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إعادة هيكلة بورصة الكويت، وأنواع ا�سواق
BOURSA KUWAIT RESTRUCTURING, AND TYPES OF MARKETS



ــز مكا�تهــا ومنافســتها لألســواق  ــر فــي تع�� ــت، أســهمت بشــكل ك�ي ــدة ا�خذتهــا بورصــة الكوي خطــوة جدي
اإلقليميــة والعالميــة، وأحدثــت نقلــة نوعيــة فــي ط�يعــة التــداول، وذلــك مــن خــالل تقســيم الســوق إلــى 3 

أســواق هي السوق األول، والسوق الرئيسي، وسوق الم�ادات.

ــادة نســبة األســهم  ــق �� ــت إلحــداث ا�تعاشــة عــن ط�� ومــن خــالل تقســيم الســوق، تســعى بورصــة الكوي
المتداولــة وبالتالــي ��ــادة الســيولة، وكذلــك توفيــر منصــة اســ�ثمار جاذبــة وهــو مــا يعــد مــن أبــ�ز التحديــات 
ــ�ات والخطــوات  ــى التغي ــي. فــي هــذا العــدد ســنلقي الضــوء عل ــي تواجــه البورصــة فــي الوقــت الحال الت

الجديــدة التي ا�خذتها البورصة.

محاور العدد:

• بورصة الكويت وم�احل التطو�ر
• تقسيم السوق
• السوق األول

• السوق الرئيسي 
• سوق الم�ادات

• ترقية دولة الكويت



بورصة الكويت وم�احل التطو�ر:

تأسســت شــركة بورصــة الكويــت فــي 21 أب��ــل 2014 بموجــب قــ�ار مجلــس مفوضــي هيئــة أســواق المــال 
رقم 2013/37 الصادر بتا��خ 20 نوفمبر 2013 وقانون هيئة أسواق المال رقم 2010/7. و�تولى شركة بورصة 
ــة أســواق المــال، التــي  ــة وتعــود ملكيتهــا بالكامــل إلــى هيئ ــات ســوق األو�اق المالي الكويــت إدارة عملي

�تولى المســؤولية عن رقابة جميع جوانب أســواق المال في الكويت.

ــذي  ــة، ال ــألو�اق المالي ــت ل ــوق الكوي ــة س ــي خصخص ــى ف ــوة األول ــت الخط ــة الكوي ــيس بورص ــر تأس وُيعتب
تأســس عــام 1983. فقــد بــدأت المرحلــة اال�تقاليــة فــي 25 أب��ــل 2016 بتولــي شــركة بورصــة الكويت رســميًا 
عمليــات ســوق الكويــت لــألو�اق الماليــة، وتضمــن ذلــك قيــام شــركة بورصــة الكويــت بتطو�ــر البنيــة 
ــة وشــفافة ون��هــة  ــة إنشــاء منصــة قوي ــدأت عملي ــة، حيــث ب ــر الدولي ــة العمــل وفقــًا للمعا�ي ــة و�يئ التحتي

ألســواق المال تخدم جميع فئات األصول مع التركيز المســتمر على مصالح العمالء.

وفــي 5 أكتوبــر 2016، منحــت هيئــة أســوق المــال بورصــة الكويــت الترخيــص الرســمي كبورصــة أو�اق ماليــة 
ــك بعــد  ــة. وتحقــق ذل ــذي ا�تهــت شــخصيته االعتبا�� ــة ال ــألو�اق المالي ــت ل رســمية لتحــل محــل ســوق الكوي
ــون  ــًا لقان ــص وفق ــات الترخي ــ�وط ومتطلب ــن ش ــة م ــتيفاء مجموع ــاح واس ــة بنج ــة اال�تقالي ــتكمال المرحل اس

هيئة أســواق المال رقم 7 لسنة 2010.

