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منصور بن زايد يشهد افتتاح بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود اآلجلة
والبدء بتداول أول العقود اآلجلة لخام مربان في العالم


البورصة األولى في أبوظبي وسوق أبوظبي العالمي لتداول العقود اآلجلة والسلع

 29مارس  ،2021أبوظبي  ،اإلمارات العربية المتحدة :شهد سموّ الشيخ من صور بن زايد
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ،وزير شؤون الرئاسة افتتاح بورصة أبوظبي انتركونتيننتال
للع ق ود اآلجلة ،وإطالق شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) للعقود اآلجلة لخام مربان ليتم
تداولها في البورصة ،كما شهد الحدث الذي أقيم في سوق أبوظبي العالمي كل من معالي
الدكتور سلطان الجابر ،وزير ال صناعة والتكنولوجيا المتقدمة ،و الرئيس التنفيذي لشركة بترول
أبوظبي الوطنية (أدنوك) ،ومعالي خ لدون خليفة المبارك ،رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ،الرئيس
التنفيذي للمجموعة ،والع ضو المنتدب في مبادلة ،و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي
وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي أحمد علي ال صايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق
أبوظبي العالمي و معالي المهندس عوي ضة مرشد المرر ،رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي .
هذا ورحب سوق أبوظبي العالمي بانطالقة البورصة كأول بورصة عالمية لتداول العقود اآلجلة
والسلع في أبوظبي ومقرها سوق أبوظبي العالمي وبالبدء بتداول أول العقود اآلجلة لخام مربان
في العالم  .حيث جاء تأسيس بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود اآلجلة من قبل بورصة
إنتركونتيننتال بدعم من أدنوك وتسعة من كبرى شركات الطاقة العالمية ،لتشكل من صة لتداول
أول عقود آجلة لخام مربان في العالم ،بما ي ضمن الشفافية في األسعار للخام العالمي ألول
مرة .وقد كانت البورصة قد ح صلت في عام  2020على موافقة سلطة تنظيم الخدمات المالية
لدى سوق أبوظبي العالمي لممارسة نشاطها كبورصة استثمارية معترف بها.
وفي هذه المناسبة ،قال معالي أحمد علي الصايغ ،وزير دولة ورئيس مجلس إدار ة
سوق أبوظبي العالمي" :إن بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود اآلجلة هي أول بورصة
لتداول العقود اآلجلة والمشتقات في أبوظبي .وهي المرة األولى التي يتم فيها تداول خام مربان
في أبوظبي كعقد آجل بما يرس خ مكانته كمعيار لألسعار العالمية .ومما ال شك بأن هذا الحدث
يبشر ببداية حقبة جديدة في المشهد المالي وقطاع الطاقة العالمي ،وهو أي ضا شهادة على
مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطاقة والتداول  .وإننا فخورون بلعب دور في هذا اإلنجاز.
وكما أننا سعيدون باختيار المؤسسات المحلية والعالمية لسوق أبوظبي العالمي ليكون مقرا
لهم ويمكنهم من توسيع وترسيخ أعمالهم  .حيث أننا سنستمر بتعزيز الجهود والمساهمة
بفعالية في مسيرة التنمية االستراتيجية واالستدامة االقت صادية في الدولة ".
وأضاف ريتشارد تنغ ،الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق :
" نهنئ بورصة إنتركونتيننتال وأدنوك وكافة الشركاء على تأسيس بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال
للعقود اآلجلة ،والتي ستدعم احتياجات قطاع الطاقة.
وإننا في إطار التزامنا المستمر بتوفير بيئة عمل فاعلة وداعمة للشفافية ،حرصنا على تنسيق
تبادل المعلومات مع الجهات التنظيمية ضمن مختلف السلطات الق ضائية حول العالم ،بما في
ذلك الواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة وسويسرا وسنغافورة ،األمر الذي كان له دور
كبير في تمكين المزيد من رواد القطاع من المشاركة في تداول عقود مربان اآلجلة والعديد من

