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 تستأنف جولتها الترويجية في نيويورك وبوسطنبورصة الكويت 

 استهداف شركات إدارة األصول المالية وتسليط الضوء على الفرص التي يقدمها سوق المال الكويتي

الرامية إلى دعم سوق المال الكويتي، نظمت هيئة أسواق في إطار جهودها  :2019ديسمبر  5الكويت، 

المال وبورصة الكويت جولة ترويجية استهدفت كبرى شركات إدارة األصول المالية التي تتخذ مقراً لها 

في مدينتي نيويورك وبوسطن بالواليات المتحدة األمريكية، والتي تستثمر في األسواق الناشئة. وتهدف 

تمر لمدة يومين تسليط الضوء على فرص االستثمار الحالية والمستقبلية في الكويت هذه الجولة، التي تس

 ً  .لكبرى شركات إدارة األصول عالميا

ويعزى توقيت هذه الجولة لعدة أسباب أهمها جذب المزيد من االستثمارات االجنبية المؤسسية واالستماع 

مارية في الكويت ولعرض آخر التطورات إلى مالحظات وآراء الجهات المستهدفة حول تجربتهم االستث

في سوق رأس المال الكويتي وصوالً إلى عملية خصخصة البورصة لتكون أول بورصة يمتلكها القطاع 

  .الخاص في الشرق األوسط

وتعليقا على هذه الجولة، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، السيد محمد سعود العصيمي: 

ولة إلى البحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك مع المجتمع االستثماري "نهدف من خالل هذه الج

العالمي واستقطاب المزيد من االستثمارات إلى السوق الكويتي، وذلك عن طريق تعريف الجهات 

االستثمارية األجنبية على التطورات التي تمر بها شركة البورصة وسوق رأس المال الكويتي، وعلى 

ة عبر منصتها، وهو ما يساهم بشكل فعال في االرتقاء بمكانتها وتمكينها من المساهمة فرص التداول الواعد

في دفع عجلة النمو االقتصادي للكويت على الوجه األمثل، كما تعرفنا في هذه الجولة على احتياجات 

تي يكبرى شركات إدارة األصول األجنبية وسنقوم بدراسة مدى إمكانية تطبيقها بما يخدم السوق الكو

ومكوناته كوننا ملتزمون بتحسين البنية التحتية وتبسيط العمليات ومواءمة معايير السوق مع أفضل 

 ".الممارسات العالمية

في الجولة الترويجية قامت هيئة أسواق المال وبورصة الكويت بتسليط الضوء على عملية التطوير الشاملة 

لكويتي بشكل عام والذي تم بجهود مشتركة التي تشهدها شركة بورصة الكويت وسوق رأس المال ا

بالتعاون مع هيئة اسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، حيث أدى هذا التطوير إلى تمكين وتزويد سوق 

رأس المال الكويتي باألدوات والخدمات وأنظمة التداول الالزمة التي ترقى للمستويات العالمية. والتي من 



 

 
 

 

   

 2019ديسمبر  5  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 2 صفحة 

 

نطاق المنتجات والخدمات المقدمة، وتوفير منصة استثمار جاذبة، وكذلك توسيع شأنها أن تؤدي إلى توسيع 

قاعدة المستثمرين، وتطوير العديد من القواعد واللوائح الموضوعة وفقا الحتياجات السوق، باإلضافة إلى 

 .تطوير البنية التحتية للسوق وخلق بيئة جاذبة للسيولة

 

 FTSE) ت قد صنفت في كبرى مؤشرات فوتسي راسيلتجدر اإلشارة إلى أن بورصة الكويت كان

Russell)  فضالً عن تصنيفها في مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز2017كسوق مالي ناشئ في ، 

(S&P DJI)  كما أعلنت شركة2018كسوق مالي ناشئ في اواخر العام ، (MSCI)  عن الموافقة

على أن تقوم بنشر قرارها النهائي في  2019نيو المشروطة لضم الكويت لمؤشر االسواق الناشئة في يو

أواخر الشهر الجاري. يأتي تصنيف بورصة الكويت إلى سوق ناشئ من قبل كبرى شركات التصنيف 

العالمية ثمرة للدور الفاعل الذي تقوم به البورصة في تعزيز كفاءة السوق وشفافيته، وزيادة السيولة، 

  .وتعزيز ثقة المستثمرين

للمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع الرسمي لبورصة الكويت: 

https://www.boursakuwait.com.kw/ 

 -انتهى  -


