
 

 
 

أهمية ترقية السوق الكويتي وتطوره وزيادة السيولة تناول  
 بورصة الكويت تشارك في المؤتمر السنوي الثالث لهيئة أسواق المال 

 
 ذي أقيمال ،شاركت بورصة الكويت في المؤتمر السنوي الثالث لهيئة أسواق المال: 2018مارس  22الكويت، 

، تحت عنوان "أسواق المال واالستدامة في مركز جابر األحمد الثقافي 2018مارس  22يوم الخميس الموافق 
حوارية  الكويت في جلسة لبورصة الخالد، الرئيس التنفيذي  عبد الرزاق. وقد شارك السيد خالد المؤسسية"
 "FTSE RUSSELLتأثير ترقية السوق الكويتي لمصاف األسواق الناشئة من قبل "تناولت 

 
ويأتي المؤتمر في إطار جهود هيئة أسواق المال الرامية نحو تسليط الضوء على القضايا الهامة ذات الصلة 

 .الجهات التشريعية والرقابية بدور المتعلقة التطورات آخر ومناقشة المحلي المال رأس سوق ب
 



الخطوة الهامة، ك لتل المتوقع  اإليجابي للسوق والتأثير هذه الترقية وقد ركز الخالد أثناء مشاركته على أهمية 
، فتقديمها يالكويت سوق ال تقدم في ومحوريا   حيويا دورا   يلعب  سوفالمالية  المشتقات إصدار تداول  أن أكد كما

 سلط ذلك، على عالوة. السيولة التي تعد أحد أهم العوامل الجاذبة للمستثمرين للسوق سوف يسهم في زيادة 
 األخرى  تالمبادراواإلعالن عن  ،المستثمرين من متنوعة قاعدة وجود الفائدة من على الضوء التنفيذي الرئيس
 .سيولةال تعزيز تقديمها بهدفجاهدة في سبيل إتمامها و  البورصة تعمل التي
 
خالل جلسة حوارية، شارك فيها كل من السيد/ غاري راينهود، رئيس إقليم الشرق األوسط وتحدث الخالد  

، والسيد فيصل عبد اللطيف الحمد، الرئيس التنفيذي لشركة الوطني FTSE RUSSELLوأفريقيا لدى 
، المستثمرين على خريطة والشركات المدرجة بورصة الكويتالجديد ليضع  تصنيفال يأتي: "قائال    لالستثمار،

نشعر بالفخر واالعتزاز ونحن نرى أن جهودنا المبذولة في سبيل  .في زيادة السيولة بدوره هماألمر الذي يس
 نمهدين أننا منها، نحن على يق بالثمار المرجوة تطوير السوق المالي الكويتي وتوفير بنية تحتية قوية تأتي 

ا الكويت سيضع الذي والتطور التقدم من مزيدنحو ال الطريق  "المتقدمة األسواق مصاف في يوم 
 

 تأتي مشاركة بورصة الكويت في المؤتمر السنوي الثالث لهيئة أسواق المال في إطار رؤية الشركة الرامية نحو

ويحظى بالثقة الالزمة، ويعمل على توفير إمكانية الوصول لرؤوس  مالي لديه السيولة الكافية سوق  تطوير
من خالل عوائد متنوعة، األمر الذي يجعل من بورصة الكويت سوق مالي رائد على  للمستثمريناألموال و 

أسواق المال، التزمت  هيئة قبل من 2016 أكتوبر في الرسمي الترخيصحصولها على  منذمستوى المنطقة. 
 على لتركيزا مع الصلة، ذات األطراف جميع تخدم وشفافة وعادلة فعالة منصة وتشغيل نشاءبورصة الكويت بإ

. فاستراتيجية الشركة تسلط الضوء على تطوير الوضع العام للسوق ومعالجة القضايا والتحديات العمالء مصلحة
 التنافسية درتهق لزيادة السوق  هيكلة ا عادة، و فاعلة ومبتكرة استثمار أدوات توفير خالل من ،التي يتم مواجهتها

 والدولي.  المحلي على المستويين المستثمرين من المزيد وجذبالمتوفرة  سيولةالو 
 

 -انتهى -


