحدة%

FTSE 100 - 9.00بريطانيا%

Heng Seng - 5.32هونغ كونغ%

امل�شدر: مواقع الأ�شواق املالية اخلليجية وبلومربج

• ُيظهر اجلدول أن ُمعظم أسواق األوراق املالية العاملية واخلليجية بدأت تتعافى من تأثير األزمة املالية العاملية، وخاصًة تلك األسواق التي استفادت من دعم حكومي 	

مباشر أو غير مباشر.

• كان أداء أسواق األوراق املالية اإلماراتية أقل من مثيالتها في الدول اخلليجية والعاملية رغم متتعها بأنظمة حديثة. 	

• كان األداء األفضل ألسواق األوراق املالية التي متتعت بدعم أكبر من قبل احلكومات، مثل قطر والسعودية والواليات املتحدة.	

مقارنة ن�سب تغيري معدلت اأحجام التداول   .2
يحتوي اجلدول رقم )19( على بيانات ن�سب تغري معدلت اأحجام التداول اليومية يف بع�ص الأ�سواق اخلليجية والعاملية بني عامي 2007 و2010:

جدول رقم )19(

ال�سوق

ن�سبة التغري بني عامي

 2008-2007

ن�سبة التغري بني عامي

 2009-2008 

ن�سبة التغري بني عامي

 2010-2009 

%50.1%50.8-%58.1-ال�شعودية - بالريال

%57.7-%21.9-%52.5- الإمارات بالدرهم

%12.6-%57.9-%20.1-الكويت بالدينار

%138.0%76.4-%11.5قطر بالريال

Dow Jones - 24.7-%22.7-%20.1-اأمريكا%

امل�شدر: مواقع الأ�شواق املالية اخلليجية وبلومربج

• كان العام 2007 من أفضل األعوام أداًء ألسواق األوراق املالية في العالم مما ساهم في إقبال املستثمرين عليها وارتفاع أحجام التداول خالل 2007.	

• كان تأثير األزمة املالية العاملية كبيرًا في 2008 على إقبال املستثمرين على أسواق األوراق املالية في جميع دول العالم وأسواق دول اخلليج خاصًة، فانخفضت 	

أحجام التداول بشكل ملحوظ.

• كان االنخفاض األكبر في أحجام التداول ألسواق األسهم في اإلمارات كونها األكثر انفتاحًا على االستثمار األجنبي، وكان خلروج املستثمرين األجانب خالل 	

األزمة وبعدها -بسبب حاجتهم إلى السيولة- تأثير واضح على مستوى أحجام التداول في هذه األسواق.

مقارنة اأداء �سوق الإمارات ببع�ض الأ�سواق اخلليجية والعاملية

جدول رقم )18(
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مقارنة اأداء �سوق الإمارات ببع�ض الأ�سواق اخلليجية والعاملية

مقارنة ن�سب تغري �سايف دخل ال�سركات املُدرجة حول العامل  .3
اإىل  اإ�سافًة  والغربية  اخلليجية  الدول  من  عدد  اأ�سواق  يف  املدرجة  لل�سركات  الدخل  �سافـي  تغري  ن�سبة  على   )20( رقم  اجلدول  يحتوي 

�سنغافورة، وقد مت احت�ساب ن�سب التغري لعام 2010 مقارنًة بالعام 2009.

جدول رقم )20(

الدولة

ن�سبة تغري �سافـي الدخل لعام 2010 

مقارنًة بـ 2009 لل�سركات املدرجة التي 

اأف�سحت عن نتائجها بح�سب الدولة

%41.74-اإلمارات

%22.38الكويت

%164.00-البحرين

%9.90-قطر

%18.17عمان

%38.37السعودية

%40.89بريطانيا

%44.44أميركا

%48.11فرنسا

%52.27سنغافورة

%100.00أملانيا

وبلومربغ وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  امل�شدر: 

• معظم 	 في  املُدرجة  الشركات  دخل  صافي  أعاله حتسن  البيانات  ُتظهر 

كان  والتي  الدول،  هذه  عنها  أعلنت  التي  اإلنعاش  برامج  بفضل  الدول 

لها تأثير مباشر على األداء املالي لهذه الشركات.