 ومــن أجــل ضمــان مرحلــة ا�تقاليــة ناجحــة، اســتعانت بورصــة الكويــت بعديــد مــن الخبــ�اء لوضــع اســت�ا�يجية 
ا�تقاليةلــم ترتكــز فقــط علــى ضمــان نجــاح المرحلــة اال�تقاليــة بــل أيضــًا علــى تع��ــز وضــع الســوق عامــة وعلــى 
تل�يــة احتياجا�ــه وذلــك مــن خــالل: طــ�ح منتجــات وأدوات جديــدة، وتحســين البنيــة التحتيــة للبورصــة و�يئــة 
ــي  ــة لســوق مال ــة وشــفافة وعادل ــاء قاعــدة قوي ــة، كمــا ســعت لبن ــر العالمي العمــل ل�توافــق مــع المعا�ي

يخــدم جميــع فئات المدخ�ات، وعملت على التركيز على مصالح العمالء.
 

وقــد كان أحــد أهــم هــذه المشــا��ع التــي تضــم تغ�يــ�ات مفصليــة لمنظومــة عمــل الســوق والهادفــة إلــى 
ــر الســوق، وقــ�رت  ــى مشــ�وع تطو� ــرت تســميته إل ــذي ُغي ــداول ال ــا بعــد الت ــره هــو مشــ�وع نظــام م تطو�
ــث  ــة. حي ــ�ات الجوه�� ــى عــدة م�احــل لتســهيل ا�تقــال الســوق للعمــل بهــذه التغ�ي ــذه إل ــة �نفي ــة تجزئ الهيئ
(المرحلــة  التــداول  بعــد  مــا  نظــام  تط�يــق  بشــأن   2016 لســنة   (72) رقــم  القــ�ار  الهيئــة  أصــدرت 
اال�تقاليــة)، والــذي ي�يــن الممارســات المقــ�ر تط�يقهــا لتطو�ــر نظــام مــا بعــد التــداول فــي المرحلــة األولــى 
2017. وقــد اســتندت الهيئــة فــي  (المرحلــة اال�تقاليــة) والتــي تــم العمــل ببعــض بنودهــا فــي ما�ــو 
 (Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI)) تغ�ي�ا�ها على مبادئ البنية التحتية لسوق المال
والصــادرة عــن لجنــة المدفوعــات والتســويات المكونــة مــن المنظمــة الدوليــة لهيئــات أســواق المــال وبنــك 
التســويات الدولــي، باإلضافــة إلــى المعا�يــر العالميــة التــي تضعهــا مؤسســات تصنيــف األســواق وغيرهــا مــن 

المبادئ والممارسات التي من شأنها اإلسهام بتطو�ر السوق.



ــة  ــداول المرحل ــد الت ــا بع ــام م ــ�وع نظ ــوق (مش ــر الس ــ�وع تطو� ــى لمش ــة األول ــذ المرحل ــم �نفي ــد ت  وق
اال�تقاليــة األولــى) فــي ما�ــو 2017 �إشــ�اف فــ�ق مشــتركة مــن هيئــة أســواق المــال والشــركة الكويتيــة 
ــك  ــي تل ــاركة ف ــات المش ــع الجه ــتمر م ــيق المس ــوم بالتنس ــي تق ــت، الت ــة الكوي ــركة بورص ــة وش للمقاص
المرحلــة المتمثلــة بشــركات الوســاطة الماليــة المســجلة فــي البورصــة، والجهــات ذات العالقــة مــن أمنــاء 

الحفظ واألشــخاص المرخص لهم وم�ودي الخدمات التقنية. 

تضــم المرحلــة الثانيــة لتطو�ر الســوق حزمة من التغ�ي�ات التي تســتهدف نظام التداول ونظام ما بعد التداول. 
و�تضمن هذه التغ�ي�ات اآلتي:

1- تقسيم السوق إلى ثالثة أسواق: السوق األول، السوق الرئيسي، وسوق الم�ادات.

