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مقدمة
اتفق العديد من اخلرباء واملتخصصني عىل أن عام 2012 هشد تعزيز مستويات الثقة وسيطرة أجواء 
اإلمارات  دولة  أداء سوق  األرقام حتسن  أظهرت  فقد  اإلمارات؛  بدولة  املالية  األسواق  التفاؤل عىل 
خالل العام املايض بشلك ملحوظ؛ حيث حقق املؤرش عائدًا إجيابيًا نسبته %9.39، مكا زاد إمجايل           
القمية السوقية للرشاكت املدرجة بنسبة %9.5، وارتفعت قمية صايف االستمثار األجنيب خالل العام 

بنحو 1.2 مليار درمه، األمر الذي يدل عىل تزايد ثقة املستمثرين األجانب يف األسواق احمللية.

ومبوازاة ذلك.. حققت بورصة ديب للذهب والسلع أداًء استثنائيًا يف عام 2012 بفضل تعزيز السيولة 
أجحام  يف  كبريًا  منوًا  املنقيض  العام  يف  جسلت  حيث  املستمثرين؛  مشاركة  وزيادة  عقودها  يف 
التداول بنسبة ٪137 عن عام 2011 لتصل إىل 9,601,553  عقدًا. ويعود هذا االرتفاع الذي ميثل أعىل 
جحم تداول سنوي منذ انطالق البورصة، إىل منو الطلب عىل عقود الروبية اهلندية والذهب اآلجلة. 

وبلغت قمية العقود املتداولة عىل مدار 256 يومًا 372.83 مليار دوالر أمرييك.

كركزية  دوره  يرخس  إمنا  والسلع  املالية  لألوراق  اإلم��ارات  لسوق  اجليد  األداء  فإن  عام..  وبشلك 
القيادة  ظل  اإلمارات، يف  دولة  به  الذي حتظى  واالقتصادي،  املايل  االستقرار  راكئز  من  أساسية 
وأخيه صاحب المسو  احلكمية لصاحب المسو الشيخ خليفة بن زايد آل هنيان رئيس الدولة )حفظه هلل( 

الشيخ دمحم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء حامك ديب )رعاه هلل(.

ويعكس هذا األداء جهود ومبادرات هيئة األوراق املالية والسلع  العام املايض اليت تضمنت إصدار 
إقراض واقرتاض  له:  املرافقة  الثالث  أنمظة جديدة، اكن يف مقدمهتا نظام صانع السوق واألنمظة 
صناديق  نظام  إىل  إضافة  السيولة،  ومزود  املكشوف،  عىل  املالية  األوراق  وبيع  املالية،  األوراق 

االستمثار.

من رشاكت  عدد  برتخيص  فقامت  التنظيمي،  املستوى  عىل  بأداهئا  االرتقاء  عىل  اهليئة  مكا معلت 
صناديق  من  عدد  وترخيص  املايل.  والتحليل  املالية  االستشارات  ورشاكت  السلع،  يف  الوساطة 

االستمثار احمللية، واملوافقة عىل تروجي 92 صندوقًا أجنبيًا للعمل يف أسواق الدولة. 

وقد أسفرت اجلهود املتواصلة للهيئة عن فوزها جبائزتني يف الدورة الثانية "جلائزة اإلمارات لألداء 
أخريتني  للمتزي احلكويم"، فضال عن جائزتني  الشيخ خليفة  "برناجم  املنبثقة عن  املمتزي"  احلكويم 

يف مراجعة مالحظات املتعاملني، ونظام إدارة أمن املعلومات. يف جمال التوطني، وهشاديت "أيزو" 

 ومما الشك فيه أن مسرية المتزي اليت قطعهتا اهليئة العام املايض إمنا تؤكد إرصارها عىل امليض 
قدمًا عىل درب االرتقاء والريادة، بفضل اجلهود احلثيثة اليت يبذهلا جملس اإلدارة برائسة معايل 
باهليئة.  العمل  فريق  وأعضاء  العليا  واإلدارة  االقتصاد  وزير  املنصوري  بن سعيد  املهندس سلطان 

نسأل هلل التوفيق والسداد.
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ارتفع املؤرش العام لسوق اإلمارات لألوراق املالية بنسبة 9.39%  	•

خالل عام 2012 ليبلغ 2561.21 نقطة.

بلغت القمية السوقية ألهسم الرشاكت احمللية املدرجة يف السوق  	•

ما يقارب ال� 379 مليار درمه مع هناية عام 2012 بارتفاع وقدره 
%9.51 مقارنة بإغالق هناية عام 2011.

بلغ إمجايل جحم التداول خالل سنة 2012 حوايل 56 مليار هسم  	•

هسم  مليار   41 حبوايل  مقارنة  تقريبا  درمه  مليار   70.7 بقمية 
بلغت  وقد   .2011 عام  تداوهلا خالل  مت  درمه  مليار   56.8 بقمية 
بقمية  يتعلق  وفميا   38.69% التداول  جحم  يف  االرتفاع  نسبة 

التداول بلغ االرتفاع 24.44%.

»التأمني«  القطاعات، باستثناء مؤرشي قطاع  أداء اكفة  حتسن  	•

الذين هشدا تراجعًا بلغا %10.68 و%3.89 عىل  وقطاع »اخلدمات« 
التوايل.

»العقار«  قطاع  مؤرش  تصدر  إذ  القطاعات  معظم  أداء  حتسن  	•

املرتبة األوىل مقارنة باملؤرشات األخرى وحمققا نسبة إرتفاع عن 
هناية العام املايض بلغت %41.92 ليستقر عىل مستوى 2436.37 
»السلع  قطاع  م��ؤرش  ت��اله  1716.73نقطة،  مع  مقارنة  نقطة 
املايض  العام  هناية  عن  إرتفاع  نسبة  وحمققا  االسهتالكية« 
مع  مقارنة  نقطة   1133.15 مستوى  عىل  ليستقر   35.02% بلغت 
وحمققا نسبة إرتفاع عن  839.27 نقطة، تاله مؤرش قطاع »النقل« 

 2142.70 ليستقر عىل مستوى   27.0% بلغت  العام املايض  هناية 

»اإلستمثار  قطاع  مؤرش  تاله  نقطة،   1686.43 مع  مقارنة  نقطة 
وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية العام املايض  واخلدمات املالية« 
بلغت %24.9 ليستقر عىل مستوى 2028.96 نقطة مقارنة مع 1623.41 
وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية  نقطة، تاله مؤرش قطاع »الطاقة« 
نقطة   129.217 ليستقر عىل مستوى   9.54% بلغت  املايض  العام 
وحمققا  »البنوك«  قطاع  مؤرش  تاله  نقطة،   117.954 مع  مقارنة 
%8.31 ليستقر عىل  نسبة إرتفاع عن هناية العام املايض بلغت 
مستوى 1664.72 نقطة مقارنة مع 1536.85 نقطة، تاله مؤرش قطاع 
وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية العام املايض بلغت  »االتصاالت« 
 1672.29 مع  مقارنة  نقطة   1716.72 مستوى  ليستقر عىل   2.65%

وحمققا نسبة إرتفاع عن  نقطة، تاله مؤرش    قطاع »الصناعة« 
 689.143 ليستقر عىل مستوى   1.26% بلغت  العام املايض  هناية 
»اخلدمات«  قطاع  مؤرش  تاله  نقطة،   680.513 مع  مقارنة  نقطة 
 -3.8% بلغت  املايض  العام  هناية  عن  إخنفاض  نسبة  وحمققا 
نقطة،   1174.27 مع  مقارنة  نقطة   1128.57 مستوى  عىل  ليستقر 
وحمققا نسبة إخنفاض عن هناية العام  تاله مؤرش قطاع »التأمني« 
املايض بلغت %10.68- ليستقر عىل مستوى 1602.81 نقطة مقارنة 

مع 1794.36 نقطة 

مت حسب إدراج 5 رشاكت مسامهة عامة يف سوق اإلمارات خالل  	•

انية.  معمُ وأخرى  كويتية  وثالثة  واحدة  مهنا رشكة حملية  العام، 
لينخفض عدد الرشاكت املدرجة من 128 رشكة يف هناية عام 2011 

إىل 123 رشكة مع هناية ديمسرب 2012.

�سهد �سوق الإمارات لالأوراق املالية جملة من التطورات خالل عام 2012،  وفيما يلي ملخ�ص لأهم هذه التطورات:

جدول رقم )1(
2012 الشركات التي سحبت إدراجها خالل السنة 

هوية ال�شركةاإ�شم ال�شركةالقطاعالرقم

التجاريالخدمات1 الفجيرة  المتحدةمركز  العربية  اإلمارات 

للصناعاتالصناعة2 أسيكو  الكويتشركة 

المالية3 والخدمات  القابضةاإلستثمار  الدولية  الكويتالوطنية 

الحديديةالصناعة4 للمنتجات  ُعمانالجزيرة 

التجاريةالخدمات5 األسواق  الكويتمجمعات 

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل العام
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تطور مؤرش سوق اإلمارات لألوراق املالية، والقمية السوقية، وجحم التداول وقمية التداول وعدد الصفقات باإلضافة إىل  يبني اجلدول رمق )2( 
عدد الرشاكت املدرجة لألعوام من 2001 إىل 2012.

جدول رقم )2(

 عدد ال�شركات املدرجة عدد ال�شفقاتقيمة التداول بالدرهمحجم التداول بالأ�شهم  القيمة ال�شوقية بالدرهم موؤ�شر �شوق الإماراتال�شنة 
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

20122,561.21379,062,031,09256,858,376,40270,705,517,247880,087123

اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل الأعوام من 2001-2012م

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

2012 دي�سمرب  نهاية  ال�سابقة وحتى  الأعوام  املالية خالل  الإمارات لالأوراق  �سوق  اأداء  ملخ�ص 

الرسم البياني رقم )1(
 تطور القيمة السوقية سنويا بالدرهم )2001 - 2012(
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اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل العام
الرسم البياني رقم )2(

2012 التطور السنوي لحركة مؤشر اإلمارات لألوراق المالية منذ إطالقه وحتى نهاية عام 

الرسم البياني رقم )3(
حركة المؤشر خالل عام 2012 وفق الشهور

الرسم البياني رقم )4(
2012 نسبة نمو المؤشر شهرياً خالل عام 
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(3)الرسم البياني رقم 
التطور السنوي لحركة مؤشر اإلمارات لألوراق المالية
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ال�ستثمار الأجنبي خلل العام 2012
هشدت األسواق املالية احمللية يف الدولة تداوالت إجيابية من جانب املستمثرين األجانب، حيث بلغ إمجايل قمية الرشاء لألجانب حوايل 31.15 

مليار درمه وإمجايل قمية البيع حوايل 29.70 مليار درمه، يف حني بلغ صايف االستمثار األجنيب ما مقداره 1.46 مليار درمه.

