
 

  

 

 2020 فبراير 24  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 1 صفحة 

 

 
 

مليون مشاهدة على موقع يوتيوب 5.2تسجل أكثر من  "يا حلو الكويت"  

 2020اهداء من بورصة الكويت بمناسبة االحتفاالت الوطنية 

أغنية "يا حلو الكويت" التي أطلقتها شركة بورصة الكويت بمناسبة : 2020فبراير  24 –الكويت 

مشاهدة في حساب البورصة على  مليون 2.5تسجل أكثر من في مطلع شهر فبراير الوطنية  االحتفاالت

لوطنية ا االحتفاالتموسم خالل كافة األغاني التي تم تدشينها وتفاعالت موقع يوتيوب، متصدرة مشاهدات 

 .حتى تاريخ اليوم 2020للعام 

 

"يا حلو الكويت" والتي أداها الفنان  بعنوانمصورة الوطنية الغنية األ قد أطلقت بورصة الكويتوكانت 

عبر مواقع التواصل االجتماعي والقنوات  مصحوبة بحملة إعالنية، والحمود الخضرالشاب الكويتي 

هداً في جالشرفاء فيه دخر يال  ذيللوطن الالوفاء  تؤّكد من خاللها على مشاعرل، اإللكترونية في الكويت

ة . وتحمل األغنيالطيبة على أرض الكويت يعيشسبيل تحقيق الرخاء واالستقرار والنجاح لكل من 

صّور سط لتبمباللهجة الكويتية بشكل مضامين سامية ترّسخ روح االنتماء للوطن، حيث تّم كتابتها بكلمات 

 حب المواطن والمقيم للكويت.

 

ً على ذلك قال  ركة شوسي، رئيس التسويق واالتصال المؤسسي في عالسنمشاري ناصر السيد/ وتعليقا

روح المواطنة  ينمجسد 29لدولة الكويت وعيد التحرير الـ 59حتفل باليوم الوطني الـن" بورصة الكويت:

تعتبر وعالياً في كافة الميادين.  ة الوطنرفع رايللشعب الكويتي، الذي يعمل بكل حب وإخالص لتالحم الو

 ".الكويت لوطننا الغاليلرد جميل العطاء  ين فرصةعزيزة على قلوب الكويتيال هذه المناسبة
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كل و وطنية إلى الكويتالغنية هذه األبإهداء هذا العام  تاحتفاالالمشاركة في سرنا توسي: "عوأضاف السن

ون نأمل أن نكونتوّجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم وشارك في هذا العمل. كما . هامن يحتفل حباً ب

ن التزامنا مجددي مزدهر يليق بأجيالنا القادمةاقتصادي مستدام وقادرين على بناء مستقبل وثقة العلى قدر 

إلى مركز مالي  البالدتحويل " التي تهدف إلى 2035"كويت جديدة  ةلتحقيق رؤيبمواصلة مسيرة البناء 

 ".وتجاري وثقافي إقليمي جاذب لالستثمار

 

ً حافالً باإلنجازات  2019كان  تقدماً  ت الشركةإذ أحرز، ولسوق المال الكويتي لبورصة الكويتعاما

كون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق األوسط، وسوق مال مصنف من تا لهكبيرا في مسيرت

تصدر بورصة الكويت قائمة االرتفاعات  2019شهد عام هذا وقد  العالمية. قبل أبرز مؤشرات التصنيف

بنسبة للسوق "األول" و %32.43في مؤشرات أسواق المال بين دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة بلغت 

مراحل خصخصة الشركة لتصبح أول مشروع لخصخصة  تلاكتمكما . للسوق "العام" %23.68بلغت 

ول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق األوسط، مع امتالك مستثمرين من مرفق حكومي كويتي وأ

شراكة البورصة مع هيئة  أدت وقد  ع.من أسهم رأس المال المصدر والمدفو %94القطاع الخاص لنسبة 

إلى ترقية سوق المال الكويتي رسمياً إلى "سوق ناشئ" ضمن  أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة

لتواصل مسيرتها نحو تحقيق طموحاتها االستراتيجية المتمثلة في تنمية سوق مالي قوي  MSCIمؤشر 

يتمتع بسيولة ومصداقية وشفافية عالية، وتوفير منصة فعالة ونزيهة للتداول تكون قادرة على تقديم الخدمات 

 بكفاءة لألصول االستثمارية باختالف تصنيفاتها.

 

 -انتهى-

 
 