2- اســتبدال المؤشــ�ات الحالية بثالثة مؤشــ�ات وزنية جديدة: مؤشــر الســوق األول، مؤشــر الســوق الرئيسي،   
    موئشــر الســوق العــام باإلضافــة إلــى حســاب المؤشــ�ات بالعائــد الســعري والكلــي. 

3- إ�احة جلســة الشــ�اء اإلجباري (Buy –in Board) للوســطاء لتغطية إخفاقات األســهم الفعلية أو المتوقعة، 
    مــع إمكانيــة التعويــض بالنقــد فــي حــال اســتمر اإلخفــاق إلــى اليــوم الخامــس بعــد �نفيــذ الصفقــة

.(cash close-out)    

4- تط�يق فواصل التداول (Circuit Breakers) لتنظيم حركة األسهم والمؤش�ات.

5- إ�احــة التأكيــد المتأخــر لصفقــات أميــن الحفــظ التــي ســبق رفــض الت�امهــا.

.(Off-Market Trades) 6- تطو�ــر آليــة الصفقات الخاصة (صفقات خا�ج الســوق

 .(Over-the-Counter (OTC) 7- اســتحداث منصة التداول للشــركات غير المدرجة

8- تحديث خدمة التحو�ل اإللكت�وني لألرباح النقدية لتمكين التحويالت �ين البنوك.

وتعتبــر هــذه التغ�يــ�ات اســتكماًال لعمليــة التطو�ــر التــي أنجــزت فــي المرحلــة األولــى وخطــوة تمهــد 
لال�تقــال إلــى الم�احــل النهائيــة لمشــ�وع تطو�ــر الســوق. وبــدأت اختبــا�ات هــذه المرحلــة فــي منتصــف شــهر 

ديســمبر 2017, أما انطالق العمل الفعلي للمرحلة الثانية فكان في األول من اب��ل 2018.



تقسيم السوق:

ــوق  ــوق األول، والس ــي: الس ــواق وه ــة أس ــى ثالث ــددة إل ــر مح ــًا لمعا�ي ــمي وفق ــوق الرس ــيم الس ــم تقس ت
الرئيســي، وســوق المــ�ادات. وتغطــي هــذه المعا�يــر جوانــب مختلفــة يتــم اســتيفاؤها مــن قبــل الشــركات فــي 

كل سوق، ومن هذه المعا�ير على س�يل المثال:

(Shares outstanding) القيمة السوقية لمجموع األو�اق المالية القائمة •
• معدالت السيولة

• نسبة سعر الورقة المالية مقارنًا بالقيمة االسمية
• مدة م�اولة الشركة ألنشطتها

• عقد مؤتم�ات للمحللين واإلفصاحات �نائية اللغة

السوق األول:

الســــوق األول (Premier) مــــن ضمــــن األســــواق الثــــالثة التــــي تشــــكل بورصــــة الكويــت حســــب نظــام 
التقســــيم الجديــــد الــذي يضمــن شــفافية أعلــــى، ويعتبــر ســوق النخبــة الــذي يعــد أفضــل األســواق التــي 
أوجدتهــــا بورصــــة الكويــــت، والــذي يضم الشــــركات الممتــازة ذات الســــيولة العاليــــة والقيمــة الســوقية 
المتوســــطة إلــــى الك�يــــرة وتخضــع الشــركات فــــي الســوق األول إلــى م�اجعــة ســــنوية وذلــك لمعرفــة 
مســتوى أدائهــا ومســتوى التــداول علــى أســهمها فــي بورصــة الكويــت خــالل عــام كامــل لُيحــدد بعــد 
ذلــــك تصنيفهــــا للعــــام المقبــــل إن كانــــت ســتبقى ضمــن الســوق األول أم أنــــه سوف يعاد تصنيفهــا إلــى 
الســــوق الرئيســــي أو ســــوق المــــ�ادات. كمــا تلتــزم الشــركات المدرجــة بالســوق األول أن تعقــد اجتماعــات 
ــة  ــركات المصنف ــل الش ــة، وتدخ ــة واإلنجلي�� ــن العر�ي ــاح باللغتي ــى االفص ــة إل ــن باإلضاف ــنوية للمحللي ــع س رب

في الســوق األول ضمن مؤشر السوق األول. 