حركة تداول األجانب يف لك من سوق أبوظيب لألوراق املالية وسوق ديب املايل. يبني اجلدول رمق )3( 

 جدول رقم )3(
إجمالي تداوالت األجانب عام 2012

ن�شبة التداول %�شايف الإ�شتثمار )درهم(اإجمايل قيمة البيع )درهم(اإجمايل قيمة ال�شراء )درهم(ال�شوق

المالية لألوراق  %8,702,110,4037,706,657,016995,453,38737.05أبوظبي 

المالي %22,451,438,62121,990,281,676461,156,94547.23دبي 

%31,153,549,02529,696,938,6921,456,610,33245.18المجموع

سوق أبوظيب لألوراق املالية وسوق ديب املايل املصدر: 

�سافـي ال�ستثمار الأجنبي فـي  اأ�سواق الأوراق املالية بالدولة

يت�سمن اجلدول رقم )4( مقارنة بني �سايف الإ�ستثمار الأجنبي
لأعوام 2009 و 2010 و  2011 و 2012

جدول رقم )4(

2009201020112012العام

الدراهم( 542241,456-2,636صافي اإلستثمار األجنبي )ماليين 
سوق أبوظيب لألوراق املالية وسوق ديب املايل املصدر: 

يمُظهر اجلدول التايل ارتفاع االستمثار األجنيب لسوق أبوظيب لألوراق املالية وسوق ديب املايل حيث وصل هذا التدفق إىل 1.457 مليار درمه 
يف العام 2012 مقارنة ب� 224 مليون درمه لعام 2011.

 مكا بلغت نسبة تداول املستمثرين األجانب %45.18 من إمجايل قمية التداول.

جدول رقم )5(
�سايف ال�ستثمار الأجنبي بال�سوقني لعام 2012 مقارنة مع عام 2011

التغيري �شايف الإ�شتثمار 2012 �شايف الإ�شتثمار 2011 ال�شوق
935,537,199 995,453,387  59,916,188.09 المالية لألوراق  أبوظبي 

296,794,576 461,156,945  164,362,369.00 المالي دبي 

1,232,331,775 1,456,610,332  224,278,557 المجموع

سوق أبوظيب لألوراق املالية وسوق ديب املايل املصدر: 

ال�ستثمار الأجنبي خالل العام
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الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خلل العام
هشدت تداوالت السوق إرتفاعًا يف أسعار أهسم الرشاكت املدرجة، فقد بلغ 
عدد الرشاكت املرتفعة سعر إغالقها مع هناية تداوالت عام 2012 مقارنة بهناية 
العام الذي سبقه 60 رشكة من أصل 106 رشكة مت تداوهلا، يف حني تراجعت 
أسعار إغالق أهسم 41 رشكة وثبت سعر إغالق 5 رشاكت، ومل يمت تداول أهسم 
20 رشكة أخرى، عملًا بأن العدد اإلمجايل للرشاكت املدرجة يف السوق هناية 

هو 128 رشكة ومع هناية العام 2012  العام 2011 مكا يظهره اجلدول رمق )6( 
أية  إدراج  وعدم  املدرجة  الرشاكت  من   5 إدراج  الغاء  بعد   123 العدد  أصبح 

رشكة أخرى.

املوؤ�سرات القيا�سية 
املرتبة األوىل مقارنة باملؤرشات األخرى وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية العام املايض بلغت %41.92 ليستقر عىل  تصدر مؤرش قطاع »العقار« 
وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية العام املايض بلغت 35.0%  مستوى 2436.37 نقطة مقارنة مع 1716.72 نقطة، تاله مؤرش قطاع »السلع االسهتالكية« 
وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية العام املايض بلغت 27.0%  ليستقر عىل مستوى 1133.14 نقطة مقارنة مع 839.27 نقطة، تاله مؤرش قطاع »النقل« 
وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية العام  ليستقر عىل مستوى 2142.70 نقطة مقارنة مع 1686.43 نقطة، تاله مؤرش قطاع »اإلستمثار واخلدمات املالية« 
و حمققا نسبة إرتفاع عن هناية  املايض بلغت %24.9 ليستقر عىل مستوى 2028.96 نقطة مقارنة مع 1623.41 نقطة، تاله مؤرش قطاع »الطاقة« 
وحمققا نسبة إرتفاع عن هناية  العام املايض بلغت %9.54 ليستقر عىل مستوى 129.217 نقطة مقارنة مع 117.954 نقطة، تاله مؤرش قطاع »البنوك« 
وحمققا نسبة إرتفاع عن  العام املايض بلغت %8.31 ليستقر عىل مستوى 1664.72 نقطة مقارنة مع 1536.85 نقطة، تاله مؤرش قطاع »االتصاالت « 
وحمققا نسبة إرتفاع  هناية العام املايض بلغت %2.65 ليستقر عىل مستوى 1716.72 نقطة مقارنة مع 1672.29 نقطة، تاله مؤرش قطاع »الصناعة« 
وحمققا نسبة  عن هناية العام املايض بلغت %1.26 ليستقر عىل مستوى 689.143 نقطة مقارنة مع 680.513 نقطة، تاله مؤرش قطاع »اخلدمات« 
وحمققا  إخنفاض عن هناية العام املايض بلغت %3.8- ليستقر عىل مستوى 1128.57 نقطة مقارنة مع 1174.27 نقطة، تاله مؤرش قطاع »التأمني« 

نسبة إخنفاض عن هناية العام املايض بلغت %10- ليستقر عىل مستوى 1602.81 نقطة مقارنة مع 1794.36 نقطة.

جدول رقم )7(

القيمة ال�شوقية قيمة التداول خالل ال�شنة ن�شبة التغيري الإغالق يف نهاية العام 2011 الإغالق يف نهاية العام 2012 املوؤ�شر
379,062,031,092 70,705,517,247 9.39% 2,341.42 2,561.22 العام المؤشر 
178,979,873,332 14,372,708,085 8.32% 1,536.86 1,664.72 البنوك

16,327,417,227 2,796,828,034 -10.68% 1,794.36 1,602.81 التأمين

41,217,811,596 31,944,443,517 41.92% 1,716.73 2,436.37 العقار
11,436,900,585 1,436,749,895 9.55% 117.95 129.22 الطاقة
87,662,975,513 6,669,107,866 2.66% 1,672.30 1,716.72 االتصاالت 

7,275,054,500 2,821,675,795 27.06% 1,686.44 2,142.71 لنقل ا
13,533,855,766 5,285,257,603 24.98% 1,623.41 2,028.96 المالية والخدمات  اإلستثمار 

9,529,701,063 983,998,942 1.27% 680.51 689.14 الصناعة
4,997,478,875 126,609,873 35.02% 839.27 1,133.15 االستهالكية السلع 
8,100,962,636 4,268,137,636 -3.89% 1,174.27 1,128.57 الخدمات 

العدد ال�شركات 
60 المرتفعة 
41 لمنخفضة ا

5 الثابتة 
106 المتداولة

20 المتداولة غير 
0 المدرجة خالل العام 2012
5 اإلدراج المسحوبة 

128 2011 المدرجة نهاية عام 
123 2012 المدرجة نهاية عام 
107 المحلية الشركات 

16 األجنبية الشركات 

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

جدول رقم )6(

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

إىل أداء املؤرشات القطاعية املمثلة لسوق اإلمارات لألوراق املالية خالل عام 2012، ومكا هو واحض بالرمس هشدت  يشري الرمس البياين رمق )5( 
خالل هذه املدة. و »اخلدمات«-  املؤرشات القطاعية إرتفاعًا -باستثناء قطايع »التأمني« 

حركة التداول يف ال�سوق
يف حني وصل عدد الصفقات املنفذة حوايل 880 ألف صفقة،  بلغت القمية اإلمجالية لألهسم املتداولة خالل عام 2012 ما يقارب 70.70مليار درمه, 

مكا إرتفع عدد األهسم املتداولة إىل 56.8 مليار هسم تقريبًا خالل املدة نفهسا.
مقارنة حركة التداول يف املدة الربعية والنصفية من عام 2012 يبني اجلدول رمق )8( 

جدول رقم )8(

% ال�شفقات حجم التداول قيمة التداولت املدة من عام 2012 
39% 347,172 23,602,406,651 27,728,731,171 الربع األول

24% 218,725 12,042,644,154 16,778,848,743 الثاني الربع 

63% 565,897 35,645,050,805 44,507,579,914 النصف األول

18% 156,372 9,930,716,305 12,727,638,746 الثالث الربع 

19% 157,818 11,282,609,292 13,470,298,588 الرابع الربع 

37% 314,190 21,213,325,597 26,197,937,334 الثاني النصف 

100% 880,087 56,858,376,402 70,705,517,247 العام المجموع خالل 

الر�سم البياين رقم )5(

 أداء المؤشرات القطاعية خالل عام 2012
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 جدول رقم )10(

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

مقارنة حركة التداول بني ال�سوقني
مت خالل عام 2012 تنفيذ 258.6 ألف صفقة تقريبًا يف سوق أبوظيب لألوراق املالية من خالل تداول 16.39 مليار هسم بلغت قميهتا 22.11 مليار 
درمه، أما يف سوق ديب املايل فقد مت تنفيذ 621.4 ألف صفقة تقريبًا من خالل تداول 40.4  مليار هسم بلغت قميهتا حوايل 48.6 مليار درمه .

توزيع حركة التداول بني سوق أبوظيب لألوراق املالية وسوق ديب املايل. يوحض اجلدول رمق )9( 

جدول رقم )9(
�شوق دبي املايل �شوق اأبوظبي لالأوراق املالية املدة من عام 2012 

عدد ال�شفقات احلجم )�شهم( القيمة )درهم( عدد ال�شفقات احلجم )�شهم( القيمة )درهم( املدة من عام 2012 
255,572 17,532,135,740 20,472,221,835 91,600 6,070,270,911 7,256,509,336 الربع األول

157,920 8,796,409,399 11,837,135,452 60,805 3,246,234,755 4,941,713,290 الثاني الربع 

413,492 26,328,545,139 32,309,357,287 152,405 9,316,505,666 12,198,222,626 النصف األول

105,633 6,824,776,347 8,139,858,704 50,739 3,105,939,958 4,587,780,042 الثالث الربع 

102,309 7,312,164,205 8,145,919,510 55,509 3,970,445,087 5,324,379,078 الرابع الربع 

207,942 14,136,940,552 16,285,778,214 106,248 7,076,385,045 9,912,159,120 الثاني النصف 
621,434 40,465,485,691 48,595,135,501 258,653 16,392,890,711 22,110,381,746 العام المجموع خالل 

املالية لالأوراق  اأبوظبي  اإلجمالي�شوق دبي املايل�شوق 

اإجمايلالقيمةاحلجمال�شفقاتالقيمةاحلجمال�شفقاتال�شنة-  ال�شهر
اإجمايل القيمةاإجمايل احلجمال�شفقات

120,4771,316,028,1121,464,340,91636,1492,070,878,2782,164,489,45656,6263,386,906,3903,628,830,372

235,2602,563,668,1392,900,990,045102,5777,607,753,0918,744,746,314137,83710,171,421,23011,645,736,359

335,8632,190,574,6602,891,178,374116,8467,853,504,3719,562,986,066152,70910,044,079,03112,454,164,440

422,8031,228,389,5631,671,264,39480,6104,696,530,0696,743,969,984103,4135,924,919,6328,415,234,378

521,5291,218,383,5192,028,773,41848,7072,475,187,9243,241,323,49570,2363,693,571,4435,270,096,913

