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 نورة العبد الكريم

 رئيس قطاع األسواق

 

  للتمويل IFN Kuwait OnAir 2020 خالل مشاركتها في منتدى 
 

 قطاع المالي الكويتيالالتزامها بدعم  تجددبورصة الكويت 
 سلطت الضوء على مبادراتها الهادفة لتطوير وتعزيز سوق المال الكويتي

 

للتمويل  IFN Kuwait OnAir 2020شاركت بورصة الكويت في منتدى  :2020 21 لكويت، أكتوبرا
حيث تمت دعوتها للتحدث في ندوة ، الكريم رئيس قطاع األسواق في بورصة الكويت، نورة العبدبممثلة 

التي عقدت وبعنوان "التمويل والبنية التحتية وأسواق رأس المال والمبادرات المالية المسؤولة في الكويت" 
 .٢٠٢٠أكتوبر  ٢٠يوم الثالثاء الموافق 

 
للمشاركين في فرصة ، رد مونيالذي تنظمه مجموعة و، IFN Kuwait OnAir 2020منتدى وفر 

تبادل الخبرات والمعلومات واآلراء في و في الكويت المالي وتنظيم القطاعمناقشة كيفية تطوير بالسوق 
الخطوات  باإلضافة الى القطاع هذاتعزيز أنشطة قتراحات حول كيفية االمالحظات والتقديم ل تفاعليةبيئة 

 .نالتي يجب أن يتخذها المنظمو
 

 المال الكويتي وتنمية اقتصادسوق البورصة المستدام بالمساهمة في نمو لتزام إ العبدالكريموقد أكدت 
دوراً رئيسياً كمحرٍك  هاالتي منحتو ،لبورصة الكويت المستمرةسلطت الضوء على المبادرات كما . الدولة

 للنمو والتنمية في سوق المال الكويتي، وساعدت على ترسيخ سمعتها كبورصٍة رائدةٍ في الشرق األوسط.
 

االقتصاد الكويتي، قدمت بورصة الكويت مساهمات من ساسي أكجزء " :قائلة الكريم العبد توصرح
متعددة المراحل ملحوظة في دفع النمو والتنمية في القطاع المالي المحلي، ونفذت بنجاح خطط تطوير 

خصخصة  شملت الهامةنجازات اإل عدٍد من أسفرت جهودنا عن حيث السنوات الماضية، مدارسوق على لل
باإلضافة  ،واسعة االنتشارإدراج الكويت في مؤشرات األسواق الناشئة و، في سوق المال الشركة وإدراجها
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 فضالً عن ،التنظيمية من اإلصالحات واسعةٍ  مجموعةٍ ومن المنتجات االستثمارية،  عددٍ إطالق  إلى
 ".الكويتيالمال لسوق المبادرات التي هدفت إلى إضافة فئات أصول جديدة، بهدف إنشاء نظام بيئي قوي 

 
للتمويل  IFN Kuwait OnAir 2020كريم "لقد شكل منتدى ال ، قالت العبدالسنوي الحدثوحول 

لبورصة الكويت التي مكنتنا من تحويل الكويت إلى وجهة استثمارية  الهامةنصة مميزة إلبراز اإلنجازات م
 ً سوق المال. ب من لهم عالقة  وكذلك جميع  ،األفراد والمؤسساتمن للمستثمرين  واعدةً  جذابة توفر فرصا

، واالتجاهات الناشئة في احتياجات العمالء حول مة الكتساب رؤى أعمقأتاح لنا الحدث فرصة قي   ذلك،ك
 ".القطاع المالي بشكٍل عام

 
 ، مدير عام مجموعة ِرد مونيتيبوتأندرو  السيد/ ، أوضحوحول مشاركة بورصة الكويت في المنتدى

"نحن نعتز بمشاركة بورصة الكويت في منتدانا، ونتقدم بالشكر إلى نورة العبد الكريم على مساهمتها 
  ."مشاهداً على مدار يوميه االثنين 250في إنجاح هذا الحدث الذي استقطب أكثر من  فعالةال
 

 ر  وشع ، ولديناالكويتفي النهوض بالقطاع المالي في حيوياً  دوراً بورصة الكويت تلعب " تيبوتوأضاف 
المعنيين  يحتذى به لدى كافة شكل نموذجاً مميزاً على مدى السنوات القليلة الماضية ست ة البورصةأن تجربب

 ".بهذا القطاع والمهتمين
 

لتعزيز  سعيهامنتديات الدولية البارزة في إطار المؤتمرات وال أبرز تأتي مشاركة بورصة الكويت في
سوق المال ل والترويجكتساب الخبرة والمعرفة ال وسعيا منها ،قطاع األسواق الماليةرائدة في المكانتها 

 الدولية. يةمؤسسات االستثمارالالكويتي لدى 
 

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق 
سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، باإلضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من 

امت الشركة اإلصالحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات اإلقليمية والدولية. كما ق
بتنفيذ العديد من إصالحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثالث الماضية ضمن 

ً على الشركة وتعمل خططها الشاملة لتطوير السوق.   التداولإطالق منتجاٍت جديدةٍ من أبرزها: حاليا
 المتداولة المؤشرات وصناديق ات،سندالوالصكوك باإلضافة الى ، ةتداولالمحقوق األولوية و، بالهامش

(ETFs.) 
 

لمزيد من المعلومات حول مبادرات بورصة الكويت وآخر مستجداتها، يرجى زيارة 
www.boursakuwait.com. 
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