متطلبات التأهيل للسوق األول

1- أن تكــــون الشــــركة مدرجــــة فــــي البورصــــة لمــــدة عاميــــن علــــى األقــــل، وذلــــك مــــع م�اعــــاة    
    االســــ�ثناءات التــــي وردت علــــى هــــذا الشــــرط فــــي الفصــــل الســــابع فــي كتــــاب قواعــد البورصة.   

2- أن تبلــــغ القيمــــة الســــوقية لمجمــــوع األو�اق الماليــــة المصــــدرة عنهــــا القيمــة المحــــددة والمعلنــة
ــة  ــت الم�اجع ــابقتين لوقــ ــن الســ ــنتين المنتهيتيــ ــن الســ ــنة مــ ــكل ســ ــة، لــ ــل البورصــ ــن قبــ     مــ

     الســنوية. 



3- أن يتــــم تــداول األو�اق الماليــة المصــدرة عنهــا وفــق شــ�وط الســيولة المحــــددة والمعلنــــة مــــن قبــل
     البورصــة، لــكل ســنة مــن الســنتين المنتهيتيــن الســابقتين لوقــت الم�اجعة السنوية. 

لمنتهيتيــن   4- أال يقــل متوســط ســعر الورقــة الماليــة عــن قيمتهــا االســمية لــكل ســنة مــن الســنتين ا
     الســابقتين  لوقت الم�اجعة الســنوية.

5- أال تقل سنوات ممارسة الشركة ألنشطتها عن ٧ سنوات م�تالية.

االلت�امات المستمرة للسوق األول

1-  أن �بلـــــغ متوســـــط القيمــة الســـــوقية لمجمـــــوع األو�اق الماليــة المصـــــدرة عنهــا القيمــة المحـــــددة
      والمعلنة من قبل البورصة، وذلك على مدار الســـــنة المنتهية الســـــابقة لوقت الم�اجعة السنوية.

2-  أن يتــم تــداول األو�اق الماليــة المصــدرة عنهــا وفق شــ�وط الســيولة المحددة من قبــل البورصة، وذلك 
      على مدار الســنة المنتهية الســابقة لوقت الم�اجعة الســنوية.

3- أال �نخفــض نســبة قيمــة الســعر إلــى القيمــة االســمية لســهم الشــركة إلــى أقــل مــن واحــد عنــد نهاية
     الســنة.

4- عقـــــد مؤتمـــــر – في كل ربع سنة - للمحللين خالل خمســـــة أيام بعـــــد إصدار ال�يانـــــات المالية المرحلية
     والســـــنوية، علــى أن يتضمـــــن إعــالن ال�يانــات الماليـــــة موعــد هــذا المؤتمـــــر، وتقوم الشـــــركة بنشـــــر
40 دقيقــة قبــل جلســـــة     محضـــــر المؤتمــر علــى الموقـــــع اإللكت�ونــي للبورصــة فــي موعـــــد أقصــاه 

    التــداول التاليـــــة للمؤتمر.

5- االمتنــاع عــن تكــ�ار ارتــكاب المخالفات، وعلى األخص تلك المخالفــات التي تؤدي إلى وقف تداول الورقة
     المالية المصدرة من الشــركة. 

6- االلت�ام بنشــر اإلفصاحات واإلعالنات باللغتين العر�ية واإلنجلي��ة.

جـــ�اء اإلخـــالل بمتطلبات السوق األول

القيمة السوقية
1-  إذا  ت�يــن للبورصــة - عنــد إجــ�اء الم�اجعــة الســنوية - عــدم توفــر متطلبــات القيمــة الســوقية،ُتمنح الشــركة

      المدرجة مدة ســنة لتعد�ل أوضاعها. 



