
 

 في أعمال الملتقى االقتصادي األول في الكويت كمتحدث رئيسي الخالد يشارك
 

 الشيخ اءالوزر  مجلس رئيس لسمو كريمة رعاية تحت يُقام  "المالية األوراق أسواق"تمكين  ملتقى
 المهمة ويسلط الضوء على عدد من المحاور الصباح المبارك جابر

 
ي الجلسة فكمتحدث رئيسي  ،الكويت لبورصة التنفيذي الرئيس ،الخالد الرزاق عبد خالد السيدشارك  :2018 نوفمبر 27 الكويت،

األحمد  تاعة سلوى صباحفي  2018نوفمبر  29 – 27األو  في الكويت، والذي أتيم من عما  الملتقى االتتصادي االفتتاحية أل
 .  حفظه هللاكريمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح تحت رعاية 

 
األهمية الكبيرة لألسواق المالية في بلورة اتتصادات الدو ، وذلك نظرًا لما تضطلع به من واستعرض الخالد في كلمته االفتتاحية 

نصة مألي دولة، كما أنها تشكل المالي  النظام حلقة محورية من حلقاتوظائف وما تزاوله من نشاطات، إذ تشكل أسواق الما  
الخاص المشاركة في عملية التنمية، ما يساهم بدوره في دفع عجلة التنمية االتتصادية وتوفير فرص عمل ين العام و تتيح للقطاع

 جديدة ووفيرة للشباب.
 

ة يع مرحللمناتشة مواضييسعدنا المشاركة في هذا الملتقى الذي يشكل منصة وفي تعليق له على هذه المشاركة، تا  الخالد: "
مثل تقييم تجارب الشركات المحلية واإلتليمية في ظل التشريعات الحديثة المنظمة للسوق المالي ولوائحها غاية في األهمية، 

وخلق بيئة جاذبة للمستثمر المحلي واألجنبي. لقد عرض الملتقى دور  التنظيمية، وتحسين أداء األسواق المالية بشكل عام،
 ،في ضوء رؤى القيادات في تحويل عواصم الدو  إلى مراكز ماليةنطقة البورصات المحلية في منطقة الخليج العربي ودو  الم

طلعات والتحديات تورفع مساهماته في الناتج المحلي اإلجمالي. نعتبر هذا الملتقى فرصة للوتوف على ال ،وتمكين القطاع الخاص
 ادي لدولتنا".يساهم في دفع عجلة النمو االتتصإلى المستوى العالمي بما وصواًل المالية التي تواجهنا في سبيل االرتقاء بأسواتنا 

 
" الرامية 2030الذي تؤديه بورصة الكويت في دعم االستراتيجية الطموحة للكويت "الكويت الملموس  إلى الدوروتطّرق الخالد 

، وبّين أن بورصة الكويت تطعت شوطًا كبيرًا في خططها لتعزيز مكانتها العالمية الدولة كمركز مالي إتليميإلى ترسيخ مكانة 
 تاعدة سيعوتو  صدرين،للمُ  جذابة تاعدة إنشاءالمتمثلة بعلى المستوى اإلتليمي، لتقترب خطوة أخرى نحو أهدافها والريادية 

 .العالمية عاييرالم أعلى وفق األعما  بيئة وتحسين، المنتجات وتنويع وزيادة المستثمرين،
 

 المستثمرين ثقة ادةاستع ، والتي ساهمت بدورها فيالماضية السنوات خال  البورصة حققتها التي البارزة اإلنجازات وأشار الخالد إلى
 التجاربوعزى ذلك إلى  المنطقة، في الما  رأس أسواق على سلباً  أثرتو  2008 عامبعد األزمة المالية العالمية التي حدثت في 

 كذلك ناو  الخالدت. و التنفيذية ولوائحها المالي للسوق  المنظمة الحديثة التشريعات ظل في واإلتليمية المحلية للشركات الناجحة
 البيع مثل دةالجدي المنتجات من العديد طرحمن خاللها إلى طط تطوير السوق، والتي تسعى بورصة الكويت المرحلة الثالثة من خ



 
 غيرهاو  المدرجة، غير المالية األوراق تداو  ونظام المتداولة، العقارية االستثمار وصناديق بالهامش، والتداو  المكشوف، على

 الكثير. 
 

، باإلضافة 3البنوك الخليجية لمعايير باز  وضم جدو  أعما  المنتدى مناتشة العديد من المواضيع المهمة مثل أثر إخضاع 
كما . دة النمولتحقيق األرباح ولزيا عمليةالبورصة وكيفية استفادة الشركات من هذه العلى أهمية اإلدراج في إلى تسليط الضوء 

القطاع  تدرج الشركات في البورصة، وتمكينالناجحة عبر عدة محاور مثل تم خال  الملتقى استعراض التجارب اإلتليمية والدولية 
 حاور.الخاص ورفع مساهماته في الناتج المحلي اإلجمالي، وغيرها من الم

 


