
 

 

 ستثماريةاإلمحافظ التعزيز الوعي بأهمية عالقات المستثمرين في الكويت من وجهة نظر محللي  هدفها

 :بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرينورشة عمل تعقد  "بورصة الكويت"

  ات الخارجيةزيد من تدفق االستثمار وت مخاطرالمن  تحدوالوضوح الشفافية 

 : 2018 مايو ،الكويت
الشرق  جمعية عالقات المستثمرين فيبالتعاون مع  عقدت بورصة الكويت ورشة العمل التوعوية الثالثة

عالقات ة وظيفدور تعزيز  من خاللها إلى التي تهدف ، و قاعة الخرافيبالرئيسي  مقرهافي   األوسط
 .في الكويتالمستثمرين 

 
مل " بدأت ورشة العستثماريةمحافظ اإلالمحللي من وجهة نظر  –عالقات المستثمرين وتحت عنوان "

حمد أ بعرض تقديمي من رئيس قطاع إدارة المخاطر وااللتزام الرقابي والحوكمة في بورصة الكويت
 يمينسكل األوسط جمعية عالقات المستثمرين في الشرق  عام مديرمن ومقدمة تعريفية   ،الكسواني



 

الدكتور حسين ب متمثالا  ،التنفيذيين من شركة الوطني لالستثمار مع المدراءنقاشية  جلسة تالهما  بيوت،
إلقليمية، افهد الياسين مدير إدارة األصول / السيدو  المدير التنفيذي إلدارة األصول اإلقليمية، ،شحرور

أهمية دور  حولبآراءهم شاركوا  حيث، محلل المحافظ في إدارة األصول اإلقليمية دإيثار الرشي/ السيدةو 
 تديره مفتوح حوار خاللوذلك من  اإلستثمارية المحافظمحللي وجهة نظر  من عالقات المستثمرين

 . الخليج بنك لدى المستثمرين عالقات عام مدير مساعد الدوسري، دالل/ السيدة

 

عروض  ةالثثالتنفيذيين في شركة الوطني لالستثمار  المدراءتضمنت ورشة العمل التي قدمها وقد 
سليط الضوء بت حسين شحرور، المدير التنفيذي إلدارة األصول اإلقليمية الدكتور ، قام خاللهامنفصلة

 .لصلةا األطراف ذاتنهج شفاف وواضح مع اتباع  وكذلك حتمية ،أهمية دور عالقات المستثمرين على
 المحافظ حللينظر موجهة ركزت على  التيالتوعوية  شةالور  في هذه بالمشاركةسعداء " شحرور وقال

الحد من ي فوالوضوح يسهم تطبيق مبدأ الشفافية  ، حيثنقطاع عالقات المستثمريحول  اإلستثمارية
دفق يزيد من تبيئة االعمال التجارية وبالتالي ويحسن من ، السوق  التي قد يتعرض لها مخاطرال

 ".الخارجياالستثمار 
 

 جمعية عالقاتبالتعاون مع عقدتها بورصة الكويت "لقد حققت ورش العمل التي  قائال وأضاف
نجاحاا كبيراا وكان لها األثر اإليجابي على مختلف المستويات، حيث  المستثمرين في الشرق األوسط

 ".ساهمت وبشكل واضح في تعزيز مفهوم عالقات المستثمرين
 

م وجهات نظر محللي األسهمن شهر نوفمبر الماضي ما تم عرضه في فبعد  وتابع شحرور قائال "
هم والتي تس ،محللي محافظ األسهممن وجهة نظر  عالقات المستثمرينجاءت أهمية تناول المدرجة، 

 ."نبين الجانبياا أكثر تعاونو  خالفاا أقل بناء عالقات متينة  في
 
اءت فكرة "ج كليمينس بيوت جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطت مدير عام قالوبدورها  

ع بورصة بالتعاون م الكويت – جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطورش العمل التي أقامتها 



 

عن قرب على  للتعرفنتيجة للطلب المتزايد من قبل العديد من المهنيين على المستوى المحلي  الكويت
 ".تأثير عالقات المستثمرين على الشركات المدرجة

 
يسرنا دعم جهود بورصة الكويت الرامية نحو تشجيع الشركات المدرجة على تطبيق  وأضافت بقولها "

 .في مجال عالقات المستثمرين"فضل الممارسات الدولية أ
 

الرئيس التنفيذي لالتصاالت في مجموعة زين ورئيس مجلس إدارة جمعية عالقات قال ناحيته  ومن 
رشات و في ظل النجاح الكبير الذي حققته الكويت محمد عبدال "  –المستثمرين في الشرق األوسط 

إن فوشركات الوساطة،  في بورصة الكويت لشركات المدرجةا شهدت حضورا مكثفا من، التي العمل
ي عالقات المستثمرين ف الذي تلعبه مهمالوعي بأهمية الدور الهذه الورشة الثالثة تأتي لزيادة 

  ".وجهة نظر محللي األسهم المدرجة، وكذلك التعرف على استراتيجيات العمل
 

" إن ردود األفعال التي تلقيانها شجعتنا لعقد هذه الورشة بالتعاون مع بورصة وأضاف عبدال قائال 
مساعدة الشركات المدرجة في تعزيز خطط عملها لتحقيق أفضل قنوات الكويت، فهدفنا في الجمعية 

االتصال مع المجتمعات االستثمارية، ومواكبة آخر النظم واللوائح التي تفرضها الهيئات التنظيمية 
 بية".والرقا

 
لقواعد الذي كتاب ابعد إصدار بورصة الكويت  جاءت تأتي أهمية هذه الورشة ألنهاوبين عبدال بقوله "

يجمع كافة القواعد والقرارات التي تستهدف تنظيم عمل البورصة واألشخاص المتعاملين معها كالوسطاء 
بة لسوق وخلق بيئة جاذوالشركات المدرجة ومزودي الخدمة وغيرهم بهدف تطوير البنية التحتية ل

 .ةللسيولة واالدراجات الجديد
 

ية تقسيم تعتمد وتنفذ عملأسواق المنطقة، أن تكون أول بورصة في تستهدف بورصة الكويت  يذكر أن
دوات األستحداث التيح المجال سي ، وهو مااألسواق العالميةما تقوم به وتصنيف السوق لمواكبة 

 .المستثمريتطلع إليها ستثمارية التي اال
 

 


