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مقدمة
يلقي هذا التقرير الضوء على واقع قطاع األوراق املالية والسلع في الدولة خالل العام املاضي، ويعرض صورة شاملة عن 

أداء هذا القطاع وأبرز املبادرات واجلهود التي قامت بها الهيئة في إطار تطوير البيئة االستثمارية بالدولة. وفي واقع األمر 

فإن العام املنقضي قد حفل بالعديد من اإلجنازات على صعيد قطاع األوراق املالية وعقود السلع.

وبدون شك في أن أداء سوقي األوراق املالية وعقود السلع خالل العام املاضي كان أداء استثنائيًا سواء من حيث القيمة 

السوقية أو حجم التداوالت أو نسبة ارتفاع املؤشر، فقد أنهى مؤشر سوق اإلمارات لألوراق املالية تداوالت العام على 

ارتفاع ناهز 68 %، متصدرًا قائمة أفضل بورصات الشرق األوسط أداء خالل العام، كما ارتفع كذلك حجم تداوالت 

العام متجاوزًا إجمالي تداوالت ثالث أعوام مضت، وفضاًل عن ذلك ارتفع حجم تداوالت بورصة دبي للذهب والسلع 

بنسبة 43 % وفازت بجائزة »أفضل بورصة« في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

ويعكس هذا النمو األداء اجليد ملؤشرات االقتصاد الكلي، واجلهود املتواصلة لفريق العمل بهيئة األوراق املالية والسلع 

بتوجيه وإشراف مجلس إدارتها برئاسة معالي املهندس سلطان بن سعيد املنصوري وزير االقتصاد. 

وخالل العام 2013 عززت الهيئة البيئة التشريعية التي حتكم عمل أسواق املال احمللية، حيث أصدرت ثالثة أنظمة 

جديدة هي: حقوق االكتتاب، وإدارة االستثمار، واألذونات املغطاة. 

كما أجرت تعديالت على أنظمة اإلفصاح والشفافية، وصناديق االستثمار، والتداول بالهامش.

ولعل أبرز اإلجنازات التي حققتها الهيئة خالل العام املاضي هو جناحها في تأهيل وترقية األسواق املالية بالدولة 

لتنال بذلك  على مؤشر مورجان ستنانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI إلى سوق ناشئة بدال من سوق مبتدئة، 

اعترافًا عامليا بتميز أسواقها ومتانة منظومتها التشريعية وجاذبية البيئة االستثمارية.  

إن هذا التقرير هو مبثابة مرجع يوثق لكافة البيانات واملعلومات املتعلقة بأسواق املالية وسوق السلع على مدى 

العام 2013، وهو يضم كافة املؤشرات والنسب املتعلقة بكل قطاع من قطاعات مؤشر سوق اإلمارات لألوراق 

املالية، وهو بذلك مصدر ال غنى عنه للباحثني واملتخصصني على السواء.

التي تضمنتها خطتها االستراتيجية  املالية والسلع وقد اجنزت بنجاح تام كافة املبادرات  إن هيئة األوراق 

2011 - 2013، شرعت في تطبيق خطتها االستراتيجية اجلديدة 2014 - 2016، وهي على يقني تام من 
قدرتها على حتقيق األهداف التي حددتها هذه اخلطة، والتي متكن الهيئة في النهاية من االرتقاء بأسواق 

األوراق املالية بالدولة إلى مصاف األسواق العاملية املتطورة. نسأل اهلل التوفيق والسداد.
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 %  68.41 بنسبة  املالية  لألوراق  اإلمارات  لسوق  العام  املؤشر  ارتفع   •
خالل عام 2013 ليبلغ 4313.56 نقطة.

ما  السوق  في  املدرجة  احمللية  الشركات  ألسهم  السوقية  القيمة  بلغت   •
يقارب الـ 646 مليار درهم مع نهاية عام 2013 بارتفاع وقدره 70.45 % 

مقارنة بإغالق نهاية عام 2012.

• بلغ إجمالي حجم التداول خالل سنة 2013 حوالي 178.68 مليار سهم 
سهم  مليار   56.85 بحوالي  مقارنة  تقريبا  درهم  مليار   244.50 بقيمة 

2012. وقد بلغت نسبة  70.70 مليار درهم مت تداولها خالل عام  بقيمة 

بلغت  التداول  بقيمة  يتعلق  وفيما   %  214.3 التداول  حجم  في  االرتفاع 

نسبة االرتفاع 245.83  %.

• حتسن أداء كافة القطاعات باستثناء مؤشر قطاع »التأمني« الذي شهد 
.% 0.36 تراجعًا طفيفًا بلغ 

• حتسن أداء معظم القطاعات؛ إذ تصدر مؤشر قطاع »االستثمار واخلدمات 
املالية« املرتبة األولى مقارنة باملؤشرات األخرى ومحققا نسبة ارتفاع عن 

نهاية العام املاضي بلغت 161.78 % ليستقر على مستوى 5311.479 نقطة 

مقارنة مع 2028.964 نقطة، تاله مؤشر قطاع »العقار« ومحققا نسبة ارتفاع 

عن نهاية العام املاضي بلغت 117.02 % ليستقر على مستوى 5287.335 

ومحققا  »البنوك«  قطاع  مؤشر  تاله  نقطة،   2436.371 مع  مقارنة  نقطة 

نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 74.94 % ليستقر على مستوى 

2912.226 نقطة مقارنة مع 1664.721 نقطة، تاله مؤشر قطاع »النقل« 
ومحققا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 70.50 % ليستقر على 

مستوى 3653.379 نقطة مقارنة مع 2142.708 نقطة، تاله مؤشر قطاع 

 61.06 بلغت  املاضي  العام  نهاية  عن  ارتفاع  نسبة  ومحققًا  »الصناعة« 

نقطة،   689.143 مع  مقارنة  نقطة   1109.932 مستوى  على  ليستقر   %
العام  نهاية  عن  ارتفاع  نسبة  ومحققا  »االتصاالت«  قطاع  مؤشر  تاله 

املاضي بلغت 40.50 % ليستقر على مستوى 2412.040 نقطة مقارنة مع 

1716.720 نقطة، تاله مؤشر قطاع »اخلدمات« ومحققا نسبة ارتفاع عن 
نهاية العام املاضي بلغت 32.56 % ليستقر على مستوى 1496.065 نقطة 

مقارنة مع 1128.570 نقطة، تاله مؤشر قطاع »الطاقة« ومحققا نسبة ارتفاع 

عن نهاية العام املاضي بلغت 31.84 % ليستقر على مستوى 170.355 نقطة 

مقارنة مع 129.217 نقطة، تاله مؤشر قطاع »السلع االستهالكية« ومحققا 

نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 30.85 % ليستقر على مستوى 

1482.746 نقطة مقارنة مع 1133.147 نقطة، تاله مؤشر قطاع »التأمني« 
ومحققا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي بلغت 0.36- % ليستقر على 

مستوى 1597.00 نقطة مقارنة مع 1602.81 نقطة.

الشركات  من   4 عدد  إدراج  بينما مت سحب  كويتية  شركة  إدراج  مت   •
كويتيتني.  اإلمارات، منها شركتني محليتني واألخرتني  املدرجة في سوق 

لينخفض عدد الشركات املدرجة من 123 شركة في نهاية عام 2012 إلى 

120 شركة مع نهاية ديسمبر 2013.

�سهد �سوق الإمارات لالأوراق املالية جملة من التطورات خالل عام 2013،  وفيما يلي ملخ�ص لأهم هذه التطورات:

جدول رقم )1(

2013 الشركات التي سحبت إدراجها خالل السنة 

هوية ال�سركةاإ�سم ال�سركةالقطاعالرقم

الثقيلةالصناعة1 للصناعات  المتحدةالعربية  العربية  اإلمارات 

المالية2 والخدمات  العالمياالستثمار  الكويتاإلستثمار  دولة 

المالية3 والخدمات  لإلستثماراالستثمار  الدولية  الكويتالمجموعة  دولة 

المتحدة صروح العقاريةالعقار4 العربية  اإلمارات 

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل العام
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يبني اجلدول رقم )2( تطور مؤشر سوق اإلمارات لألوراق املالية، والقيمة السوقية، وحجم التداول وقيمة التداول وعدد الصفقات باإلضافة إلى عدد الشركات 

املدرجة لألعوام من 2001 إلى 2013.

جدول رقم )2(
أداء سوق اإلمارات لألوراق المالية خالل األعوام من 2001 إلى 2013 م

 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

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

20134,313.56646,270,799,980178,682,361,983244,504,710,4171,894,030120

اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل الأعوام من 2001-2013م

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

2013 دي�سمرب  نهاية  ال�سابقة وحتى  الأع�ام  املالية خالل  الإمارات لالأوراق  �س�ق  اأداء  ملخ�ص 

الرسم البياني رقم )1(
 تطور القيمة السوقية سنويا بالدرهم )2001 - 2013(
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‐3.33%

10.49%

‐2.43%

4.06%

1.54%
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)٤(الرسم البياني رقم 
٢٠١٣نسبة نمو المؤشر شھرياً خالل عام 
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)٣(الرسم البياني رقم 
وفق الشھور ٢٠١٣حركة المؤشر خالل عام 
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)٢(الرسم البياني رقم 
التطور السنوي لحركة مؤشر اإلمارات لألوراق المالية

 2013نھاية عاممنذ إطالقه وحتى
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اأداء �سوق الإمارات لالأوراق املالية خالل العام
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الرسم البياني رقم )2(
2013 التطور السنوي لحركة مؤشر اإلمارات لألوراق المالية منذ إطالقه وحتى نهاية عام 

الرسم البياني رقم )3(
حركة المؤشر خالل عام 2013 وفق الشهور
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ال�ستثمار الأجنبي خلل العام 2013
شهدت أسواق الدولة نشاطًا ايجابيًا ملحوظًا من قبل املستثمرين األجانب في عام 2013، حيث بلغ اجمالي قيمة الشراء لألجانب حوالي 101.38 مليار 

درهم، في حني بلغت اجمالي قيمة املبيعات حوالي 97.68 مليار درهم، ليبلغ صافي االستثمار األجنبي 3.7 مليار درهم، أي أكثر من ضعف املبلغ املسجل 

في عام 2012 الذي بلغ حوالي 1.46 مليار درهم. 

