
 

 

تطورات السوق في حلقة نقاش  أحدث بورصة الكويت تسلط الضوء على
 "المؤشرات واالستثمار السلبي"

تهدفان إلى زيادة الوعي حول فوائد ستاندرد آند بورز داو جونز و هيئة أسواق المال 
 مؤشرات السوق للمستثمرين من المؤسسات

تحت عنوان "المؤشرات  يةحلقة نقاشورصة الكويت مؤخرًا في شاركت ب: 2019أبريل  30الكويت، 
خاصة و تهدف إلى رفع مستوى وعي المستثمرين حول فائدة المؤشرات للمستثمرين  واالستثمار السلبي"

آند بورز داو  وستاندرد تم تنظيمها من قبل هيئة أسواق المالقد  هذه الحلقة وكانت .المستثمرين المؤسسين
مجال تجميع مؤشرات األسواق  المؤسسة الرائدة في "،S&P Dow Jonesجونز لمؤشرات األسواق "

قطاع  نورة العبدالكريم، رئيس حيث قامت مدينة الكويت.في جي دبليو ماريوت  قد عقدت بفندقو المالية، 
 لتيا الجلسة على أحدث التطورات والمستجدات خالل الضوء بتسليط لبورصة الكويتبالتكليف األسواق 
 .بالً مستق ناشئة سوق ك بورصة الكويت تصنيف عملية بما في ذلك الكويتي،سوق المال  يشهدها

أن  مستمرة لتطوير سوق مال معافى، من شأنهوتحدثت السيدة نورة العبدالكريم عن جهود بورصة الكويت ال
طموحة لتطوير تراتيجيتها الاس وانطالقًا من يوفر فرصًا واعدة للمستثمرين من المؤسسات المحلية واألجنبية.



 

دخال العديد من ركزت الشركة على تطوير البنية التحتية و  فقد ،السوق  تنظيمية، على األطر ال اإلصالحاتا 
 تنويع العروض لتحسين بيئة األعمال وتوسيع قواعد المصدرين والمستثمرين وزيادة عمق واتساع فضاًل عن

 منتجاتها. محفظة

ذلك من و  لراسخ بالتحول إلى وجهة جاذبة لالستثمار،أكدت السيدة العبدالكريم على التزام بورصة الكويت او 
لألسواق  ةوتوفير المزيد من السيول شفافة ؤشراتبشكل كبير على تزويد المستثمرين بم تركيزها خالل

فوتسي  ن إدراج بورصة الكويت في مؤشرأ كما ذكرت .وتنميتها ، لتمكينهم من تتبع استثماراتهمالمختلفة
لمؤشر  وفقاً  المرتقبةق تصنيف السو  وا عادة ،2018لألسواق الناشئة في مايو  "FTSE Russell" راسل

ومؤشر مورغان ستانلي كابيتال  لمؤشرات األسواق( S&P Dow Jonesستاندرد آند بورز داو جونز )
 في السوق. جميع األطراف المعنية حيال التزام الشركة تعد خير برهان على (MSCIإنترناشيونال )

( قد أعلن عن ضم مؤشر الكويت في المراجعة MSCIمورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال )وكان مؤشر 
حال المصادقة  والتي من المقرر أن تتم في شهر يونيو. وفي ،2019 لعام السنوية لتصنيفات األسواق

تقف الشركة  كما .2020سوق مبتدئ إلى سوق ناشئ في  البورصة من تصنيف ستتم ترقية على ذلك،
 S&Pستاندرد آند بورز داو جونز )مؤشرات األسهم العالمية لمؤسسة  ضمنعلى أعتاب إدراج مؤشرها 

Dow Jones) األسواق الناشئة في وقت الحق من هذا العام. إلى تصنيف لمؤشرات األسواق 

بما  ،خططها لتطوير السوق  قد أطلقت العديد من المبادرات ضمن إطار يذكر أن بورصة الكويت كانت
، جديدة سوق ثالثة أ تقسيم البورصة إلى عملية والذي ساهم بشكل فعال في ،جديدالقواعد الفي ذلك كتاب 

، والتي تضفي المزيد من ‘OTC’وتقديم منصة تداول األوراق المالية غير المدرجة المعروف اختصارًا بـ 
لعقارية المدرة ا الصناديق اً ذلك، أطلقت بورصة الكويت مؤخر الشفافية على عملية التداول. وباإلضافة إلى 

، المناقصات عروضو  صفقات مبادالت األسهمتسهيل و ، التداول بعد اإلغالق التي تتيح، و للدخل )المتداولة(
 رات السوق.يكجزء من المرحلة الثالثة من تطو  وذلك

 

 انتهى

 


