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 نورة العبد الكريم

 رئيس قطاع األسواق
 

 لالنضماماً بورصة الكويت تطلق سلسلة من اإلجراءات استعداد

 لألسواق الناشئة MSCIمؤشر  إلى 

 2020نوفمبر  8يوم االحد الموافق الابتداًء من 

على بورصة الكويت  عملتلألسواق الناشئة،  MSCI اتمؤشر إلىالكويت  النضماماستعداداً : 2020نوفمبر  8الكويت،

اإلجراءات المؤقتة هذه تطبق  . سوفاإلجراءات الدائمة والمؤقتة، بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصةسلسلة من اتخاذ 

مثل تسوذات طبيعة دائمة  فسوف تكونأما اإلجراءات األخرى  شهر نوفمبر فقط،أواخر المقرر في النضمام افي تاريخ 

 من آلية التداول من اآلن فصاعداً. جزء

 

تقوم بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ تغييرات وف ، س2020نوفمبر  8حد الموافق يوم األالابتداًء من 

 حسابات التخصيص. تفعيلدائمة على آلية التداول من خالل 

 

، ومن ثم تسوية الصفقات وتوزيعها العمالء األصول الكبيرة لتجميع أوامر يمديرل مخصصةآلية  هوحساب التخصيص 

  في نهاية جلسة التداول.على العمالء 

 

يكون هناك وف س، االنضمام الجلسة التي سيتم فيهافي من المتوقع أن يكون تاريخ االنضمام في أواخر الشهر الحالي، وو

دقيقة، ثم تعقبه استراحة  40مزاد اإلغالق لمدة سيستمر  حيثتمديد لمزاد اإلغالق وجلسة التداول على سعر االغالق، 

 . أخرى دقيقة 40دقيقة قبل بدء جلسة التداول على سعر االغالق لمدة  30لمدة 

 

سوف يتم اقتران أوامر البيع والشراء في وقت غير محدد آلخر دقيقتين لجلسة مزاد اإلغالق  نهأالجدير بالذكر بو

(randomized closing.) ،ها طوال جلسة مزاد اإلغالق. كذلك، سيكون ؤسيسمح بتعديل األوامر وإلغا إضافة إلى ذلك

 .MSCIفي مؤشر  االنضمامأمين الحفظ في يوم التزام هناك تمديد لمدة رفض 

 

: "تماشياً مع التزامنا المستمر نورة العبد الكريم، رئيس قطاع األسواق في بورصة الكويتعليقاً على هذه اإلجراءات، قالت ت

سوق المال الكويتي بأفضل المعايير والممارسات الدولية، عملت بورصة الكويت مع هيئة أسواق المال والشركة  بتطوير
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ً محلي هاالكويتية للمقاصة وشركائ لألسواق الناشئة سوف تتم  MSCIفي مؤشر  االنضماموحول العالم للتأكد من أن عملية  ا

مع األطراف المعنية مستمر تشاور ومداوالت متأنية أن اجرت البورصة بعد  لجميع المشاركين في السوق.بشكل سلس 

اتخذت بورصة الكويت إجراءات تتضمن تمديد مزاد اإلغالق وجلسة التداول على سعر وعليه والمشاركين في السوق، 

دةً بذلك التزامها بتعزيز االغالق، والتي من شأنها رفع كفاءة وجاذبية وأداء السوق لدى المستثمرين المحليين والدوليين، مؤك

سمعتها في خلق فرص استثمارية متنوعة وذات عوائد عبر تيسير تواصل قاعدة المصدرين لديها برؤوس االموال 

 ذيال، والمستمر مالشركة الكويتية للمقاصة على دعمهو كل من السادة هيئة أسواق المال والمستثمرين. نهايةً، أود أن أشكر

 ." لنجاحاتلواله لما حققنا هذه ا

 

على اإلجراءات،  لوجيا المعلومات بالتكليفوالسيد/ دعيج رعد الصالح، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تكنمن جهته، علق 

وشركائنا في مجتمع  MSCI"تعمل الشركة الكويتية للمقاصة مع بورصة الكويت وهيئة أسواق المال ومؤسسة قائالً: 

، ويأتي إدخال حسابات التخصيص ضمن سلسلة اإلجراءات التي ستقدمها الشركة االنضماماالستثمار الدولي لضمان نجاح 

. كما سنواصل العمل مع شركائنا لتحسين آلية التداول، سواء لالدراجات أو لصالح سوق المال االنضماماستعداًدا لهذا 

 الكويتي في المستقبل.

 

 MSCIالكويت وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، قامت جهود الشاملة لتطوير السوق التي تبذلها بورصة الأثر 

 الكويـت فـي مؤشـرات األسـهم العالميـة انضمام. ويأتـي ذلـك بعـد 2019بترقية الكويت إلى "سوق ناشئ" في ديسمبر 

S&P DJI  وفـي مرجـع مؤشـر2018ضمـن تصنيـف األسـواق الناشـئة فـي ديسـمبر ، FTSE Russell  لألسواق

 .2017الناشـئة فـي سـبتمبر 

 

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 اإلصالحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي 

المستويات اإلقليمية والدولية. كما قامت الشركة بتنفيذ العديد من إصالحات السوق وتقديم الكثير من المنتجات  إلى أعلى

 على مدى السنوات الثالث الماضية ضمن خططها الشاملة لتطوير السوق.

 

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