616,473799,461,6731,241,675,47928,6031,624,691,4061,851,841,97345,0762,424,153,0793,093,517,452

715,909758,989,6051,139,330,34236,9072,160,903,6512,839,214,38252,8162,919,893,2563,978,544,724

815,7591,239,395,5811,778,375,27831,2551,948,760,5092,234,946,30947,0143,188,156,0904,013,321,587

919,0711,107,554,7721,670,074,42237,4712,715,112,1873,065,698,01256,5423,822,666,9594,735,772,435

1018,6251,216,928,6781,809,736,56638,5462,904,799,4893,120,259,64757,1714,121,728,1674,929,996,213

1118,7001,455,480,7581,683,923,57230,3821,957,998,1182,263,649,87949,0823,413,478,8763,947,573,451

1218,1841,298,035,6511,830,718,93933,3812,449,366,5982,762,009,98451,5653,747,402,2494,592,728,923

258,65316,392,890,71122,110,381,746621,43440,465,485,69148,595,135,501880,08756,858,376,40270,705,517,247إجمالي 2012

تطور قيمة التداول �سهريا بالدرهم خلل عام 2012 فـي �سوق الإمارات للأوراق املالية

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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الرسم البياني رقم )7(
تطور قيمة التداول شهريا بالدرهم خالل عام 2012 في سوق اإلمارات لألوراق المالية

وتبني الر�سوم البيانية التالية جملة من املعطيات بخ�سو�ص حركة التداول يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية.
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الرسم البياني رقم )9(

تطور عدد الصفقات شهرياً في سوق اإلمارات لألوراق المالية خالل عام 2012
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الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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حركة التداول للقطاع وال�سوق
احتل قطاع العقار املركز األول من حيث قمية التداوالت خالل عام 2012 وحبصة بلغت 45.18% من القمية اإلمجالية لألهسم املتداولة، يليه قطاع 
البنوك بنسبة 20.33%، مث قطاع االتصاالت بنسبة 9.43%، مث قطاع اإلستمثار واخلدمات املالية بنسبة 7.48%، مث قطاع اخلدمات بنسبة  %6.04، 
مث قطاع النقل بنسبة 3.99%، مث قطاع التأمني بنسبة 3.96%، مث قطاع الطاقة بنسبة 2.03%، مث قطاع الصناعة بنسبة 1.39%، مث قطاع السلع 

االسهتالكية بنسبة %0.18.  
حركة التداول طبًقا للقطاع خالل عام 2012 يبني اجلدول رمق )11( 

 جدول رقم )11(

قمي التداول بالدرمه وفق القطاع والسوق املايل ونسهبا من اإلمجايل خالل عام 2012   يبني اجلدول رمق )12( 
 جدول رقم )12(

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

الن�شبة قيمة التداول خالل ال�شنة حجم التداول خالل ال�شنة ال�شفقات القطاع
20.33% 14,372,708,085 10,262,067,746 173,058 البنوك

3.96% 2,796,828,034 2,964,888,850 54,846 التأمين

45.18% 31,944,443,517 23,138,424,468 340,308 العقار

2.03% 1,436,749,895 3,036,454,594 23,878 الطاقة

9.43% 6,669,107,866 2,109,588,552 89,080 االتصاالت 

3.99% 2,821,675,795 5,393,376,573 54,544 لنقل ا

7.48% 5,285,257,603 5,611,920,159 82,120 المالية والخدمات  اإلستثمار 

1.39% 983,998,942 1,083,891,458 14,070 الصناعة

0.18% 126,609,873 57,256,385 1,808 االستهالكية السلع 

6.04% 4,268,137,636 3,200,507,617 46,375 الخدمات 

100%  70,705,517,247  56,858,376,402  880,087 العام المجموع 

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

الن�شبةقيم التداول بالدرهمالن�شبةقيم التداول بالدرهمالن�شبةقيم التداول بالدرهم
%20.33 14,372,708,085 %12.55 8,872,345,713 %7.78 5,500,362,373 البنوك

%3.96 2,796,828,034 %2.43 1,715,339,188 %1.53 1,081,488,846 التأمين

%1.39 983,998,942 %0.00 370,009 %1.39 983,628,933 الصناعة

%6.04 4,268,137,636 %5.75 4,068,327,888 %0.28 199,809,748 الخدمات 

%45.18 31,944,443,517 %32.79 23,182,297,472 %12.39 8,762,146,046 العقار

%9.43 6,669,107,866 %4.01 2,832,920,964 %5.43 3,836,186,903 االتصاالت 

لنقل %3.99 2,821,675,795 %3.99 2,821,675,795 %0.00ا

المالية والخدمات  %7.48 5,285,257,603 %7.18 5,077,857,389 %0.29 207,400,215 اإلستثمار 

%2.03 1,436,749,895 %0.00%2.03 1,436,749,895 الطاقة

االستهالكية %0.18 126,609,873 %0.03 24,001,085 %0.15 102,608,787 السلع 

%100.00 70,705,517,246 %68.73 48,595,135,503 %43.27 22,110,381,746 المجموع
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حركة تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة 
هشد عام 2012 تباين يف أسعار عدد من األهسم، إذ ارتفعت القمية السوقية ل� 60 رشكة من أصل 106 رشكة مت تداوهلا يف السوق بيمنا 

اخنفضت أسعار 41 رشكة وحافظت 5 رشاكت عىل سعر إغالقها السابق.

 جسل هسام رشكة إمعار العقارية ورشكة أرابتك القابضة أعىل حركة تداول خالل املدة إذ بلغ جحم التداول لرشكة إمعار العقارية حوايل 
11.7 مليار درمه أي ما يشلك 16.67% من مجمل التداوالت بيمنا شلكت رشكة أرابتك القابضة 6.8 مليار درمه ما يشلك 9.62% من مجمل التداوالت.

 وحقق هسام الرشكة العاملية لزراعة األمساك و رشكة إكتتاب القابضة أكرث زيادة يف سعر الورقة املالية إذ زادت للرشكتني بنسبة 359.02%  
و%242.59 عىل التوايل. مكا جسل هسام املزايا القابضة و رشكة البحرية للتأمني أكرث تراجع حيث اخنفضا بنسبة 70.36% و54.71% عىل التوايل.

يو�شح اجلدول رقم  )13( ال�شركات الأكرث تداول يف �شوق الإمارات لالأوراق املالية

جدول رقم)13( 
األكثر تداوالً حسب القيمة عام 2012

ن�شبة التداول من الإجمايل القيمة املتداولة ن�شبة التغيري قيمة التغيري �شعر الإغالق ال�شركة
16.67% 11,784,907,051.41 1.180 45.91% 3.750 العقارية إعمار  شركة 

9.62% 6,801,341,805.02 0.726 47.92% 2.240 القابضة أرابتك  شركة 

6.32% 4,469,822,422.85 0.350 38.04% 1.270 العقارية الدار 

5.75% 4,067,422,737.35 0.714 143.95% 1.210 تبريد  - المركزي  للتبريد  الوطنية  الشركة 

5.35% 3,784,510,162.09 -0.060 -0.66% 9.070 مؤسسة اإلمارات لالتصاالت

يو�شح اجلدول رقم )14( ال�شركات الأعلى منوا يف الأ�شعار يف �شوق الإمارات لالأوراق املالية.

جدول رقم)14( 
 2012 األكثر إرتفاعاً حسب السعر عام 

ن�شبة التداول من الإجمايل القيمة املتداولة ن�شبة التغيري قيمة التغيري �شعر الإغالق ال�شركة
0.001% 745,426.12 10.95 359.02% 14.000 األسماك لزراعة  العالمية  الشركة 

0.31% 221,099,920.29 0.66 242.59% 0.925 القابضة إكتتاب 

5.75% 4,068,327,887.56 0.71 143.95% 1.210 تبريد  - المركزي  للتبريد  الوطنية  الشركة 

0.68% 481,455,944.16 0.51 119.01% 0.933 التأمين للتأمين وإعادة  دبي اإلسالمية 

4.84% 3,424,880,033.65 0.54 89.05% 1.140 تمويـل

يو�شح اجلدول رقم )15( ال�شركات الأكرث تراجعا يف الأ�شعار يف �شوق الإمارات لالأوراق املالية
جدول رقم)15( 

 2012 األكثر هبوطاً حسب السعر عام 
ن�شبة التداول من الإجمايل القيمة املتداولة قيمة التغيري  ن�شبة التغيري �شعر الإغالق ال�شركة

0.002% 1,322,248.99 -1.77 -70.36 % 0.747 القابضة المزايا 

0.051% 35,858,462.24 -4.65 -54.71 % 3.850 للتأمين البحيرة  شركة 

0.020% 13,854,391.95 -46.50 -45.81 % 55.000 المشرق بنك 

0.009% 6,029,124.68 -1.61 -43.21 % 2.120 للتأمين الوطنية  الوثبة  شركة 

0.004% 2,725,809.53 -0.66 -42.04 % 0.910 شركة أبو ظبي لبناء السفن

املصدر: هيئة	األوراق	املالية	والسلع

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

هيئة األوراق املالية والسلع املصدر: 

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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القيمة ال�شوقية   قيمة التداول
خالل ال�شنة

  عدد ال�شفقات
خالل ال�شنة

  ن�شبة التغيري
خالل ال�شنة

  قيمة التغيري
خالل ال�شنة

اإغالق
2011

اإغالق
2012

ال�شركة

البنوك
16,842,748,117 646,291,246.60 6,133 8.27 % 0.230 2.780 3.010 بنك اأبو ظبي التجاري
7,519,764,686 268,260,855.39 2,829 0.63 % 0.020 3.160 3.180 م�سرف اأبو ظبي الإ�سالمي
1,420,000,000 720,988,400.20 9,447 77.50 % 0.620 0.800 1.420 م�سرف عجمان

0 53,200,492.71 1,048 3.64 % 0.060 1.650 1.710 م�سرف ال�سالم - ال�سودان
1,530,000,000 0.00 % 0.000 1.020 1.020 �سركة اأمالك للتمويل
2,688,000,000 179,253,601.59 904 -34.69 % -0.680 1.960 1.280 بنك ال�سارقة
6,115,055,928 278,509,456.49 206 8.62 % 0.238 2.762 3.000 بنك دبي التجاري
1,772,839,848 332,828,042.43 39 57.50 % 0.460 0.800 1.260 البنك التجاري الدويل
7,635,092,535 1,157,326,766.84 16,685 3.61 % 0.070 1.940 2.010 بنك دبي الإ�سالمي
1,920,033,281 0.00 % 0.000 0.790 0.790 م�سرف المارات الإ�سالمي

426,907,221 0.00 % 0.000 776.164 776.164 بنك المارات لال�ستثمار
15,839,657,963 300,971,917.51 3,429 -3.06 % -0.090 2.940 2.850 الإمارات دبي الوطني
34,800,000,000 2,300,344,890.26 16,279 50.16 % 3.875 7.725 11.600 بنك اخلليج الأول

922,625,000 9,055,528.95 78 -10.29 % -0.350 3.400 3.050 دار التمويل
0 2,792,645,948.48 56,707 -17.52 % -0.089 0.508 0.419 بيت التمويل اخلليجي