 جدول رقم )3(
إجمالي تداوالت األجانب عام 2013

ن�سبة التداول %�سايف الإ�ستثمار )درهم(اإجمايل قيمة البيع )درهم(اإجمايل قيمة ال�سراء )درهم(ال�سوق

المالية لألوراق  %32,405,542,68230,398,367,1512,007,175,53136.96أبوظبي 

المالي %68,975,593,06067,282,170,2221,693,422,83842.61دبي 

%101,381,135,74297,680,537,3733,700,598,36940.65المجموع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي

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

جدول رقم )4(
مقارنة بين صافي اإلستثمار األجنبي لألعوام من 2009 إلى 2013

20092010201120122013العام
الدراهم( 542241,4563,701-2,636صافي اإلستثمار األجنبي )ماليين 

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي

ُيظهر اجلدول التالي ارتفاعًا كبيرًا في تدفق االستثمار األجنبي حيث بلغ صافي تدفق االستثمار األجنبي 3.7 مليار درهم في عام 2013 مقارنة بـ 1.46 مليار درهم في 

عام 2012 وقد بلغت نسبة تداول املستثمرين األجانب 40.65 % من اجمالي قيمة التداوالت في عام 2013. 

جدول رقم )5(
صافي االستثمار األجنبي بالسوقين لعام 2013 مقارنة مع عام 2012

التغيري �سايف الإ�ستثمار 2013 �سايف الإ�ستثمار 2012 ال�سوق
1,011,722,144 2,007,175,531 995,453,387 المالية لألوراق  أبوظبي 

1,232,265,893 1,693,422,838 461,156,945 المالي دبي 

2,243,988,037 3,700,598,369 1,456,610,332 المجموع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع وسوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي

ال�ستثمار الأجنبي خالل العام
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الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خلل العام
شهدت تداوالت السوق ارتفاعًا في أسعار أسهم الشركات املدرجة، كما يعرض اجلدول 

عام     تداوالت  نهاية  مع  إغالقها  سعر  ارتفع  التي  الشركات  عدد  بلغ  فقد   ،)6( رقم 

2013 مقارنة بنهاية العام الذي سبقه 91 شركة من أصل 107 شركة مت تداولها، 
في حني تراجعت أسعار إغالق أسهم 15 شركة وثبت سعر إغالق 15 شركات، ولم 

يتم تداول أسهم  15 شركة أخرى، علمًا بأن العدد اإلجمالي للشركات املدرجة في 

السوق نهاية العام 2012 كما يظهره اجلدول رقم )6( هو 123 شركة، ومع نهاية العام 

وإدراج شركة  املدرجة  الشركات  من   4 إدراج  الغاء  بعد   120 2013 أصبح العدد 
واحدة أجنبية. ومن ناحية أخرى وصل عدد الشركات احمللية املدرجة إلى 105 شركة 

واألجنبية إلى 15 شركة.

املوؤ�سرات القيا�سية 
حتسن أداء معظم القطاعات، كما يظهر في اجلدول رقم )7(، إذ تصدر مؤشر قطاع »اإلستثمار واخلدمات املالية« املرتبة األولى مقارنة باملؤشرات األخرى 

ومحققًاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 161.78 % ليستقر على مستوى 5311.479 نقطة مقارنة مع 2028.964 نقطة، تاله مؤشر قطاع »العقار« 

ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 117.02 % ليستقر على مستوى 5287.335 نقطة مقارنة مع 2436.371 نقطة، تاله مؤشر قطاع »البنوك« 

ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 74.94 % ليستقر على مستوى 2912.226 نقطة مقارنة مع 1664.721 نقطة، تاله مؤشر قطاع »النقل« 

ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 70.50 % ليستقر على مستوى 3653.379 نقطة مقارنة مع 2142.708 نقطة، تاله مؤشر قطاع »الصناعة« 

ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 61.06 % ليستقر على مستوى 1109.932 نقطة مقارنة مع 689.143 نقطة، تاله مؤشر قطاع »االتصاالت« 

ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 40.50 % ليستقر على مستوى 2412.040 نقطة مقارنة مع 1716.720 نقطة، تاله مؤشر قطاع »اخلدمات« 

ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 32.56 % ليستقر على مستوى 1496.065 نقطة مقارنة مع 1128.570 نقطة، تاله مؤشر قطاع »الطاقة« 

و محققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 31.84 % ليستقر على مستوى 170.355 نقطة مقارنة مع 129.217نقطة، تاله مؤشر قطاع »السلع 

االستهالكية« ومحققًا نسبة ارتفاع عن نهاية العام املاضي بلغت 30.85 % ليستقر على مستوى 1482.746 نقطة مقارنة مع 1133.147 نقطة، تاله مؤشر قطاع 

»التأمني« ومحققًا نسبة إنخفاض عن نهاية العام املاضي بلغت 0.36- % ليستقر على مستوى 1597.00 نقطة مقارنة مع 1602.81 نقطة.

جدول رقم )7(

القيمة ال�سوقية قيمة التداول خالل ال�سنة ن�سبة التغيري الإغالق يف نهاية العام 2012 الإغالق يف نهاية العام 2013 املوؤ�سر
646,270,799,980 244,504,710,417 68.42 % 2,561.22 4,313.56 العام المؤشر 
315,958,029,216 48,825,363,721 74.94 % 1,664.72 2,912.23 البنوك

122,947,552,283 9,614,636,375 40.50 % 1,716.72 2,412.04 االتصاالت 

95,464,707,840 118,889,618,136 117.02 % 2,436.37 5,287.34 العقار
35,475,704,379 30,466,742,586 161.78 % 2,028.96 5,311.48 المالية والخدمات  اإلستثمار 
16,309,916,316 7,852,555,905 -0.36 % 1,602.81 1,597.00 التأمين
15,258,497,462 2,723,842,761 61.06 % 689.14 1,109.93 الصناعة
15,158,571,183 4,633,790,931 31.84 % 129.22 170.36 الطاقة
12,404,174,000 12,364,105,433 70.50 % 2,142.71 3,653.38 لنقل ا
10,738,868,427 8,830,541,832 32.56 % 1,128.57 1,496.07 الخدمات 

6,554,778,875 303,512,737 30.85 % 1,133.15 1,482.75 االستهالكية السلع 

العدد ال�سركات 
91 المرتفعة 
15 لمنخفضة ا
15 الثابتة 

107 المتداولة
15 المتداولة غير 

1 تم إدراجها خالل العام 2013
4 اإلدراج المسحوبة 

120 2013 المدرجة نهاية عام 
123 2012 المدرجة نهاية عام 
105 المحلية الشركات 

15 األجنبية الشركات 

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

جدول رقم )6(

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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)٥(الرسم البياني رقم 
2013أداء المؤشرات القطاعية خالل عام  

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

يشير الرسم البياني رقم )5( إلى أداء املؤشرات القطاعية املمثلة لسوق اإلمارات لألوراق املالية خالل عام 2013، وكما هو واضح بالرسم شهدت املؤشرات 

القطاعية ارتفاعًا - باستثناء قطاع »التأمني« خالل هذه املدة.

حركة التداول يف ال�سوق
بلغت القيمة اإلجمالية لألسهم املتداولة خالل عام 2013 ما يربو على 244.5 مليار درهم، في حني وصل عدد الصفقات املنفذة حوالي 1.89 مليون صفقة، 

كما ارتفعت عدد األسهم املتداولة إلى ما يزيد عن 1.78 مليار سهم تقريبًا خالل املدة نفسها، وذلك كما يظهره اجلدول رقم )8(.

جدول رقم )8(

% ال�سفقات حجم التداول قيمة التداولت املدة من عام 2013 
14% 318,655 26,375,462,925 33,514,363,654 الربع األول

24% 473,792 41,174,187,688 59,896,485,374 الثاني الربع 

38% 792,447 67,549,650,613 93,410,849,028 النصف األول

29% 535,157 53,342,203,199 70,717,646,499 الثالث الربع 

33% 566,426 57,790,508,171 80,376,214,891 الرابع الربع 

62% 1,101,583 111,132,711,370 151,093,861,389 الثاني النصف 

100% 1,894,030 178,682,361,983 244,504,710,417 العام المجموع خالل 

الرسم البياني رقم )5(

 أداء المؤشرات القطاعية خالل عام 2013

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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 جدول رقم )10(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

مقارنة حركة التداول بني ال�سوقني
مت خالل عام 2013 تنفيذ 556 ألف صفقة تقريبًا في سوق أبوظبي لألوراق املالية من خالل تداول 51.5 مليار سهم بلغت قيمتها 84.63 مليار درهم، أما 

في سوق دبي املالي فقد مت تنفيذ 1.33 مليون صفقة تقريبًا من خالل تداول 127.17 مليار سهم بلغت قيمتها حوالي 159.87 مليار درهم.

يوضح اجلدول رقم )9( توزيع حركة التداول بني سوق أبوظبي لألوراق املالية وسوق دبي املالي.

جدول رقم )9(

�سوق دبي املايل �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية املدة من عام 2012 
عدد ال�سفقات احلجم )�سهم( القيمة )درهم( عدد ال�سفقات احلجم )�سهم( القيمة )درهم( املدة من عام 2013 

216,829 16,360,632,427 20,834,964,127 101,826 10,014,830,498 12,679,399,527 الربع األول

328,746 28,530,617,262 38,007,888,071 145,046 12,643,570,426 21,888,597,303 الثاني الربع 

545,575 44,891,249,689 58,842,852,198 246,872 22,658,400,924 34,567,996,830 النصف األول

395,826 41,539,224,449 49,010,962,449 139,331 11,802,978,750 21,706,684,049 الثالث الربع 

396,396 40,746,043,204 52,018,576,310 170,030 17,044,464,967 28,357,638,581 الرابع الربع 

792,222 82,285,267,653 101,029,538,759 309,361 28,847,443,717 50,064,322,630 الثاني النصف 
1,337,797 127,176,517,342 159,872,390,957 556,233 51,505,844,641 84,632,319,460 العام المجموع خالل 

املالية لالأوراق  اأبوظبي  اإلجمالي�سوق دبي املايل�سوق 

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

137,2463,269,164,8114,479,164,57893,9697,616,391,9288,652,127,500131,21510,885,556,73913,131,292,078

238,0494,508,519,8084,999,489,11566,5294,781,792,7486,992,939,395104,5789,290,312,55611,992,428,511

326,5312,237,145,8793,200,745,83456,3313,962,447,7515,189,897,23282,8626,199,593,6308,390,643,066