• في 	 الدول  هذه  في  املُدرجة  للشركات  املالي  األداء  حتسن  ساهم  وقد 

العاملي. النمو االقتصادي  حتسن 

• منخفضًا 	 اإلماراتية  األسواق  في  املُدرجة  للشركات  املالي  األداء  كان 

باملقارنة لباقي الدول األخرى. 

لل�سركات  الدخل  �سافـي  تغري  ن�سب  مقارنة   .4
 2009 الدولة خلل عامي  اأ�سواق  املُدرجة يف 

و2010 بح�سب القطاع

يحتوي اجلدول رقم )21( على بيانات ن�سب تغري �سايف الدخل لل�سركات 

املُدرجة الإماراتية بح�سب القطاع خلل عامي 2009 و2010:

جدول رقم )21(۔

�سافـي دخل 112 �سركة مدرجة يف اأ�سواق الأ�سهم الإماراتية بح�سب القطاع ومبليني الدراهم

ن�سبة منو �سايف الدخلعام 2010عام 2009القطاع

%3.19- 12,894 13,319االتصاالت

%175.06-(1,046) 1,394االستثمار واخلدمات املالية

%9.82 16,813 15,310البنوك

%13.78- 978843 التأمني

%1,30310063.51 13 اخلدمات

%53030.16 407 السلع االستهالكية

%24.62-823 1,091 الصناعة

%2,041137.05 861 الطاقة

%713.38-(13,427)2,189 العقار

%48.85-393 768 النقل

%41.74-21,167 36,329 املجموع

وبلومربغ وال�شلع  املالية  الأوراق  هيئة  امل�شدر: 

• كان انخفاض نسبة منو صافي الدخل األكبر لقطاعات االستثمار واخلدمات املالية والعقار.	

• كان أداء كل من قطاعي املال والعقار ضعيفًا في جميع دول العالم وذلك بسبب األزمة املالية العاملية.	

• تعاني شركات الوساطة من ضعف أحجام التداول مما أثر في صافي دخلها.	
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ال�سلع اأ�سواق 

تتولى هيئة األوراق املالية والسلع اإلشراف على بورصة دبي للذهب والسلع مبقتضى الصالحيات املخولة لها باإلشراف والرقابة على أسواق رأس املال 

والسلع في الدولة، وقد مت في عام 2006 توقيع مذكرة تفاهم بني كل من الهيئة والبورصة بهدف تعزيز اإلفصاح وشفافية التعامالت مبا يخدم مصلحة 

املستثمرين.

الوحيدة من نوعها في املنطقة - عبر منظومة عمل رقابية تكفل سالمة التعامالت وتسوية جميع احلسابات بعد احلصول  ويتم اإلشراف على البورصة – 

على املوافقات الالزمة.

وكانت بورصة دبي للذهب والسلع قد ُأسست مبقتضى قرار الهيئة رقم 157 لسنة 2005؛ إذ حصلت البورصة على ترخيص مبزاولة نشاطها في 15 

نوفمبر من هذا العام، بعد أن راجعت الهيئة أنظمتها ولوائحها الداخلية. وقد جرت أول عملية تداول في هذه البورصة في 22 نوفمبر من العام ذاته.

وفيما يلي ا�ستعرا�ص لأهم ماحتقق يف �سوق تداول ال�سلع بالدولة خلل عام 2010:

اأ�سواق ال�سلع

• املوافقة على الإجراءات اجلديدة لرتخي�ص الو�سطاء:	

وافقت الهيئة على حزمة من اإلجراءات اجلديدة لترخيص الوسطاء، وذلك بناًء على املقترحات املقدمة من البورصة، وتهدف هذه املقترحات إلى التأكد 

من أن طالب الترخيص ملزاولة نشاط الوساطة في السلع يتمتع بخبرة كافية في هذا املجال، وأن لدى شركته البنية التحتية النشطة التي تكفل التداول 

بكفاءة، وذلك كشرط للحصول على ترخيص من الهيئة.

• تغيري اللوائح الداخلية املنظمة لتداول عقود الروبية الهندية:	

الهندية  للروبية  اآلجلة  العقود  اشتراطات  بتطابق  يقضى  والذي  والسلع،  للذهب  دبي  لبورصة  الداخلية  اللوائح  على  طرأ  الذي  التغيير  الهيئة  اعتمدت 

املتداولة في البورصة ومدة صالحيتها مع مثيالتها التي يتم تداولها في الهند، وذلك جلذب أكبر عدد من املضاربني في بورصات السلع ومديري صناديق 

التحوط للتداول في البورصة. 

