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اإلجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات األسواق املالية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية برئاسة معالي املهندس سلطان بن سعيد املنصوري وزيراإلقتصاد

توقيع مذكرة تفاهم بني الهيئة ومعهد الدراسات املالية واملصرفية

حفل تكرمي الشركات املساهمة املبادرة لتطبيق ضوابط احلوكمة

تكرمي  الفائز ببرنامج احملفظة الذي تقدمه الهيئة ألغراض التوعية االستثمارية بالتعاون 

مع قناة سي أن بي سي عربية

جانب من ندوة »دور البنوك في نشاطات األسواق املالية« ضمن برامج تثقيف املستثمرينجانب من احتفاالت الهيئة باليوم الوطني الـ »40« للدولة

إجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي املهندس سلطان بن سعيد املنصوري وزيراإلقتصاد

تعر�ض اللقطات التالية جانباً من اأن�شطة الهيئة والأحداث الهامة التي متت خالل العام 2011
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2011 اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام

حققت هيئة الأوراق املالية وال�شلع عدداً من الإجنازات خالل العام 2011, وذلك يف اإطار خطتها ال�شرتاتيجية والت�شغيلية للعام, 
وقد مت حتقيق هذه  الإجنازات من خالل 150 مبادرة رئي�شة وفرعية وفيما يلي ملخ�شاً لأبرز هذه الإجنازات.

اأولً- امل�شتوى التنظيمي:
املوافقة على تأسيس خمس شركات مساهمة عامة هي: شركة االحتاد  	 	•
للمعلومات اإلئتمانية، وشركة بوطينة القابضة، وإشراق العقارية، وشركة 

الثالث  الشركات  تقدمت  وقد  التأمني.  ودار  للتكافل،  الوطنية  أبوظبي 

األخيرة بطرح أسهمها لالكتتاب العام.

قيد عدد )5( شركات مساهمة عامة منها أربع شركات محلية وشركة  	 	•
واحدة أجنبية، وذلك متهيدا إلدراجها في االسواق املالية بالدولة.

هي:  محلية،  استثمار  صناديق  ثالثة   )3( عدد  تأسيس  على  املوافقة  	 	•
أبوظبي اإلسالمي لالستثمار في أسهم دول الشرق  صندوق مصرف 

األوسط وشمال إفريقيا، وصندوق الهالل لألسهم اخلليجية، وصندوق 

املال لألسهم السعودية املتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

املوافقة على ترويج )79( تسعة وسبعون صندوق استثمار أجنبي داخل  	 	•
الدولة )تابعة لبنوك عاملية( .

السماح  مت  حيث  السيولة؛  تعزيز  بهدف  اجلزئي  السداد  آلية  تطبيق  	 	•
للشركات التي ترغب في التحول الى شكل املساهمة العامة أن تستدعي 

عند االكتتاب نسبة )%25( من القيمة االسمية لالسهم املطروحة لالكتتاب 

العام، وأن يتم سداد باقي قيمة االسهم من املكتتبني خالل سنتني من تاريخ 

تأسيسها، وقد مت طرح أسهم شركة إشراق العقارية بهذه اآللية اجلديدة.

استحداث نظام لإلخطار املسبق لتجديد تسجيل الشركات، واستحداث  	 	•
نظام فوري لتجديد تسجيل الشركات املساهمة العامة.

إلزام الشركات املساهمة العامة بتطبيق نظام حوكمة الشركات وبلغت  	 	•
نسبة الشركات التي التزمت بتطبيق ضوابط احلوكمة حوالي %98 من 

إجمالي الشركات املعنية بالتطبيق.

بعض  من  الستثنائها  بطلبات  تقدمت  التي  للشركات  موافقات  إعطاء  	 	•
الشروط املنصوص عليها في املادة )168( من قانون الشركات التجارية 

لشراء نسبة مئوية من أسهمها ال تتجاوز %10، وقد بلغ عدد الشركات 

التي حصلت على موافقات بهذا اخلصوص 4 شركات.

إصدار الرقم الدولي املوحد لألوراق املالية للشركات املساهمة العامة  	 	•
احمللية املدرجة ونشرها على موقع الهيئة.

إعداد نحو 60 دراسة بشأن حتديث األنظمة احلالية أو استحداث أنظمة  	 	•
جديدة، وأفضل املمارسات العاملية للموضوعات املتعلقة بأسواق املال، 

فضاًل عن عدد من البحوث العلمية املتخصصة.

توقيع 8 مذكرات تفاهم مع جهات خارجية ومحلية هي: االحتاد الدولي  	 	•
للمحللني املاليني، واالحتاد الدولي للمطابقة، وجمعية احملاسبني ومدققي 

اإلمارات  ومعهد  بأبوظبي،  اإلعالمية  احلرة  املنطقة  وهيئة  احلسابات، 

للدراسات املالية واملصرفية، وجامعة اإلمارات العربية املتحدة، وجامعة 

زايد، وجامعة الشارقة.

استضافة وتنظيم املؤمتر السنوي للهيئة بعنوان »إعادة هيكلة النظام  	 	•
الرقابي املالي«، وستة مؤمترات وملتقيات أخرى هي: مؤمتر »قمة الهيئات 

اإلسالمية«  املالية  »املنتجات  ملتقى  التعاون«،  مجلس  بدول  الرقابية 

الثالث  واالجتماعني   ،IFSB اإلسالمية  اخلدمات  مجلس  مع  بالتعاون 

التعاون  مجلس  بدول  يعادلهم  من  أو  الهيئات  رؤساء  للجنة  والرابع 

لدول اخلليج العربية، واالجتماع الثاني للجنة الوزارية لرؤساء مجالس 

إدارة اجلهات املنظمة لألسواق املالية بدول مجلس التعاون لدول اخلليج 

 Twin العربية، إضافة إلى لقاء عمل بخصوص نظام الرقابة املزدوج

Peaks بالتعاون مع هيئة األسواق املالية في هولندا.

تخفيض التكلفة السنوية خلطوط االتصال على الوسطاء بنسبة تقارب  	 	•
من %50 الى %75 سنويًا دون اإلخالل باجلودة أو الكفاءة أو األمن 

اإللكتروني، وتوحيد املتطلبات الفنية للربط اإللكتروني بني كل من سوق 

أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي.

إصدار منوذج اتفاقية لنظام التداول بالهامش لتنظيم العالقة التعاقدية  	 	•
بني شركات الوساطة وعمالئها.

جتديد إجراءات الترخيص بالنسبة لشركات الوساطة عبر اإلنترنت. 	 	•

تشجيعًا لتوطني العمل مبجال مهنة الوساطة، قامت الهيئة بتحمل رسوم  	 	•
االختبارات اخلاصة بالوسطاء العاملني بشركات الوساطة من املواطنني.

تسهيل عملية إجراءات تسديد أموال دائني شركات الوساطة املشطوبة  	 	•
أو امللغي ترخيصها من خالل ايداع مستحقاتهم في حساب بنكي لدى 

سوق دبي املالي .

ثانياً- امل�شتوى الرقابي:
وضع ضوابط جديدة الستيفاء الغرامات والرسوم. 	 	•

تقدمي مبادرة محو اجلزاءات اخلاصة بالشركات، والتي تشجع الشركات  	 	•
على عدم تكرار املخالفات.

بنسبة  سيكيورتيز  جيت  جولدن  شركة  من  املستثمرين  أمــوال  إعــادة  	 	•
.99.2%

رفع التعليق على أسهم شركة "متويل" بالسوق املالي واعادة التداول على  	 	•
أسهمها.

عقد البرامج التدريبية مبجال الرقابة والتفتيش ملوظفي اجلهات الرقابية  	 	•
املماثلة داخل الدولة وخارجها.

ثالثاً- امل�شتوى الت�شريعي:
ويهدف   DVP الدفع  مقابل  التسليم  التسوية على أساس  إصدار نظام  	 	•
إلى بيان عملية تسوية التداوالت اخلاصة بعمالء احلافظ األمني ويوضح 

الفترة الزمنية اإللزامية للتسوية من حيث تسليم األوراق املالية املشتراة 

ودفع املقابل النقدي لهذه األوراق.

املشاركة في إعداد مشروع قانون الشركات الذي أقره مجلس الوزراء  	 	•
قبل نهاية العام.

مراجعة وإعداد التعديالت املقترحة أو املطلوبة على عدد 8 من أنظمة  	 	•
الهيئة.. هي النظام اخلاص بالوسطاء، ونظام التداول بالهامش، ونظام 

امللكية وحفظ  ونقل  والتسويات  واملقاصة  التداول  ونظام  السوق،  عمل 

االحتادي  القانون  ألحكام  تنفيذًا  املستحقة  والرسوم  املالية،  األوراق 

التحكيم  وأتعاب  ومصاريف  ورســوم  مبقتضاه،  الصادرة  واألنظمة 
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الواردة في النظام اخلاص بالتحكيم، وإجراءات مواجهة غسل األموال 

ومتويل اإلرهاب، ونظام االستشارات املالية والتحليل املالي.