429,2692,275,293,4273,586,526,54076,6585,890,001,6457,539,294,674105,9278,165,295,07211,125,821,213

557,3216,055,706,3829,258,591,806141,85613,625,849,12316,896,482,919199,17719,681,555,50526,155,074,725

658,4564,312,570,6179,043,478,957110,2329,014,766,49413,572,110,478168,68813,327,337,11122,615,589,436

742,9923,204,069,9296,977,396,174100,8788,444,624,35912,441,146,544143,87011,648,694,28819,418,542,718

838,4952,924,853,5985,831,077,021113,85011,545,739,19114,928,695,072152,34514,470,592,78920,759,772,094

957,8445,674,055,2238,898,210,854181,09821,548,860,89921,641,120,833238,94227,222,916,12230,539,331,687

1038,8633,884,568,1226,582,005,040126,70214,274,184,28416,489,867,279165,56518,158,752,40623,071,872,319

1142,4023,702,994,7406,550,153,478103,7249,108,433,94712,677,683,550146,12612,811,428,68719,227,837,028

1288,7659,456,902,10515,225,480,063165,97017,363,424,97322,851,025,481254,73526,820,327,07838,076,505,544

556,23351,505,844,64184,632,319,4601,337,797127,176,517,342159,872,390,9571,894,030178,682,361,983244,504,710,418إجمالي 2013

تطور قيمة التداول �سهريا بالدرهم خلل عام 2013 فـي �سوق الإمارات للأوراق املالية
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في سوق اإلمارات 2013امعخاللتطور حجم التداول شھريا 

ADX -سوق أبوظبي 
DFM -سوق دبي 

الرسم البياني رقم )6(
توزيع حركة التداول بين سوقي أبوظبي ودبي خالل عام 2013

الرسم البياني رقم )7(
تطور قيمة التداول شهريا بالدرهم خالل عام 2013 في سوق اإلمارات لألوراق المالية

وتبني الر�س�م البيانية التالية جملة من املعطيات بخ�س��ص حركة التداول يف �س�ق الإمارات لالأوراق املالية.

الرسم البياني رقم )8(
تطور حجم التداول شهرياً في سوق اإلمارات لألوراق المالية خالل عام 2013
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الرسم البياني رقم )9(

تطور عدد الصفقات شهرياً في سوق اإلمارات لألوراق المالية خالل عام 2013

الرسم البياني رقم )10(
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حركة التداول للقطاع وال�سوق
احتل قطاع العقار املركز األول من حيث قيمة التداوالت خالل عام 2013 وبحصة بلغت 48.62 % من القيمة اإلجمالية يليه قطاع البنوك بنسبة 19.97 %، ثم 

قطاع اإلستثمار واخلدمات املالية بنسبة 12.46 %، ثم قطاع النقل بنسبة  5.06 %، ثم قطاع االتصاالت بنسبة 3.93 %، ثم قطاع اخلدمات بنسبة 3.61 %، ثم 

قطاع التأمني بنسبة 3.21 %، ثم قطاع  الطاقة بنسبة 1.9 %، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.11 %، ثم قطاع السلع االستهالكية بنسبة  0.12 %.

يبني اجلدول رقم )11( حركة التداول طبًقا للقطاع خالل عام 2013

 جدول رقم )11(

يبني اجلدول رقم )12( قيم التداول بالدرهم وفق القطاع والسوق املالي ونسبها من اإلجمالي خالل عام 2013  

 جدول رقم )12(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

الن�سبة قيمة التداول خالل ال�سنة حجم التداول خالل ال�سنة ال�سفقات القطاع
48.62% 118,889,618,136 81,642,106,440 792,650 العقار

19.97% 48,825,363,721 35,198,167,263 385,210 البنوك

12.46% 30,466,742,586 19,215,780,959 229,817 المالية والخدمات  اإلستثمار 

5.06% 12,364,105,433 17,798,844,705 133,995 لنقل ا

3.93% 9,614,636,375 3,514,236,691 104,735 االتصاالت

3.61% 8,830,541,832 4,507,462,090 58,364 الخدمات

3.21% 7,852,555,905 7,457,390,216 108,917 التأمين

1.90% 4,633,790,931 6,880,354,448 41,180 الطاقة

1.11% 2,723,842,761 2,389,290,612 34,899 الصناعة

0.12% 303,512,737 78,728,559 4,263 االستهالكية السلع 

100% 244,504,710,417 178,682,361,983 1,894,030 العام المجموع 

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

الن�سبةقيم التداول بالدرهمالن�سبةقيم التداول بالدرهمالن�سبةقيم التداول بالدرهم
%19.97 48,825,363,721 %12.93 31,610,710,332 %7.04 17,214,653,389 البنوك

%3.21 7,852,555,905 %1.95 4,767,234,209 %1.26 3,085,321,696 التأمين

%1.11 2,723,842,761 %0.00 1,311,575 %1.11 2,722,531,187 الصناعة

%3.61 8,830,541,832 %3.53 8,636,296,434 %0.08 194,245,399 الخدمات 

%48.62 118,889,618,136 %28.99 70,887,147,009 %19.63 48,002,471,127 العقار

%3.93 9,614,636,375 %1.73 4,227,982,456 %2.20 5,386,653,919 االتصاالت 

لنقل %5.06 12,364,105,433 %5.06 12,364,105,433 %0.00-ا

المالية والخدمات  %12.46 30,466,742,586 %11.18 27,328,035,594 %1.28 3,138,706,992 اإلستثمار 

%1.90 4,633,790,931 %0.00-%1.90 4,633,790,931 الطاقة

االستهالكية %0.12 303,512,737 %0.02 49,567,916 %0.10 253,944,820 السلع 

%100.00 244,504,710,417 %65.39 159,872,390,957 %43.52 84,632,319,460 المجموع

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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حركة تداول اأ�سهم ال�سركات املدرجة 
شهد عام 2013 تباينًا في أسعار عدد من األسهم، إذ ارتفعت القيمة السوقية لـ 91 شركة من أصل 107 شركة مت تداولها في السوق بينما انخفضت 

أسعار 15 شركة وحافظت 15 شركة على سعر إغالقها السابق.

 سجل سهما شركة الدار العقارية  وشركة إعمار العقارية أعلى حركة تداول خالل املدة إذ بلغ حجم التداول لشركة الدار العقارية حوالي 26 مليار درهم 

أي ما يشكل 10.64 % من مجمل التداوالت بينما شكلت شركة إعمار العقارية 23.7 مليار درهم ما يشكل 9.70% من مجمل التداوالت. 

وحقق سهما إشراق العقارية والواحة كابيتال أكثر زيادة في سعر الورقة املالية إذ زادت للشركتني بنسبة 397.56 %  و300.00 % على التوالي. كما سجل 

سهما مجموعة الصناعات الوطنية وشركة عمان للتأمني أكثر تراجع حيث انخفضا بنسبة 76.82% و46.67% على التوالي.

يو�سح اجلدول رقم  )13( ال�سركات الأكرث تداول يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية

جدول رقم )13( 
األكثر تداوالً حسب القيمة عام 2013

ن�سبة التداول من الإجمايل القيمة املتداولة ن�سبة التغيري قيمة التغيري �سعر الإغالق ال�سركة
10.64% 26,010,880,338.07 1.490 117.32% 2.760 العقارية الدار 

9.70% 23,721,811,487.58 3.890 103.73% 7.640 العقارية إعمار  شركة 

7.45% 18,212,973,956.79 1.010 54.29% 2.870 القابضة أرابتك  شركة 

5.36% 13,093,253,734.09 1.638 192.25% 2.490 لإلستثمار دبي  شركة 

5.31% 12,972,535,145.79 1.450 142.16% 2.470 سوق دبي المالي

يو�سح اجلدول رقم )14( ال�سركات الأعلى منوا يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية.

جدول رقم )14( 
 2013 األكثر ارتفاعاً حسب السعر عام 

ن�سبة التداول من الإجمايل القيمة املتداولة ن�سبة التغيري قيمة التغيري �سعر الإغالق ال�سركة
4.951% 12,106,440,007.64 1.63 397.56% 2.040 العقارية إشراق 

1.28% 3,137,698,794.28 1.65 300.00% 2.200 كابيتال الواحة 

0.19% 456,996,116.88 1.21 212.28% 1.780 البناء )بلدكو( لمواد  أبوظبي  شركة 

4.21% 10,293,296,200.32 0.80 201.27% 1.190 العقارية اإلتحاد  شركة 

0.09% 211,047,506.73 1.82 200.00% 2.730 السفن لبناء  أبوظبي  شركة 

يو�سح اجلدول رقم )15( ال�سركات الأكرث تراجعا يف الأ�سعار يف �سوق الإمارات لالأوراق املالية
جدول رقم )15( 

األكثر هبوطاً حسب السعر عام 2013 
ن�سبة التداول من الإجمايل القيمة املتداولة قيمة التغيري  ن�سبة التغيري �سعر الإغالق ال�سركة

0.000% 315,909.30 -16.67  -76.82  % 5.030 الوطنية الصناعات  مجموعة 

0.002% 4,097,284.13 -3.15 -46.67  % 3.600 للتأمين عمان  شركة 

0.002% 5,271,527.31 -7.58 -45.23  % 9.180 )أجيليتي( العمومية  المخازن 

0.000% 670,324.96 -0.83 -41.29  % 1.180 البناء لصناعات  الفجيرة 

0.004% 10,852,252.97 -2.00 -26.32  % 5.600 العامة للتأمينات  الوطنية  الشركة 

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلع
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 جدول رقم )16(
حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة

)../ يتبع(

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
2012

اإغالق
2013

ال�سركة

البنوك
36,371,382,977 4,709,874,505.20 15,325 115.95 % 3.490 3.010 6.500 بنك اأبوظبي التجاري
13,715,294,081 960,861,365.94 5,701 82.39 % 2.620 3.180 5.800 م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي

2,480,000,000 1,330,798,336.59 10,852 74.65 % 1.060 1.420 2.480 م�سرف عجمان
0 92,386,869.82 2,001 19.30 % 0.330 1.710 2.040 م�سرف ال�سالم - ال�سودان

1,530,000,000 0.00 % 0.000 1.020 1.020 �سركة اأمالك للتمويل
3,759,000,000 218,240,668.19 1,617 39.84 % 0.510 1.280 1.790 بنك ال�سارقة
9,661,788,366 102,474,403.16 349 58.00 % 1.740 3.000 4.740 بنك دبي التجاري
2,978,370,943 219,290,698.51 121 68.00 % 0.765 1.125 1.890 البنك التجاري الدويل