2- إذا قامــــت الشــــركة المدرجــــة بتعديــل أوضاعهــا بشــــأن متطلبــات القيمــة الســوقية خـالل فتــرة تعد�ل
    األوضــــاع يتــــم وضــــع الشــــركة علــــى "قائمــة م�اقبــــة االلت�امــات المســــتمرة"، وذلــــك لمــــدة 
    ثالث ســــنوات م�تاليــــة. فــــإذا ت�يــــن للبورصــــة - عنــــد إجــ�اء أي م�اجعــة ســــنوية خــالل مــدة الســنوات
    الثالث المشــــار إليهــــا - عــــدم توفــــر متطلبــــات القيمــــة الســــوقية يعاد تصنيــف الشــــركة في الســوق

    والمؤشــــر.   

3- إذا تعــــذر علــــى الشــــركة المدرجــــة اســــتيفاء متطلبــــات القيمــــة الســــوقية خــــالل فتــــرة تعديــــل
    األوضــاع، يعاد تصنيفهــا، ويجــوز للشــركة المدرجــة التي أعيد تصنيفها وإد�اجهــا فــي الســوق الرئيســي  

    أن تســتوفي متطلبــات اإلد�اج فــي الســوق األول مرة أخرى. 

السيولة

1- إذا ت�يــن للبورصــة - عنــد إجــ�اء الم�اجعة الســنوية - عــدم توفر متطلبات الســيولة، ُتمنح الشــركة المدرجة
    مدة سنة لتعد�ل أوضاعها. 

2- إذا قامــــت الشــــركة المدرجــــة بتعديــــل أوضاعهــــا بشــــأن متطلبــــات الســــيولة خالل فتــــرة تعديــــل
    األوضــــاع يتــــم وضــــع الشــــركة علــــى "قائمــــة م�اقبــــة االلت�امــــات المســــتمرة" وذلــــك لمــــدة 
    ثــالث ســنوات م�تاليــة. فــإذا ت�يــن للبورصــة - عنــد إجــ�اء أي م�اجعــة ســنوية خــالل مــدة الســنوات
    الثــــالث المشــــار إليهــــا - عــــدم توفــــر متطلبــــات الســــيولة، يعاد تصنيــــف الشــــركة فــــي الســــوق

    والمؤشــــر.

3- إذا تعــــذر علــــى الشــــركة المدرجــــة اســــتيفاء متطلبــات الســيولة خــالل فتــــرة تعديــل األوضــاع،يعاد
    تصنيفهــا،ويجــــوز للشــــركة المدرجــــة التــــي أعيــد تصنيفهــــا وإد�اجهــــا فــــي الســــوق الرئيســــي

    أن تســتوفي متطلبــات اإلد�اج فــي الســوق األول مــرة أخــرى.



نسبة السعر إلى القيمة االسمية

1- إذا ت�يــــن للبورصــــة - عنــــد إجــــ�اء الم�اجعــــة الســــنوية - عــــدم توافــــر متطلبــــات نســــبة الســــعر إلــى 
جــة  لمدر     القيمــــة االســــمية وفــــق البنــد (3) من االلت�امــات المســتمرة للســــوق األول، ُتمنــــح الشــــركة ا

    مــدة ســنة لتوفيــق أوضاعهــا.

