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 بالتعاون مع مورغان ستانلي المؤسسي هايوم ختتمبورصة الكويت ت
 الشركة حققتها التي واالنجازاتأبرز المستجدات سلطت الضوء على  

 

 مؤسسةبالتعاون مع  أقيم الذيو ،يومها المؤسسي الكويت بورصة اختتمت: 2020 نوفمبر 23الكويت، مدينة

 هدفب ،2020نوفمبر  19و 18 يومي العالم، في والمصرفية المالية المؤسسات أكبر إحدى ،ستانلي مورغان

 وتطلعات المعلومات المالية استعراضلى إ باإلضافة ،انجازاتها وأبرز ،الشركة مستجداتتسليط الضوء على 

 .لمستثمرين المحتملينا من جمهور   أماماألعمال  قطاع

 

مع  تفاعل   فيروس كورونا المستجد،جائحة ظروف بسبب  افتراضيا  عقد  والذي ،اليوم المؤسسي شهد

التطورات في أول  أحدث على التعرفب كبيرا   اهتماما   بدورهم أبدواالذين و ،وأوروبا أميركامستثمرين من ال

 ،بياناتها المالية البورصةعرض ممثلو استحيث  ،في المنطقة مملوكة بالكامل للقطاع الخاصمدرجة وبورصة 

 من خلل تنفيذ مجموعة   وذلك ،بالسيولة تمتعيأكثر شفافية  ي  لتطوير سوق مالها تخطآخر المستجدات في و

 .وعالميا   ،وإقليميا   محليا   يسوق المالال مكانة تعزيز بهدفمن التحسينات والمشاريع التنظيمية 

 

إطار سعينا  في“ :نعيم آزاددين /لبورصة الكويت، السيد ةالمالي الشؤون قطاع رئيس صرحالمناسبة،  وبهذه

اليوم تشكل نموذجا بورصة الكويت  باتت ،الدولية المعايير بأفضل وااللتزام عملياتنا كافةلتحقيق التميز في 

 لقيمةاو ،العالية كفاءتناعلى  للتأكيدحيث نسعى  ،اإلدراجبترغب  المدرجة وتلك التي يحتذى به للشركات

https://www.boursakuwait.com.kw/page/1144/1
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المعايير  أفضلتماشى مع ت التي تطويريةال جراءاتاإلتنفيذ  في وتميزها، الشركة توفرها التي المضافة

 ."عملياتنال توسعالنمو وال آفاقالذي يعزز  األمر ،المجال هذا في بها المعمول العالمية والممارسات

 

 ناحرص فقدإحدى المؤسسات المالية الرئيسية في الكويت،  بورصة الكويت باعتبارو" آزاددين /السيد وأضاف

 من المستجد كورونا فيروس جائحةمنذ تفشي  ممكنة أخرى تدابير وأي الضرورية،التدابير  كافة على اتخاذ

نحن سعيدون بالتعاون مع  وفي هذا الصدد، شركائنا. جميع ضمان استمرارية أعمالنا وعلقاتنا مع أجل

 المثالية االنطلقةهذا الحدث  ليكون دعمهم علىلمشاركين ا كافة أشكرأود أن مؤسسة مورغان ستانلي، كما 

 ".مدرجة لبورصة الكويت كشركة  

 

 بورصة الكويتتواصل " :في بورصة الكويت األسواق قطاع رئيس كريم،الالعبد نورةجهتها، صرحت  من

العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي سعيا  الستقطاب المزيد من رؤوس األموال من 

. كما المشاركين في السوق كافةالشركة ل هاتتيحالتي  المهمةالفرص االستثمارية  إبراز، والمستثمرين الدوليين

، المؤشرات في العالم أبرز لدى ناشئ سوق الىسوق المال الكويتي  ترقية فيالمحوري دورها تدرك الشركة 

 الشركات انضمامفي  متمثلة زاتانجاال هذه تتويجواليوم، نحن نشهد  .سوقالمحرك للنمو والتنمية في وجعلها 

 لألسواق الناشئة في نهاية الشهر الجاري". MSCI اتفي مؤشر الكويتية

 معللمجت الكويتي المال سوق فيبورصة الكويت إلى تسـويق الشـركات المدرجة لسلسلة األيام المؤسسية  تهدف

كبــرى  معالتقـاء الشـركات الكويتيـة المدرجــة  خلل من وذلك استثمارية، فرص من وفرهي وما االستثماري

 العمل واستراتيجية المالية المتانة على الضوء مسلطة ،األصول الماليـة عالميـا   ةوإدار االستثمارشــركات 

 .الكويتي المال رأس وقفــي س االستثمار دحــول فوائ قنظـرة أعم لتقديم الشركات لهذه

سيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق عملت بورصة الكويت منذ التأ

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

ن والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات اإلقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد م

إصلحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات على مدى السنوات الثلث الماضية ضمن خططها الشاملة 

 لتطوير السوق.

من المعلومات حول مبادرات بورصة الكويت وآخر مستجداتها، يرجى زيارة  لمزيد  

www.boursakuwait.com. 

 

  -انتهى -

http://www.boursakuwait.com/