21,192,104,379 11,541,518,822.97 78,344 166.67 % 3.350 2.010 5.360 بنك دبي الإ�سالمي
3,419,860,073 0.00 % 0.000 0.870 0.870 م�سرف المارات الإ�سالمي

426,907,200 0.00 % 0.000 711.512 711.512 بنك المارات لال�ستثمار
35,291,869,497 1,090,877,887.46 5,935 122.81 % 3.500 2.850 6.350 الإمارات دبي الوطني
56,400,000,000 6,205,608,871.05 27,001 62.07 % 7.200 11.600 18.800 بنك اخلليج الأول

1,134,375,000 22,458,570.42 143 22.95 % 0.700 3.050 3.750 دار التمويل
0 12,590,566,034.65 153,435 57.52 % 0.241 0.419 0.660 بيت التمويل اخلليجي

3,530,625,000 319,595,370.91 539 66.15 % 1.071 1.619 2.690 بنك الإ�ستثمار
15,132,389,263 124,768,884.30 253 62.73 % 34.500 55.000 89.500 بنك امل�سرق
59,847,227,330 1,930,219,474.45 8,874 48.45 % 4.536 9.364 13.900 بنك اأبوظبي الوطني

5,225,000,000 37,787,915.17 53 4.40 % 0.200 4.550 4.750 بنك الفجرية الوطني
5,280,000,050 55,965,177.48 83 78.38 % 1.450 1.850 3.300 بنك اأم القيوين الوطني
3,735,270,000 510,163,983.29 3,867 67.39 % 0.620 0.920 1.540 م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي

11,968,392,356 559,317,768.21 1,293 91.56 % 3.413 3.727 7.140 راأ�س اخليمة الوطني
0 4,079,477,753.63 51,028 170.75 % 0.864 0.506 1.370 م�سرف ال�سالم - البحرين

1,070,000,000 657,841,338.92 9,564 -6.14 % -0.070 1.140 1.070 متويـل
6,426,788,256 257,231,745.29 289 109.42 % 3.370 3.080 6.450 البنك العربي املتحد

15,381,784,688 1,208,037,274.98 8,543 103.42 % 2.984 2.886 5.870 بنك الحتاد الوطني
315,958,429,458 48,825,363,720.59 385,210 المجموع

السلع االستهالكية
2,652,000,000 203,283,013.90 2,601 102.75 % 2.240 2.180 4.420 جمموعة اأغذية
1,151,750,000 36,843,510.15 1,426 -3.21 % -0.450 14.000 13.550 ال�سركة العاملية لزراعة الأ�سماك
1,093,500,000 49,123,875.55 34 -0.82 % -0.100 12.250 12.150 دبي للمرطبات

163,500,000 27,250.00 1 -9.92 % -0.600 6.050 5.450 الإمارات للمرطبات )جيما(
300,000,000 2,695,957.20 87 140.00 % 1.750 1.250 3.000 فودكو القاب�سة
698,000,000 0.00 % 0.000 6.980 6.980 اخلليج للموا�سي

71,750,000 0.00 % 0.000 2.870 2.870 غلفا للمياه املعدنية

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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)../ يتبع(

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

مالحظة: )*( سحبت إدراجها خالل العام

155,520,000 11,122,338.97 111 71.43 % 0.750 1.050 1.800 �سركة راأ�س اخليمة للدواجن و العلف
178,750,000 416,790.76 3 27.68 % 1.409 5.091 6.500 الأغذية املتحدة

90,008,875 0.00 % 0.000 297.550 297.550 كايبارا لاللبان
6,554,778,875 303,512,736.53 4,263 المجموع

الطاقة
6,007,821,183 4,306,491,909.86 38,055 102.22 % 0.460 0.450 0.910 دانة غاز
9,150,750,000 327,299,021.46 3,125 8.09 % 0.110 1.360 1.470 اأبوظبي الوطنية للطاقة

15,158,571,183 4,633,790,931.32 41,180 المجموع

الصناعة
578,738,160 211,047,506.73 3,191 200.00 % 1.820 0.910 2.730 �سركة اأبوظبي لبناء ال�سفن

2,100,000,000 244,954,967.23 4,851 76.47 % 0.520 0.680 1.200 اأركان ملواد البناء
534,000,000 456,996,116.88 5,072 212.28 % 1.210 0.570 1.780 �سركة اأبوظبي ملواد البناء )بلدكو(
149,270,000 670,324.96 15 -41.29 % -0.830 2.010 1.180 الفجرية ل�سناعات البناء
423,479,730 101,017.55 6 30.77 % 0.280 0.910 1.190 اإ�سمنت الفجرية

1,182,379,421 62,751,301.56 1,211 42.57 % 0.430 1.010 1.440 �سركة اإ�سمنت اخلليج
2,822,518,014 59,726,833.77 484 19.11 % 0.525 2.745 3.270 �سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية)جلفار(
1,374,204,000 995,665.40 37 31.16 % 0.910 2.920 3.830 الإ�سمنت الوطنية

0 315,909.30 32 -76.82 % -16.670 21.700 5.030 جمموعة ال�سناعات الوطنية
442,860,000 55,265,113.18 416 60.53 % 0.460 0.760 1.220 اإ�سمنت اأم القيوين
579,348,000 1,322,824,526.98 16,349 78.66 % 0.502 0.638 1.140 �سركة راأ�س اخليمة لالإ�سمنت

2,333,655,718 240,219,791.34 2,540 188.07 % 2.050 1.090 3.140 �سركة �سرياميك راأ�س اخليمة
770,550,000 48,723,194.91 271 22.22 % 0.300 1.350 1.650 راأ�س اخليمة ل�سناعة الإ�سمنت الأبي�س
702,256,599 9,020,254.88 118 62.82 % 0.490 0.780 1.270 اإ�سمنت ال�سارقة

1,265,237,820 10,230,236.65 306 130.49 % 1.070 0.820 1.890 �سركة اإ�سمنت الحتاد
15,258,497,462 2,723,842,761.32 34,899 المجموع

التأمين
579,000,000 9,577,320.80 17 20.63 % 6.600 32.000 38.600 �سركة العني للتاأمني
775,000,000 61,142,187.45 23 -19.48 % -0.750 3.850 3.100 �سركة البحرية للتاأمني

2,212,500,000 17,427,818.77 54 9.26 % 0.500 5.400 5.900 �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني
225,000,000 0.00 % 0.000 300.000 300.000 الفجرية الوطنية للتاأمني
369,600,000 4,095,637.54 213 32.57 % 0.216 0.664 0.880 �سركة اخلزنة للتاأمني
383,500,000 0.00 % 0.000 383.500 383.500 الالين�س للتاأمني
257,355,000 1,302,333,624.54 17,799 22.19 % 0.207 0.933 1.140 دبي الإ�سالمية للتاأمني واإعادة التاأمني

0 774,226.19 36 8.02 % 0.130 1.620 1.750 املجموعة العربية للتاأمني - اأريج
292,600,000 3,135,000.00 4 0.00 % 0.000 2.090 2.090 للتاأمني الإ�سكندنافية 

1,046,500,000 0.00 % 0.000 4.550 4.550 ال�سقر الوطنية للتاأمني
900,000,000 545,426.42 9 135.85 % 2.880 2.120 5.000 �سركة الوثبة الوطنية للتاأمني

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
2012

اإغالق
2013

ال�سركة



التقرير ال�سنوي 2013 16

)../ يتبع(

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

125,000,000 808,804,492.96 11,913 138.55 % 0.726 0.524 1.250 دار  التكافل
630,000,000 24,715,473.40 10 5.00 % 0.300 6.000 6.300 �سركة الظفرة للتاأمني
275,000,000 18,769,349.76 23 1.10 % 0.030 2.720 2.750 �سركة دبي للتاأمني
291,060,000 7,729,959.79 103 9.57 % 0.220 2.300 2.520 �سركة دبي الوطنية للتاأمني
938,250,000 2,969,787.60 23 13.75 % 0.840 6.110 6.950 �سركة الإمارات للتاأمني
130,000,000 25,853,895.18 673 30.00 % 0.300 1.000 1.300 الهالل الأخ�سر للتاأمني
170,400,000 2,281,371.57 77 43.43 % 0.430 0.990 1.420 دار التاأمني
285,000,000 2,892,635,980.52 33,471 90.00 % 0.900 1.000 1.900 ميثـاق للتاأميـن التكـافلي
839,743,027 10,852,252.97 256 -26.32 % -2.000 7.600 5.600 ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة

1,662,739,650 4,097,284.13 39 -46.67 % -3.150 6.750 3.600 �سركة عمان للتاأمني
331,312,680 0.00 % 0.000 81.806 81.806 �سركـة اأورينت للتاأمني
350,000,000 12,598,189.75 14 -6.67 % -0.250 3.750 3.500 راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني

1,136,190,000 2,079,566,527.65 33,312 53.68 % 0.328 0.611 0.939 الإ�سالمية العربية للتاأمني
687,500,000 0.00 % 0.000 5.000 5.000 ال�سارقة للتاأمني
123,000,000 531,171,490.84 10,285 31.41 % 0.196 0.624 0.820 تكافل الإمارات
575,000,000 77,982.38 9 13.64 % 0.690 5.060 5.750 تـكـافـل
200,000,000 0.00 % 0.000 2.000 2.000 �سركة التاأمني املتحدة
347,486,139 11,017,757.98 35 -6.25 % -0.070 1.120 1.050 �سركة الإحتاد للتاأمني
171,000,000 20,382,866.56 519 11.76 % 0.120 1.020 1.140 الوطنية للتكافل

16,309,736,496 7,852,555,904.75 108,917 المجموع

اإلستثمار والخدمات المالية
0 35,552,093.64 1,239 -16.40 % -0.111 0.677 0.566 املدينة للتمويل وال�ستثمار 
0 42,235,512.40 513 0 % 1.860 1.860 جمموعة ال�سالم القاب�سة

19,760,000,000 12,957,311,599.95 94,083 142.16 % 1.450 1.020 2.470 �سوق دبي املايل
8,890,284,546 13,090,064,141.53 91,010 192.25 % 1.638 0.852 2.490 �سركة دبي لالإ�ستثمار