2- إذا قامــــت الشــــركة المدرجــــة بتوفيــــق أوضاعهــــا بشــــأن متطلبــــات نســــبة الســــعر إلــــى القيمــــة 
    االســــمية خــــالل فتــــرة توفيــــق األوضــــاع توضــــع الشــــركة علــــى "قائمــــة م�اقبــــة االلت�امــــات 
     المســــتمرة"، وذلــــك لمــــدة ثــــالث ســــنوات م�تاليــــة. فــــإذا ت�يــــن للبورصــة - عنــــد إجــ�اء أي م�اجعــة
    ســنوية خــالل مــدة الســنوات الثــالث المشــار إليهــا - عــدم توافــر متطلبــات نســبة الســعر إلــى القيمــة 
    االســمية وفــق البنــد (3) مــن االلت�امــات المســتمرة للســوق األول، يعاد تصنيــف الشــركة فــي الســوق

    والمؤشر. 
3- إذا تعــــذر علــــى الشــــركة المدرجــــة اســــتيفاء متطلبــــات نســبة الســــعر إلــى القيمــــة االســمية خـالل

     فتــــرة توفيــــق األوضــــاع، يعاد تصنيفهــــا، ويجــــوز للشــــركة المدرجــــة التــــي أعيد تصنيفهــــا وإد�اجهــــا
     فــــي  الســــوق الرئيســــي أن تســــتوفي متطلبــات اإلد�اج فــي الســوق األول مــرة أخــرى. 



قوائم م�اقبة الشركات للسوق األول

تضع البورصة قوائم م�اقبة للشركات المدرجة في األسواق.
 

تختــص "قائمــة الشــركات القابلــة للتأهيــل" بالشــركات المدرجــة فــي البورصــة، التــي تفتقــد 
إلى أحد المتطلبات الالزمة للتأهل إلى الســوق األول.

وتقــــوم البورصــــة بــــإد�اج الشــــركات المشــار إليهــــا فــي الفقــرة الســــابقة فــي الســوق 
األول بمجــــرد اســــتيفائها كافــــة متطلبــــات هــــذا الســــوق وذلــــك عنــد إجــــ�اء الم�اجعــة 
الســــنوية التاليــــة. ويجــــوز للشــركة أن تطلــب بقاءهــا فــي الســــوق المدرجــة فيــه وعــدم 
تأهلهــــا للســــوق األول حتــــى فــي حــال اســتيفائها كافــــة متطلبــات اإلد�اج فــي الســوق 

األول. 

كمــا تضــع البورصــة قائمــة تســمى "قائمــة م�اقبــة االلت�امــات المســتمرة" تخصــص للشــركات 
ــة  ــوم البورص ــوق األول وتق ــتمرة للس ــات المس ــن االلت�ام ــر م ــ�ام أو أكث ــت بالت ــي أخل الت

بنشــر قوائم م�اقبة الشــركات وأي تعد�ل يط�أ عليها على موقعها اإللكت�وني.
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متطلبات تقسيم السوق 2019
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الرئيسي
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القيمة السوقية الدنيا

معدل الدوران
أيام التداول

4.13billionإجمالي القيمة المتداولة
245
%17.30

KD154,000,000KD144,000,000

%15.51
249
5.72billion  Total Traded Value

Trading Days

السوق الرئيسي:

يحتــوي الســوق الرئيســي فــي بورصــة الكويــت علــى أغلــب الشــركات المدرجــة حيــث تفتقــد هــذه الشــركات 
إلــى أحــد عناصــر الترقيــة إلــى الســوق األول وعــادة مــا �نحصــر �يــن الســيولة والقيمــة الســوقية. وفــي حيــن 
التــداول فــي الســوق األول، يكمــن  الرئيســي فــي خــواص  �تشــارك الشــركات المدرجــة فــي الســوق 

االختالف بااللت�امات المســتمرة وعموالت التداول.

 لم��د من المعلومات، �رجى اإلطالع على قواعد البورصة :
https://cis.boursakuwait.com.kw/Portal/BoursaReports/BoursaRuleBookMD2.pdf

ســوق المــ�ادات:

هــو الســوق الــذي يضــــم الشــــركات المدرجــــة فــــي البورصــــة والتــــي ال تســــتوفي شــــ�وط الســــوق 
األول والســــوق الرئيســــي وتعتبــــر الشــركات فــي ســــوق المــ�ادات ذات ســيولة منخفضــــة بغــض النظــر 
عــــن قيمتهــــا الســــوقية. وتقــوم بورصــة الكويــت بعقــد م�اديــــن �وميــًا للشــركات المدرجــة فــي 
سوق الم�ادات، علــى أن تكــون مــدة المــ�اد الواحــد ١٥ دقيقــة لتركيــز العــ�وض والطلبــات. وتحــدد فتــرة 

٤٥ دقيقــــة �يــن الم�اديــن. 

