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في العالم ألول مرة  البورصاتمن أهم  ا  ي مركز دبي للسلع المتعددة، أربعيستضيف مؤتمر دبي للمعادن الثمينة ف 

 العالمية". بورصاتوذلك لمناقشة "دور ومستقبل ال ،في دبي

 ةالبورصات المدعو   ممثليممثلو بورصة دبي للذهب والسلع التابعة لشركة دبي للسلع المتعددة، مع  وتبادل

وجهات نظرهم حول دور  ،وبورصة اسطنبول ،وبورصة لندن للمعادن ،بورصة شيكاغو التجارية وهياألخرى، 

، الرائدة عالميا  في مجال خدمات شركةخالل جلسة أقيمت برعاية  وذلكفي األسواق في المستقبل،  همبورصات

 مجلس الذهب العالمي. منوكالة سوماساندروم للعالقات العامة  بإدارةو ،الذهب تداول

 

في  المشتركأجمع كافة المشاركين على أهمية التعاون  إذالجلسة مناقشة العديد من الموضوعات،  شهدتو 

 نشاطهدفنا الرئيسي هو توسيع  إن" :لبورصة دبي للذهب والسلع، الرئيس التنفيذي يللي مهذا القطاع. وقال 

يتمكنوا من العمل عبر لالكفاءة  نحو متداولونال سعىيو لعمل معا  في جميع أنحاء آسيا. ا لها يتيح بماالبورصات 

 توفيربرؤية مزيد من التعاون والتحالفات ل غبنر ونحنالعديد من البورصات ومن خالل مركز مقاصة موحد. 

 طليعة في لنكون مستعدون نحنو  ذلك،واثق بقدرتنا على عمل المزيد لتحقيق  أناقيمة مضافة للمتداولين، و

 ".الجهود تلك

 

تطرقت المناقشات  كماوجياو جين بو.  ،هاكان أتيكينويانغ لو، و ، أليكس شو، جلسةالرأي أعضاء ال وشاركه

 ،مثل التداول اإللكتروني ،أسواق العقود اآلجلة العالمية زالت وما أحدثتهطبيعة التغيير الذي  إلىاألخرى 

 .آجلة إلى الفورية العقود تحويلوتطور أسواق  ،والنمو ،والوضوح ،واستكشاف السعر

 

قد لعبت، وسوف تستمر في لعب دور  التنظيميةالمشاركين بأن اللوائح  جميعمن  بإقرارا الجلسة أيض   وتميزت

لمعادن لهذا السياق، قال أليكس شو، رئيس قسم تطوير األسواق  وفيفي المستقبل.  بورصاتكبير في تطور ال

 اتبسبب التغيير  ةط شديدو ضغل للمعادن لندن بورصة تعرضت"لقد  بورصة لندن للمعادن: فيالثمينة 



بوجود سوق تتميز  التي ةالحقبة الجديد هفي هذوألعمال. ل تهااألمر الذي أدى إلى تغيير طريقة ممارس ة،التنظيمي

التداول  خدمات زويدبدخول الحلبة لت بدأتبنوك  هناكقوي بين األسواق،  داخلت مع ،ذهب عالي التنظيم

 للعقود الفورية واآلجلة ضمن البنية التحتية الحالية".

ا شو:  وأضاف كتشاف األسعار موضوع  تبرير ب تقومو  ،الشأن هذا في متحفظة البنوكولكن هل  ملح ا،"لقد أصبح ا

متطابقة في  كونمتشابكون إلى حد كبير بحيث األسعار ت أننااألسعار التي تقدمها األسواق اإلقليمية المختلفة، أم 

ا تبرير  تستطيعو  ة،رها الخاصاسعبأجميع األسواق اإلقليمية  تحظى أن باإلمكان هجميع البورصات؟ أعتقد أن أيض 

كتشاف األسعار و وج وراءفهناك أسباب تاريخية  ،التداول في جذريالحقيقة تغيير  في. هناك األسعار تلك د ا