إعداد القواعد املوحدة لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية بشأن  	 	•
إدراج األسهم في األسواق املالية، وإدراج السندات والصكوك، وإدراج 

وحدات صناديق االستثمار.

متابعة الدعاوى القضائية التي تكون الهيئة طرفًا فيها أمام احملاكم لعدد  	 	•
13 دعوى.

متابعة طلبني للتحكيم مت الفصل في أحدهما.  	 	•

رابعاً- امل�شتوى املوؤ�ش�شي واخلدمات امل�شاندة:
ابتعاث  مت  بحيث  الهيئة؛  ملوظفي  الوظيفي  االبتعاث  مشروع  تفعيل  	 	•
موظفنينْ لهيئة األوراق املالية املاليزية وسبعة موظفني إلى هيئة سوق املال 

السعودية.

حضور )159( موظفا لـ)99( برنامجًا تدريبيًا تخصصيًا، وقد بلغ عدد  	 	•
الساعات التدريبية )7,234( ساعة.

Global English إجناز )39( موظف لبرنامج التعليم اإللكتروني 	 	•

في إطار تفعيل املسؤولية املجتمعية جتاه الطلبة في الدولة مت تدريب  	 	•
في  اإلمارات  وجامعة  العليا  التقنية  كليات  من  وطالبات  طالب  عشرة 

مختلف إدارات الهيئة خالل فترة الصيف.

التدريبي  البرنامج  عقد  مت  العمالء،  خدمة  في  التميز  مشروع  ضمن  	 	•
»التميز في خدمة العمالء« وشارك فيه )28( موظفًا، وتنفيذ حملة التوعية 

في  موظفًا   )49( عدد  وتدريب  العمالء«،  »خدمة  االلكترونية مبوضوع 

برنامج التعليم االلكتروني لبرنامج التميز في خدمة العمالء، باإلضافة 

خدمة  شهادة  على  احلصول  في  الهيئة  موظفي  من   )12( جناح  إلى 

العمالء الدولية من معهد القيادة واإلدارة البريطانية.

إعداد وتصميم ميثاق خدمة املتعاملني، و »دليل التميز في خدمة العمالء«. 	 	•

إصدار )12( عددًا من النشرة الشهرية اإللكترونية »تطوير«، وقد بلغت  	 	•
نسبة رضا املوظفني عن النشرة 85%.

املوارد  إلجــراءات  طلبي(  )نظام  العمل  انسيابية  نظام  وتفعيل  تطوير  	 	•
وذلك  الهيئة(،  )داخل/خارج  الرقابة  وإدارة  املالية  والشؤون  البشرية 

الهيئة على تقدمي أفضل اخلدمات ملوظفيها ضمن  انطالقا من حرص 

خطة بيئة إلكترونية بال أوراق.

استكمال التحول اآللي الكامل لنظام GP واستخدام ربط الفواتير مع  	 	•
املدفوعات لغايات مراقبة املدفوعات.

إصدار دليل »إجراءات إعداد امليزانية التقديرية«، ودليل »ميثاق ومنهجية  	 	•
وحدة التدقيق الداخلي«.

توحيد قواعد البيانات لألنظمة الداخلية للهيئة - وبناء نظام داخلي موحد  	 	•
وتعميمه على اإلدارات )نظام شركات - األوراكل(.

تطوير وتفعيل نشر القرارات واألنظمة ومؤشر سوق اإلمارات على أجهزة  	 		•
الهواتف الذكية )البالك بيري - اآلي فون - اآلي باد(.

اإللكتروني     اإلفصاح  لنظام  الرقمية  التحتية  البنية  توفير  من  اإلنتهاء  	 	•
املساهمة  الشركات  بإفصاحات  اخلاصة  املالية  التقارير  عن   XBRL

العامة وشركات الوساطة، وبهذا تكون دولة اإلمارات قد حققت أسبقية 

األولى  للمرة  النظام  تطبيق  في  شرعت  عندما  العاملي  املستوى  على 

باللغة العربية، ومبا يتفق مع النظام املالي اإلسالمي، وكذلك في تطبيق 

.IFRS تصنيفاته مبا يتوافق مع نظام تقارير احملاسبة الدولية

تطوير وتفعيل مؤشر سوق اإلمارات بحسب القطاعات العشر، وكذلك  	 	•
إطالق شاشة التداول احلي market watch اجلديدة.

تطوير نظام املقترحات والشكاوي، وتفعيل نظام االستبيان اإللكتروني؛  	 	•
حيث مت تطبيق 8 استبيانات داخلية وخارجية.

 ISO 27001 :2005 حصول ادارة تقنية املعلومات على شهادة أيزو 	 	•
ألمن املعلومات،  في إطار تطبيقها ملعايير األمن واحلماية ملشاريع تقنية 

املعلومات.

تطوير االنظمة االمنية  حلماية املعلومات من القرصنة اخلارجية. 	 	•

والوسطاء  اجلامعات  املستثمرين وطالب  تثقيفية جلمهور  برامج  تنفيذ  	 	•
املعنية  للجهات  قانونية  توعية  وبرنامج  واملختصني،  املاليني  واحملللني 

بسوق األوراق املالية، وتنفيذ ورش عمل عن ضوابط احلوكمة ومعايير 

االنضباط املؤسسي.

إعداد دراسة عن مدى رضى املتعاملني عن خدمات الهيئة بالتعاون مع  	 	•
شركة »نيلسني« العاملية لألبحاث.

الصحف  مع  بالتعاون  االستثمارية  للتوعية  إعالمية  حمالت   4 تنظيم  	 	•
اليومية، وقناة أبوظبي الفضائية، وقناة سما دبي، وقناة دبي الفضائية،  

ودبي 1.

إطالق ورعاية برنامج تليفزيوني بعنوان »احملفظة« يعد األول من نوعه  	 	•
في األسواق املالية بالدولة واملنطقة، بالتعاون مع قناة سي إن بي سي 

عربية، لتوعية املستثمرين واملشاهدين من خالل التنافس بني مجموعة 

من املتسابقني، ويحصل الفائزون الثالثة األوائل منهم على جائزة مالية. 

إطالق مركز إعالم رقمي يتضمن كافة املواد الفيلمية والصور وقصاصات  	 	•
التوثيق  ألغراض  الهيئة  عن  املنشورة  واإلعالنات  اإلخبارية  الصحف 

والتوعية. 

إصدار مجلة متخصصة باملوضوعات والقضايا املتعلقة بقطاع األوراق  	 		•
املالية والسلع بعنوان »أوراق مالية«. 

إعداد فيلم تلفزيوني بعنوان »التخطيط االستثماري« بالتعاون مع إم بي  	 	•
سي إضافة إلى مجموعة من مقاطع الرسوم املتحركة موجهة ألغراض 

توعية املستثمرين واملتعاملني في األسواق.

املشاركة في معرضي أبوظبي للكتاب ومعرض الشارقة الدولي للكتاب  	 	•
بهدف نشر مواد التوعية االستثمارية لزوار املعرض والتعريف برسالة 

الهيئة ودورها في تنظيم األسواق واإلشراف والرقابة عليها. 

تنظيم دورتني لإلعالميني واحملررين املاليني في كل من أبوظبي ودبي،  	 	•
ودورتني لتطوير املهارات اإلعالمية لشاغلي الوظائف القيادية بالهيئة، 

بالتعاون مع »طومسون رويترز« و»تو فور 54«. 

إصدار 3 من كتيبات التوعية االستثمارية، وعدد 4 من األدلة والكتيبات  	 	•
اخلاصة  بإجراءات العمل في اإلدارات املختلفة.

تنفيذ فعاليات احتفالية الهيئة باليوم الوطني األربعني في أبوظبي ودبي. 	 	•
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2011 اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل العام

�شهد �شوق الإمارات لالأوراق املالية جملة من التطورات خالل عام 2011, وفيما يلي 
ملخ�ض لأهم هذه التطورات:

 عدد ال�سركات املدرجة عدد ال�سفقاتقيمة التداول بالدرهمحجم التداول بالأ�سهم  القيمة ال�سوقية بالدرهم موؤ�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

20102,655.32385,429,934,19856,003,360,875103,804,933,6751,158,505129

20112,341.42346,135,787,87740,995,866,99256,819,194,126728,097128

جدول رقم )1(

انخفض املؤشر العام لسوق اإلمارات لألوراق املالية بنسبة 11.82%  	 	•
خالل عام 2011  ليبلغ 2341.42 نقطة.

بلغت القيمة السوقية ألسهم الشركات احمللية املدرجة في السوق ما  	 	•
يقارب الـ 346 مليار درهم مع نهاية عام 2011 بتراجع قدره 10.19% 

مقارنة بإغالق نهاية عام 2010.