2,125,000,000 64,617,928.81 215 14.99 % 0.222 1.478 1.700 بنك الإ�ستثمار
9,299,233,625 13,854,391.95 19 -45.81 % -46.500 101.500 55.000 بنك امل�سرق

39,907,951,685 927,683,026.46 5,024 26.99 % 2.189 8.111 10.300 بنك اأبو ظبي الوطني
5,005,000,000 27,965,129.90 10 0.00 % 0.000 4.550 4.550 بنك الفجرية الوطني
2,960,000,028 41,066,328.16 91 2.21 % 0.040 1.810 1.850 بنك اأم القيوين الوطني
2,231,460,000 63,712,239.35 930 9.52 % 0.080 0.840 0.920 م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي
6,247,823,868 219,952,690.40 458 -9.80 % -0.445 4.545 4.100 راأ�س اخليمة الوطني

0 129,968,304.70 3,747 29.74 % 0.116 0.390 0.506 م�سرف ال�سالم - البحرين
1,140,000,000 3,424,880,033.65 45,463 89.05 % 0.537 0.603 1.140 متويـل
3,068,915,942 33,560,973.58 59 -15.38 % -0.560 3.640 3.080 البنك العربي املتحد
7,561,743,750 385,769,890.88 3,258 4.84 % 0.140 2.890 3.030 بنك الأحتاد الوطني

178,979,853,476 14,372,708,085.29 173,058 المجموع

السلع االستهالكية
1,308,000,000 83,632,097.73 1,538 26.74 % 0.460 1.720 2.180 جمموعة اأغذية
1,190,000,000 745,426.12 60 359.02 % 10.950 3.050 14.000 ال�سركة العاملية لزراعة الأ�سماك
1,102,500,000 23,267,462.25 32 17.79 % 1.850 10.400 12.250 دبي للمرطبات

181,500,000 0.00 % 0.000 6.050 6.050 الإمارات للمرطبات )جيما(
125,000,000 4,556,140.57 64 -26.04 % -0.440 1.690 1.250 فودكو القاب�سة
698,000,000 0.00 % 0.000 6.980 6.980 اخلليج للموا�سي

71,750,000 62,502.87 7 17.14 % 0.420 2.450 2.870 غلفا للمياه املعدنية

 جدول رقم )16(
حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة

)../ يتبع(
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)../ يتبع(

90,720,000 13,675,123.06 103 -27.08 % -0.390 1.440 1.050 �سركة را�س اخليمة للدواجن و العلف
140,000,000 0.00 % 0.000 5.600 5.600 الأغذية املتحدة

90,008,875 671,120.00 4 -9.99 % -33.041 330.591 297.550 كايبارا لاللبان
4,997,478,875 126,609,873 1,808 المجموع

الطاقة
2,970,900,585 1,249,447,162.97 21,455 0.00 % 0.000 0.450 0.450 دانة غاز
8,466,000,000 187,302,732.47 2,423 13.33 % 0.160 1.200 1.360 اأبوظبي الوطنية للطاقة

11,436,900,585 1,436,749,895.44 23,878 المجموع

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

192,912,720 2,725,809.53 158 -42.04 % -0.660 1.570 0.910 �سركة اأبو ظبي لبناء ال�سفن
129,981,278 0.00 % 0.000 193.350 193.350 العربية لل�سناعات الثقيلة

1,190,000,000 61,191,370.43 2,391 -32.67 % -0.330 1.010 0.680 اأركان ملواد البناء
0 0.00 % 0.000 3.220 3.220 اجلزيرة للمنتجات احلديدية )*(

171,000,000 15,867,628.62 282 -41.84 % -0.410 0.980 0.570 �سركة اأبو ظبي ملواد البناء )بلدكو(
254,265,000 202,005.00 2 -0.50 % -0.010 2.020 2.010 الفجرية ل�سناعات البناء
323,837,440 626,852.02 29 -13.33 % -0.140 1.050 0.910 اأ�سمنت الفجرية
829,307,788 14,357,481.74 321 42.25 % 0.300 0.710 1.010 �سركة اإ�سمنت اخلليج

2,369,753,795 138,118,068.88 313 48.97 % 0.993 2.027 3.020 �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية)جلفار(
1,047,696,000 370,008.88 25 44.55 % 0.900 2.020 2.920 الأ�سمنت الوطنية

0 0.00 % 0.000 21.700 21.700 جمموعة ال�سناعات الوطنية
275,880,000 43,304,828.12 156 40.74 % 0.220 0.540 0.760 اأ�سمنت اأم القيوين
324,280,000 523,264,334.67 9,317 4.69 % 0.030 0.640 0.670 �سركة راأ�س اخليمة لالأ�سمنت
810,090,679 67,407,981.59 716 -25.85 % -0.380 1.470 1.090 �سركة �سرياميك راأ�س اخليمة
630,450,000 92,044,416.98 102 -15.63 % -0.250 1.600 1.350 راأ�س اخليمة ل�سناعة الأ�سمنت الأبي�س
431,307,203 21,925,875.39 150 56.00 % 0.280 0.500 0.780 اأ�سمنت ال�سارقة
548,939,160 2,592,280.30 108 -25.45 % -0.280 1.100 0.820 �سركة اإ�سمنت الحتاد

9,529,701,063 983,998,942.15 14,070 المجموع

التأمين
480,000,000 16,903,208.00 14 -17.95 % -7.000 39.000 32.000 �سركة العني للتاأمني
962,500,000 35,858,462.24 15 -54.71 % -4.650 8.500 3.850 �سركة البحرية للتاأمني

2,025,000,000 11,998,544.40 54 -10.00 % -0.600 6.000 5.400 �سركة اأبو ظبي الوطنية للتاأمني
168,750,000 0.00 % 0.000 300.000 300.000 الفجرية الوطنية للتاأمني
278,800,000 7,869,291.10 94 39.40 % 0.192 0.488 0.680 �سركة اخلزنة للتاأمني
383,500,000 153,400,000.00 8 0.00 % 0.000 383.500 383.500 الالين�س للتاأمني
210,624,750 481,455,944.16 9,623 119.01 % 0.507 0.426 0.933 دبي الإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني
331,312,680 0.00 % 0.000 81.806 81.806 �سركـة اأورينت للتاأمني

القيمة ال�شوقية   قيمة التداول
خالل ال�شنة

  عدد ال�شفقات
خالل ال�شنة

  ن�شبة التغيري
خالل ال�شنة

  قيمة التغيري
خالل ال�شنة

اإغالق
2011

اإغالق
2012

ال�شركة

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

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام

حسبت إدراجها خالل العام  )*( مالحظة: 
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)../ يتبع(

0 49,856.80 6 -14.74 % -0.280 1.900 1.620 املجموعة العربية للتاأمني - اأريج
292,600,000 0.00 % 0.000 2.090 2.090 للتاأمني الإ�سكندنافية 

1,046,500,000 27,300,000.00 3 0.00 % 0.000 4.550 4.550 ال�سقر الوطنية للتاأمني
381,600,000 6,029,124.68 37 -43.21 % -1.613 3.733 2.120 �سركة الوثبة الوطنية للتاأمني

52,400,000 97,779,227.40 3,727 -21.44 % -0.143 0.667 0.524 دار  التكافل
600,000,000 10,950,771.97 9 2.56 % 0.150 5.850 6.000 �سركة الظفرة للتاأمني
272,000,000 4,959,687.38 21 4.21 % 0.110 2.610 2.720 �سركة دبي للتاأمني
265,650,000 128,593.95 10 13.38 % 0.271 2.029 2.300 �سركة دبي الوطنية للتاأمني
824,850,000 28,058,144.42 62 -4.53 % -0.290 6.400 6.110 �سركة الإمارات للتاأمني
100,000,000 93,229,643.00 2,823 5.26 % 0.020 0.380 0.400 الهالل الأخ�سر للتاأمني
118,800,000 3,559,621.92 38 10.00 % 0.090 0.900 0.990 دار التاأمني
150,000,000 832,000,071.34 16,109 -17.36 % -0.210 1.210 1.000 ميثـاق للتاأميـن التكـافلي

1,139,651,251 11,103,886.56 16 13.43 % 0.900 6.700 7.600 ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة
3,117,636,844 16,875.00 1 -4.93 % -0.350 7.100 6.750 �سركة عمان للتاأمني

375,000,000 39,375.00 1 -2.60 % -0.100 3.850 3.750 راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني
739,310,000 761,861,770.83 15,970 7.38 % 0.042 0.569 0.611 الإ�سالمية العربية للتاأمني
687,500,000 5,428,863.96 2 -4.76 % -0.250 5.250 5.000 ال�سارقة للتاأمني

93,600,000 177,283,346.04 5,589 4.17 % 0.025 0.599 0.624 تكافل الإمارات
506,000,000 6,513,415.00 3 -10.79 % -0.612 5.672 5.060 تـكـافـل
200,000,000 0.00 % 0.000 2.000 2.000 �سركة التاأمني املتحدة
370,651,882 3,059,456.44 16 -31.71 % -0.520 1.640 1.120 �سركة الإحتاد للتاأمني
153,000,000 19,990,852.70 595 61.90 % 0.390 0.630 1.020 الوطنية للتكافل

16,327,237,407 2,796,828,034.29 54,846 المجموع

اإلستثمار والخدمات المالية
0 79,442,812.95 2,423 50.11 % 0.226 0.451 0.677 املدينة للتمويل وال�ستثمار 

8,160,000,000 3,292,951,686.83 43,670 21.43 % 0.180 0.840 1.020 �سوق دبي املايل
3,122,388,641 1,314,552,530.73 22,404 40.83 % 0.247 0.605 0.852 �سركة دبي لالإ�ستثمار

0 221,099,920.29 5,663 242.59 % 0.655 0.270 0.925 اإكتتاب القاب�سة
623,384,000 97,437,733.44 1,860 65.71 % 0.138 0.210 0.348 اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة

0 0.00 % 0.000 0.615 0.615 الإ�ستثمار العاملي
0 431,976.06 36 -31.95 % -0.277 0.867 0.590 الإ�ست�سارات املالية
0 0.00 % 0.000 4.000 4.000 املجموعة الدولية لالإ�ستثمار
0 606,419.93 51 0.00 % 0.000 0.700 0.700  عمان والمارات لال�ستثمار

القاب�سة
1,043,398,125 206,793,794.59 3,587 12.24 % 0.060 0.490 0.550 الواحة كابيتال

584,685,000 71,940,728.36 2,426 -0.18 % -0.001 0.550 0.549 �سعاع كبيتال
13,533,855,766 5,285,257,603.18 82,120 المجموع

القيمة ال�شوقية   قيمة التداول
خالل ال�شنة

  عدد ال�شفقات
خالل ال�شنة

  ن�شبة التغيري
خالل ال�شنة

  قيمة التغيري
خالل ال�شنة

اإغالق
2011

اإغالق
2012

ال�شركة

حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة )../ تابِع(
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العقار
5,188,113,952 4,473,219,679.20 56,113 38.04 % 0.350 0.920 1.270 الدار العقارية
3,516,240,000 6,806,189,851.86 58,903 47.92 % 0.726 1.514 2.240 �سركة اأرابتك القاب�سة