0 412,846,663.13 7,301 4.22 % 0.039 0.925 0.964 اإكتتاب القاب�سة
1,554,877,333 452,260,638.06 7,424 149.43 % 0.520 0.348 0.868 اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة

0 11,147,743.02 500 128.81 % 0.760 0.590 1.350 الإ�ست�سارات املالية
0 1,008,198.02 62 107.14 % 0.750 0.700 1.450 عمان والإمارات لال�ستثمار القاب�سة

4,173,592,500 3,137,698,794.28 19,916 300.00 % 1.650 0.550 2.200 الواحة كابيتال
1,096,950,000 326,617,202.42 7,769 87.61 % 0.481 0.549 1.030 �سعاع كبيتال

35,475,704,379 30,466,742,586.45 229,817 المجموع

العقار
21,700,857,704 25,999,877,380.08 155,363 117.32 % 1.490 1.270 2.760 الدار العقارية

9,010,365,000 18,200,333,402.81 120,921 54.29 % 1.010 1.860 2.870 �سركة اأرابتك القاب�سة
22,400,000 0.00 % 0.000 2.240 2.240 �سركة دبي للتطوير

5,835,780,000 7,773,128,983.03 66,405 186.93 % 0.658 0.352 1.010 �سركة ديار للتطوير

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
2012

اإغالق
2013

ال�سركة

الن�سرة الإح�سائية التف�سيلية خالل العام
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حركة التداول وفق القطاع والقيمة ال�سوقية لل�سركة )../ تابِع(

املصدر: هيئة األوراق املالية والسلعمالحظة: )*( مشطوبة خالل الفترة

3,292,800,000 10,991,021,893.76 83,311 104.55 % 0.736 0.704 1.440 دريك اآند �سكل
46,575,945,920 23,628,544,296.95 140,172 103.73 % 3.890 3.750 7.640 �سركة اإعمار العقارية

3,060,000,000 12,106,440,007.64 65,711 397.56 % 1.630 0.410 2.040 اإ�سراق العقارية
0 822,231.88 44 76.71 % 0.573 0.747 1.320 املزايا القاب�سة

1,960,000,000 4,375,154,594.36 34,888 157.89 % 0.600 0.380 0.980 راأ�س اخليمة العقارية
0 5,520,999,144.69 34,006 117.60 % 1.470 1.250 2.720   �سروح العقارية *

4,006,559,215 10,293,296,200.32 91,829 201.27 % 0.795 0.395 1.190 �سركة الإحتاد العقارية
95,464,707,840 118,889,618,135.52 792,650 المجموع

 الخدمات
1,415,232,000 43,986,913.98 265 21.53 % 0.620 2.880 3.500 �سركة طريان اأبوظبي
3,100,000,000 109,370,175.04 470 75.14 % 1.330 1.770 3.100 �سركة اأبوظبي الوطنية للفنادق

420,000,000 0.00 % 0.000 0.700 0.700 الفردو�س القاب�سة
372,613,560 7,107,242.40 66 48.75 % 1.360 2.790 4.150 �سركة الإمارات للقيادة

1,483,413,750 6,829,307.32 125 86.14 % 1.083 1.257 2.340 اخلليج الطبية
1,404,000,000 1,959,862.00 23 24.69 % 1.158 4.692 5.850 املوؤ�س�سة الوطنية لل�سياحة و الفنادق
1,959,497,117 24,991,897.92 146 -14.00 % -1.400 10.000 8.600 اجلرافات البحرية

584,112,000 8,636,296,433.68 57,269 98.35 % 1.190 1.210 2.400 ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - تربيد
10,738,868,427 8,830,541,832.34 58,364 المجموع

 االتصاالت
30,445,714,283 2,350,539,467.32 19,366 90.83 % 3.170 3.490 6.660 الت�سالت املتكاملة -دو
92,501,838,000 4,729,389,012.37 49,275 29.00 % 2.630 9.070 11.700 موؤ�س�سة الإمارات لالت�سالت

0 1,877,442,988.48 29,008 14.14 % 0.109 0.771 0.880 هت�س تيليكوم القاب�سة
0 15,139,001.40 122 30.84 % 33.000 107.000 140.000 Ooredoo س. م. ق�.
0 642,125,905.68 6,964 20.72 % 0.230 1.110 1.340 ال�سركة ال�سودانية لالت�سالت املحدودة

122,947,552,283 9,614,636,375.25 104,735 المجموع

النقل
0 5,271,527.31 222 -45.23 % -7.582 16.762 9.180 املخازن العمومية )اأجيليتي(

7,233,385,000 7,086,734,509.12 59,995 85.63 % 0.715 0.835 1.550 العربية للطريان
4,450,864,000 883,819,656.22 7,744 52.00 % 1.040 2.000 3.040 اأرامك�س

719,925,000 4,388,279,740.68 66,034 59.93 % 0.163 0.272 0.435 اخلليج للمالحة القاب�سة
12,404,174,000 12,364,105,433.33 133,995 المجموع

646,271,020,403 244,504,710,417.40 1,894,030 المجموع الكلي  

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
2012

اإغالق
2013

ال�سركة

125,000,000 808,804,492.96 11,913 138.55 % 0.726 0.524 1.250 دار  التكافل
630,000,000 24,715,473.40 10 5.00 % 0.300 6.000 6.300 �سركة الظفرة للتاأمني
275,000,000 18,769,349.76 23 1.10 % 0.030 2.720 2.750 �سركة دبي للتاأمني
291,060,000 7,729,959.79 103 9.57 % 0.220 2.300 2.520 �سركة دبي الوطنية للتاأمني
938,250,000 2,969,787.60 23 13.75 % 0.840 6.110 6.950 �سركة الإمارات للتاأمني
130,000,000 25,853,895.18 673 30.00 % 0.300 1.000 1.300 الهالل الأخ�سر للتاأمني
170,400,000 2,281,371.57 77 43.43 % 0.430 0.990 1.420 دار التاأمني
285,000,000 2,892,635,980.52 33,471 90.00 % 0.900 1.000 1.900 ميثـاق للتاأميـن التكـافلي
839,743,027 10,852,252.97 256 -26.32 % -2.000 7.600 5.600 ال�سركة الوطنية للتاأمينات العامة

1,662,739,650 4,097,284.13 39 -46.67 % -3.150 6.750 3.600 �سركة عمان للتاأمني
331,312,680 0.00 % 0.000 81.806 81.806 �سركـة اأورينت للتاأمني
350,000,000 12,598,189.75 14 -6.67 % -0.250 3.750 3.500 راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني

1,136,190,000 2,079,566,527.65 33,312 53.68 % 0.328 0.611 0.939 الإ�سالمية العربية للتاأمني
687,500,000 0.00 % 0.000 5.000 5.000 ال�سارقة للتاأمني
123,000,000 531,171,490.84 10,285 31.41 % 0.196 0.624 0.820 تكافل الإمارات
575,000,000 77,982.38 9 13.64 % 0.690 5.060 5.750 تـكـافـل
200,000,000 0.00 % 0.000 2.000 2.000 �سركة التاأمني املتحدة
347,486,139 11,017,757.98 35 -6.25 % -0.070 1.120 1.050 �سركة الإحتاد للتاأمني
171,000,000 20,382,866.56 519 11.76 % 0.120 1.020 1.140 الوطنية للتكافل

16,309,736,496 7,852,555,904.75 108,917 المجموع

اإلستثمار والخدمات المالية
0 35,552,093.64 1,239 -16.40 % -0.111 0.677 0.566 املدينة للتمويل وال�ستثمار 
0 42,235,512.40 513 0 % 1.860 1.860 جمموعة ال�سالم القاب�سة

19,760,000,000 12,957,311,599.95 94,083 142.16 % 1.450 1.020 2.470 �سوق دبي املايل
8,890,284,546 13,090,064,141.53 91,010 192.25 % 1.638 0.852 2.490 �سركة دبي لالإ�ستثمار

0 412,846,663.13 7,301 4.22 % 0.039 0.925 0.964 اإكتتاب القاب�سة
1,554,877,333 452,260,638.06 7,424 149.43 % 0.520 0.348 0.868 اخلليجية لالإ�ستثمارات العامة

0 11,147,743.02 500 128.81 % 0.760 0.590 1.350 الإ�ست�سارات املالية
0 1,008,198.02 62 107.14 % 0.750 0.700 1.450 عمان والإمارات لال�ستثمار القاب�سة

4,173,592,500 3,137,698,794.28 19,916 300.00 % 1.650 0.550 2.200 الواحة كابيتال
1,096,950,000 326,617,202.42 7,769 87.61 % 0.481 0.549 1.030 �سعاع كبيتال

35,475,704,379 30,466,742,586.45 229,817 المجموع

العقار
21,700,857,704 25,999,877,380.08 155,363 117.32 % 1.490 1.270 2.760 الدار العقارية

9,010,365,000 18,200,333,402.81 120,921 54.29 % 1.010 1.860 2.870 �سركة اأرابتك القاب�سة
22,400,000 0.00 % 0.000 2.240 2.240 �سركة دبي للتطوير

5,835,780,000 7,773,128,983.03 66,405 186.93 % 0.658 0.352 1.010 �سركة ديار للتطوير
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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 

ن�سبة التغري بني عامي      
2012-2011 

ن�سبة التغري بني عامي      
2013-2012 

%28.42-%75.53%45.30%50.10%50.80-%58.10-السعودية - باللاير

%241.39%24.73%44.80-%57.70-%21.90-%52.50-اإلمارات - بالدراهم

بالدينار  - %54.82%19.09%51.40-%12.60-%57.90-%20.10-الكويت 

%61.68%26.23-%14.30%138.00%76.40-%11.50قطر - باللاير

Dow Jones - 7.36%23.33-%7.40-%24.70-%22.70-%20.10-أميركا%

يعرض اجلدول رقم )17( األداء السنوي ملؤشرات أسواق األوراق املالية في الدولة وبعض األسواق اخلليجية والعاملية وذلك خالل عام 2013. جاء أداء مؤشر 

دبي املالي في الصدارة يليه سوق أبوظبي لألوراق املالية على مستوى األسواق اخلليجية والعاملية، كما أن أداء األسواق العاملية بشكل عام كان إيجابيا.