بلغ إجمالي حجم التداول خالل سنة 2011  حوالي 41 مليار سهم بقيمة   	 	•
56.8 مليار درهم تقريبا مقارنة بـ 56 مليار سهم بقيمة 103.8 مليار 
درهم مت تداولها خالل عام 2010. وقد بلغت نسبة التراجع في حجم 

التداول %26.8 وفيما يتعلق بقيمة التداول بلغ التراجع 45.26%. 

الذي  »البنوك«  قطاع  مؤشر  باستثناء  كافة  القطاعات  أداء  تراجع  	 	•
نقطة   1536.85 مستوى  على  ليستقر   1.08% بلغت  زيادة  شهد 

ومحققا  »التأمني«  قطاع  مؤشر  تاله  نقطة   .1520.44 مع  مقارنة 

على  ليستقر   -8.1% بلغت  املاضي  العام  نهاية  عن  إنخفاض  نسبة 

مؤشر  تاله  نقطة   1953.44 مع  مقارنة  نقطة   1794.36 مستوى 

العام  نهاية  عن  إنخفاض  نسبة  ومحققا  االستهالكية«  »السلع  قطاع 

نقطة   839.274 مستوى  على  ليستقر   -10.26% بلغت  املاضي 

ومحققا  »االتصاالت«  قطاع  مؤشر  تاله  نقطة   935.238 مع  مقارنة 

ليستقر   -13.27% بلغت  املاضي  العام  نهاية  عن  إنخفاض  نسبة 

على مستوى 1672.29 نقطة مقارنة مع 1928.17 نقطة تاله مؤشر 

املاضي  العام  نهاية  عن  إنخفاض  نسبة  ومحققا  »اخلدمات«  قطاع 

مع  مقارنة  نقطة   1174.27 مستوى  على  ليستقر   -14.44% بلغت 

1372.46 نقطة تاله مؤشر قطاع »النقل« ومحققا نسبة إنخفاض عن 
نهاية العام املاضي بلغت %24.33- ليستقر على مستوى 1686.43 

نقطة مقارنة مع 2228.81 نقطة تاله مؤشر قطاع »الطاقة« ومحققا 

ليستقر   -25.59% بلغت  املاضي  العام  نهاية  عن  إنخفاض  نسبة 

على مستوى 117.954 نقطة مقارنة مع 158.527 نقطة تاله مؤشر 

قطاع »العقار« ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي بلغت 

%32.85- ليستقر على مستوى 1716.72 نقطة مقارنة مع 2556.64 
نقطة تاله مؤشر قطاع »الصناعة« ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية 

العام املاضي بلغت %34.30- ليستقر على مستوى 680.513 نقطة 

نقطة تاله مؤشر قطاع »اإلستثمار واخلدمات   1035.78 مقارنة مع 

املالية« ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي بلغت 41.39%- 

ليستقر على مستوى 1623.41 نقطة مقارنة مع 2769.63 نقطة

مت إدراج 3 شركات مساهمة عامة محلية جديدة في سوق اإلمارات  	 	•
أجنبية،  4 شركات  إدراج  إلغاء  فيه  الذي مت  الوقت  في  العام  خالل 

لينخفض عدد الشركات املدرجة من 129 شركة في نهاية عام 2010 

إلى 128 شركة مع نهاية ديسمبر 2011 .

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

الشركات املدرجة لألعوام من 2001 إلى 2011.

اأداء �شوق الإمارات لالأوراق املالية خالل الأعوام من 2001-2011م

ملخص آداء أسواق اإلمارات لألوراق املالية خالل األعوام السابقة وحتى نهاية ديسمبر 2011

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع
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مت إدراج 3 شركات مساهمة عامة محلية جديدة في سوق اإلمارات خالل العام في الوقت الذي مت فيه إلغاء إدراج 4 شركات أجنبية، لينخفض عدد  	 	•
الشركات املدرجة من 129 شركة في نهاية عام 2010 إلى 128 شركة مع نهاية ديسمبر 2011.

الر�سم البياين رقم )3(
التط�ر ال�سن�ي حلركة م�ؤ�سر الإمارات للأوراق املالية 

منذ اإطلقه وحتى نهاية عام 2011

الر�سم البياين رقم )4(
 تط�ر حركة قيمة التداول �سن�يا بالدرهم 

)2011 - 2001(

الر�سم البياين رقم )1(
حركة امل�ؤ�سر خلل عام 2011 وفق ال�سه�ر

الر�سم البياين رقم )2(
ن�سبة من� امل�ؤ�سر �سهرياً خلل عام 2011

اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل العام

القطاع
الإ�ستثمار

العقار
العقار

الإت�سالت

اإ�سم ال�سركة
اخلليجية للإ�ستثمار البرتويل

امل�سروعات الكربى العقارية
ال�طنية العقارية

اإت�سالت فل�سطني

  ه�ية ال�سركة
  الك�يت
  الك�يت
  الك�يت

  فل�سطني

ال�سركات التي �سحبت اإدارجها خالل ال�سنة

القطاع
التاأمني

العقار
التاأمني

اإ�سم ال�سركة
ال�طنية للتكافل

اإ�سراق العقارية
دار التاأمني

ه�ية ال�سركة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة
الإمارات العربية املتحدة

ال�سركات التي مت اإدارجها خالل ال�سنة
 جدول رقم )2(

 جدول رقم )3(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلعاملصدر: هيئة األوراق املالية والسلع
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2011

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

يت�سمن اجلدول رقم )5( مقارنة بني �سايف الإ�ستثمار الأجنبي لأع�ام 2009 و2010 و2011

�سايف ال�ستثمار الأجنبي بال�س�قني لعام 2011 مقارنة مع عام 2010
 جدول رقم )6(

 جدول رقم )5(

التغيري �سايف الإ�ستثمار  2011 �سايف الإ�ستثمار  2010 ال�سوق

أبوظبي لألوراق المالية 235,097,707.00 -  59,916,188.09  295,013,895.09

دبي المالي  180,313,609.00  164,362,369.00 15,951,240.00 -

279,062,655 224,278,557 - 54,784,098 المجموع

200920102011العام

54224-2,636صافي اإلستثمار األجنبي )ماليين الدراهم(

املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي

املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي

•				ُيظهر اجلدول أعاله ارتفاع االستثمار األجنبي لصافي تدفق االستثمار األجنبي لسوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي  حيث وصل صافي هذا 
التدفق إلى 224 مليون درهم في للعام 2011، وهو تغير إيجابي مقارنًة بالعام 2010 حيث كان صافي التدفق سلبيًا وقدره -54 مليون درهم للسوقني.

•					كما بلغت نسبة تداول املستثمرين األجانب %41.3 من إجمالي قيمة التداول.

 جدول رقم )4(
إجمالي تداوالت األجانب عام 2011

شهدت األسواق املالية احمللية في الدولة تداوالت إيجابية من جانب املستثمرين االجانب، حيث بلغ إجمالي قيمة الشراء لألجانب حوالي 23.67 مليار 

درهم وإجمالي قيمة البيع حوالي 23.45 مليار درهم، في حني بلغ صافي االستثمار األجنبي ما مقداره 224.28 مليون درهم.

يبني اجلدول رقم )4( حركة تداول األجانب في كل من سوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي.

اإجمايل قيمةال�سوق
 ال�سراء  )درهم(

اإجمايل قيمة
 البيع )درهم(

�سايف الإ�ستثمار 
ن�سبة التداول %)درهم(

المالية لألوراق  %8,407,725,2408,347,809,05159,916,18833.70أبوظبي 

المالي %15,266,142,72715,101,780,358164,362,36947.32دبي 

%23,673,867,96723,449,589,409224,278,55741.37المجموع

ال�ستثمار الأجنبي خالل العام

املصدر: سوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي
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الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

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

التي تراجع سعر إغالقها مع نهاية تداوالت عام 2011 مقارنة بنهاية العام الذي سبقه  85 

شركة من أصل 110 شركات مت تداولها، في حني ارتفعت أسعار إغالق أسهم 22 شركة 

العدد  بأن  علمًا  أخرى،  شركة   21 أسهم   تداول  يتم  ولم  شركات،   3 إغالق  سعر  وثبت 

اإلجمالي للشركات املدرجة في السوق نهاية العام 2010  كما يظهره اجلدول رقم )5( هو 

129 شركة ومع نهاية العام 2011 أصبح العدد  128شركة بعد الغاء إدراج 4 من الشركات 
املدرجة وإدراج 3 شركات.