22,400,000 0.00 % 0.000 2.240 2.240 �سركة دبي للتطوير
2,033,856,000 1,187,951,216.47 21,470 65.26 % 0.139 0.213 0.352 �سركة ديار للتطوير
1,609,813,334 2,505,421,645.18 34,242 -6.19 % -0.046 0.750 0.704 دريك اآند �سكل

22,861,230,000 11,853,835,695.94 97,075 45.91 % 1.180 2.570 3.750 �سركة اإعمار العقارية
615,000,000 308,892,667.61 6,503 78.26 % 0.180 0.230 0.410 اإ�سراق العقارية

0 1,322,248.99 146 -70.36 % -1.773 2.520 0.747 املزايا القاب�سة
760,000,000 456,809,088.79 7,264 31.03 % 0.090 0.290 0.380 راأ�س اخليمة العقارية

3,281,250,000 3,523,224,610.29 39,996 47.06 % 0.400 0.850 1.250 �سروح العقارية 
1,329,908,311 827,576,813.15 18,596 53.10 % 0.137 0.258 0.395 �سركة الإحتاد العقارية

41,217,811,596 31,944,443,517.48 340,308 المجموع

 الخدمات
1,164,533,760 27,145,131.76 142 -10.28 % -0.330 3.210 2.880 �سركة طريان اأبو ظبي
1,770,000,000 90,484,716.66 225 -19.55 % -0.430 2.200 1.770 �سركة اأبو ظبي الوطنية للفنادق

420,000,000 0.00 % 0.000 0.700 0.700 الفردو�س القاب�سة
250,504,056 6,871,293.61 25 -19.13 % -0.660 3.450 2.790 �سركة الإمارات للقيادة
796,950,000 2,278,453.38 73 -33.67 % -0.670 1.990 1.320 اخلليج الطبية

1,126,000,000 27,992,614.20 81 42.17 % 1.670 3.960 5.630 املوؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة و الفنادق
2,278,485,020 45,037,538.54 171 9.17 % 0.840 9.160 10.000 اجلرافات البحرية

0 0.00 % 0.000 5.780 5.780 جممعات الأ�سواق التجارية )*(
294,489,800 4,068,327,887.56 45,658 143.95 % 0.714 0.496 1.210 ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد

8,100,962,636 4,268,137,635.71 46,375 المجموع

 االتصاالت
15,954,285,713 1,486,894,471.57 16,328 20.76 % 0.600 2.890 3.490 الت�سالت املتكاملة -دو
71,708,689,800 3,778,476,727.83 47,625 -0.66 % -0.060 9.130 9.070 موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت

0 1,346,026,492.15 24,197 12.23 % 0.084 0.687 0.771 هت�س تيليكوم القاب�سة
0 35,769,813.60 183 -32.92 % -52.500 159.500 107.000 ات�سالت قطر
0 21,940,361.21 747 7.77 % 0.080 1.030 1.110 ال�سركة ال�سودانية لالأت�سالت املحدودة

87,662,975,513 6,669,107,866.36 89,080 المجموع

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

3,896,694,500 1,304,231,973.70 23,926 42.49 % 0.249 0.586 0.835 العربية للطريان
2,928,200,000 522,634,714.69 5,873 11.11 % 0.200 1.800 2.000 اأرامك�س

450,160,000 994,809,106.38 24,745 26.51 % 0.057 0.215 0.272 اخلليج للمالحة القاب�سة
7,275,054,500 2,821,675,794.77 54,544 المجموع

379,061,831,416 70,705,517,247.27 880,087 المجموع الكلي

القيمة ال�شوقية   قيمة التداول
خالل ال�شنة

  عدد ال�شفقات
خالل ال�شنة

  ن�شبة التغيري
خالل ال�شنة

  قيمة التغيري
خالل ال�شنة

اإغالق
2011

اإغالق
2012

ال�شركة

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

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام

حسبت إدراجها خالل العام  )*( هيئة األوراق املالية والسلعمالحظة:  املصدر: 
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ن�شبة التغري بني عامي      ال�شوق
2008-2007

ن�شبة التغري بني عامي 
2009-2008  

ن�شبة التغري بني عامي  
2010-2009 

ن�شبة التغري بني عامي      
2011-2010 

ن�شبة التغري بني عامي      
2012-2011 

%75.53%45.30%50.10%50.80-%58.10-السعودية - باللاير

%24.73%44.80-%57.70-%21.90-%52.50-اإلمارات - بالدراهم

بالدينار  - %19.09%51.40-%12.60-%57.90-%20.10-الكويت 

%26.23-%14.30%138.00%76.40-%11.50قطر - باللاير

Dow Jones - 23.33-%7.40-%24.70-%22.70-%20.10-أميركا%

يعرض اجلدول األداء السنوي ملؤرشات أسواق األوراق املالية يف الدولة وبعض األسواق اخلليجية والعاملية وذلك خالل عام 2012.
جاء أداء مؤرش ديب املايل يف الصدارة ويليه سوق أبوظيب لألوراق املالية عىل مستوى األسواق اخلليجية، مكا أن أداء األسواق العاملية بشلك 

عام اكن إجيابيا.

 
الأداء موؤ�شرات الأ�شواق املالية

29.06% ألمانيا
22.94% اليابان
19.89% سوق دبي المالي
15.23% فرنسا
13.41% أمريكا - األس آند بي 500

9.52% المالية سوق أبوظبي لألوراق 
7.26% أمريكا - داو جونز
5.98% السعودية
2.06% الكويت
1.15% ُعمان

-4.79% قطر
-6.83% البحرين

مقارنة الأداء ال�سنوي املوؤ�سرات اأ�سواق الأوراق املالية يف عدد من دول العامل
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الرسم البياني رقم )11(
مقارنة األداء السنوي لمؤشرات األوراق المالية

 فـي عدد من دول العالم خالل 2012

مواقع األسواق املالية واخلليجية وبلومربج املصدر: 

مواقع األسواق املالية واخلليجية وبلومربج املصدر: 

•	حققت معدالت أجحام التداوالت اليومية إرتفاعًا يف لك من أسواق السعودية واإلمارات والكويت يف العام 2012، بيمنا هشدت اخنفاضًا يف لك 

Dow Jones لنفس العام. من سويق قطر وأمرياك - 

مقارنة ن�سب تغيري معدلت اأحجام التداول

 :2012 عىل بيانات نسب تغري معدالت أجحام التداول اليومية يف بعض األسواق اخلليجية والعاملية بني عايم 2007 –  حيتوي اجلدول رمق )18( 
اكن تأثري األزمة العاملية كبريًا يف 2008 عىل إقبال املستمثرين عىل أسواق األوراق املالية يف مجيع دول العامل وأسواق دول اخلليج خاصًة، 

فاخنفضت أجحام التداول بشلك ملحوظ.

يحتوي اجلدول رقم )18( على بيانات ن�شب تغري معدلت اأحجام التداول اليومية يف بع�ض الأ�شواق اخلليجية والعاملية بني عامي 2007 – 2012:
جدول رقم )18(

جدول رقم )17(

مقارنة اأداء �سوق الإمارات ببع�ض الأ�سواق اخلليجية والعاملية
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اأ�سواق ال�سلع
	 تتوىل هيئة األوراق املالية والسلع اإلرشاف عىل بورصة ديب للذهب والسلع مبقتىض الصالحيات املخولة هلا باإلرشاف والرقابة عىل •

أسواق رأس املال والسلع يف الدولة، وقد مت يف عام 2006 توقيع مذكرة تفامه بني لك من اهليئة والبورصة هبدف تعزيز اإلفصاح 
وشفافية التعامالت مبا خيدم مصلحة املستمثرين.

	 عرب منظومة معل رقابية تكفل سالمة التعامالت وتسوية مجيع احلسابات • الوحيدة من نوعها يف املنطقة -  ويمت اإلرشاف عىل البورصة – 
بعد احلصول عىل املوافقات الالزمة.

	 واكنت بورصة ديب للذهب والسلع قد أمُسست مبقتىض قرار اهليئة رمق 157 لسنة 2005؛ إذ حصلت البورصة عىل ترخيص مبزاولة •
نشاطها يف 15 نومفرب من هذا العام، بعد أن راجعت اهليئة أنمظهتا ولواحئها الداخلية. وقد جرت أول معلية تداول يف هذه البورصة 

يف 22 نومفرب من العام ذاته.

	 وفميا ييل استعراض ألمه ماحتقق يف سوق تداول السلع بالدولة خالل عام 2012:•

اأداء واإجنازات �سوق ال�سلع يف عام 2012
	 يف عام 2012 شلكت اهليئة فريقًا ولكفته مبراجعة األنمظة املتعلقة بالسلع. وقام الفريق الذي يضم ممثلني من بورصة ديب للذهب والسلع •

لسنة 2005 بشأن إدراج وتداول السلع وعقود السلع. وقد أدى ذلك  بأداء مهمته، حيث أوىص بإجراء تعديالت يف قرار اهليئة رمق )157/ر( 
تعزيزًا ملتطلبات الرتخيص واإلرشاف املتعلقة  لسنة 2012 يف هشر أكتوبر 2012 لتعديل القرار رمق )157/ر(  إىل إصدار القرار رمق )56( 

برشاكت وساطة السلع.

	 قدمت البورصة مقرتحًا للهيئة تطلب مهنا املوافقة عىل إدراج العقود اآلجلة عىل أساس مؤرش األهسم املدرجة يف سوق مومباي، وقد أعطت •
اهليئة موافقهتا املبدئية هلذا الطلب والذي يقيض بتسوية هذه العقود اآلجلة املقرتحة نقدًا فور انهتاء مدة صالحيهتا.

الرسم البياني رقم )12(
2012 عدد العقود المتداولة شهريا خالل 
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الرسم البياني رقم )13(
2012 قيمة عقود السلع المتداولة شهريا خالل 
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	 يف إبريل 2012 مت إدراج العقود اآلجلة للنحاس اليت أعطت اهليئة موافقهتا املبدئية إلدراجها يف هشر نومفرب عام 2011. وقد ليق إدراج •
هذه العقود اآلجلة للنحاس اليت يمت تسويهتا نقدَا ترحيبًا كبريًا من قبل الوسطاء واملستمثرين.

	 مراعاة ملصاحل املتداولني يف عقود السلع املدرجة يف البورصة، أصدرت اهليئة رخصة لثالث رشاكت ملزاولة نشاطات الوساطة يف البورصة.•

	 هشدت البورصة ارتفاعًا قدره %137 يف جحم تداول العقود اآلجلة وخيارات عقود السلع يف 2012 مقارنة بعام 2011، وقد جسلت البورصة •
تداوالت بلغت 9,601,553 عقدًا من خالل 6,715,498 صفقة منفذة بقمية إمجالية تقدر ب� 372,83 مليار دوالر أمرييك.

	 اكنت أكرث العقود املنفذة يف 2012 يه العقود اآلجلة للروبية اهلندية، حيث جسلت هذه العقود فقط 8,638,993 عقدًا منفذة، أي ما يعادل •
%89,97 من إمجايل العقود املنفذة يف البورصة.

