
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بورصة الكويت تنضم لعضوية المنظمة الدولية لهيئات سوق المال

 (IOSCO) دل على رؤية الشركة الثاقبة واستراتيجيتها الناجحةيفي تاريخ بورصة الكويت  إنجاز آخر

 الدولية لهيئات قبول عضويتها في المنظمة أعلنت بورصة الكويت عن  :2017ديسمبر  XXالكويت، 

 خالل الفترة األخيرة.إنجازات الشركة  إلى، في إنجاز كبير يضاف (IOSCO) سوق المال

، هي الهيئة الدولية التي تجمع بين منظمي األوراق (IOSCO) المالوتعتبر المنظمة الدولية لهيئات سوق 

ى تطوير تعمل المنظمة علو المالية في العالم، وتعرف بأنها واضعة المعايير العالمية لقطاع األوراق المالية. 

وتنفيذ وتعزيز المعايير المعترف بها دوليًا لتنظيم قطاع أسواق المال. وهي تعمل بشكل مكثف مع مجموعة 

 جلس االستقرار المالي على أجندة اإلصالح التنظيمي العالمي.العشرين وم

ومن خالل هذه العضوية، ستحصل بورصة الكويت على الدعم الالزم لتطوير وتطبيق وتعزيز االلتزام 

لحماية المستثمرين والمحافظة على عدالة وفعالية وشفافية السوق، والسعي  بالمعايير والمعترف بها دولياً 

مخاطر النظامية. وستسمح العضوية أيضًا بتبادل المعلومات على الصعيدين العالمي إلى معالجة ال

 واإلقليمي بشأن الخبرات والمساعدة في تطوير السوق وتعزيز الهياكل األساسية وتنفيذ اللوائح المناسبة.



م ه وتصنف المنظمة أعضائها إلى األعضاء العاديين والمرتبطين والمنتسبين. واألعضاء المنتسبون 

ى األساسية لألسواق المالية والهيئات الدولية األخر  والكيانات منظمات ذاتية التنظيم وأسواق األوراق المالية 

األوراق المالية وصناديق حماية المستثمرين وصناديق  الصلة بتنظيم غير المنظمات الحكومية ذات 

 المرتبطة بهذا المجال. التعويض وغيرها من الهيئات 

 عد يخالد الخالد، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت: "السيد /  تعليقه على هذا اإلنجاز، قالعرض وفي م

انضمامنا كعضو منتسب في المنظمة الدولية لهيئات سوق المال، نجاحاً كبيراً ليس فقط بالنسبة لنا كشركة، 

نما أيضًا لتاريخ   رصة الكويتمرفق بو  مسؤولية إدارة  تولينا الكويتي. ومنذ أن  قطاغ سوق األوراق الماليةوا 

 يعد كلو  لدينا رؤية واضحة وأهداف محددة وخطة استراتيجية تفصيلية تمكننا من تحقيق أهدافنا،  تكان، 

 سيرتؤكد أننا ن  تلك االنجازات فضاًل عن أن المرجوة ، نحو أهدافنا خطوة لألمام  بمثابة إنجاز نسجله

 على الطريق الصحيح ".

هم انضمامنا للمنظمة في تعزيز األساليب المستخدمة لحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في وأضاف: " يس

 ".نزاهة أسواق األوراق المالية، وهو أمر نحن بحاجة إلى الوفاء به

ومنذ تأسيها تمكنت بورصة الكويت من تحقيق العديد من اإلنجازات الهامة وغير المسبوقة، كان آخرها 

لعالمية المال ا من احدى المؤسسات العريقة في تصنيف أسواق ناشئ الى سوق  البورصةترقية وأبرزها 

قليمية ُكبرى  قامت والتي (FTSE Russel) وهي أكدت على تحقيق  باستطالع آراء مؤسسات عالمية وا 

ي إطالق نجحت بورصة الكويت فتحسين بيئة التداول بالكويت. كما  وحقيقية نحو البورصة لخطوات هامة

خالل وقت وجيز هذا  عديد من المبادرات التي مكنتها من توسيع نطاق ما تقدمه من منتجات وخدماتال

 سعيها نحو تعزيز مبدأ الشفافية تعزيزًا لمكانتها الرائدة على مستوى المنطقة. إلى جانب 

-إنتهى-     


