
 

   

 2020ر أكتوب 13  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 1 صفحة 

 

 

 نورة العبد الكريم

 رئيس قطاع األسواق

 

 بورصة الكويت تسلط الضوء على فرص االستثمار خالل الحملة الترويجية االفتراضية

 HSBCومع هيئة أسواق المال  المشتركة

لألسواق الناشئة في نوفمبر  MSCIفي مؤشر  السوق الكويتي إلدراج الشركةعن استعدادات  تكريم تحدثال العبد

القادم

 

مؤسسة الخدمات  هاتنظم التي االفتراضية ندوةالبورصة الكويت في  شاركت: 2020ر أكتوب 13الكويت، 

واالستعدادات  أحدث المستجداتتسليط الضوء على  بهدف ،هيئة أسواق المال وبمشاركة ،HSBC المالية

 .القادم شهر نوفمبر أواخر فيالناشئة  لألسواق MSCIمؤشر فيالكويتي  المالسوق  إلدراج

 

 حيثرئيس قطاع األسواق في بورصة الكويت،  -نورة العبدالكريم  الندوةل بورصة الكويت في وقد مث  

علقت على اإلنجازات الهامة التي حققتها البورصة نتيجة لجهودها الواسعة في تطوير وتعزيز سوق المال 

اإلدراج  متطلبات أهم التغييرات التي استحدثت مؤخراً في آليات التداول الستيعاب عرضت كماالكويتي، 

 .MSCIفي مؤشر 

 

 جائحة فيروس كورونا هافرضتعلى الرغم من التحديات التي " خالل الندوة بانه كريمال صرحت العبدو

بالمساهمة في النهوض  الكامل أهدافها االستراتيجية مع االلتزام تحقيقبورصة الكويت  واصلت، المستجد

 ."ستثمار فيهلالالمجتمع الدولي ودعوة بسوق المال الكويتي 

 

 قامتألسواق الناشئة، ل MSCI مؤشر في المالي الكويت سوق جدراإل "استعداداً  الكريم العبد وأضافت

فقط  دراجاإل يومالتداول، والتي ستطبق  ةآللي االستثنائية بورصة الكويت بتطبيق سلسلة من اإلجراءات



 

   

 2020ر أكتوب 13  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 2 صفحة 

 

 سعر علىهناك تمديد لمزاد اإلغالق وجلسة التداول  سيكونحيث . الستيعاب األموال التي يتم ضخها

 ستقوم هذا من جانب، ومن جانب آخر الحفظ، أمينرفض  لمدةتمديد  كذلك سيكون هناكو. غالقاإل

وتحسين  ،بورصة الكويت بتنفيذ تغييرات دائمة على آلية التداول من خالل إدخال حسابات التخصيص

التي تتطلب دفع مبالغ  ( على مستوى المستثمرالمقاصةالجديدة ) آلية التسوية مع إزالة قاعدة األموال

 .الصفقة األولى لتمام التسوية

 

االفتراضية التي تنظم بالتعاون  HSBCفي ندوات  هذا العام وتعد هذه المشاركة الثانية لبورصة الكويت

 يومها الكويت بورصة نظمت ،الماضي سبتمبرشهر  التاسع والعاشر من فيفالخدمات المالية.  مؤسسةمع 

تسع شركات مدرجة في بورصة الكويت  جمعوالذي  ،HSBCبالتعاون مع  ولاالفتراضي األ المؤسسي

 .الرائدة األصول إدارة وشركات االستثمارية المؤسسات منمؤسسة  31بـ

 

 مملوكةوكانت بورصة الكويت قامت مؤخراً بإدراج أسهمها في السوق المالي المحلي لتصبح أول بورصة 

 10بأكثر من سهمها  لسعرلتسجل ارتفاعاً  ،تحقق هذا اإلنجاز المنطقةفي  الخاص القطاع من بالكامل

 .الماضيسبتمبر  14 السوق "األول" في تداول لها في يومأضعاف في أول 

 

بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق  عملت

مجموعة شاملة من  تطوير لىإسوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، باإلضافة 

الشركة قامت  كما. والدولية اإلقليمية المستويات علىأ لىإاإلصالحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي 

 ضمنعلى مدى السنوات الثالث الماضية  المنتجاتالكثير من  تقديموبتنفيذ العديد من إصالحات السوق 

 خططها الشاملة لتطوير السوق.

 

 ، يرجى زيارةمستجداتهالمزيد من المعلومات حول مبادرات بورصة الكويت وآخر 

www.boursakuwait.com. 

 -انتهى  -

http://www.boursakuwait.com/