	 ارتفع جحم تداول عقود الذهب اآلجلة بنسبة %42 عن عام 2011 مجّسلة 552,001 عقدًا •

	 أطلقت البورصة أول عقد حناس آجل يف منطقة الرشق األوسط ومشال أفريقيا•

	 التعاون بني الطرفني يف جمال تطوير املنتجات، وإدارة • للسلع بالصني وذلك لتهسيل  البورصة مذكرة تفامه مع بورصة داليان  وقعت 
املخاطر املتعلقة باألسعار وتبادل املعلومات اخلاصة باألسواق.

	 يف 2012 دشنت البورصة أول أاكدميية لتداول املشتقات يف الرشق األوسط. تقدم األاكدميية حلقات دراسية وورش معل عرب االنرتنت •
رشحية املتداولني اجلدد واملستمثرين األفراد الذين  باإلضافة إىل دورات متنح هشادات معمتدة وتسهتدف رشحيتني من امجلهور مها: 
يسعون لالستفادة من فرص االستمثار يف املشتقات، ورشحية الرشاكت الكربى واملؤسسات اليت تبحث عن أدوات حتوط فعالة إلدارة 

خماطر العمالت والسلع.

	 البورصة كأفضل بورصات السلع يف العامل لعام 2012.• اختارت املجلة العملية املهشورة "جلوبال بانكن آند فاينانس" 

	 جائزة أفضل عقد يف العام للعقود اآلجلة للروية اهلندية بديب • مكا منحت جملة عاملية مهشورة أخرى "فيوتشريز آند أوبشيزن وورلد" 
املدرجة يف البورصة.
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الرسم البياني رقم )14(

السابقة باألعوام  المنفذة وقيمتها مقارنة  العقود  عدد 
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عدد العقود المنفذة وقيمتھا مقارنة باألعوام السابقة

عدد العقود المنفذة )مليار دوالر أمريكي(قيمة العقود المنفذة 

 جدول رقم )19(

السابقة  باألعوام  المنفذة وقيمتها مقارنة  العقود  عدد 

التغيريعدد العقود املتداولةالقيمة )مليون دولر اأمريكي(العام
2006-200515,453615,898

200734,678907,43947%

200857,4291,142,49326%

200978,7141,503,90532%

2010104,1831,925,46328%

2011185,1284,044,138110%

2012372,8329,601,553137%

اأ�سواق ال�سلع
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الرسم البياني رقم )15(

2012 حسب نوع السلعة النسبة اإلجمالية لحجم التداول خالل العام 

 جدول رقم )20(
إحصائيات التداول - المقارنة بين 2011 و2012

 التغيريعدد العقود املتداولةال�شلع
%

القيمة 
التغيري)مليون دولر اأمريكي(

%
التغيريعدد ال�شفقات

%
201220112012201120122011

%6,119,5341,929,407217%320,118.97133,936.72139%8,638,9933,184,979171الروبية الهندية

%427,929208,059106%29,379.4019,155.8753%552,001389,01942الذهب
%52-35,86874,882%23-11,925.6615,566.48%17-184,096220,916اليورو
137,887NANA5,412.25NANA80,281NANAالنحاس

%51-14,00628,412%64-2,248.836,271.54%64-28,37677,927الجنيه االسترليني
%58-13,30631,869%54-1,859.504,028.54%54-19,64342,640خام غرب تكساس

%13-6,7897,765%20-724.31909.81%20-11,67514,570الين الياباني
%72-7,83028,000%78-367.851,674.73%74-11,61944,870الفضة

%59-4,94412,039%68-510.911,581.59%68-9,86230,406الدوالر األسترالي
%49-2,3594,602%64-153.19424.84%63-3,0718,326الدوالر الكندي

%86-1,78512,560%92-130.811,576.60%91-2,43326,785الفرنك السويسري
%70-8672,897%36-0.600.94%49-1,8973,700خيارات الروبية
---------خيارات الذهب

---------زيت الوقود
---------الفوالذ

---------خام برنت
Total9,601,5534,044,138137%372,832.28185,127.67101%6,715,4982,340,492187%

الروبية الھندية
89.97%

الذھب
5.75%

اليورو
1.92%

النحاس
1.44%

الجنيه االسترليني
0.30%

خام غرب تكساس
0.20%

الين الياباني
0.12%

الفضة
0.12%

الدوالر األسترالي
0.10%

Other
0.92%

حسب نوع السلعة 2012عدد عقود السلع المتداولة  خالل العام 
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الأ�سواق  هذه  داخل  التعامالت  تنظيم  خالل  من  وال�سلع،  املالية  الأوراق  اأ�سواق  باأداء  بالرتقاء  بالهيئة  املنوط  الدور  اإطار  يف 
ت�سريعية متطورة  وو�سع منظومة  املالية،  واخلدمات  الو�ساطة  و�سركات  املدرجة  وال�سركات  الأ�سواق  على  والرقابة  والإ�سراف 
-وفق اأف�سل املمار�سات العاملية- مبا ميكن من احلفاظ على حقوق امل�ستثمرين، ا�ستطاعت الهيئة خالل العام 2012 حتقيق 

عدد من الإجنازات الالفتة كان اأبرزها:
بن  دمحم  الشيخ  المسو  صاحب  تكرمي  	•

راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 
هيئة  جملس الوزراء حامك ديب )رعاه هلل( 
فوزها  مبناسبة  والسلع  املالية  األوراق 
يف  املمتزية  االحتادية  اجلهة  جبائزيت 
الفين  جمال فرق العمل )الفريق التقين/ 
الوزراء  جملس  رئيس  ووسام  املمتزي(، 
يف  وذل��ك  اإلداري،  املجال  يف  للمتزي 
لألداء  اإلم��ارات  جبائزة  الفائزين  حفل 
برناجم  عن  املنبثقة  املمتزي  احلكويم 
الشيخ خليفة للمتزي احلكويم يف دورهتا 

الثانية. 

تأسيس قاعة السوق املايل االفرتايض  	•

تفضل  وقد  الشارقة،  جبامعة  للتدريب 
سلطان  الدكتور/  الشيخ  المسو  صاحب 
حامك  األعىل  املجلس  عضو  القامسي 

الشارقة بافتتاح القاعة.

تنظمي  يف  وشاركت  اهليئة  استضافت  	•

"¬امل��ؤمت��ر ال���دويل ال��راب��ع والعرشين 

اإللكرتوين  لإلفصاح  الدولية  لملنمظة 
الرشق  مبنطقة  األوىل  لملرة   ،"XBRL

من   450 حن��و  ومب��ش��ارك��ة  األوس����ط، 
 40 حنو  ميثلون  واخل��رباء  املتخصصني 
-مت  امل��ؤمت��ر  نتاجئ  ض��وء  ويف  دول���ة.. 
تطبيق املرحلة  لملرة األوىل يف املنطقة- 
الثانية من مرشوع تعممي نظام اإلفصاح 
اإللكرتوين عىل مجيع الرشاكت املدرجة 

باألسواق املالية بالدولة.

نظام  العام  خ��الل  اهليئة  أص��درت  مكا  	•

األنمظة  ومجم��وع��ة  ال��س��وق"،  "صانع 

املرتبطة به، ويعد صدور هذا النظام نقلة 
نوعية يف مسرية األسواق املالية بالدولة، 
األس��واق  يف  نوعه  من  األول  يعد  مكا 

املالية اخلليجية.

توقيع مذكرات تفامه مع عدد من اهليائت  	•

املناظرة والرشاكء احملليني، وقد توجت 
بتوقيع  اإلط��ار  هذا  يف  اجلهود  جهود 
اهليئة مذكرة تفامه متعددة األطراف مع 
املالية  األسواق  هليائت  العاملية  املنمظة 

مهاًم  معيارًا  التوقيع  ويعد   ،‘"IOSCO"

العاملية  املالية  املؤسسات  إليه  تستند 
املالية، فضال عن  يف تصنيف األسواق 
جهات  مع  ثنائية  تفامه  مذكرات  توقيع 

مناظرة مثل بلجياك ولوكمسربج.

اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام

املبىن اجلديد لفرع هيئة األوراق 
املالية والسلع بديب 
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الت�سريعي: امل�ستوى 
مت إصدار مخسة أنمظة جديدة تضمنت:

قرار جملس إدارة اهليئة رمق )46(  لسنة 2012 بشأن نظام صانع  	•

السوق، وتعد اهليئة أوىل هيائت األوراق املالية اليت تصدر هذا 
النظام يف أسواق املنطقة.

قرار جملس إدارة اهليئة رمق )47(  لسنة 2012 بشأن نظام إقراض  	•

واقرتاض األوراق املالية.

لسنة 2012 بشأن نظام بيع  قرار جملس إدارة اهليئة رمق )48(   	•

األوراق املالية عىل املكشوف.

قرار جملس إدارة اهليئة رمق )49(  لسنة 2012 بشأن نظام توفري  	•

السيولة.

النظام  بشأن   2012 لسنة    )37( اهليئة رمق  إدارة  ق��رار جملس  	•

اخلاص بصناديق االستمثار.

مكا مت إجراء تعديالت عىل مخسة أنمظة أخرى يه: 

قرار جملس إدارة اهليئة رمق )3(  لسنة 2000 بشأن النظام اخلاص  	•

باإلفصاح والشفافية.

قرار جملس إدارة اهليئة رمق )17(  لسنة 2011 بشأن نظام التسوية  	•

.)DVP( عىل أساس التسلمي مقابل الدفع

قرار جملس إدارة اهليئة رمق )2(  لسنة 2001 بشأن النظام اخلاص  	•

بالتداول واملقاصة والتسويات ونقل امللكية وحفظ األوراق املالية.

قرار جملس إدارة اهليئة رمق )25/ر( لسنة 2008 يف شأن التداول  	•

باهلامش 

لسنة 2005 بشأن نظام  قرار جملس إدارة اهليئة رمق )157/ر(   	•

إدراج وتداول السلع وعقود السلع.

التأخري عن  غرامات  بشأن  قرار  وباإلضافة إىل ذلك مت إصدار 
سداد رسوم جتديد اإلدراج للرشاكت املسامهة العامة.

امل�ستوى الرقابي: 
رشك��ة من رشاكت  إج��راء معليات التفتيش ال��دوري عىل )71(  	•

الوساطة يف لك من األوراق املالية والسلع. 

إجراء معليات التفتيش املفاجئ عىل )31( من رشاكت الوساطة يف  	•

األوراق املالية. 

من رشاكت اخلدمات  إجراء معليات التفتيش املفاجئ عىل )5(  	•

املالية. 

إجراء معليات التفتيش املشرتكة مع اجلهات ذات العالقة )سلطة  	•

من رشاكت الوساطة.  عىل )6(  ديب للخدمات املالية( 

مراقبة املوقف املايل لرشاكت الوساطة، وإعداد )12( بيانًا مجمعًا  	•

تكرمي هيئة األوراق املالية والسلع - ممثلة  	•

تقديرًا  التنفيذي-  الرئيس  خشص  يف 
لإلهسامات البارزة اليت قدمها يف جمال 
صناعة اخلدمات املالية. وقد قام معدة يح 
إدارة  جملس  رئيس  ونائبه  بلندن  املال 
 )CISI( واالستمثار  املالية  األوراق  معهد 
-إحدى أبرز اجلهات العاملية املتخصصة 
صناعة  جمال  يف  العاملني  تأهيل  يف 
التنفيذي  الرئيس  مبنح  املالية-  اخلدمات 
للهيئة الزمالة الرشفية كأول خشصية من 

خارج اململكة املتحدة تنال هذا التقدير.