العدد  ال�سركات
22  المرتفعة

85 لمنخفضة ا

3  الثابتة

21 المتداولة غير 

110 المتداولة

3 المدرجة خالل العام 2011

4 اإلدراج المسحوبة 

129 المدرجة نهاية عام 2010

128 المدرجة نهاية عام 2011

نهاية  عقب  اإدراجها  �سحبت  الفل�سطينية  الإت�سالت  ملحظة: 
تداول عام 2010

املوؤ�سرات القيا�سية
تراجع أداء القطاعات كافة باستثناء مؤشر قطاع »البنوك« الذي شهد زيادة 

بلغت %1.08 ليستقر على مستوى 1536.85 نقطة مقارنة مع 1520.44 

نقطة، تاله مؤشر قطاع »التأمني« ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام 

مع  مقارنة  نقطة   1794.36 مستوى  على  ليستقر   -8.1% بلغت  املاضي 

نسبة  ومحققا  االستهالكية«  »السلع  قطاع  مؤشر  تاله  نقطة،   1953.44
مستوى  على  ليستقر   -10.26% بلغت  املاضي  العام  نهاية  عن  إنخفاض 

839.274 نقطة مقارنة مع 935.238 نقطة، تاله مؤشر قطاع »االتصاالت« 
ليستقر   -13.27% بلغت  املاضي  العام  نهاية  عن  إنخفاض  نسبة  ومحققا 

على مستوى 1672.29 نقطة مقارنة مع 1928.17 نقطة، تاله مؤشر قطاع 

»اخلدمات« ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي بلغت 14.44%- 

تاله  نقطة،   1372.46 مع  مقارنة  نقطة   1174.27 مستوى  على  ليستقر 

مؤشر قطاع »النقل« ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي بلغت 

%24.33- ليستقر على مستوى 1686.43 نقطة مقارنة مع 2228.81 نقطة، 
تاله مؤشر قطاع »الطاقة« ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي 

بلغت %25.59- ليستقر على مستوى 117.954 نقطة مقارنة مع 158.527 

العام  نهاية  عن  إنخفاض  نسبة  ومحققا  »العقار«  قطاع  مؤشر  تاله  نقطة، 

املاضي بلغت %32.85- ليستقر على مستوى 1716.72 نقطة مقارنة مع 

2556.64 نقطة، تاله مؤشر قطاع »الصناعة« ومحققا نسبة إنخفاض عن 
نهاية العام املاضي بلغت %34.30- ليستقر على مستوى 680.513 نقطة 

مقارنة مع 1035.78 نقطة، تاله مؤشر قطاع »اإلستثمار واخلدمات املالية« 

ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي بلغت %41.39- ليستقر على 

مستوى 1623.41 نقطة مقارنة مع 2769.63 نقطة.

القيمة ال�سوقية قيمة التداول خالل ال�سنة ن�سبة التغيري الإغالق يف نهاية العام 2011 الإغالق يف نهاية العام 2010 املوؤ�سر

165,232,673,819 9,227,659,542 1.08% 1,536.86 1,520.45 البنوك

18,176,209,393 2,821,586,638 -8.14% 1,794.36 1,953.44 التأمين

28,797,033,590 26,039,931,791 -32.85% 1,716.73 2,556.64 العقار

10,440,000,000 2,477,473,066 -25.59% 117.95 158.53 الطاقة

85,394,486,770 6,233,919,334 -13.27% 1,672.30 1,928.17  االتصاالت

5,725,891,200 3,098,940,409 -24.33% 1,686.44 2,228.82 لنقل ا

10,828,691,992 3,682,265,472 -41.39% 1,623.41 2,769.63 المالية والخدمات  اإلستثمار 

9,410,374,355 1,756,800,642 -34.30% 680.51 1,035.78 الصناعة

3,701,422,500 348,132,214 -10.26% 839.27 935.24 االستهالكية السلع 

8,429,004,258 1,132,485,019 -14.44% 1,174.27 1,372.47  الخدمات

346,135,787,877 56,819,194,126 -11.82% 2,341.42 2,655.32 العام المؤشر 

 جدول رقم )7(

 جدول رقم )8(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع
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2011

الر�سم البياين رقم )5(
 اأداء امل�ؤ�سرات القطاعية خلل عام 2011

امل�ؤ�سر 
العام

البن�ك التاأمني العقار الطاقة الت�سالت النقل الإ�ستثمار 
واخلدمات 

املالية

ال�سناعة ال�سلع 
ال�ستهلكية

اخلدمات 

في حني وصل عدد الصفقات املنفذة حوالي 728 ألف صفقة، كما  بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة خالل عام 2011 ما يقارب 56.8 مليار درهم, 

تراجع عدد األسهم املتداولة إلى 41 مليار سهم تقريبًا خالل املدة نفسها.

حركة التداول يف ال�سوق

يبني اجلدول رقم )9( مقارنة حركة التداول يف املدة الربعية والن�سفية من عام 2011

 % ال�سفقات القيمة )درهم ( احلجم )�سهم(  املدة من عام 2011
31.7%  230,645  18,385,170,233.40  12,207,831,346 الربع األول

33.6%  244,670 الثاني 14,919,687,302  19,836,184,926.54  الربع 

65.3%  475,315  38,221,355,159.94  27,127,518,648 النصف األول

18.5%  134,940  9,925,708,726.34  7,205,562,974 الثالث الربع 

16.2%  117,842  8,672,130,240.09  6,662,785,370 الرابع الربع 

34.7%  252,782 الثاني 13,868,348,344  18,597,838,966.43  النصف 

100.0%  728,097  56,819,194,126.37  40,995,866,992 العام المجموع خالل 

 جدول رقم )9(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

يشير الرسم البياني رقم )5( إلى أداء املؤشرات القطاعية املمثلة لسوق اإلمارات لألوراق املالية خالل عام 2011، وكما هو واضح بالرسم شهدت 

املؤشرات القطاعية - باستثناء قطاع البنوك - انخفاضًا خالل هذه املدة.
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مقارنة حركة التداول بني ال�سوقني

يو�سح اجلدول رقم )10( توزيع حركة التداول بني �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية و�سوق دبي املايل.

مت خالل عام 2011 تنفيذ 283.28 ألف صفقة تقريبًا في سوق أبوظبي لألوراق املالية من خالل تداول 15.83 مليار سهم بلغت قيمتها 24.72 مليار درهم، 

أما في سوق دبي املالي فقد مت تنفيذ 444.81 ألف صفقة تقريبا من خالل تداول 25.16 مليار سهم بلغت قيمتها حوالي 32.08 مليار درهم .

 جدول رقم )10(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

�سوق دبي املايل املالية لالأوراق  اأبوظبي  �سوق 
عدد ال�سفقات القيمة )درهم( احلجم )�سهم( عدد ال�سفقات القيمة )درهم( احلجم )�سهم( املدة من عام 2011 

 143,386  10,913,416,380.33  7,437,990,273  87,259  7,471,753,853.07  4,769,841,073 الربع األول

 156,025  11,482,696,785.81  9,642,515,833  88,645  8,353,488,140.73  5,277,171,469 الثاني الربع 
 299,411  22,396,113,166.14  17,080,506,106  175,904  15,825,241,993.80  10,047,012,542 النصف األول
 77,270  5,208,637,848.30  4,303,849,078  57,670  4,717,070,878.04  2,901,713,896 الثالث الربع 
 68,133  4,484,904,765.01  3,779,327,188  49,709  4,187,225,475.08  2,883,458,182 الرابع الربع 

 145,403  9,693,542,613.31  8,083,176,266  107,379  8,904,296,353.12  5,785,172,078 الثاني النصف 
 444,814  32,089,655,779.45  25,163,682,372  283,283 العام 15,832,184,620  24,729,538,346.92  المجموع خالل 

الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

تطور قيمة التداول �سهريا بالدرهم خالل عام 2011 يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية

 جدول رقم )11(

املالية لالأوراق  اأبوظبي  اإلجمالي�سوق دبي املايل�سوق 

اإجمايلالقيمةاحلجمال�سفقاتالقيمةاحلجمال�سفقاتال�سنة-  ال�سهر
اإجمايل القيمةاإجمايل احلجمال�سفقات

129,0701,535,770,2502,484,987,95638,8521,962,759,3153,006,880,06767,9223,498,529,5655,491,868,023

224,5821,252,779,7322,147,220,02038,1751,841,111,6492,714,556,69062,7573,093,891,3814,861,776,710

333,6071,981,291,0912,839,545,87766,3593,634,119,3095,191,979,62399,9665,615,410,4008,031,525,500

437,4592,448,180,2583,588,212,15862,8233,940,365,3044,906,167,612100,2826,388,545,5628,494,379,770

527,3101,515,092,1882,465,859,88750,6823,162,111,3503,454,700,96677,9924,677,203,5385,920,560,854

623,8761,313,899,0232,299,416,09542,5202,540,039,1793,121,828,20766,3963,853,938,2025,421,244,303

720,8541,032,205,0031,625,908,99526,7271,418,711,9421,735,835,73847,5812,450,916,9453,361,744,733

819,603977,286,8651,797,062,88227,4201,551,374,4502,111,051,18947,0232,528,661,3153,908,114,071

917,213892,222,0281,294,099,00023,1231,333,762,6861,361,750,92240,3362,225,984,7142,655,849,922

1018,605962,163,8511,424,059,09624,7571,433,596,4281,531,880,08543,3622,395,760,2792,955,939,181

1114,471795,578,9711,187,966,48617,552930,524,5151,084,916,03532,0231,726,103,4862,272,882,520

1216,6331,125,715,3601,575,199,89425,8241,415,206,2451,868,108,64542,4572,540,921,6053,443,308,539

283,28315,832,184,62024,729,538,347444,81425,163,682,37232,089,655,779728,09740,995,866,99256,819,194,126إجمالي 2011
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وتبني الر�س�م البيانية من رقم )6( اإىل رقم )10( جملة من املعطيات بخ�س��ص حركة التداول يف �س�ق الإمارات للأوراق املالية.