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد العقود اآلجلة للروبية الهندية املتداولة لتحتل املرتبة األولى بني العقود املتداولة في البورصة، حيث متثل حاليا %25 من 

إجمالي حجم العقود املتداولة في البورصة، مسجلة بذلك زيادة قدرها %625 مقارنة بحجم التداول في 2009.

الر�سم البياين رقم )11(

عدد العقود املتداولة
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اأ�سواق ال�سلع

ويلحظ على تداولت بور�سة دبي للذهب وال�سلع ما يلي:

• منو حجم التداولت:	

شهدت البورصة رقمًا قياسيًا في حجم التداوالت حيث سجلت 1,925,463 عقدا، بزيادة قدرها %28 مقارنة بحجم التداول في 2009. وميثل ذلك ارتفاعًا 

قدره أكثر من %300 مقارنة بتداوالت العام األول من عمر البورصة، وذلك على الرغم من تداعيات األزمة املالية العاملية.

• َت�َسّدر عقود م�ستقات العملت تداولت البور�سة:	

بلغت نسبتها  املتداولة، حيث  العقود  بالعمالت أصبحت األخيرة متثل أكبر حجم من  املتعلقة  الهيئة على إدراج عقود اخليارات واملشتقات  بعد موافقة 

%67 من إجمالي العقود التي مت تداولها في عام 2010 مقارنة بـ %27 من إجمالي حجم عقود املعادن النفيسة )الذهب والفضة( التي مت تداولها خالل 
الفترة نفسها.

• اأ�سعار الذهب:	 ارتفاع 

شهدت أسعار الذهب في عام 2010 ارتفاعًا قياسيًا في البورصة، حيث سجلت أعلى مستوى لها في 7 ديسمبر عندما بلغت سعر 1,432.20 دوالر 

لألوقية، مرتفعة عن أدنى مستوى لها الذي سجلته في 5 فبراير من العام نفسه، والذي بلغ 1,045.00 دوالر.

• عقود نفط وي�ست تك�سا�ص:	

سجلت العقود اآلجلة لنفط ويست تكساس اخلام أعلى ارتفاع أسعار في 31 ديسمبر 2010 حيث وصل سعر برميل النفط 92.02 دوالر أمريكي، بينما 

سجلت أدنى سعر في 25 مايو 2010 حيث بلغ السعر67.24 دوالر أمريكي فقط.

الر�سم البياين رقم )12(

قيمة العقود املتداولة باملليون دولر الأمريكي
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الر�سم البياين رقم )13(

عدد العقود املنفذة وقيمتها مقارنة بالأعوام ال�سابقة
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ن�سب التغري يف عدد العقود املنفذة عدد العقود املنفذة ن�سب التغري يف قيمة العقود املنفذة
قيمة العقود املنفذة 

)مليون  دولر 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
28%  1,925,463 81% 104,183 2010

امل�شدر:�شوق دبي للذهب وال�شلع.

جدول رقم )22(

عدد العقود املنفذة وقيمتها مقارنة بالأعوام ال�سابقة
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ن�سبة التغري %العقود املتداولة خلل العام 2009العقود املتداولة خلل العام 2010ال�سلع

21- 619,685  490,175 الذهب

480,72566,346625الروبية الهندية

54 307,467  473,771اليورو

205,548183,88312اجلنيه ال�شرتليني

54-115,777251,445نفط وي�شت تك�شا�س اخلام

82,92258,04443الني الياباين 

89 17,026  32,102الف�شة

--15,735الدولر الكندي

--14,644الفرنك ال�شوي�شري

--14,064الدولر ال�شرتايل

---خيارات الذهب

---زيت الوقود

---الفولذ 

---خام برنت

1,925,4631,503,90528الإجمايل
امل�شدر:�شوق دبي للذهب وال�شلع.

اأ�سواق ال�سلع

جدول رقم )23(

قائمة عقود ال�سلع املتداولة

الروبية الهندية

الني الياباين
الف�شة

اليورو

اجلنية ال�شرتليني

الدولر الكندي

الفرنك ال�شوي�شري

الدولر ال�شرتايل

الذهب

نفط وي�شت تك�شا�س اخلام

الر�سم البياين رقم )14(
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