ويف إطار تطبيقها ملعايري األمن وامحلاية  	•

إدارة  حصلت  املعلومات،  تقنية  ملشاريع 
 ISO أيزو  هشادة  عىل  املعلومات  تقنية 
27001:2005 ألمن املعلومات، وذلك تأكيدًا 

جلدارهتا وما حققته من خطوات واختذته 

الشبكة  وحتديث  لتطوير  إج��راءات  من 
األم��ن  مستوى  رف��ع  هب��دف  الداخلية 
وامحلاية. مكا حصلت اهليئة عىل هشادة 
مراجعة  يف   ISO  10002:2004 اجل��ودة 
مالحظات املتعاملني، وبذلك تصبح اهليئة 
يف طليعة اجلهات االحتادية اليت فازت 

هبذه الهشادة.

بدء اهليئة خالل الربع األخ��ري من العام  	•

مزاولة نشاطها من املقر اجلديد لفرعها 
بديب، الذي انهتت أمعال بنائه وجتهزيه 
يتفق  ومبا  العاملية،  املعايري  أرىق  وفق 
ويضم  اخلرضاء،  األبنية  مواصفات  مع 
ماكتب ملوظيف اهليئة، وقاعات الستقبال 
األوراق  هيائت  احتاد  ومقر  املتعاملني، 
املالية العربية، ومركز هيئة األوراق املالية 
والسلع للتدريب الذي حيتوي عدة قاعات 

تستوعب أعدادًا كبرية من الدارسني، مكا 
مت تزويد املبىن بقاعة مؤمترات متطورة، 

وجتهزيات فنية وتقنية عالية.

فوز إدارة املوارد البرشية والشؤون املالية  	•

األوسط  الرشق  مستوى  عىل  جبائزتني 
يف جمال التوطني مها "أفضل مبادرات 
التوطني يف القطاع العام 2012"، وجمال 
جاذبة  لبيئة  االسرتاتيجيات  "أفضل 

للحفاظ عىل املوارد البرشية 2012".

فوز موقع  اهليئة عىل "فيس بوك" جبائزة  	•

اهليائت  فئة  تفاعلية/  منصة  "أفضل 
الرمسية واجلهات احلكومية العامة"، يف 
مسابقة "جائزة درع احلكومة اإللكرتونية" 
للتمنية  العربية  املنمظة  نمظهتا  ال��يت 
اإلنرتنت يف  جوائز  وأاكدميية  اإلداري��ة 

املنطقة العربية.

وميكن رصد أمه إجنازات اهليئة خالل العام وفق ستة حماور، وذلك عىل النحو التايل: 
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مبوقف الرشاكت من فصل احلسابات، واملالءة املالية الهشرية، 
وآجال الذمم املدينة الهشرية الواردة من الرشاكت.

التدقيق عىل تداوالت املطلعني خالل فرتة احلظر البيانات املالية،  	•

تقارير ربع سنوية. وإعداد )4( 

متابعة مدى الزتام رشاكت الوساطة بمنوذج اتفاقية فتح احلساب  	•

املوحد مع العمالء الصادر عن اهليئة.

 ،running  frontاستباقية تداول  لعمليات  حاالت   )6( عدد  رصد  	•

 ،manipulation  marketحاالت تالعب بعمليات التداول وعدد )10( 
وعدد )7( حاالت تداول مطلعني insider trading، مت إحالهتم مجيعًا 

لإلدارة املعنية للدراسة واختاذ اإلجراءات املناسبة بشأهنم.

نظام  استخدام  كيفية  عىل  الوساطة  رشاكت  موظيف  تدريب  	•

.XBRL اإلفصاح اإللكرتوين

تدريب بعض موظيف الداخلية عىل كيفية رصد وكشف التالعبات  	•

يف سوق اإلمارات، وإعداد عرض تقدميي عن مهام إدارة الرقابة 
ألاكدميية الدراسات القضائية.

شكوى من منازعات األوراق املالية، مبا يكفل  الفصل يف )64(  	•

حقوق املتعاملني. 

خمالفة متنوعة ما بني تفتيش ورقابة تداول وفصل  حفص )311(  	•

حسابات وأجال ذمم ومالءة مالية وإفصاح عن بيانات مالية أو 
جمالس إدارة.

إحالة )4( من القضايا إىل النيابة العامة مبا يعزز سالمة التعامالت  	•

يف األسواق املالية.

اإللكرتونية ؛ حبيث يمت عرب املوقع  توفري خدمة "فض املنازعات"  	•

اإللكرتوين تليق الشاكوى والتظملات املتعلقة باملنازعات الناشئة 
عن التداوالت املنفذة يف األسواق املالية وبورصة السلع، وتقدمي 
الشاكوى ومتابعهتا دون احلاجة للحضور للهيئة، وكذلك إرسال 
هبا،  اهليئة  تزويد  يف  يرغبون  ال��يت  لملستندات  املتعاملني 
عىل  واحلصول  اهليئة  إلهيا  تتوصل  اليت  النتيجة  ومعرفهتم 

نخسة من القرار الصادر بشأن الشكوى.

وضع ضوابط ندب موظيف اهليئة خكرباء يف القضايا املتداولة  	•

لدى احملامك وأمام النيابة العامة بالدولة، وذلك يف إطار التعاون 
مع اجلهات القضائية يف جمال األوراق املالية. 

املشاركة يف عدد من جلان التحقيق مع النيابة العامة، واملسامهة  	•

بدور اخلربة يف العديد من القضايا.

مت اختاذ )37( جزاء حبق الرشاكت املدرجة، تراوحت ما بني إنذار  	•

وغرامة مالية وإجراءات أخرى. 

جزاء حبق رشاكت الوساطة )40(، تراوحت ما بني  مت اختاذ )40(  	•

إنذار وغرامة وإجراءات أخرى.

مت إيقاف ممثل وسيط واحد، و)3( مستمثرين عن التداول باألسواق  	•

مستمثرين آخرين. مؤقتًا، وإنذار وتنبيه عدد )10( 

إعداد دراستني حول دور اهليئة يف محاية السوق املايل. 	•

امل�ستوى التنظيمي:
ومعايري  احلومكة  ضوابط  لقرار  اإلل���زايم  التطبيق  تفعيل  	•

القرار  هبذا  ال��رشاكت  ال��زتام  ومتابعة  املؤسيس  االنضباط 
مع هناية عام 2012.  )  % 98 والوصول إىل نسبة تطبيق بلغت ) 

تعزيز االستمثار املؤسيس يف قطاع األوراق املالية، حيث بدأت  	•

لنظام  وفقا  بالدولة  االستمثار  برتخيص صناديق  العمل  اهليئة 
صناديق االستمثار، وذلك بعد انتقال االختصاص من املرصف 
صناديق   3 برتخيص  اهليئة  قامت  وقد  اهليئة،  إىل  املركزي 
عىل  ووافقت  االستمثار،  صناديق  لنظام  وفقا  حملية  استمثار 

تروجي 92 صندوقًا أجنبيًا للعمل يف أسواق الدولة.

رشاكت ملزاولة نشاط االستشارات املالية والتحليل  ترخيص )8(  	•

املايل 

ترخيص )3( رشاكت وساطة سلع. 	•

اعمتاد )10( حمللني ماليني للعمل يف رشاكت االستشارات املالية. 	•

ترمجة لتوجهيات القيادة احلكمية للدولة بإطالق مبادرات مؤسسية  	•

بغرض االرتقاء بأسبقية وماكنة اإلمارات يف احملافل واملؤرشات 
استضافة  األوسط  الرشق  مبنطقة  األوىل  لملرة  متت  الدولية، 
الدولية  لملنمظة  والعرشين  الرابع  ال��دويل  ¬املؤمتر  وتنظمي 
لإلفصاح اإللكرتوين XBRL؛ حيث مت خالل جلساته إلقاء الضوء 
مبشاركة  املالية،  للتقارير  االلكرتوين  اإلفصاح  تطبيقات  عىل 
خنبة ممتزية مضت 450 من املتخصصني واخلرباء ميثلون حنو 
40 دول��ة. ويمت حاليًا تطبيق املرحلة الثانية من م��رشوع تعممي 

نظام اإلفصاح اإللكرتوين يف أسواق الدولة؛ حبيث تقوم مجيع 
الرشاكت املدرجة باإلفصاح عن بياناهتا باستخدام هذا النظام۔ 

اعمتاد وبدء العمل بالقواعد املوحدة لدول جملس التعاون لدول  	•

اخلليج العربية بشأن إدراج األهسم يف األسواق املالية.

املسامهة يف االرتقاء مباكنة الدولة يف التقارير العاملية من خالل  	•

االمارات  جملس  مع  بالتنسيق  احلومكة  ضوابط  قرار  تعديل 
للتنافسية.

اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام
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استالم معظم طلبات جتديد ترخيص رشاكت الوساطة إلكرتونيًا. 	•

نافذة  ليكون  التدريب،  الرمسي ملركز  اإللكرتوين  املوقع  إطالق  	•

املعنية  واجل��ه��ات  للرشاكء  وب��راجم��ه  املركز  خلدمات  ع��رض 
واملهمتني.

وضع معايري ألنمظة إدارة املخاطر لرشاكت الوساطة، وذلك يف  	•

ضوء األنمظة اجلديدة اليت أصدرهتا اهليئة.

بالتعاون مع وحدة االستقرار  النقدي  إصدار تقرير االستقرار  	•

النقدي يف املرصف املركزي؛ حيث تضمن التقرير استعراضًا 
ألمه البيانات املالية واملرصفية املتصلة مبؤرشات املخاطر وأمه 
يسامه  الذي  األمر  الفريقان،  إلهيا  توصل  اليت  االستنتاجات 
يف تعزيز شفافية البيانات املالية وتوضيح الوضع املايل العام 

للدولة.

التوعية والتثقيف ال�ستثماري: 
إطالق مجموعة من محالت التوعية عرب الفضائيات بالتعاون مع  	•

و"ديب1"، و"يس إن  و"مسا و"ديب"  قنوات "أبوظيب الفضائية" 
و"البيان". و"اخلليج"  يب يس عربية"، وكذلك حصف "االحتاد" 

تأسيس قاعة السوق املايل االفرتايض للتدريب جبامعة الشارقة،  	•

وقد تفضل صاحب المسو الشيخ الدكتور/ سلطان القامسي عضو 
الفعالية  وحرض  القاعة،  بافتتاح  الشارقة  حامك  األعىل  املجلس 

قيادات األسواق املالية واجلامعة.

تقدمي 28 ندوة توعية للفائت املختلفة من املستمثرين )امجلهور العام-  	•

طالب اجلامعات(. احملللني املاليني والوسطاء واملتخصصني- 

عقد ورش لتوعية املدراء املاليني للرشاكت املدرجة بأمهية اإلفصاح  	•

وشفافيته، وتوفري البيانات املالية للرشاكت املدرجة.

