
 

 

  رفي مؤتم نجاحاتها وخططها المستقبليةأبرز  تستعرضبورصة الكويت 

EFG Hermes One on One الرابع عشر باإلمارات 
ي النمو لسوق المال ف الجيدخالد عبد الرزاق الخالد يبرز أهمية النشاط السليم واألداء  الرئيس التنفيذي

 االقتصادي

 EFG Hermes One on Oneمؤتمر ا في مؤخر   : شاركت بورصة الكويت2018مارس  5الكويت، 
    Shifting Benchmarks عنوانتحت  الجاري، مارس 7و 5 في دبي بين الذي عقد، الرابع عشر السنوي 

لشرق ا على مستوى المالية في جميع القطاعات  لمؤسساتأبرز الشركات وا ن عنممثلي استقطب المؤتمر
التغيرات  تعرضواس لألسواق المالية،مشهد اإلقليمي الحالي تصورا  لل وقد قدم المؤتمر .فريقياإاألوسط وشمال 

 .الناشئةو  النامية الصين وغيرها من األسواقالعالمية التي تقودها  ةالديناميكي

عة الرئيس التنفيذي للمجمو  ،كريم عوضالسيد  كلمة ألقاهامن خالل اليوم األول من المؤتمر  تم افتتاح
 ورصة الكويت،بشركة السيد خالد عبد الرزاق الخالد، الرئيس التنفيذي لشارك و  ،المالية هيرميس القابضة



نمو االقتصادي في السواق رأس المال النشاط الفّعال ألأهمية عن من خاللها تحدث  في ندوة حوارية
اوخ لتكيف مع ا المعنيين في األسواقالتغيرات العالمية الضخمة التي تتطلب من جميع  سياقفي  صوص 

ا شهد و  الجديدة. البيئة صة المصرية والبور  "تداول" السعودية السوق الماليةمشاركة ممثلين عن المؤتمر أيض 
 .ةواإلماراتيالمصرية والسعودية و  الكويتية،  أسواق المال، باإلضافة إلى هيئات وسوق دبي المالي

في  غيليةمهامها التش تولتمنذ أن  بورصة الكويتالتي حققتها شركة اإلنجازات خالد أمثلة عن أهم القدم و 
ستويات م قادرة على تحقيق قفزة استراتيجية عبر متابعة تعزيز الناشئةاألسواق أن  ، وبين2016أبريل 
. ذا المجالفي ه العالمية بأفضل الممارسات  مسترشدة   التي تحكمها القواعد واألنظمة وتطوير ،الشفافية

إلى  ناميةق سو تصنيف من ترقيتها الرئيسية لبورصة الكويت  ازاتاإلنجمن أبرز تجدر اإلشارة إلى أن و 
 الحق في وقت سيطبقالذي و  مؤشر السوق الناشئةودخولها ضمن ، 2017سوق ناشئة ثانوية في سبتمبر 

المدرجة  هماألسفي ة األجنبي اتاالستثمار إلى زيادة حجم التصنيف الجديد  يؤديتوقع أن يهذا العام. و  من
القات جمعية عالتعاون مع  تتابع الكويتبورصة بورصة الكويت، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن  في 

بورصة في  جانبواأل المستثمرين المحليينعالقة أكثر فّعالية بين  لتطوير المستثمرين في الشرق األوسط
 .فيها الكويت والشركات المدرجة

 دزييو  لمحليالسوق المقبل الذي يهدف إلى تعزيز ا روعالمشالرئيس التنفيذي لبورصة الكويت أن  وأشار
يم واعي، يتسم برؤية شاملة، وتنظ نهجماتباع  وأكد على أهمية  ،السوق هو تقسيم ، المتدفقة إليها السيولة

ير البورصة عبر في تطو  التدريجي لبورصة الكويتاألسلوب  اتباع تجسد فيوهو ما  واستشراف للمستقبل 
  مراحل مدروسة تهدف في النهاية إلى الوصول بالسوق إلى مكانة متقدمة من التنظيم والتطوير.

والذي  ، تحويل البورصة الكويتية من جهة حكومية إلى شركة مساهمة قابلة للخصخصة أنالجدير بالذكر و 
النجاح، و  نحو التغيير شكلت انطالقةلدعم نمو االقتصاد الكويتي،  الضرورية اإلصالحاتفي إطار  تم
شهدت يث ح .  األخرى  البورصات  وتمكنها من التنافس معالكويت بورصة إلى االرتقاء ب اآلن أدت حتى و 

نتجات م تمهد إلطالق حديثةبنية تحتية اعتماد تحوالت عميقة نحو الماضية  شهرا   22الـ  خالل البورصة 
ميع جيسهل التداول فيه ويخدم بيسر قوي وشفاف  يسوق مالإلى لوصول ل هدف وت  ،وأدوات جديدةمالية 

 المعنيين.

 عد التداولب مانموذج  تطبيقيأتي التي حققتها بورصة الكويت حتى اآلن،  المتميزة اإلنجازات  بينومن 
حديد بعد يوم التداول وآلية تتوحيد دورة التسوية لتصبح ثالثة أيام عمل الذي يتضمن (، (IPTM1 األول

المواعيد المتعلقة باستحقاقات مساهمي الشركات لألرباح النقدية أو أسهم المنح المجانية ووحدات التغيير 
طالق كتيبالسوق تطوير المرحلة الثانية من و  ،السعري والحدود السعرية واستحداث اإلغالق العشوائي  وا 

، المدرجةركات لشا التي يجب أن تسير عليها توجيهيةوالمبادئ الالذي يتضمن النظم  ،جديدالتداول القواعد 



كلها إنجازات جاءت نتيجة للتعاون المستمر والعمل عن قرب مع كل من هيئة أسواق المال والشركة الكويتية 
 للمقاصة.

 ائال : "ينعقدق هيرميس، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية ،كريم عوض السيد صرح متحدثُا خالل المؤتمر،
ة عمالئها تنمية شبك، و الجاري في توقيت مثالي بالتزامن مع توسع الشركة في أسواق جديدةمؤتمر العام 

من كبرى المؤسسات العالمية الراغبة في استكشاف فرص النمو الجذابة التي تنفرد بها األسواق الناشئة 
ظى بأهمية بالغة في ظل التوقعات التي تشير بأن والمبتدئة. وأضاف عوض أن نسخة العام الجاري تح

لنمو االقتصادي السريع نتيجة ل 2018عام األسواق الناشئة والمبتدئة ستكون محط أنظار المستثمرين خالل 
 "ةباعتبارها المحرك الرئيسي للقطاعات االستهالكيالطبقة المتوسطة  التركيبة السكانية الفريدة ونموو 

في ، وهو أكبر استطالع لحظي "EFG Hermes Pulse"المؤتمر إجراء التصويت اإللكتروني وقد شهد 
شغل حول أبرز الموضوعات التي تورؤساء الشركات باألسواق الناشئة مستثمرين الدوليين الآلراء  العالم

 في تلك األسواق.اهتمام مجتمع األعمال واالستثمار 

 جناحل خالالمؤتمر وتفاعلت معهم من حضور الجديدة على  عرضت بورصة الكويت منتجاتها وخدماتهاو 
 .خاصة بها في المؤتمر

 - انتهى -