الر�سم البياين رقم )6(
ت�زيع حركة التداول بني �س�قي اأب�ظبي ودبي خلل عام 2011

الر�سم البياين رقم )7(
تطور قيمة التداول �سهريا بالدرهم خالل عام 2011 يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية

�س�ق دبي املايل�س�ق اأب�ظبي للأوراق املالية

هم
در

ار 
مللي

با

�س�ق اأب�ظبي للأوراق املالية

�س�ق دبي املايل

ال�سفقاتالأ�سهمالقيمة



10

الن�سبة ال�سفقات حجم التداول خالل ال�سنة قيمة التداول خالل ال�سنة القطاع
16.24% 9,227,659,542 4,839,686,439 114,242 البنوك

4.97% 2,821,586,638 2,129,165,333 52,859 التأمين

45.83% 26,039,931,791 18,466,619,359 308,793 العقار

4.36% 2,477,473,066 3,744,451,677 32,598 الطاقة

10.97% 6,233,919,334 1,755,882,358 64,431  االتصاالت

5.45% 3,098,940,409 3,431,383,056 47,227 لنقل ا

6.48% 3,682,265,472 4,007,422,938 66,400 المالية والخدمات  اإلستثمار 

3.09% 1,756,800,642 1,737,796,472 23,745 الصناعة

0.61% 348,132,214 90,179,865 2,800 االستهالكية السلع 

1.99% 1,132,485,019 793,279,495 15,002  الخدمات

100% العام 728,097  40,995,866,992  56,819,194,126  المجموع 

 القطاع
املالية لالأوراق  اأبوظبي  املالية�سوق دبي املايل�سوق  الإمارات لالأوراق  �سوق 

لقيمة لنسبةا لقيمةا لنسبةا لقيمةا لنسبةا ا
%16.24 9,227,659,542 %7.18 4,080,039,253 %9.06 5,147,620,289 البنوك
%4.97 2,821,586,638 %1.32 748,209,329 %3.65 2,073,377,309 التأمين
%45.83 26,039,931,791 %31.23 17,746,243,394 %14.60 8,293,688,396 العقار
%4.36 2,477,473,066 %0.00%4.36 2,477,473,066 الطاقة

%10.97 6,233,919,334 %4.02 2,281,683,010 %6.96 3,952,236,324 االتصاالت 
لنقل %5.45 3,098,940,409 %5.45 3,098,940,409 %0.00ا

المالية والخدمات  %6.48 3,682,265,472 %5.98 3,396,186,090 %0.50 286,079,382 اإلستثمار 
%3.09 1,756,800,642 %0.00 2,143,659 %3.09 1,754,656,983 الصناعة

االستهالكية %0.61 348,132,214 %0.06 33,847,726 %0.55 314,284,488 السلع 
%1.99 1,132,485,019 %1.24 702,362,910 %0.76 430,122,109 الخدمات 
%100.00 56,819,194,126 %56.48 32,089,655,779 %43.52 24,729,538,347 المجموع

يبني اجلدول رقم )12( حركة التداول طبًقا للقطاع خالل عام 2011

احتل قطاع العقار املركز األول من حيث قيمة التداوالت خالل عام 2011 وبحصة بلغت %45.83 من القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة، يليه قطاع البنوك 

بنسبة %16.24، ثم قطاع االتصاالت بنسبة %10.97، ثم  قطاع اإلستثمار واخلدمات املالية بنسبة %6.48، ثم قطاع النقل بنسبة %5.45، ثم قطاع 

التأمني بنسبة  %4.97، ثم قطاع الطاقة بنسبة %4.36، ثم قطاع الصناعة بنسبة %3.09، ثم قطاع اخلدمات  بنسبة %1.99،  ثم قطاع السلع االستهالكية 

بنسبة 0.61%.   

حركة التداول للقطاع وال�سوق

يبني اجلدول رقم )13( قيم التداول بالدرهم وفق القطاع وال�سوق املايل ون�سبها من الإجمايل خالل عام 2011

 جدول رقم )12(

 جدول رقم )13(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام
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الر�سم البياين رقم )9(
تط�ر عدد ال�سفقات �سهرياً يف �س�ق الإمارات للأوراق املالية

خلل عام 2011

الر�سم البياين رقم )10(

قيمة التداول طبقاً للقطاع

هم
�س

ار 
ملي

�س�ق اأب�ظبي للأوراق املالية

�س�ق دبي املايل

الر�سم البياين رقم )8(
تط�ر حجم التداول �سهرياً يف �س�ق الإمارات للأوراق املالية

خلل عام 2011

قة
�سف

ف 
األ

�س�ق اأب�ظبي للأوراق املالية

�س�ق دبي املايل
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القيمة األكثر تداوالً حسب 

الن�سبة من جممل التداولت القيمة املتداولة قيمة التغيري  ن�سبة التغيري �سعر الإغالق ال�سركة

16.01% 9,094,030,108.20 -0.980 -27.61 % 2.570 العقارية إعمار  شركة 
10.16% 5,770,581,290.14 0.014 0.89 % 1.590 القابضة أرابتك  شركة 

9.94% 5,647,023,604.22 -1.360 -59.65 % 0.920 العقارية الدار 
6.86% 3,897,649,601.53 -1.670 -15.46 % 9.130 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت
4.44% 2,523,921,163.11 -0.670 -44.37 % 0.840 سوق دبي المالي

السعر انخفاضاً حسب  األكثر 

القيمة املتداولة قيمة التغيري  ن�سبة التغيري �سعر الإغالق ال�سركة

700,190,651.98 -1.17 -70.30 % 0.496 تبريد  - المركزي  للتبريد  الوطنية  الشركة 
441,704.55 -1.95 -65.00 % 1.050 الفجيرة اسمنت 

189,163,497.59 -4.95 -61.88 % 3.050 األسماك لزراعة  العالمية  الشركة 
5,627,433,860.63 -1.36 -59.65 % 0.920 العقارية الدار 

67,666,791.66 -0.31 -59.22 % 0.210 العامة لإلستثمارات  الخليجية 

السعر إرتفاعاً حسب  األكثر 

القيمة املتداولة قيمة التغيري  ن�سبة التغيري �سعر الإغالق ال�سركة

31,313,059.40 6.33 155.32 % 10.400 للمرطبات دبي 
3,813,616.18 3.72 147.23 % 6.250 فـل تـكـا

13,600,115.30 2.75 73.33 % 6.500 للتأمين الظفرة  شركة 
1,008,514,146.10 0.71 34.30 % 2.780 بنك أبو ظبي التجاري

1,508,369.20 18.50 22.29 % 101.500 المشرق بنك 

يو�سح اجلدول رقم )14( ال�سركات الأكرث تداول يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية.

يو�سح اجلدول رقم )15( ال�سركات الأعلى منوا يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية.

يو�سح اجلدول رقم )16( ال�سركات الأكرث تراجعا يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

 جدول رقم )14(

 جدول رقم )15(

 جدول رقم )16(

حركة تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة
شهد عام 2011 تراجع في أسعار عدد من األسهم، إذ انخفضت القيمة السوقية لــ 85 شركة من أصل 110 شركة مت تداولها في السوق بينما ارتفعت 

أسعار أسهم 22 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغالقها السابق. 

سجل سهما شركة إعمار العقارية وشركة أرابتك القابضة أعلى حركة تداول خالل املدة إذ بلغ حجم التداول لشركة إعمار العقارية حوالي 9.09 مليار درهم 

أي ما يشكل %16.01 من مجمل التداوالت بينما شكلت شركة أرابتك القابضة 5.77 مليار درهم ما يشكل %10.16 من مجمل التداوالت. 

وحقق سهما شركة دبي للمرطبات و شركة تـكـافـل أكثر زيادة في سعر الورقة املالية إذ  زادت للشركتني بنسبة %155.32 و %147.23 على التوالي.

كما سجل سهمـــا الشركة الوطنية للتبريد املركزي )تبريد( و شركة اسمنت الفجيرة أكثر تراجــع حيث انخفضا بنسبة %70.30 و %65.00 على التوالي.

الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام
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 جدول رقم )17(

القيمة ال�سوقية   قيمة التداول
خالل ال�سنة

  عدد ال�سفقات
خالل ال�سنة

  ن�سبة التغيري
خالل ال�سنة

  قيمة التغيري
خالل ال�سنة

اإغالق
2010

 اإغالق
2011

ال�سركة

البنوك
15,555,760,719 1,008,514,146.10 10,947 34.30 % 0.710 2.070 2.780 بنك اأبو ظبي التجاري

7,472,470,568 405,556,584.78 4,780 6.76 % 0.200 2.960 3.160 م�سرف اأبو ظبي الإ�سالمي
800,000,000 245,715,161.01 5,341 -0.74 % -0.006 0.806 0.800 م�سرف عجمان

0 39,352,998.46 794 2.48 % 0.040 1.610 1.650 م�سرف ال�سالم - ال�سودان
1,530,000,000 0.00 % 0.000 1.020 1.020 �سركة اأمالك للتمويل
4,116,000,000 442,752,122.94 1,235 6.52 % 0.120 1.840 1.960 بنك ال�سارقة
5,629,734,031 42,459,260.93 244 -16.18 % -0.560 3.460 2.900 بنك دبي التجاري
1,125,612,602 922,454.50 25 -33.33 % -0.400 1.200 0.800 البنك التجاري الدويل
7,369,193,790 1,542,750,713.18 20,911 -11.01 % -0.240 2.180 1.940 بنك دبي الإ�سالمي
1,920,033,281 0.00 % 0.000 0.79 0.790 م�سرف المارات الإ�سالمي

426,907,194 0.00 % 0.000 863.637 863.637 بنك المارات لال�ستثمار
16,339,857,689 408,970,353.50 3,375 6.52 % 0.180 2.760 2.940 الإمارات دبي الوطني
23,175,000,000 1,602,867,951.18 12,644 -15.34 % -2.800 18.250 15.450 بنك اخلليج الأول

1,028,500,000 15,407,696.72 48 -37.67 % -2.055 5.455 3.400 دار التمويل
0 652,861,158.17 18,039 8.09 % 0.038 0.470 0.508 بيت التمويل اخلليجي

1,848,000,000 188,354,262.07 118 -11.11 % -0.200 1.800 1.600 بنك الإ�ستثمار
17,161,312,963 1,508,369.20 18 22.29 % 18.500 83.000 101.500 بنك امل�سرق
31,426,973,817 851,307,298.99 6,561 11.83 % 1.158 9.792 10.950 بنك اأبو ظبي الوطني

5,005,000,000 17,148,811.66 80 -9.00 % -0.450 5.000 4.550 بنك الفجرية الوطني
2,896,000,027 11,176,437.52 109 -19.36 % -0.434 2.244 1.810 بنك اأم القيوين الوطني
2,037,420,000 64,135,283.06 1,060 -9.68 % -0.090 0.930 0.840 م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي
6,926,634,000 44,202,080.04 181 19.52 % 0.817 4.183 5.000 راأ�س اخليمة الوطني

0 25,446,744.29 748 -43.07 % -0.295 0.685 0.390 م�سرف ال�سالم - البحرين
603,000,000 1,120,974,494.09 20,830 -39.09 % -0.387 0.990 0.603 متويـل

3,626,900,659 5,123,710.25 25 -32.97 % -1.790 5.430 3.640 البنك العربي املتحد
7,212,356,250 490,151,449.69 6,129 1.24 % 0.035 2.855 2.890 بنك الأحتاد الوطني

165,232,667,590 9,227,659,542.32 114,242 المجموع

السلع االستهالكية
1,032,000,000 119,527,925.03 2,480 -20.00 % -0.430 2.150 1.720 جمموعة اأغذية

259,250,000 189,163,497.59 46 -61.88 % -4.950 8.000 3.050 ال�سركة العاملية لزراعة الأ�سماك
936,000,000 31,313,059.40 91 155.32 % 6.327 4.073 10.400 دبي للمرطبات
181,500,000 0.00 % 0.000 6.050 6.050 الإمارات للمرطبات )جيما(
169,000,000 4,698,074.35 100 -45.31 % -1.400 3.090 1.690 فودكو القاب�سة
698,000,000 63,500.00 2 -3.99 % -0.290 7.270 6.980 اخلليج للموا�سي

61,250,000 247,666.61 20 -56.25 % -3.150 5.600 2.450 غلفا للمياه املعدنية
124,416,000 831,491.39 47 -22.99 % -0.430 1.870 1.440 �سركة را�س اخليمة للدواجن و العلف
140,000,000 2,287,000.00 14 -6.67 % -0.400 6.000 5.600 الأغذية املتحدة
100,006,500 0.00 % 0.000 330.591 330.591 كايبارا لاللبان

3,701,422,500 348,132,214.36 2,800 المجموع

حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة

)../ يتبع(
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القيمة ال�سوقية   قيمة التداول
خالل ال�سنة

  عدد ال�سفقات
خالل ال�سنة

  ن�سبة التغيري
خالل ال�سنة

  قيمة التغيري
خالل ال�سنة

اإغالق
2010

 اإغالق
2011

ال�سركة

الطاقة
2,970,000,000 2,214,623,352.15 28,812 -38.36 % -0.280 0.730 0.450 دانة غاز
7,470,000,000 262,849,713.51 3,786 -18.92 % -0.280 1.480 1.200 اأبوظبي الوطنية للطاقة

10,440,000,000 2,477,473,065.66 32,598 المجموع

الصناعة
0 0.00 % 0.000 5.500 5.500 �سركة اأ�سيكو لل�سناعات

332,827,440 3,937,524.41 158 -41.20 % -1.100 2.670 1.570 �سركة اأبو ظبي لبناء ال�سفن
129,981,278 0.00 % 0.000 193.35 193.350 العربية لل�سناعات الثقيلة

1,767,500,000 222,160,151.00 5,331 -40.94 % -0.700 1.710 1.010 اأركان ملواد البناء
0 0.00 % 0.000 3.22 3.220 اجلزيرة للمنتجات احلديدية

294,000,000 4,340,851.16 274 -44.94 % -0.800 1.780 0.980 �سركة اأبو ظبي ملواد البناء )بلدكو(
255,530,000 3,977,148.57 24 -45.99 % -1.720 3.740 2.020 الفجرية ل�سناعات البناء
373,658,585 441,704.55 19 -65.00 % -1.950 3.000 1.050 ا�سمنت الفجرية
582,978,742 11,521,136.04 374 -55.06 % -0.870 1.580 0.710 �سركة اإ�سمنت اخلليج

1,590,773,921 53,948,759.17 459 19.25 % 0.360 1.870 2.230  �سركة اخلليج لل�سناعات
الدوائية)جلفار(

724,776,000 1,926,659.21 38 -40.94 % -1.400 3.420 2.020 الإ�سمنت الوطنية
0 217,000.00 1 0.00 % 0.000 21.700 21.700 جمموعة ال�سناعات الوطنية

196,020,000 2,914,506.57 116 -29.87 % -0.230 0.770 0.540 اإ�سمنت اأم القيوين
309,760,000 1,317,476,909.49 15,483 -23.81 % -0.200 0.840 0.640 �سركة راأ�س اخليمة لالإ�سمنت

1,092,507,613 73,582,860.37 701 -39.44 % -0.957 2.427 1.470 �سركة �سرياميك راأ�س اخليمة
747,200,000 42,752,781.80 284 14.29 % 0.200 1.400 1.600 راأ�س اخليمة ل�سناعة الإ�سمنت الأبي�س
276,478,976 11,752,230.35 222 -43.18 % -0.380 0.880 0.500 ا�سمنت ال�سارقة
736,381,800 5,850,419.67 261 -31.25 % -0.500 1.600 1.100 �سركة اإ�سمنت الحتاد

9,410,374,355 1,756,800,642.36 23,745 المجموع

التأمين
585,000,000 4,362,858.00 17 -17.02 % -8.000 47.000 39.000 �سركة العني للتاأمني

2,125,000,000 48,041,887.50 4 -5.56 % -0.500 9.000 8.500 �سركة البحرية للتاأمني
2,250,000,000 79,636,413.07 68 -13.79 % -0.960 6.960 6.000 �سركة اأبو ظبي الوطنية للتاأمني

225,000,000 0.00 % 0.000 300.000 300.000 الفجرية الوطنية للتاأمني
200,000,000 8,463,660.58 175 -35.90 % -0.280 0.780 0.500 �سركة اخلزنة للتاأمني
383,500,000 14,860,625.00 1 0.00 % 0.000 383.500 383.500 الالين�س للتاأمني

96,169,500 76,526,777.57 2,921 -39.66 % -0.280 0.706 0.426 دبي الإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني
331,312,500 0.00 % 0.000 88.350 88.350 امل�سرق العربي للتاأمني

