
 

 
 

 

   

 2020 يوليو 1  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 1 صفحة 

 

  
،نصاري أقال روبرت   

لشركة  اإلقليميالرئيس التنفيذي   MSCI  
،نورة العبد الكريم لتقا  

في بورصة الكويترئيس قطاع االسواق    
 
بالتعاون مع بورصة الكويتخالل ندوتها اإللكترونية   

MSCI المحلية والعالميةالمالية على األسواق  التأثيرات العالمية المرتبطة بجائحة كورونا تناقش  
   

 مع بالتعاون  "19-كوفيد أزمةتداعيات  رصد" بعنوان إلكترونية ندوة ،MSCI شركة نظمت :2020 يوليو  1 – الكويت
 فيروس جائحةب المرتبطةالتأثيرات العالمية  مناقشةوكان موضوع هذه الندوة ، 2020يونيو  10 في الكويت بورصة

 تستهدفاالتي  - ويأتي تنظيم الندوة اإللكترونية االقتصاد العالمي ومجتمع المستثمرين. طالت التي المستجدكورونا 
 وحمايةاستدامة سوق رأس المال  تعزيزل - الصلة بسوق المال في الكويت ذاتالشركات المدرجة وغيرها من الشركات 

 .العالمية الجائحةجراء  التداول وأسواق المستثمرين أعمال على تنعكس قد التي السلبية اآلثار من والحد المتعاملين حقوق 
 

 نتشار فيروسنتيجًة ال يةالمالية العالم مختلف األسواقعلى  أثرتل الندوة مناقشة التداعيات االقتصادية التي وتّم خال
لضمان استمرارية  فرصالمخاطر و اللتقييم  الحوكمة البيئّية واالجتماعّية والمؤسسّيةتبني  ضرورة، و كورونا المستجد

. كما تّم تسليط الضوء على أداء األسواق المالية حول العالم ق رأس المالاسو أثار السلبية على األعمال وتخفيف األ
للحوكمة  MSCI مؤشر أهمّية م، فضاًل عنلالظروف االستثنائية التي يشهدها العاظل والعوامل المرتبطة بتراجعها في 

 للمستثمرين خاصة في هذه األوقات الصعبة. االستثمارية القراراتفي توجيه  ومساهمتهوالمؤسسية البيئية واالجتماعية 



 

 
 

 

   

 2020 يوليو 1  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 2 صفحة 

 

 فيروس جائحة انتشار"منذ بداية  :في بورصة الكويترئيس قطاع االسواق ، نورة العبد الكريم لتقاعلى ذلك،  وتعليقاً 
 تضمن التي والالزمةاتخاذ اإلجراءات المناسبة  نواصلالمجتمع العالمي بأكمله،  علىفرضتها  التي والتداعيات كورونا

 منظومة سوق المال الكويتي مع بالتعاون دولة الكويت االقتصادية. ولقد نجحنا  مرافق أبرزأحد  أعمالنا باعتبارنا استمرار
 بشكل   نسعىالجائحة، إذ هذه حزمة من الممارسات واآلليات التي ساهمت في تقليل المخاطر واآلثار المرتبطة ب بتبني

حيث سوق المال الكويتي.  مةو على جاهزية واستباقية منظ يؤّكدبيئة استثمارية آمنة للمتعاملين، مما  خلق إلى مستمر
. الحوكمة البيئّية واالجتماعّية والمؤسسّيةاالمتثال لسياسات  ضرورة على للتركيز MSCIتنظيم الندوة من قبل شركة  تمّ 

أدائها ب االرتقاءفي كونه سيساعد الشركات على  والمؤسسيةالبيئية واالجتماعية  للحوكمة MSCI مؤشروتكمن أهمّية 
 " بعيد.وال القريبعلى المدى  وزيادة قدرتها التنافسية

 
 جائحة كورونا تفشيمع : "األوسطفي الشرق  MSCIلشركة  اإلقليمي، الرئيس التنفيذي نصاري أومن جانبه، قال روبرت 

في ها ئشركابالتعاون مع  الدولي ي مجتمع االستثمار لعلى نشر المعلومات ل MSCI، عملت الماضيةخالل األشهر 
وذلك  في تقديم أكبر قدر ممكن من المعلوماتاالستمرار ، و مع بورصة الكويتنتبادل األفكار يسعدنا أن . كما الكويت

 يةاالستثمار ه التدابير هذأن ضمان و جتياز هذه األوقات الصعبة اللمساعدة المستثمرين  بالتعاون مع بورصة الكويت
 والبعيدالقريب على المدى  اً مهم تظل موضوعاً مؤسسية ة واالجتماعية واليالبيئبتقارير الحوكمة  تعلقكالتي ت ،العالمية

  "ة.العالمي االنتهاء من تخطي جائحة كورونا المستجدبعد و 
 

إلى رفع مستوى  وكانت تهدف، MSCI بالتعاون معقامت في يناير الماضي بتنظيم ندوة  بورصة الكويتيذكر أن 
ضم الكويت في المراجعة  كما سيتم .MSCI ESG االعتبارات البيئية واالجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لمؤشرب الوعي

 .2020لألسواق الناشئة في نوفمبر  MSCIالموسمية لمؤشر 

 والتي المؤسسية، ستدامةالإطار استراتيجيتها ل ضمنالمبادرات  دعم وإطالق مثل هذهالكويت  تواصل بورصةسهذا و 
 حول مختلف األطراف المعنيةتثقيف إلى جانب سعيها المستمر في  كمحاور رئيسية، التعليم والمجتمع والبيئة تقوم على

 .النهوض بسوق رأس المال الكويتي واكتساب سمعة تساهم فيجميع جوانب التميز التشغيلي 

 
 

 -انتهى-