كز التداول م التداول في األسواق احجأ؟ على الرغم من أننا نرى زيادة كبيرة في أهميةولكن هل ستبقى ذات  ،ومرا

كتشاف السعر. زالت تحافظ على  الاآلسيوية، إال أنني أرى أن بورصة لندن للمعادن  دور رئيسي في التداول وا

 هناك المزيد من الفرص لتعزيز بورصة لندن للمعادن."و

التجارية تعتمد بشكل متزايد على  بورصاتعلى مدى السنوات العشرين الماضية، أصبحت الو أنه بالذكر، جدير

ا  أتاححيث تم إغالق طوابق التداول مما  ،التداول اإللكتروني  ساهمعند التداول، في حين  ةهويال سرية منمزيد 

كتشاف األسعار بين  فرصو التداولالكمون في زيادة أحجام  ةتقديم حلول منخفضو تشديد الرقابة التنظيمية  ا

 الدولية واإلقليمية. بورصاتال

 

"يوفر التداول ، ومقره في لندن: التجارية شيكاغو بورصة فييانغ لو، مدير منتجات المعادن  قال جهته، من

كتشاف السعر  مزايا اإللكتروني كبنحن بالتأكيد ال نخسر، بل و . المتداول كان أينماالراحة وا  حركةالزخم  نوا

ا وقدنتقل من الغرب إلى الشرق. ت التية يالتجار  ا قوي ا إضافي   منعمالء  يقوده ،رأينا في هذا العام بالفعل نمو 

بورصة شيكاغو التجارية بأنه التداول اإللكتروني  وتمتازفريقيا. إودول منطقة أوروبا والشرق األوسط و امنطقة آسي

في  يحدثهناك بالتأكيد تغيير وفي أي وقت. ومن أي مكان  داولويمكن للناس الت ،ساعةال مدار علىمفتوح فيها 

 يمكن أن نشعر به".و السوق 

 

 بحسبإنشاء المعايير العالمية  عادة  يتم  إذ ،معياريةالالمواضيع الرئيسية األخرى التي تم التطرق إليها،  ومن

 تهاها ومنطقانداخل بلد بورصاتعالوة على ذلك، فإن وضع الو. واالستمراريةتداول الوصول وحجم ال مستويات

 .المعايير معبها األسواق  تعاملالجغرافية يضيف وزنا  إضافيا  للطريقة التي ت

 

جياو جين بو، رئيس مجلس إدارة بورصة  قاللتعاون، ا أهمية على التشديد، واألمرسياق التأكيد على هذا  وفي 

 نيتاالقضهما  ،االبتكار موضوعو ،ح بورصة شانغهاي للذهباانفت إن" :له سابق تصريحشنغهاي للذهب في 

لسوق العالمية من أجل زيادة ا أمام. نحن نريد أن نفتح السوق الصينية تعزيزهما على نعمل انلتلا نتاالرئيسي

ا وذهب. لشنغهاي ل بورصة معياراألعمال وتعزيز  ا جديد  مع بورصة دبي للذهب والسلع  بالتعاونقد أطلقنا عقد 



ا بنجاحه.  في إليه عند البحث عن  سعىهذا مثال على نوع التعاون الذي نوالعام الماضي، ونحن سعداء جد 

 شركاء جدد والعمل معهم."

إلجابة على أسئلة حول ا جلسةجميع أعضاء ال منأثارت جلسة النقاش اهتمام الحضور، حيث تم الطلب  وقد

 النقاط المختلفة التي أثيرت.

 

 

 حول مركز دبي للسلع المتعددة

 في العالم، وهو مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقرا  رئيسيا  له هو المنطقة الحرة األكثر ترابطا  

المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خالل تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص 

عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية األداء، يوفر مركز 

المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل واالزدهار. مركز دبي للسلع  دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه

المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية اآلن 

  www.dmcc.ae وفي المستقبل البعيد.

 

http://www.dmcc.ae/

