
بيان من بورصة الكويت بشأن استمرار التداول

تؤكد بورصة الكويت دعمها للقرارات والتوجيهات الصادرة من مجلس الوزراء ا�وقر ووزارة الصحة � ظل تداعيات الظروف التي �ر 
بها الب¤د، وتود أن تنوه إ� أن البورصة تعد احد أهم ا�رافق ا�قتصادية التي يتوجب أن تعمل بانتظام لخدمة جمهور ا�تداول� 
وا�تعامل�، أسوة بسائر البورصات حول العاª التي مازالت تعمل كا�عتاد وª تتوقف حتى � ظل  تف§ أزمة الوباء لفايروس كورونا 

.(COVID-19) ا�ستجد

إن بورصة الكويت تسند � موقفها الداعم �ستمرار التداول � البورصة إ� عدة اعتبارات أهمها ا¯®:

س¤مة ا�تداول� والعامل�:

́هم أولوية قصوى � اعتباراتها، لذا اتخذت عدة قرارات وخطوات  تضع بورصة الكويت س¤مة جمهور ا�تداول� والعامل� وأ
اح¼ازية ووقائية للحفاظ عº صحتهم ¹ا يتوافق مع ا¸رشادات الصادرة من وزارة الصحة وهي:

إغ¤ق مبنى بورصة الكويت عن الجمهور، وتقديم خدمة التداول ع¿ ا¾ون¤ين وا�تصال هاتفيا بالوسيط.
تعقيم مبنى بورصة الكويت بشكل متواصل ¹ا يضمن بيئة عمل صالحة للجميع.

تخفيض عدد العامل� � البورصة بالحد ا¾دÄ ¹ا يوفر ا�تطلبات التشغيلية.
منع العامل� � بورصة الكويت أو Éكات الوساطة ممن تنطبق عليه Éوط الحجر ا�نزÆ من العمل.

الزام Éكات الوساطة بوضع معقÌت للعامل�.
ا¸لتزام بكافة التعليÌت الوقائية وا�ح¼ازية الصادرة من وزارة الصحة مع متابعتها يوميا ¾ي تطورات ومتغÎات.

حقوق ا�تداول� وا�ساهم�:

تسعى بورصة الكويت عº الحفاظ عº حقوق ا�تداول� وا�ساهم�، � سيÌ الصغار منهم للحفاظ عº حقوقهم � تداول 
ا¾وراق ا�الية بالÒاء أو البيع وفق ما يرونه من فرص استثÌرية.

تؤكد البورصة أن هناك مستحقات واجبة لجميع ا�ساهم� ¹ختلف حصصهم وفئاتهم من توزيعات ا¾رباح من الÒكات 
ا�درجة ستتأثر سلباً � حال توقف عمل البورصة.

هناك أموا� معلقة تخص تداو�ت آخر ث¤ثة أيام عمل ، وهي تخص ا�ساهم� الكرام ¹ختلف حصصهم وفئاتهم وسوف يؤدي 
إيقاف البورصة إ� عدم است¤مهم لحقوقهم ا�الية مÌ قد ي¼تب عليه تعطيل أعÌلهم والتأثÎ سلبا عº التزاماتهم.



ا�نظÌت وا�تحادات الدولية:

إن بورصة الكويت تعمل وفق آليات وقواعد راسخة ومتينة تم وضعها وفق أفضل ا�عايÎ العا�ية، ولذلك استحقت أن تكون عضوا � 
العا�ية كأحد  البورصات  ا�تعارف عليها دوليًا، وبذلك وضعت عº خارطة  ا�ؤÉات  ترقيتها � أهم  العا�ية وتم  البورصات  اتحاد 
البورصات الناشئة ا¾مر الذي يستوجب عº البورصة التعامل � مثل هذه الظروف وفق تلك ا�عايÎ ا�عتمدة � سائر البورصات حول 
العاª واهم تلك ا�عايÎ الحفاظ عº استمرارية عمل البورصة بانتظام تحت أي ظرف من الظروف ¾ن ذلك يفعل الدور ا¾ساÚ الذي 

تقوم به � خدمة ا�تعامل� بوجه خاص وا�قتصاد بوجه عام.

تحس� بيئة التداول:

تعمل بورصة الكويت عº تحس� بيئة التداول وذلك �هيدا لدخول ترقية البورصة � نهاية شهر مايو القادم حيز التنفيذ وهو ما 
سيمثل خطوة ايجابية وداعمة لسوق ا�ال وا�تعامل� فيه، حيث من ا�توقع دخول ما يقارب 6 مليارات دو�ر أمريÜ ما ب� أموال 
استثÌرية نشطة وغÎ نشطة، علÌً بأن تلك ال¼قية تعد أحد ا�كتسبات التي يستوجب عº البورصة الحفاظ عليها �نها تجعل السوق 

ا�اÆ الكويتي سوق ذات أداء منتظم ومتميز مÌ يحافظ عº حقوق صغار ا�ساهم� � ا�قام ا¾ول.

وعليه، قامت البورصة بطلب استمرار التداول مع ظل الظروف الراهنة، ووافقت هيئة أسواق ا�ال مشكورة � اجتÌعها ا�نعقد اليوم 
الجمعة ا�ؤرخ 2020/03/13، وستقوم بورصة الكويت بنÒ جميع ا¸ع¤نات وا¸جراءات ا�تبعة يوم 2020/03/14.

̄راء التي أبداها كافة ا�هتم� بالسوق والتي تنطلق من الحرص عº ا�صلحة العامة ونؤكد ان  كÌ اننا نثمن كافة الجهود ا�شكورة وا
بورصة الكويت � تدخر جهًدا � هذا ا�تجاه وأبوابها مفتوحة ¾ي استفسارات.