الأداء موؤ�سرات الأ�سواق املالية
108% مؤشر دبي المالي

63% المالية سوق أبوظبي لألوراق 
57% اليابان
30% أمريكا - األس آند بي 500
27% الكويت
26% أمريكا - داو جونز
26% السعودية
25% ألمانيا
24% قطر
19% ُعمان
18% فرنسا
17% البحرين

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

أداء مؤشرات األسواق المالية الخليجية         
وبعض األسواق العالمية لعام 2013
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24%
19% 18%

17%

٢٠١٣مقارنة األداء السنوي لمؤشرات أسواق األوراق المالية في عدد من دول العالم خالل العام 

الرسم البياني رقم )11(
مقارنة األداء السنوي لمؤشرات األوراق المالية

 فـي عدد من دول العالم خالل 2013

املصدر: مواقع األسواق املالية واخلليجية وبلومبرج

املصدر: مواقع األسواق املالية واخلليجية وبلومبرج

مقارنة ن�سب تغيري معدلت اأحجام التداول

• شهدت أسواق الدولة زيادة كبيرة في قيمة األسهم املتداولة، والتي تضاعفت حوالي ثالث مرات في عام 2013. كما وحتسنت قيمة األسهم املتداولة 
للمؤشرات اإلقليمية بشكل ملحوظ باستثناء السعودية التي شهدت منوا مبا مقداره 75.53 % في عام 2012 ولكنها انخفضت مبا نسبته 28.42 % في 

عام 2013. 

يحتوي اجلدول رقم )18( على بيانات ن�سب تغري معدلت اأحجام التداول اليومية يف بع�ض الأ�سواق اخلليجية والعاملية بني عامي 2007 – 2013:
جدول رقم )18(

جدول رقم )17(

مقارنة اأداء �سوق الإمارات ببع�ض الأ�سواق اخلليجية والعاملية
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)مليار دوالر أمريكي(قيمة العقود المتداولة شھرياً 

اأ�سواق ال�سلع

اأهم الجنازات والتطورات يف قطاع ال�سلع خلل عام 2013 : 

الرسم البياني رقم )12(
عدد العقود المتداولة شهريا خالل 2013

• اعتمدت هيئة األوراق املالية والسلع منوذجا مطورا لترخيص شركات الوساطة اجلديدة الراغبة في القيام بأعمال الوساطة في السلع، وذلك متشيا مع 	

قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لعام 2012. ووفقا ملا نص عليه القرار من متطلبات، فقد أعدت الهيئة منوذج طلب التقدم للحصول على الترخيص 

للشركات اجلديدة، وبناَء عليه مت ترخيص ثالث شركات وساطة في مجال السلع خالل عام 2013. 

•  وحاليا، فسواء كانت الشركة ترغب ملمارسة نشاط الوساطة في السلع ليتم ترخيصها كشركة جديده ألول مرة، أو أنها شركة مرخصة بالفعل ترغب 	

في جتديد الترخيص، فإن األمر يتم إلكترونيا بالكامل من خالل خدمة التواصل اإللكتروني املتاح على موقع الهيئة.

• من أهم االشتراطات التي تطلبها نظام الترخيص اجلديد وفقا للقرار املشار إليه، على الشركة أن ترفع رأسمالها املدفوع مبقدار مليون درهم إذا لم 	

تكن متوافقة مع نظام املقاصة، أما إذا كانت الشركة مطبقة لنظام املقاصة لصفقاتها وتداوالتها، فيجب زيادة رأسمالها املدفوع إلى 2 مليون درهم، 

وعليه فقد مت زيادة رأسمال شركات الوساطة املرخصة في مجال السلع إلى مليون أو مليوني درهم حسب طبيعة الشركة. 

• الروبية الهندية 	 وافقت الهيئة على طلب بورصة دبي للذهب والسلع بأدراج العقود املستقبلية املزدوجة العملة بكل من العملتني الدوالر األمريكي – 

املستقبلية  العقود  قيمة  عشر  تعادل  كانت  والتي  هندية  روبية   200,000 قيمتها  تبلغ  التي  للعقود  وذلك  الهندية(،  الروبية  مقابل  األمريكي  )الدوالر 

الروبية الهندية. لقد أطلق على العقد، "العقود األجلة املصغرة بالروبية الهندية لبورصة دبي للذهب والسلع" والتي مت  املدرجة بالدوالر األمريكي – 

إطالقها  بناًء على طلب املستثمرين. 

• وافقت الهيئة، من حيث املبدأ، لبورصة دبي للذهب والسلع على إدراج العقود األجلة املشمولة ضمن مؤشر مورجان استانلي الهندي. يضم مؤشر مورجان 	

• 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 2013:	
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الرسم البياني رقم )13(
قيمة عقود السلع المتداولة شهريا خالل 2013
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استانلي الهندي األسهم املدرجة في البورصات الهندية، لكنها تخضع لنظم ومقاييس مورجان استانلي. تتيح هذه العقود الفرصة ملتداولي بورصة دبي 

للذهب والسلع، لالستفادة من التداوالت في األسواق الهندية من خالل مؤشر مورجان ستانلي  كأحد أكبر مزودي اخلدمات واملؤشرات العاملية. 

• شكلت هيئة األوراق املالية والسلع فريق عمل من أجل تسهيل مهمة االعتراف بالنشاطات الفرعية لبورصة دبي للذهب والسلع واملتعلقة بأعمال املقاصة 	

والتسوية والتي تقوم بها شركة دبي ألعمال مقاصة السلع )DCCC( حتى حتظى باعتراف هيئة أسواق األوراق املالية األوربية )ESMA(. ال تسمح 

القوانني اجلديدة للمفوضية األوربية بدخول الشركات واملؤسسات األوربية والبريطانية في تداوالت املقاصة لبورصة دبي للذهب والسلع والتي تتم عن طريق 

شركة دبي ألعمال مقاصة السلع )DCCC(، ما لم حتصل األخيرة على اعتراف هيئة أسواق األوراق املالية األوربية )ESMA(. وبناًء عليه، قامت هيئة 

األوراق املالية والسلع مبنح ترخيص مزاولة أعمال املقاصة لشركة دبي ألعمال مقاصة السلع )DCCC(، من جانب آخر، سعت الهيئة من خالل توجيه 

بورصة دبي للذهب والسلع ودورها لدى هيئة أسواق األوراق املالية األوربية )ESMA( كجهة رقابية مناظرة لتسهيل طلب بورصة دبي للذهب والسلع من 

أجل اعتماد شركتها كشركة مقاصة. 

اأداء واإجنازات بور�سة دبي للذهب وال�سلع يف عام 2013
• مقارنة مع عام 2012، بتداول 	  %  43 بنسبة  2013، حيث سجلت منوا  عام  التداول في  القوي ألحجام  والسلع منوها  للذهب  دبي  بورصة  واصلت 

13,759,255 عقدًا، وذلك في أعلى معدل تداول تشهده البورصة على اإلطالق.
• تخطت قيمة التداوالت التي سجلتها البورصة على مدار 253 يومًا في عام 2013 حاجز الـ 448.25 مليار دوالر أمريكي.	

• سجل متوسط حجم التداول اليومي )ADV( منوا هو األعلى على اإلطالق  بواقع 54,384 عقدا، مرتفعًا بنسبة 45 % عن العام 2012.	

• سجلت عقود الروبية الهندية اآلجلة منوا بنسبة 36 % مقارنة بعام 2012 محققة 11,783,685 عقد في عام 2013.	

• كانت العمالت احملرك الرئيسي للنمو بتسجيلها ما مجموعه 13,178,027 عقد في عام 2013، بزيادة قدرها 48 % عن العام السابق.	

• منت عقود الني الياباني والفرنك السويسري اآلجلة بنسبة 54 % و 32 % على التوالي، محققة أفضل أداء في عام 2013.	

• شهدت عقود الذهب اآلجلة انخفاضًا بنسبة 16 % العام املاضي، حيث مت تداول 464,800 عقدا، بقيمة 21.3 مليار دوالر.	

• لعبت عقود الفضة اآلجلة دورًا رئيسيًا بني املعادن، حيث منا حجمها بنسبة 59 % مقارنة بعام 2012 مسجلة 18,491 عقدا.	

• مت إطالق منصة التداول اجلديدة لـ بورصة دبي للذهب والسلع في مارس 2013.	

• مت إطالق عقود مؤشر سينسيكس اآلجلة.	

• فازت بورصة دبي للذهب والسلع بالعديد من اجلوائز العاملية واالعتراف العاملي لنموها وابتكاراتها ملنتجات فعالة في عام 2013، حيث فازت البورصة 	

بتسع جوائز عاملية في عام 2013.

اأ�سواق ال�سلع
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الرسم البياني رقم )14(

عدد العقود المنفذة وقيمتها مقارنة باألعوام السابقة

 جدول رقم )19(

السابقة  باألعوام  المنفذة وقيمتها مقارنة  العقود  عدد 

ن�سب الرتفاع يف عدد العقود املنفذةعدد العقود املتداولةالقيمة )مليار دولر اأمريكي(العام
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عدد العقود المنفذة وقيمتھا مقارنة باألعوام السابقة

عدد العقود المنفذة )مليار دوالر أمريكي(قيمة العقود المنفذة 

الروبية الھندية
٨٥٫٦٤%

الروبية الھندية 
٨٫٧١%

الذھب
٣٫٣٨%

اليورو
١٫٠٣%

سانسكس
٠٫٣٥%

النحاس
٠٫٢٢%

الجنيه االسترليني
٠٫١٨%

خام غرب تكساس
٠٫١٤%

الفضة
٠٫١٣%

الدوالر الكندي
0.92%

1.24%

حسب نوع السلعة ٢٠١٣عدد عقود السلع المتداولة  خالل العام 

• أعلى حجم تداول سنوي على اإلطالق: 13,759,255 عقدًا.	

• أعلى حجم تداول شهري على اإلطالق )حتقق في يونيو 2013(: 1,593,150 عقدًا.	

• أعلى متوسط تداول يومي على اإلطالق في الشهر )حتقق في يونيو 2013(: 83,850 عقدًا.	

• أعلى قيمة سنوية على اإلطالق للعقود املتداولة : 448.25 مليار دوالر أمريكي.	

• أعلى قيمة ربعية على اإلطالق للعقود املتداولة )في الربع الثاني من 2013(: 140.96 مليار دوالر أمريكي.	

• أعلى متوسط شهري للعقود املفتوحة )يونيو 2013(: 53,567 عقدًا.	

• أعلى حجم صفقات شهري )يوليو 2013(: 990,333 صفقة.	

