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 سوقفي  واعدةالضوء على الفرص االستثمارية ال انسلطي بورصة الكويت وهيئة أسواق المال

 الناشئة لألسواق( MSCI) ام اس سي آي ترقية الكويت على مؤشربعد  رأس المال الكويتي

 ايأوروبا الوسطى والشرقية والشرق األوسط وأفريقفي مؤتمر  المؤسسيين المستثمرينب انتلتقي وهيئة أسواق المال بورصة الكويت

 للفرص االستثمارية في لندن

من  وفد التقى، المجتمع االستثماري العالمي ها مععالقات تعزيز في خطوة تهدف إلى :2020 يناير،  16 الكويت،

 ذلك ضمن إطارالعالميين، ومؤسسيين المستثمرين ال بمجموعة من وهيئة أسواق المال الكويت بورصة شركة

للخدمات  "جي بي مورغان"شركة  تنظمه الذي للفرص االستثمارية السنوي "CEEMEA"مشاركتها في مؤتمر 

العاصمة البريطانية في  لشركةاهذه بفي المقر الخاص  2020 يناير 16إلى  14في الفترة من  عقدنالمو االستثمارية

 . لندن

 

الستثمارية ص اعلى الفرالعالميين مع المستثمرين  المنفردةسلسلة من االجتماعات  الضوء عبر قد سلطالوفد  وكان

المرحلة ن يتم طرحها كجزء مسالتي  المختلفةمبادرات ال فضالً عن ،والمستقبلية في سوق رأس المال الكويتي راهنةال

 واكتسبا كما .األجانب ذبة للمصدرين والمستثمرينا، وذلك بهدف خلق وجهة استثمارية جالسوق تطويرالثالثة من 

 ، باإلضافة إلى خبرتهم االستثمارية في البالد.وتوقعات المستثمرين من المؤسسات رؤى حصرية حول احتياجات

ً أيض واناقشكما  في ذلك إعادة تصنيف الكويت  بما ،كويتيآخر التطورات في سوق رأس المال ال خالل المؤتمر ا

 من العامشهر ديسمبر لألسواق الناشئة في  (MSCI) أم اس سي آي مؤشرإلى "السوق الناشئة" من قبل  اً مؤخر

تأتي هذه و .2020في تصنيف األسواق الناشئة في شهر مايو الكويت  تمام إدرا إل، وهو ما يمهد الطريق 2019

 S&Pستاندرد آند بورز داو جونز لألسواق الناشئة ) كسوق ناشئة في مؤشر اكتمال مراحل اإلدرا  الخطوة بعد

Dow Jones) و( مؤشر فوتسي راسلFTSE Russell) في السنتين الماضيتين. 

 

 نطالقاً منابورصة الكويت: "شركة العصيمي، الرئيس التنفيذي ل سعود محمد /وتعليقاً على هذه اللقاءات، قال السيد

في  تيسوق رأس المال الكوي نجح، خالل السنوات القليلة الماضية أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقهاالسريع و التطور

 (MSCI) أم اس سي آيمؤشر من قبل  سوق ناشئ ته إلىمع ترقيورطة االستثمار العالمية. اعلى خ تعزيز مكانته

ً فتحت البالد  فقد ،الناشئة لألسواق لهدف من تمثل ا من الفرص للمستثمرين من المؤسسات األجنبية. ةجديد آفاقا

 الوعي باالحتماالت مستوى رفعإلى االستثمارية  للفرص ‘CEEMEA ’ مؤتمر مشاركة بورصة الكويت في

دينا ل واجتماعاتنا مع المستثمرين المحتملين. همن خالل مشاركتنا في الكويتي السوق يزخر بهاالواعدة التي  والفرص

نجاح سوق رأس المال وتحويله إلى  دفع عجلة جديدة للمساهمة في وقنوات استكشاف طرق بمواصلة التزام راسخ

 فريدة".وجهة استثمارية 

 

اق وهيئة أسو بورصة الكويت التي استعرضتها المواضيعالشهر الماضي أحد  خصخصةالكان اكتمال عملية  كما

 .%94 بنسبة في الشرق األوسط البورصة الوحيدة التي يملكها القطاع الخاص ، والتي أصبحت بموجبهاالمال

في الشركة للمواطنين  %50االكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة  عملية 2019 ديسمبر 8في  اختتمتو
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من  تحالف، قام 2019 في وقت سابق من فبرايرو. مرة 8.5أكثر من شكل تجاوز المعروض بالكويتيين ب

لمؤسسة فهي مملوكة ل %6الشركة. أما النسبة المتبقية البالغة  من %44 تبلغ المستثمرين المؤسسيين بشراء حصة

 .ةاالجتماعي العامة للتأمينات

 

آخر مبادرات وتحديثات بورصة الكويت، يرجى زيارة للمزيد من المعلومات حول 

www.boursakuwait.com. 

 

 –انتهى  -

http://www.boursakuwait.com/