المشتقات النقدية ذات ال صلة ،حيث ستسهم هذه الترتيبات في تعزيز اإلشراف الوثيق عبر
الحدود على األنشطة التجارية .وإننا بدورنا نلتزم بتلبية احتياجات رواد القطاع والمستثمرين بما
يعزز الفرص".
ومن الجدير بالذكر أن خام مربان يتوفر من خالل امتيازات أدنوك البرية ويصنف بأنه من أجود أنواع
النفط الخام الخفيف والحلو ويتميز بقدرته اإلنتاجية التي تصل إلى  2مليون برميل ،ب ما يشكل نصف إنتاج
الدولة من النفط .هذا و سيتم استكمال العقود اآلجلة لخام مربان بمجموعة من المشتقات التي تتم
تسويتها نقدا ،والتي تشمل الفروق السعرية المباشرة والتفاضلية على تكسير المشتقات النفطية مقابل
خام برنت ،وخام غرب تكساس الوسيط ،وزيت الغاز ،والنافتا ،وغيرها .فيما سيتم تسليم العقود للعمالء
من الفجيرة.
وبفضل البنية التحتية المتكاملة في سوق أبوظبي العالمي ،سيت مكن رواد قطاع الطاقة من المنطقة
والعالم من الوصول إلى البورصة مع ضمان إدارة المخاطر بشكل فعال من خالل عقود مربان اآلجلة ،حيث
أن إنشاء سوق ثانوي يق دم فروق أسعار بين السلع ،سيتيح للعمالء المزيد من الخيارات إل دارة المخاطر
والتداول بشكل أوضح.
وتجدر اإلشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي يعد أيضا المقر الرئيس ي لشركتين رئيسيتين لتجارة السلع،
وهما شركة أدنوك التجارية التي تركز على تجارة النفط الخام ،وشركة أدنوك للتجارة العالمية ،والتي تعد
مشروع مشترك مع "إيني" اإليطالية و"أو إم في" النمساوية .هذا تستقطب البورصة رواد القطاع من
جميع أنحاء سوق النفط الخام ،بما في ذلك شركات النفط المحلية والمنتجون والمصافي ،باإلضافة إلى
المؤسسات المالية بما في ذلك البنوك االستثمارية والوسطاء.
وكما أ ن سوق أبوظبي العالمي ،بدوره كمركز مالي دولي ،يدعم األسواق األولية والثانوية عبر إطار عمل
متكامل ،يمكنهم من توفير وإدراج األوراق المالية وتأسيس مقرات تداول مخصصة تركز على المشتقات
واأل صول االفتراضية واألوراق المالية ،بما في ذلك األوراق المالية الرقمية.
المزيد من التفاصيل ت ج دونها على الرابط التاليhttps://www.adgm.com/setting-up/market- :
infrastructure/overview
-انتهى-

نبذة عن سوق أبوظبي العالمي
اف ُتتح سوق أبوظبي العالمي ،المركز المالي الدولي الذي يتخذ من عاصمة دولة اإلمارات مقرا له ،في
ّ
وتأسس السوق المالي بموجب مرسوم اتحادي بهدف توفير منظومة مالية متكاملة
 21أكتوبر .2015
ُ
وواسعة النطاق تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد للتمويل ومزاولة األعمال ،وحلقة
وصل ا ستراتيجية بين االقتصادات المتنامية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وسائر أنحاء
ٍ
العالم.
وترتكز ا ستراتيجية سوق أبوظبي العالمي على المقومات ونقاط القوة الرئيسية التي تمتلكها إمارة
أبوظبي والتي تشمل الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات وإدارة األصول وتداول المشتقات المالية
والسلع واالبتكار المالي واالستدامة .ويضم سوق أبوظبي العالمي ثالث سلطات مستقلة هي محاكم
سوق أبوظبي العالمي وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل كما يشرف السوق باعتباره
مركزا ماليا دوليا على إدارة جزيرة الماريه ،وهي منطقة مالية حرة تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 114
هكتار ( 14.1كلم مربع).
ويلتزم سوق أبوظبي العالمي بدعم وتمكين المؤسسات المالية وغير المالية والشركات والكيانات
المسجلة في السوق لمواصلة العمل واالبتكار والنجاح والنمو ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على
القانون العا م .وقد حصل السوق منذ تأسيسه على جائزة "أفضل مركز مالي للعام في منطقة الشرق

األوسط وشمال أفريقيا" ألربع سنوات متتالية تقديرا لمبادراته ومساهماته الفاعلة في القطاع المالي
وأسواق رأس المال في المنطقة*.
لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظبي العالمي ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  www.adgm.comأو
متابعة صفحاته على منصات التواصل االجتماعي "تويتر" و"إنستجرام" @adglobalmarket :و"لينكد
إن".@Abu Dhabi Global Market (ADGM):
* المصدر :جوائز "جلوبال إنفستور الشرق األوسط وشمال إفريقيا"
للتواصل:
Media@adgm.com