0 1,378,275.31 35 5.56 % 0.100 1.800 1.900 املجموعة العربية للتاأمني - اأريج
292,600,000 21,389.00 3 -26.67 % -0.760 2.850 2.090 للتاأمني الإ�سكندنافية 

1,046,500,000 0.00 % 0.000 4.550 4.550 ال�سقر الوطنية للتاأمني
672,000,000 28,000.00 2 -9.97 % -0.620 6.220 5.600 �سركة الوثبة الوطنية للتاأمني

66,700,000 36,306,883.75 1,477 -28.66 % -0.268 0.935 0.667 دار  التكافل
585,000,000 13,600,115.30 52 73.33 % 2.750 3.750 6.500 �سركة الظفرة للتاأمني
261,000,000 19,394,202.19 40 14.98 % 0.340 2.270 2.610 �سركة دبي للتاأمني

الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة )../ تابِع(

)../ يتبع(
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القيمة ال�سوقية   قيمة التداول
خالل ال�سنة

  عدد ال�سفقات
خالل ال�سنة

  ن�سبة التغيري
خالل ال�سنة

  قيمة التغيري
خالل ال�سنة

اإغالق
2010

 اإغالق
2011

ال�سركة

234,300,000 561,406.34 15 -3.18 % -0.070 2.200 2.130 �سركة دبي الوطنية للتاأمني
864,000,000 133,257,578.03 49 -1.69 % -0.110 6.510 6.400 �سركة الإمارات للتاأمني

95,000,000 164,530,683.56 4,063 -50.00 % -0.380 0.760 0.380 الهالل الأخ�سر للتاأمني
108,000,000 2,174,876.29 48 -21.74 % -0.250 1.15 0.900 دار التاأمني
181,500,000 1,574,335,268.93 29,379 -51.01 % -1.260 2.470 1.210 ميثـاق للتاأميـن التكـافلي

1,004,692,550 9,427,139.30 3 -13.88 % -1.080 7.780 6.700 ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة
3,279,292,088 746,750.40 3 -4.99 % -0.410 8.220 7.810 �سركة عمان للتاأمني

385,000,000 63,482.65 1 0.00 % 0.000 3.850 3.850 راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني
688,490,000 193,011,810.23 6,273 -30.99 % -0.256 0.825 0.569 الإ�سالمية العربية للتاأمني
721,875,000 0.00 % 0.000 5.250 5.250 ال�سارقة للتاأمني

89,850,000 395,974,070.07 7,961 -19.05 % -0.141 0.740 0.599 تكافل الإمارات
567,187,500 3,813,616.18 55 147.23 % 3.722 2.528 6.250 تـكـافـل
200,000,000 0.00 % 0.000 4.000 4.000 �سركة التاأمني املتحدة
542,740,255 37,785,613.21 33 -25.79 % -0.570 2.210 1.640 �سركة الإحتاد للتاأمني

94,500,000 3,283,255.96 181 -37.00 % -0.370 1.000 0.630 الوطنية للتكافل
18,176,209,393 2,821,586,638.41 52,859 المجموع

اإلستثمار والخدمات المالية
0 115,499,374.82 4,021 -25.45 % -0.154 0.605 0.451  املدينة للتمويل وال�ستثمار

6,720,000,000 2,508,604,109.76 35,620 -44.37 % -0.670 1.510 0.840 �سوق دبي املايل
2,217,189,117 375,072,709.37 8,385 -22.44 % -0.175 0.780 0.605 �سركة دبي لالإ�ستثمار

0 221,641,652.11 8,016 -39.73 % -0.178 0.448 0.270 اإكتتاب القاب�سة
376,180,000 67,666,791.66 2,799 -59.22 % -0.305 0.515 0.210 اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة

0 6,172,274.42 337 -12.39 % -0.087 0.702 0.615 الإ�ستثمار العاملي
0 0.00 % 0.000 6.500 6.500 اخلليجية لالإ�ستثمار البرتويل *
0 185,994.60 17 -15.00 % -0.153 1.020 0.867 الإ�ست�سارات املالية
0 0.00 % 0.000 4.000 4.000 املجموعة الدولية لالإ�ستثمار
0 0.00 % 0.000 3.400 3.400 الوطنية الدولية القاب�سة
0 599,358.18 47 -30.00 % -0.300 1.000 0.700 عمان والمارات لال�ستثمار القاب�سة

929,572,875 285,480,023.98 4,481 -27.49 % -0.186 0.676 0.490 الواحة كابيتال
585,750,000 101,343,182.78 2,677 -56.00 % -0.700 1.250 0.550 �سعاع كبيتال

10,828,691,992 3,682,265,471.68 66,400 المجموع

العقار
3,758,318,768 5,627,433,860.63 69,448 -59.65 % -1.360 2.280 0.920 الدار العقارية
2,377,050,000 5,753,053,329.97 67,260 0.89 % 0.014 1.576 1.590 �سركة اأرابتك القاب�سة

22,400,000 0.00 % 0.000 2.240 2.240 �سركة دبي للتطوير
1,230,714,000 404,572,901.18 11,219 -27.55 % -0.081 0.294 0.213 �سركة ديار للتطوير
1,716,088,889 2,126,833,876.72 27,154 -24.23 % -0.252 1.040 0.788 دريك اآند �سكل

15,667,562,960 9,061,678,695.92 80,743 -27.61 % -0.980 3.550 2.570 �سركة اإعمار العقارية
345,000,000 23,391,201.77 827 -8.00 % -0.020 0.25 0.230 اإ�سراق العقارية

0 321.5 4 -19.41 % -0.330 1.700 1.370 امل�سروعات الكربى العقارية *
0 2,655.00 2 -18.71 % -0.580 3.100 2.520 املزايا القاب�سة

حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة )../ تابِع(

)../ يتبع(
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القيمة ال�سوقية   قيمة التداول
خالل ال�سنة

  عدد ال�سفقات
خالل ال�سنة

  ن�سبة التغيري
خالل ال�سنة

  قيمة التغيري
خالل ال�سنة

اإغالق
2010

 اإغالق
2011

ال�سركة

0 0.00 % 0.000 6.300 6.300  الوطنية العقارية *
580,000,000 395,503,924.24 7,018 -34.09 % -0.150 0.440 0.290 راأ�س اخليمة العقارية

2,231,250,000 2,247,359,409.74 32,464 -47.85 % -0.780 1.630 0.850  �سروح العقارية
868,648,973 400,101,613.98 12,654 -29.32 % -0.107 0.365 0.258 �سركة الإحتاد العقارية

28,797,033,590 26,039,931,790.65 308,793 المجموع

 الخدمات
1,297,969,920 110,126,370.59 549 12.63 % 0.360 2.850 3.210 �سركة طريان اأبو ظبي
2,200,000,000 97,196,707.90 469 -26.67 % -0.800 3.000 2.200 �سركة اأبو ظبي الوطنية للفنادق

420,000,000 2,172,257.92 193 -32.69 % -0.340 1.040 0.700 الفردو�س القاب�سة
309,763,080 1,610,406.40 36 -15.85 % -0.650 4.100 3.450 �سركة الإمارات للقيادة

0.00 % 0.000 1.000 1.000 مركز الفجرية التجاري
1,201,462,500 2,766,683.82 82 2.05 % 0.040 1.950 1.990 اخلليج الطبية

792,000,000 48,281,082.03 26 8.76 % 0.387 4.413 4.800 املوؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة و الفنادق
2,087,092,278 170,140,858.05 376 -12.76 % -1.340 10.500 9.160 اجلرافات البحرية

0 0.00 % 0.000 5.780 5.780 جممعات الأ�سواق التجارية
120,716,480 700,190,651.98 13,271 -70.30 % -1.174 1.670 0.496 ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد

8,429,004,258 1,132,485,018.68 15,002 المجموع

 االتصاالت
13,211,428,570 1,597,002,888.49 18,196 1.05 % 0.030 2.860 2.890 الت�سالت املتكاملة -دو
72,183,058,200 3,911,539,156.65 29,790 -15.46 % -1.670 10.800 9.130 موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت

0 684,680,121.49 15,823 -36.97 % -0.403 1.090 0.687 هت�س تيليكوم القاب�سة
0 28,315,108.10 96 -9.38 % -16.500 176.000 159.500 ات�سالت قطر
0 12,382,058.93 526 -50.95 % -1.070 2.100 1.030 ال�سركة ال�سودانية لالأت�سالت املحدودة

85,394,486,770 6,233,919,333.66 64,431 المجموع

النقل
0 0.00 % 0.000 17.600 17.600 املخازن العمومية )اأجيليتي(

2,734,686,200 1,760,067,597.19 29,960 -28.45 % -0.233 0.819 0.586 العربية للطريان
2,635,380,000 1,197,790,863.91 11,614 -13.46 % -0.280 2.080 1.800 اأرامك�س

355,825,000 141,081,947.47 5,653 -49.17 % -0.208 0.423 0.215 اخلليج للمالحة القاب�سة
5,725,891,200 3,098,940,408.57 47,227 املجم�ع

346,135,781,649 56,819,194,126.37 728,097 المجموع الكلي

مالحظة: * سحبت إدراجها خالل العام

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

الن�سرة الإحـ�سـائية التف�سيلية خالل العام

حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة )../ تابِع(
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2011 مقارنة اآداء �سوق المارات ببع�ض الأ�سواق اخلليجية والعاملية

يعرض اجلدول أدناه األداء السنوي ملؤشرات أسواق األوراق املالية في الدولة وبعض األسواق اخلليجية والعاملية وذلك خالل العام 2011

جاء أداء مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية في املرتبة الثالثة على مستوى األسواق اخلليجية بعد قطر والسعودية حيث كانت نسبة انخفاض املؤشر 13%-،  	•
فيما وصلت نسبة انخفاض مؤشر سوق دبي إلى 17.4%-.