• أعلى حجم تداول يومي على اإلطالق )20 يونيو 2013(: 127,231 عقدًا.	

• أعلى قيمة يومية على اإلطالق للعقود املتداولة )15 أبريل 2013(: 3.8 مليار دوالر أمريكي.	

نظرة عامة اأحجام التداول 2013:
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الرسم البياني رقم )15(

النسبة اإلجمالية لحجم التداول خالل العام 2013 حسب نوع السلعة

 جدول رقم )20(
إحصائيات التداول - المقارنة بين 2012 و2013

 التغيريعدد العقود املتداولةال�سلع
%

القيمة 
التغيري)مليون دولر اأمريكي(

%
التغيريعدد ال�سفقات

%
201320122013201220132012

%8,305,6516,119,53536%405,666.65320,118.9727%11,783,6858,638,99336الروبية الهندية

na4,005.92-na435,724-na-1,198,476الروبية الهندية المصغرة
%32-290,406427,929%28-21,229.1229,379.40%16-464,800552,001الذهب
%20-28,63335,868%21-9,421.7011,925.66%23-142,143184,096اليورو

5-%13,25214,006%13-1,962.372,248.83%11-25,21128,376الجنيه االسترليني
%9,9457,83027%433.19367.8518%18,49111,61959.1الفضة

%11-11,85013,306%1,935.091,859.504%19,71719,6430.4خام غرب تكساس
%22-3,8764,944%46-275.79510.91%43-5,5819,862الدوالر األسترالي
%2,1021,78518%173.30130.8132%3,2202,43332الفرنك السويسري

%9,3886,78938%929.21724.3128%18,03011,67554الين الياباني
%60-9382,359%46-82.61153.19%45-1,6813,071الدوالر الكندي

%100-0867%100-0.000.60%100-01,897خيارات الروبية
-23,99980,281%78-1,166.145,412.25%78-30,533137,887النحاس

na965.39-na32,708-na-47,687سانسكس
---------خام برنت
%9,168,4726,715,49937%448,246.48372,832.2820%13,759,2559,601,55343المجموع

سلع أخرى

0.04
0.02

المصغرة

اأ�سواق ال�سلع
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من  عدداً   )2013  -  2011 ال�سرتاتيجية  وخطتها   2013 للعام  الت�سغيلية  �سوء خطتها  )ويف   2013 عام  خالل  الهيئة  حققت 
الإجنازات على خمتلف الأ�سعدة، ونعر�ص فيما يلي اأهم هذه الإجنازات على امل�ستوى الت�سريعي، والرقابي، والتنظيمي، وال�سوؤون 

املوؤ�س�سية وامل�ساندة، والتوعية، والعالقات الدولية وال�سراكات املحلية.

المحور التشريعي: 
)قــرار  تتضمن  أنظمة جديدة  ثــالث  إصــدار   •
بشأن النظام  اخلاص بتداول حقوق االكتتاب 

اخلاصة بأسهم زيادة رأس املال، وقرار بشأن 

إدارة االستثمار، وقرار أذونات التغطية(. 

)النظام  أنظمة  ثالث  على  التعديالت  إجــراء   •
)التطبيق  والشفافية  باإلفصاح  اخلــاص 

 XBRL اإللزامي لنظام اإلفصاح اإللكتروني

ونظام  بالنظام(  اإلشتراك  رســوم  وحتديد 

االستثمار  وصناديق  بالهامش،  الــتــداول 

االستثمار(،  بصناديق  املتعلقة  )الــرســوم 

الرسوم  بشأن  اخلاص  القرار  إلى  إضافة 

صناديق  ــدات  وح وتـــداول  إلدراج  املــقــررة 

املؤشرات املتداولة.

املساهمة في إعداد مشروع قانون الشركات   •
التجارية الذي مت إقراره في املجلس الوطني 

االحتادي.

املشتركة  اخلليجية  الفرق  ضمن  املشاركة   •
إلعداد القواعد املوحدة لتنظيم أسواق املال، 

القواعد  2013 مشروع  العام  والتي أجنزت 

املوحدة إلصدار وحدات صناديق االستثمار 

السندات  القواعد املوحدة إلصدار  ومشروع 

والصكوك.

المحور الرقابي: 
•  بلغ عدد زيارات التفتيش الدوري على شركات 
الوساطة )74( زيارة؛ من بينها)47( لشركات 

لشركات  و)27(  املالية  األوراق  في  وساطة 

وساطة السلع. 

مت تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة على )31(   •
شركة من شركات الوساطة في األوراق املالية.

شركات  على  التفتيش  زيـــارات  ــدد  ع بلغ   •
اخلدمات املالية )10( زيارات؛ من بينها )5( 

و)5(  األمني  احلافظ  خدمات  تقدم  لشركات 

املالية  االستشارات  خدمات  تقدم  لشركات 

والتحليل املالي.

 )5( على  مفاجئة  تفتيشية  زيــارات  تنفيذ  مت   •
للخدمات  باالشتراك مع سطلة دبي  شركات 

.DFSA املالية

اكتشاف )5( حاالت  تنفيذ عمليات استباقية   •
تالعب  حاالت  و)5(   ،)Front Running(

)Other manipulations(، و)22( حاالت 
.)Insider Trading(  تداول مطلعني

اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام

�ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان القا�سمي خالل افتتاح امل�سروع بح�سور معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري و�سعادة عبدالله الطريفي
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شهرية  تقارير  بــإعــداد  التفتيش  قسم  قــام   •
املالءة  الشركات مبعايير  التزام  ملتابعة مدى 

الشركة  العمالء عن  املالية، وفصل حسابات 

وكذا متابعة آجال الذمم املدينة لعمالء شركات 

النصف  التقارير  إلى  باإلضافة  الوساطة، 

سنوية ملتابعة أداء عمليات الرقابة مبا يساهم 

في رصد املخالفات واملالحظات بصفة مسترة 

والعمل على اتخاذ اإلجراءات التصحيحية في 

هذا الشأن.

إعداد تقارير ربع سنوية للتدقيق على تداوالت   •
يتعلق  فيما  احلظر  فترات  خــالل  املطلعني 

بالقوائم املالية، وكذا التقارير الشهرية لتدقيق 

باألخبار  يتعلق  فيما  املطلعني  تداوالت  على 

اجلوهرية. 

فصل  حالة   )55( وحتقيق  دراســـة  إمتــام   •
وتظلمات  شكاوى  ملف  و)83(  حسابات 

و)51( حالة آجال الذمم املدينة.

بحق  املتخذة  ــة  الإداري ــزاءات  اجل اإجمايل 
املخالفني:

بحق  املتخذة  اإلدارية  اجلزاءات  إجمالي  بلغ   

املخالفني كالتالي:

من  املخالفني  بحق  ــــذارًا  إن  )80( توجيه   •
وشركات  املدرجة  والشركات  املستثمرين 

الوساطة والعاملني بها. 

)6( من املستثمرين وممثلي  لـ  إيقاف مؤقت   •
الوسطاء.

التزام الشركات بإصدار تقارير  بلغت نسبة   •
احلوكمة 98.8 % من إجمالي الشركات املعنية 

بتطبيق نظام احلوكمة.

المحور التنظيمي:
النجاح في إمتام عملية ترقية األسواق املالية   •
 ،MSCI بالدولة إلى أسواق ناشئة على مؤشر

داو  بورز  آند  "ستاندرد  مؤشر  على  وكذلك 

جونز".

مت -بالتنسيق مع مجلس اإلمارات للتنافسية-   •
تنفيذ واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي ساهمت 

في  مرتبة   39 الدولة مبقدار  ترتيب  رفع  في 

ضمن  الصادر  املستثمرين  حماية  مؤشر 

تقرير البنك الدولي لعام 2014.

قيد شركتني مساهمتني عامتني جديدتني هما   •
مجموعة السالم القابضة، ومجموعة الشارقة 

)ش. م.ع(. 

ــدمــاج شــركــة صــروح  متابعة إجــــراءات ان  •
العقارية مع شركة الدار العقارية.

متابعة إجراءات استحواذ بنك دبي االسالمي   •
على شركة متويل.

منح عدد )7( شركات وساطة مالية رخصة   •
مزاولة أعمال التداول بالهامش.

منح  ترخيص لعدد )5( شركات مزاولة نشاط   •
االستشارات املالية والتحليل املالي.

أنشطة  ملزاولة  شركات  لثالث  موافقات  منح   •
مرتبطة بصناديق االستثمار.

املوافقة لألسواق املالية على البدء في استقبال   •
طلبات شركات الوساطة لتقدمي خدمة التداول 

.)DMA( املباشر

منح موافقة لشركة دبي ملقاصة السلع ملزاولة   •
نشاط املقاصة ببورصة دبي للذهب والسلع.

ترويج صندوق  على  موافقة   )444( إصــدار   •
بذلك  ليرتفع  الدولة،  داخل  أجنبي  استثمار 

عدد املوافقات الصادرة من الهيئة إلى 669 

موافقة.

لدى  محلية  استثمار  صناديق   )9( تسجيل   •
الهيئة، ليرتفع بذلك عدد صناديق االستثمار 

احمللية املرخصة واملسجلة لدى الهيئة إلى 14 

صندوقًا.

إعادة  على  شركات   )3( لعدد  الهيئة  وافقت   •
من   )10%( جتــاوز  ال  مئوية  نسبة  شــراء 

أسهمها.

شهادة  هما:  تأهيليني  برنامجيني  إطالق  مت   •
املتقدم،  املستوى  املعتمد-  االمتثال  ضابط 

وشهادة احمللل الفني املعتمد- املستوى األول.

الترخيص  لبرنامج  اختبارات   )6( إجراء  مت   •
شركات  في  العاملة  املختلفة  للفئات  املهني 

الوساطة بالدولة.

تأهيل )107( من الوسطاء والعاملني في مجال   •
اخلدمات املالية بعد اجتياز البرنامج الذي مت 

مع  بالتعاون  العاملية  للمعايير  وفقًا  تصميمه 

مركز هيئة األوراق املالية والسلع للتدريب.

إعداد مؤشر جديد واحتسابه داخليا )مؤشر   •
 Free Float( للتداول(  املتاحة  األسهم 

مؤشر  متابعة  جلنة  مع  بالتعاون   )Index
سوق اإلمارات.

في  للعاملني  املهني  السلوك  ميثاق  إصــدار   •
مجال اخلدمات املالية.

اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام
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البيانات  إعــداد  "شفافية  عمل  ورشة  تنظيم   •
املالية باستخدام نظام اإلفصاح اإللكتروني" 

مجلس  بـــدول  الرقابية  للهيئات   XBRL
التعاون.

في  للهيئة  التنفيذي  الرئيس  نائب  اختيار   •
عضوية مجلس إدارة املنظمة الدولية لإلفصاح 

اإللكتروني، وكان قد سبق اختياره في بداية 

العام كسفير للمنظمة في املنطقة العربية.

إجراء عدد )70( دراسة للممارسات العاملية   •
بالنظم  املختصة  الفنية  اللجان  وتشكيل 

والتشريعات املزمع إعدادها.

إعداد عدد من التقارير التي تبرز أهمية إدارة   •
تقرير  بينها  ومن  الدولة،  ألســواق  املخاطر 

وتقرير  األساسي،  والتحليل  الفني،  التحليل 

املخاطر النظامية، وتقرير االستقرار النقدي 

في  النقدي  االستقرار  وحــدة  مع  بالتعاون 

املصرف املركزي. 

الشؤون المؤسسية والمساندة:
بنسبة  رئيسية  خدمة   31 أمتتة  من  االنتهاء   •
استراتيجية  مراحل  لكافة   %  100 إجنــاز 

التحول اإللكتروني.

على  الذكية  لألجهزة  الهيئة  تطبيق  إطــالق   •
خدمة   11 )Apple /Android( مبجموع 

إلكترونية. 

أسعار  عــرض  شريط  تركيب  من  االنتهاء   •
األسهم الرقمي بفرع الهيئة بدبي.

احلي  التداول  لشاشة  التغذية  نظام  حتديث   •
لسوق أبوظبي لألوراق املالية.

إجــراءات سير  وأمتتة   طلبي  نظام  حتديث   •
العمل إلدارة املوارد البشرية / اعتماد نظام 

الزوار / قارئ الهوية اإللكترونية.

فوز الهيئة باملركز الثامن في جائزة أفضل 15   •
بيئة عمل في اإلمارات، التي نظمتها مؤسسة 

"غريت بليس تو وورك اإلمارات".

اعتماد  على  الداخلي  التدقيق  وحدة  حصول   •
إدارة  مواصفة  ومعايير  متطلبات  بتطبيق 

كافة  اجتياز  بعد   31000:2009 املخاطر 

اخلصوص،  بهذا  والتدقيق  املراجعة  مراحل 

احتادية  جهة  أول  الهيئة  أصبحت  وبذلك 

من  القياسية  املواصفة  هــذه  على  حتصل 

مؤسسة "لويدز ريجسترز كواليتي أشورانس 

.")LRQA( العاملية

للتوطني  اإلجمالية  النسبة  إجمالي  بلغ   •
%، وقد بلغت نسبة التوطني في   68 بالهيئة 

الوظائف  وفي   ،%  100 القيادية  الوظائف 

اإلشرافية 82 %، وفي التنفيذية 74 %، وفي 

التخصصية 58 %.

وقد  "شير"؛  برنامج  دورة جديدة من  تنظيم   •
بلغ عدد املنتسبني للبرنامج 4 أشخاص من 

التشغيلية  3 مستهدفني حسب اخلطة  أصل 

.2013

بلغ عدد البرامج التدريبية التي وفرتها الهيئة   •
35 برنامجا تدريبيا داخليا في الهيئة خاصة 
اجلهات  بعض  دعوة  مت  وقد  الهيئة  ملوظفي 

احلكومية للمشاركة فيها، وتنوعت بني برامج 

تخصصية في مجال األسواق املالية وبرامج 

تنمية ذاتية ومهارات.

بلغ عدد الساعات التدريبية لعام 2013: أكثر   •
برامج  تنوعت بني  تدريبية  7000 ساعة  من 

ابتعاث   – مؤمترات   – ــدوات  ن  – تدريبية 

وظيفي- تعليم إلكتروني.

مت  الوظيفي،  االبتعاث  برنامج  ــار  إط في   •
واملتابعة  التنفيذ  إدارة  من  موظفنينْ  ابتعاث 

بطبيعة  العالقة  ذات  احلكومية  اجلهات  إلى 

عمل الهيئة داخل الدولة. 

الدولة  وكليات  جامعات  طلبة  من   6 تدريب   •
الهيئة بأبوظبي وفرعها  املختلفة في إدارات 

بدبي.

اليوم  مبناسبة  نوعية  احتفالية  تنظيم   •
الوطني الثاني واألربعني في أبوظبي ودبي، 

واملشاركة في حملة رفع العلم احتفااًل بذكرى 

زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  تولي صاحب 

مقاليد  اهلل"  "حفظه  الدولة  رئيس  نهيان  آل 

احلكم بالدولة، وذلك إضافة إلى مجموعة من 

الفعاليات األخرى مثل اللقاء السنوي ألسرة 

الهيئة، وحفل اإلفطار الرمضاني.

تنفيذ برامج املسؤولية االجتماعية للهيئة من   •
تنظيم  في  )املشاركة  مبادرات شملت  خالل 

حملة صاحب السمو الشيخ / محمد بن راشد 

آل مكتوم لكسوة مليون طفل محروم، وحملة 

احلج األولى لنادي خورفكان للمعاقني(.

محور التوعيــــة:
إطالق السوق املالي للتدريب بجامعة الشارقة   •
عمل  بيئة  في  الطلبة  وضع  بهدف  )طالب( 

تشبيهية مماثلة لبيئة عمل أسواق رأس املال، 

والتعرف على كيفية القيام بالتداول احلقيقي 

والشراء(،  )البيع  والسندات  األسهم  على 

ونشر الثقافة املالية واالستثمارية من خالل 

إشراك الطلبة في مسابقات األسهم.

استضافة  مللف  الترويج  في  الهيئة  شاركت   •
دبي إلكسبو بعدد من املبادرات، كما نظمت 

واحملافظ  االستثمار  ملديري صناديق  ملتقى 

واحملللني املاليني استعرض انعكاسات الفوز 

أســواق  على  إكسبو  معرض  باستضافة 

األوراق املالية بالدولة.

نظمت الهيئة املؤمتر السنوي بعنوان "أسواق   •
لنمو  هام  محرك  اإلمــارات:  في  املال  رأس 

االقتصاد".

تنفيذ )11( ندوة لتعزيز بالوعي االستثماري   •
لطالب  ــدوات  ن و)7(  املستثمرين  جلمهور 

واحملليني  للوسطاء  ندوة  و)13(  اجلامعات 

املاليني واملختصني، و)3( ورش عمل خاصة 

االنضباط  ومعايير  احلــوكــمــة  بــضــوابــط 

املؤسسي.

مالية"  "أوراق  مجلة  مــن  عــدديــن  إصـــدار   •
املتعلقة  والقضايا  باملوضوعات  اخلاصة 

بقطاع األوراق املالية والسلع.

الهيئات  بــني  جهة  ــأول  ك  - الهيئة  بـــادرت   •
لتطبيق نظام اإلحاطة  االحتادية املستقلة - 

اإلعالمية. 

يتضمن  التوعية  موقع  عبر  برنامج  إطــالق   •
وقواعد  بأساسيات  للتعريف  إذاعية  فقرات 

التداول في سوق األوراق املالية.

تنفيذ دورة تدريبية للمحررين عن االجتاهات   •
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احلديثة في أسواق املال بالدولة بالتعاون مع 

بعض مستشاري الهيئة.

إصدار التقرير السنوي ألداء سوق اإلمارات   •
لألوراق املالية وملخص عن إجنازات الهيئة، 

وتقرير ملجلس إدارة الهيئة.

العربية  باللعتني  الهيئة  دليل خدمات  إصدار   •
واإلجنليزية.

بأساسيات  املستثمرين  توعية  حملة  تنفيذ   •
إذاعات  عبر  األســواق  في  التداول  وقواعد 

أبوظبي إف إم، ونور دبي، والشارقة، وأخرى 

عبر الصحف اليومية، إضافة على حملة ثالثة 

تقدمها  التي  اإللكترونية  باخلدمات  للتعريف 

الهيئة للمتعاملني في األسواق.

إعداد فيلمني تسجيليني بعنوان )2012 عام   •
من التكرمي واإلجناز، ومسيرة رائدة في خدمة 

املستثمرين(.

ـــة  ـــيــــ الــــعــــاقـــــــــات الـــدول
والشـراكات المحليـة:

توقيع مذكرة التفاهم متعددة األطراف بشأن   •
املتعلقة  املعلومات  وتبادل  والتعاون  التشاور 

باإلشراف على صناديق االستثمارات البديلة 

  ESMA مع هيئة األوراق واألسواق األوروبية

ذات  األوروبية  الهيئات  من   26 تضم  التي 

الصلة، وذلك بعد أن متكنت الهيئة من الوفاء 

بكافة املتطلبات الضرورية إلبرام املذكرة.

جهات  مــع  تفاهم  ــرات  ــذك م  )6( توقيع    •
هيئة  البولندية،  املالية  الرقابة  )هيئة  دولية 

البورصات واألوراق املالية البرازيلية، وهيئة 

الباكستانية،  املالية  واألوراق  البورصات 

مباليزيا(،  املالية  للخدمات  البــوان  سلطة 

واألكادميية العربية للعلوم املالية واملصرفية، 

واألكادميية األمريكية لإلدارة املالية.

توقيع )4( مذكرات تفاهم مع جهات محلية    •
ورؤيــة  دبــي،  وجامعة  الثقافة،  وزارة  هي 

اإلمارات، وأكادميية اتصاالت.

النشاطات  من  العديد  في  الهيئة  شاركت   •
التي تنظمها املؤسسات الدولية ومنها منظمة 

اإلقليمية  االستشارية  واللجنة  األيوسكو، 

إفريقيا  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق  ملنطقة 

واللجنة  املالي،  االستقرار  ملجلس  التابعة 

والتجاري  االقتصادي  للتعاون  الدائمة 

ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(.

الوزارية  اللجنة  اجتماعات  في  املشاركة   •
األســواق  هيئات  إدارات  مجالس  لرؤساء 

)أو  الرقابية  الهيئات  رؤساء  وجلنة  املالية، 

لدول  التعاون  مجلس  بــدول  يعادلهم(  من 

اخلليج العربية، وفرق العمل املنبثقة عن هذه 

اللجان.

اأهم اإجنازات الهيئة خالل العام


