
 

 
 

حول اتباع ممارسات االستدامة للشركات المدرجة لديها بورصة الكويت تنظم جلسة 
 "sustainability engagementبالتعاون مع شركة "

 
األهمية المتنامية لألداء البيئي واالجتماعي والحوكمة إلى جانب الحاجة إلى تعزيز جودة إعداد التقارير 

 جدول الجلسة تتصدر
 

مة في أسواق : مسلطة الضوء على التزامها الراسخ بتعزيز ممارسات األعمال المستدا2018ديسمبر  13الكويت، 
واالجتماعية  البيئيةبشكل فعال حيال القضايا  المشاركةحول  ، اختتمت بورصة الكويت مؤخرًا جلسةالمال في الكويت

، "Sustainability Excellenceمع "، وذلك بالتعاون 2018من عام  األخير بعخالل الر الحوكمة  ممارسات و 
نطقة الشرق مو  الكويت والتقارير والبحوث في االستدامة واستراتيجيات الشركة في مجال استشاراتالشركة الرائدة 

 .األوسط
 

األهمية المتزايدة "وكانت الجلسة رفيعة المستوى، والتي عقدت حصرياً للشركات المدرجة في بورصة الكويت تحت شعار 
رئيس قطاع  ،برئاسة السيد أحمد الكسوانيعقدت  قد"، المجتمع والبيئة وممارسات الحوكمة بالنسبة للمستثمرينلقضايا 

 اً تقديميةتضمنت عروض والتي ،الجلسة واستهل، الذي رحب بالحضور بورصة الكويت إدارة المخاطر وااللتزام والحوكمة
اء فردية إلجر  تفاعليةباإلضافة إلى ذلك تنظيم جلسات  كما سيتم ."Sustainability Excellence"شركة  من فريق

 ضاًل عنف قضايا المجتمع والبيئة وممارسات الحوكمة،تقييم األداء من حيث  مراجعة لتقارير التقييم المعيارية وتقارير
 .في هذا المجالالشركات التي تشهدها  ذات الصلة تطوراتالإلقاء الضوء على أحدث 

 
على  ينقائمال في طليعة الشركة كانت قد، فالكويت إلى مبادرة أسواق األوراق المالية المستدامةمع انضمام بورصة 

الجهود الرامية إلى تعزيز االستدامة في أسواق المال في جميع أنحاء العالم وتعزيز ثقافة االستدامة بين الشركات 



 المجتمعية والبيئة وممارسات الحوكمة إلسهاماتفي مجال ا داءاألالمستثمرين لمعايير  اعتمادمع تزايد و المدرجة. 
 شركة مع ن بالتعاو  فإن هذه المبادرة التي أطلقتها بورصة الكويت ،الستكشاف آفاق الفرص االستثمارية المحتملة

"Excellence Sustainability ًمستقبل أسواق األوراق المالية. صياغةفي  " سيكون لها دورًا محوريا 
 
ترقية بورصة الكويت إلى تصنيف اآلثار واسعة النطاق ل على الضوء Excellence Sustainabilityشركة ت قد سلطو 

ى السوق لمحة عامة عن قو  ، وذلك من خالل تقديماالستدامة بتقاريرلشركات المدرجة فيما يتعلق ا على األسواق الناشئة
ي الكويت والمنطقة االستدامة ف تقارير االمتثال لمعاييرتقديم  تعمل على تسريع وتيرة التيو  ،المحلية واإلقليمية والدولية

واستكشاف مجموعة من المنتجات  "،2035 رؤية الكويت"على تزايد توقعات القطاع الخاص بالتوافق مع  ركز. كما ككل
قضايا بما يتعلق في الجودة ةأداء عاليلديها مستويات االستثمارية التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى الشركات التي 

 وا عداد التقارير. المجتمع والبيئة وممارسات الحوكمة
 

المعلومات األساسية التي يسعى المستثمرون للحصول عليها عند حول  للحضورعرض  تم تقديمومن ناحية أخرى، 
تحليل تقارير االستدامة الخاصة بالشركات. كما أكد على أهمية التركيز على المعلومات المتعلقة بالمعلومات البيئية 

لمستثمرين لملحة لتلبية المتطلبات ال شكل فعالتقارير االستدامة ب إعدادواالجتماعية وممارسات الحوكمة، وناقش طرق 
 .األداء البيئي واالجتماعي وممارسات الحوكمةالمؤسسيين ووكاالت تصنيف 

 
والتي تهدف  ،جلسة على المبادرات الجديدة والمقبلة لبورصة الكويتالوباإلضافة إلى ذلك، فقد تم إطالع المشاركين في 

مع  لتفاعلوا المستدامة، يةاألسواق المال مبادرةل ين البورصة من الوفاء بااللتزامات المترتبة على انضمامهاإلى تمك
 .االستدامة لتبني أعلى معايير لديها بشكل فعال لتوفير الدعم الالزم لهم خالل تحولهم الشركات المدرجة

 
لة تبني الممارسات عج دفعو  تعزيز الشفافيةل المزيد من الخطوات العمالقةتمتلك بورصة الكويت التزامًا راسخًا بتحقيق 

لتنمية طويلة ي خطة ابما يتماشى مع طموحات التنمية المستدامة المبينة ف وذلك ،المتعلقة بهاتقارير الوجودة  المستدامة
 ."2035تماشيًا مع "رؤية الكويت  األجل للدولة

   
 - انتهى -

 