ونظــــ�ًا لشــــح الســــيولة فــــي ســوق المــــ�ادات فلــن تطبــق الحــــدود الســع��ة علــــى األســهم المدرجــة 
بهــــذا الســــوق، وال �وجــــد لهــا مؤشــر خــاص بهــا، وال نجدهــا ضمــن المؤشــ�ات األخــرى.

' '

2-Year Annualized Turnover Ratio

 Minimum Market Cap for Premier
Market
 Minimum Liquidity (ADTV) for
Premier Market

 Minimum Liquidity (ADTV) for Main
Market



كمــــا أن الشــــركات المدرجــــة فــــي هــذا الســوق تخضــع إلــــى م�اجعــة ســنوية لتق�يــــم مســتوى أدائهــا 
فــــي تــــداوالت بورصــــة الكويــــت فــإذا اســتوفت متطلبــــات األســواق األخــرى فــإن ذلــــك �ؤهلهــا الــى 

إعــادة تصنيفهــا فــي الســوق األول أو الرئيســي.

ترقية دولة الكويت:

ــة  ــركة الكويتي ــت والش ــة الكوي ــال وبورص ــواق الم ــة أس ــا هيئ ــي بذلته ــاملة الت ــر الش ــود التطو� ــة لجه �تيج
للمقاصــة خــالل الســنوات الماضيــة، أعلنــت شــركة MSCI عــن ترقيــة دولــة الكويــت إلى "ســوق ناشــئ"، وتعد 
ــز  ــو�ز داو جون ــد ب ــتاندرد آن ــر س ــي مؤش ــة ف ــد الترقي ــئ بع ــوق ناش ــى س ــت إل ــة للكوي ــة الثالث ــذه الترقي ه
(S&P Dow Jones) في ديســمبر 2018، والترقية ضمن مؤشــر فوتســي �اســل (FTSE Russell) في ســبتمبر 

.2017

20 ديســمبر 2018، أكملــت بورصــة الكويــت المرحلــة الثانيــة مــن م�احــل إد�اجهــا ضمــن مؤشــر 1-فــي 
FTSE Russell) لألســواق الناشــئة،بعد إ�مــام المرحلــة األولــى فــي ســبتمبر من نفس      فوتســي �اســل (

    العام.
 

2-فــي 5 ديســمبر 2018، أعلنــت ســتاندرد آنــد بــو�ز داو جونــز (S&P Dow Jones) أنهــا ســوف تقوم في 
    23 ســبتمبر 2019 �إد�اج الشــركات الكويتية المؤهلة ضمن مؤشــرها لألســواق الناشــئة 

3-في 25 �ونيو، 2019، أعلنت شــركة إم إس ســي آي (MSCI) ضمن الم�اجعة الســنوية لعام 2019 عن ترقية
    بورصــة الكويــت إلــى "ســوق ناشــئ". وستســهم هذه الترقيــة في تدفق االســ�ثما�ات األجن�ية وتحســين 

    الســيولة و��ادة ثقة المس�ثم��ن. 

م�ايا الترقية واالنضمام الى مؤش�ات األسواق الناشئة:

•تحسين كفاءة السوق و�نويع قاعدة المس�ثم��ن.
•��ادة جاذ�ية سوق �أس المال.

•تدفق االس�ثما�ات األجن�ية و��ادة السيولة.
•تشجيع مشاركة المس�ثم��ن ذوي الخبرة في الجمعيات العمومية.

.
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