
 

 لقى اهتمامًا كبيراً تفي دبي  بورصة الكويتل الجولة الترويجية

    أهم المستثمرين من كافة أنحاء الشرق األوسط تستقطب مت بالتعاون مع شركة مورغان ستانليظ  الفعالية التي ن  

بي بالتعاون كبيرًا في دبورصة الكويت نجاحًا ل الجوالت الترويجيةلِقَيت النسخة الثانية من  :2018أكتوبر،  31الكويت، 
     .شركة إستثمارية عالمية 19و  بورصة الكويت في مدرجة  اتشرك 8العروض  واوحضر  ،مع مورغان ستانلي

صناديق و  البنوك التجارية تضم  التي المهتمة مع المؤسسات االستثمارية  العديد من االجتماعاتواستضافت الشركات 
مركز دبي المالي العالمي وأتاحت للمستثمرين  أقيمت االجتماعات في ،التأمينالتقاعد وشركات و  والتحوطاالستثمار 

 أداء كل منها واستراتيجية األعمال والتوقعات. و  ،بورصة الكويتية لفوائد االستثمار في ا التعرف علىفرصة 

الستجابة واالهتمام الرؤية  ُسعدنا: "الرئيس التنفيذي في بورصة الكويتخالد عبدالرزاق الخالد، قال السيد وبهذه المناسبة، 
ليوم اركزنا على المستثمرين الدوليين في وقت سابق من هذا العام، قمنا  وبينما ،في دبي الترويجية بجولتنا كبيَرينال

في الخاصة رين مستثمالاحتياجات  ةاقشمنو المطلوبة المعلومات  ريلتوف خصيصاً  ةمصممفعاليتنا الواستضافة  بتنظيم
الرائدة في  الأسواق المتمتلك بورصة الكويت الكثير لتقدمه، وتتطور البورصة بسرعة وتثبت مركزها كأحد  ،المنطقة
نيابة و  ،بالتقدم الذي حققناه خالل السنوات الماضية حتفلوي يدركومن الرائع أن نرى أن المجتمع االستثماري  ،المنطقة

    ن ستانلي".  شريكنا الموثوق مورغالأن أعرب عن امتناني لجميع المشاركين و  عن اإلدارة التنفيذية في بورصة الكويت، أود  

مستثمرين ين الببورصة الكويت بهدف الترويج للسوق الكويتي  نظمتهاالتي الفعاليات حد  في سلسلة األ يهالفعالية  ههذ
 شركاتها المدرجة. زيادة عددالدوليين واإلقليميين و 

التعاون لها في لندن ب حمالت ترويجيةبأول سلسلة  من هذا العام في شهر أبريل نظمت بورصة الكويت يذكر أن شركة
 يةاالستثمار  فرصالتسليط الضوء على  ، وتمثماني شركات مدرجة في البورصة اانضمت إليهحي  ، "غولدمان ساكس"مع 

 .في الكويت بشكل عام والشركات المشاركة على وجه الخصوص

يق العقارات صنادو المكشوف،  ىالبورصة مؤخرا التعديالت المطلوبة لمشاريعها القادمة والمتضمنة البيع علنجزت لقد أ
المدرة للدخل والمدرجة )الريت(، مبادلة االسهم،  والسماح لصناع السوق بأستخدام اسهم الخزينة، باإلضافة إلى العديد 

راض هذا وتشمل المرحلة الثالثة من التطوير كذلك إق، بالبت فيها قريبا من المبادرات والتي من المتوقع أن تقوم الهيئة
 الهامش )المارجن( واتفاقيات إعادة الشراء لألسهم.

األموال  وصول لرؤوسالتوفر إمكانية  كبيرة سيولة  وذو موثوق وسليم رأس مال تلتزم بورصة الكويت بتطوير سوق 
األخيرة أن  تظهر اإلنجازات، حي  بورصة الكويت إقليميًا وعالمياً  سيعزز مكانة ممافرص المتنوعة، اللمستثمرين ذوي او 

 .طوراتمزيد من التأن تشهد الشك كما أنها على و الكويت في طريقها إلى أن تصبح مالذًا آمنًا في المنطقة، 

 -انتهى-

 

 