كما أن أداء األسواق العاملية لم يكن إيجابيًا، فقد انخفضت مستويات مؤشرات أسواق األسهم العاملية خالل 2011 حتت وقع األزمة االقتصادية األوروبية. 	•

اأداء املوؤ�سر الدولة
1.5% قطر

-0.6% S&P 500 - الواليات المتحدة 

-3.1% السعودية

-13.0% اإلمارات )سوق أبوظبي لألوراق المالية)

-15.9% ُعمان

-16.5% ألمانيا

-16.8% الكويت

-17.4% اإلمارات )سوق دبي المالي(

-20.1% البحرين

-20.3% Heng Seng - هونغ كونغ

مقارنة الأداء ال�سنوي املوؤ�سرات اأ�سواق الأوراق املالية يف عدد من دول العامل

 جدول رقم )18(

 جدول رقم )19(

املصدر: مواقع األسواق اخلليجية وبلومبرج

املصدر: مواقع األسواق املالية واخلليجية وبلومبرج

•						كان تأثير األزمة 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 متوسط قيمة التداوالت اليومية لدى املؤشرات احمللية متفاوتة، حيث حققت كل من أسواق قطر والسعودية ارتفاعًا، أما على اجلانب اآلخر فقد 
انخفضت أسواق اإلمارات والكويت والواليات املتحدة التي شهدت عامًا رابعًا من االنخفاض في القيمة منذ عام 2007.

مقارنة ن�سب تغيري معدلت اأحجام التداول
يحتوي اجلدول رقم )19( على بيانات ن�سب تغري معدلت اأحجام التداول اليومية يف بع�ض الأ�سواق اخلليجية والعاملية بني عامي 2007 – 2011:

ن�سبة التغري بني عامي      ال�سوق
2008-2007

ن�سبة التغري بني عامي 
2009-2008  

ن�سبة التغري بني عامي  
2010-2009 

ن�سبة التغري بني عامي      
2011-2010 

%45.30%50.10%50.80-%58.10-السعودية - باللاير
%44.80-%57.70-%21.90-%52.50-اإلمارات - بالدراهم

بالدينار  - %51.40-%12.60-%57.90-%20.10-الكويت 
%14.30%138.00%76.40-%11.50قطر - باللاير

Dow Jones - 7.40-%24.70-%22.70-%20.10-أميركا%

الر�سم البياين رقم )11(
عدد العق�د املتداولة
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اأ�سواق ال�سلع

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.

ويتم اإلشراف على البورصة – الوحيدة من نوعها في املنطقة - عبر منظومة عمل رقابية تكفل سالمة التعامالت وتسوية جميع احلسابات بعد احلصول 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 استعراض ألهم ماحتقق في سوق تداول السلع بالدولة خالل عام 2011:

اإجنازات �سوق ال�سلع يف عام 2011
•			بناء على طلب من وسطاء السلع ودراسة أجرتها بورصة دبي للذهب والسلع فيما يتعلق بالتداول في العقود املتشابهة، أعطت الهيئة في شهر نوفمبر 

املاضي موافقتها املبدئية إلدراج العقود اآلجلة للنحاس التي يتم تسويتها نقدا.

•			مراعاة ملصالح املتداولني في عقود السلع املدرجة في بورصة دبي للذهب والسلع، أصدرت الهيئة رخصة ألربع شركات ملزاولة نشاطات الوساطة في 
البورصة.

•			لتوفير فرص أكبر للتداول في األسواق احمللية، ومتكني املستثمرين من التحوط في مواقفهم، قامت الهيئة باملوافقة على إدراج خيارات العقود اآلجلة للروبية 
الهندية )الروبية الهندية مقابل الدوالر األمريكي(، حيث مت إدراج تلك اخليارات في بورصة دبي للذهب والسلع وبدأ التداول فيها من 26 سبتمبر 2011.

•				فيما يتعلق بالعقود اآلجلة للذهب والفضة املدرجة في بورصة دبي للذهب والسلع، مت تعديل نص من الئحة البورصة ليتناسب مع الرغبة في توصيل السلعة 
للعمالء الذين حافظوا على مواقف واضحة خالل األيام األخيرة للتداول التي سبقت انتهاء مدة صالحية العقود اآلجلة. وقد مت ذلك بهدف القضاء على أي 

احتمال إلجبار البائع أو املشتري للعقود اآلجلة على استالم أو تسليم تلك العقود.

•			وافقت الهيئة على التعديالت التي أدخلت في لوائح بورصة دبي للذهب والسلع التي غيرت آخر أيام التداول في عقود خيارات الروبية الهندية بالبورصة 
ليتوافق مع آخر أيام التداول في نفس العقود في البورصات الهندية، ليعطي ذلك فرص أفضل للمتداولني واملضاربني.

الر�سم البياين رقم )12(
عدد العق�د املتداولة
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2011

اأداء ال�سوق

•			ارتفع حجم التداول في عام 2011 بنسبة %110 ليصل 4044138 عقدا مقابل 1925463 عقدا سجل في 2010. وقد كان أداء العقود اآلجلة للعمالت 
هو األفضل من بني جميع العقود اآلجلة املدرجة في البورصة.

•			سجلت العقود اآلجلة للروبية الهندية )الروبية الهندية مقابل الدوالر األمريكي( ارتفاعا في حجم التداول ليصل 3184979 عقدا، بزيادة قدرها 563% 
مقارنة بحجم التداول في 2010، كما شكلت العقود اآلجلة للروبية الهندية %78.8 من اجمالي حجم التداول التي مت في البورصة في 2011.

•			شهدت أسعار الذهب ارتفاعا قياسيًا في البورصة حيث سجلت أعلى مستوى لها على اإلطالق في تاريخ أسعار الذهب في البورصة عندما بلغ سعر 
األوقية 1,922 دوالر أمريكي للعقود اآلجلة خالل العام 2011.

الر�سم البياين رقم )13(
قيمة العق�د املتداولة باملليار دولر اأمريكي
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الر�سم البياين رقم )14(
عدد العق�د املنفذة وقيمتها مقارنة بالأع�ام ال�سابقة

      عدد العق�د املنفذةقيمة العق�د املنفذة
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املصدر: سوق دبي للذهب والسلع

ن�سب التغري يف عدد العقود املنفذةعدد العقود املنفذةقيمة العقود املنفذة )مليار دولر اأمريكي(ال�سنة
 06 - 2005 15.46617,898

2007 34.68907,46947%
2008 57.431,142,49326%
2009 78.711,503,90532%
2010 104.181,925,46328%
2011 185.134,044,138110%

عدد العق�د املنفذة وقيمتها مقارنة بالأع�ام ال�سابقة
 جدول رقم )20(

اأ�سواق ال�سلع
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)%( ن�سبة التغيري ال�سلع عدد العقود املتداولة عام 2011 عدد العقود املتداولة عام 2010
562.5% الروبية الهندية 3,184,979   480,725
-20.6% الذهب 389,019 490,175
-53.4% الي�رو 220,916 473,771
-62.1% اجلنيه ال�سرتليني 77,927 205,548
39.8% الف�سة 44,870 32,102

-63.2% خام غرب تك�سا�ص 42,640 115,777
116.2% الدولر الأ�سرتايل 30,406 14,064
82.9% الفرنك ال�س�ي�سري 26,785 14,644

-82.4% الني الياباين 14,570 82,922
-47.1% الدولر الكندي 8,326 15,735

na - خيارات الروبية 3,700
- - - خيارات الذهب
- - - زيت ال�ق�د
- - - الف�لذ
- - - خام برنت

110% 1,925,463 4,044,138 الإجمايل

عدد عق�د ال�سلع املتداولة )مقارنة بني 2010 - 2011(
 جدول رقم )21(

املصدر: سوق دبي للذهب والسلع

الر�سم البياين رقم )15(
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