إصدار وإعداد 3 كتيبات مضن سلسلة كتيب التوعية املبسطة املوجهة  	•

لملستمثرين يف األسواق املالية.

ليكون مرجعًا عمليًا وفنيًا  إص��دار "قاموس املصطلحات املالية"  	•

لملختصني والباحثني واملتعاملني يف جمال األسواق املالية عامة. 

العالقات الدولية:
توقيع مذكرة التفامه متعددة االطراف مع املنمظة العاملية هليائت  	•

األوراق املالية IOSCO، عملًا بأن التوقيع عىل هذه املذكرة أصبح 
احد املعايري اهلامة اليت تستند إلهيا املؤسسات الدولية والعديد 
من املؤسسات املالية واالستمثارية الدولية لتصنيف أسواق املال 
يف العامل، والتعبري عن مدى متانة األطر الترشيعية والرقابية فهيا.

توقيع مذكرات تفامه مع هيئة األسواق واخلدمات املالية مبملكة  	•

وهيئة  بلوكمسبورغ،  املايل  القطاع  الرقابة عىل  وهيئة  بلجياك، 
سوق املال جبمهورية اليونان.

توقيع مذكريت تفامه مع لك من امجلعية الدولية لالمتثال واملركز  	•

الدويل للتدريب عىل االلزتام، واالحتاد العاملي لألسواق املالية.

باململكة   CISIواالستمثار املالية  األوراق  معهد  مع  اتفاقية  توقع  	•

املتحدة لتعزيز التعاون بيهنام يف جمال تأهيل الكوادر البرشية 
العاملة يف األسواق املالية بالدولة. وقد مت اإلعالن عقب التوقيع 
عن بدء مركز هيئة األوراق املالية والسلع للتدريب ومعهد األوراق 
املالية واالستمثار يف تقدمي اختبارات "األوراق املالية العاملية" 

باللغة العربية.

تنظمي برناجم تدرييب بالتعاون مع منمظة "األيوسكو"، وبرناجم  	•

. IFSABآخر بالتعاون مع جملس اخلدمات املالية االسالمية

شاركت اهليئة يف اجمتاعات املؤمتر السابع والثالثني لملنمظة  	•

ببكني. الدولية هليائت الرقابة املالية "األيوسكو" 

	شاركت اهليئة يف االجمتاع الثالث للجنة الوزارية لرؤساء جمالس  	•

إدارات اجلهات املنمظة ألسواق املال بدول جملس التعاون اخلليجي 
الذي عقد بالرياض، وقدمت عدة مبادرات لتعزيز التعاون والتاكمل 
واإلفصاح  اإلدراج  جماالت  يف  اخلليجية  املالية  األسواق  بني 
واحلومكة واإلصدارات األولية والتدريب، وكذلك يف االجمتاعني 
بدول  املالية  األس��واق  هيائت  رؤساء  للجنة  والسابع  السادس 
جملس التعاون اخلليجي، واملنبثقة عن اللجنة الوزارية لألسواق 
املالية بدول املجلس مبقر األمانة العامة ملجلس التعاون بالرياض.

تبادل اخلربات املتعلقة بكيفية قياس خماطر األسواق، يف إطار  	•

التعاون مع اهليائت الرقابية اخلليجية، وعىل وجه اخلصوص إدارة 
املخاطر يف اهليئة الرقابية ملركز قطر املايل وإدارة املخاطر يف 

هيئة السوق املالية السعودية.

	شاركت اهليئة يف أمعال الدورة السادسة الجمتاع احتاد هيائت  	•

املشاريع  بالدوحة هبدف دمع  عقد  الذي  العربية  املالية  األوراق 
الرامية لتطوير أداء هيائت أسواق املال العربية.

"أولويات األسواق  نمظت اهليئة املؤمتر السنوي الرابع بعنوان:  	•

حبضور  املالية العربية يف ضوء التطورات االقتصادية الراهنة" 
العاملية  واخل��ربات  البارزة  االقتصادية  الخشصيات  من  عدد 

املتخصصة.

شاركت اهليئة يف فعاليات مؤمتر "القمة املرصفية العربية الدولية  	•

الذي عقد يف برلني. لعام 2012" 
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اخلدمات املوؤ�س�سية وامل�ساندة:
فوز إدارة املوارد البرشية والشؤون املالية جبائزتني عىل مستوى  	•

الرشق األوسط يف جمال "أفضل مبادرات التوطني يف القطاع 
العام 2012"، وجمال "أفضل االسرتاتيجيات لبيئة جاذبة للحفاظ 
عىل املوارد البرشية 2012"، وذلك يف مؤمتر القيادات لملوارد 

البرشية مبركز ديب العاملي للعام 2012.

يف املوقع الداخيل للهيئة لتفعيل  ختصيص صفحة "بنك املعرفة"  	•

سياسة نقل املعرفة يف اهليئة، وإعداد دليل خاص إرشادي باللغة 
وإضافة  لملوظفني،  املعرفة  نقل  لسياسة  واإلجنلزيية  العربية 
دراسات وحبوث وتقارير زيارات ميدانية لملوظفني يف الصفحة 

نفهسا، لتعممي استفادة موظيف اهليئة مهنا. 

هيئة  توقيع مذكرات تفامه مع عدد من الرشاكء احملليني مضت:  	•

اإلمارات للهوية، واملجلس الوطين لإلعالم، وهيئة تمنية وتوظيف 
املوارد البرشية الوطنية "تمنية"، وجامعة أبوظيب، وجامعة خليفة 

للعلوم والتكنولوجيا والبحوث.

يف إطار إدراك اهليئة ملسؤولياهتا املجمتعية نمظت اهليئة عددًا  	•

باالشرتاك  مبادرة "لون حيايت"  من املبادرات التطوعية من بيهنا: 
مع مركز راشد لعالج ورعاية الطفولة، و محلة التربع ل� "كسوة 
بالتعاون مع اهلالل األمحر، ومحلة تربعات مالية مبناسبة  العيد" 
األمعال  هيئة  مع  باالشرتاك  واألربعني  احلادي  الوطين  اليوم 
بالدم  تربع  ومحلة  املسنني،  ملراكز  وزي��ارة  بعجامن،  اخلريية 
باالشرتاك مع اهلالل األمحر. مضن برناجم "حصيت وسالميت" 

بلغ عدد موظيف اهليئة بهناية العام 186، مع نسبة التوطني بني  	•

 ،80% %100، والوظائف اإلرشافية حنو  القيادية بلغت  الوظائف 
والتنفيذية %70، وبلغت نسبة التوطني بني الوظائف اجلديدة اليت 

مت شغلها بهناية العام 97%.

تطوير عدد من األنمظة الرمقية من بيهنا نظام التدقيق الداخيل،  	•

الضوابط  ونظام  رشاكت،  ونظام  االستمثار،  صناديق  ونظام 
الفنية النتخاب اعضاء جملس االدارة خالل اجمتاعات امجلعية 
الفين،  والدمع  وطليب،  املراسالت،  أنمظة  وحتديث  العمومية، 

.SMS Gateway وخدمة بوابة الرسائل اهلاتفية القصرية

احلكومة  جلاهزية  وتعزيزًا   ،2021 اإلم��ارات  رؤي��ة  مع  متاشيًا  	•

والرمقي،  املعريف  باالقتصاد  واالرتقاء  اإللكرتونية  واخلدمات 
انهتت اهليئة من أمتتة الدفعة األوىل من حزمة اخلدمات املقدمة 
ملتعاميل اهليئة من الرشاكت املسامهة العامة ورشاكت الوساطة 
خدمة   11 تضم  واليت  واملستمثرين،  املالية  اخلدمات  ورشاكت 

جتديد تجسيل رشاكت مسامهة عامة، وطلب املوافقة لعقد  يه: 
مجعية معومية عادية، ومجعية معومية غري عادية، وطلب هشادة 
ملن هيمه األمر، وخدمة فض املنازعات، وترخيص رشكة وساطة، 
وجتديد ترخيص رشكة وساطة، وترخيص لتقدمي خدمة احلفظ 
األمني، وجتديد ترخيص لتقدمي خدمة احلفظ األمني، وترخيص 
ترخيص  وجتديد  اخلاصة،  املسامهة  ال��رشاكت  جسل  أم��ني 
أمني جسل الرشاكت املسامهة اخلاصة، وذلك يف إطار خطة 
تنهتي بهناية العام 2013  تسهتدف تقدمي 32 خدمة عرب بوابهتا 

اإللكرتونية.

الربط مع املؤسسات احلكومية األخرى؛ حيث مت االنهتاء من الربط  	•

مع نظام Payment Gateway مع وزارة املالية. 

نظام  بتطبيق  اهليئة  ب��ادرت  الشاملة  اجل��ودة  ملنظومة  تفعيال  	•

هبا  تقوم  اليت  العمليات  خرائط  ألمتتة  متخصص  معلومايت 
وإعادة  حتسيهنا  خطة  بتنفيذ  للبدء  متهيدًا  الفنية،  اإلدارات 

هندسهتا، مبا يكفل رفع كفاءهتا وفاعليهتا.

فاز موقع  اهليئة عىل شبكة التواصل االجمتايع "فيس بوك"  	•

واجلهات  الرمسية  اهليائت  فئة  تفاعلية/  منصة  "أفضل  جبائزة 
احلكومية العامة"، يف مسابقة "جائزة درع احلكومة اإللكرتونية" 
العربية  املنطقة  يف  اإلنرتنت  جوائز  أاكدميية  نمظهتا  اليت 
كنتيجة  وذلك  اإلداري��ة،  للتمنية  العربية  املنمظة  مع  بالتعاون 
لسياسة تفعيل مواقع اهليئة عىل شباكت التواصل االجمتايع.

الرمقي  اإلعالم  مركز  وتغذية  للهيئة  اإللكرتونية  البوابة  حتديث  	•

باملواد اإلعالمية.

مثل رع��اي��ة مؤمتر  رع��اي��ة ع��دد م��ن الفعاليات واإلص����دارات:  	•

"احلومكة" الذي نمظه مركز أبوظيب للحومكة التابع لغرفة التجارة 
والصناعة بأبوظيب، ورعاية العرض املرسيح التوعوي "لملاء .. 
الذي أقامته مجعية محاية اللغة العربية بالشارقة  لغة فصيحة" 
مبناسبة اليوم العاملي للغة العربية، وإصدار "وطين اإلمارات".

تنفيذ دراسة عن رضا املتعاملني عن خدمات اهليئة بالتعاون مع  	•

بني  الرضا  نسبة  بلغت  وقد  "نيلسني"،  العاملية  األحباث  رشكة 
%38 راضون متاما عن اخلدمات  املتعاملني مع اهليئة اكلتايل: 
املقدمة من قبل اهليئة، يف حني اكن %53 من املتعاملني راضون 

إىل حد ما، و%9 حمايد أو غري راض.

تنظمي برناجم تدرييب لملحررين واإلعالميني يف لك من أبوظيب  	•

بالتعاون مع  وديب عن "التغطية اإلعالمية يف األسواق املالية" 
.Two Four 54 مؤسسة تومسون رويرتز و

اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام


