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رفهد عبدالمحسن البش  

 مدير إدارة عالقات المستثمرين
 

 فيروس كورونا المستجدجائحة  المترتبة على ثاراآلمعنية ب جلسة حواريةفي  تشارك

جمعية عالقات المستثمرين في بورصة الكويت تشارك في مؤتمر وحفل جوائز 

 االفتراضيالشرق األوسط 

 

مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط  ةاالستراتيجيفي إطار شراكتها  :2020سبتمبر  23 –الكويت 

(MEIRA) عالقات المستثمرين،  اتفي تطوير ممارس يويحالدور الوفرعها في الكويت، وضمن التزامها ب

السنوي،  جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط جوائز وحفلمؤتمر برعاية بورصة الكويت  ساهمت

 ."صحاب المصلحةألقيمة ال تعزيز: عالقات المستثمرين في الشرق األوسطجمعية ة عقد تحت شعار "رؤي ذيوال

 

يعد أكبر حدث في مجال عالقات هو ، و2020سبتمبر  23و 22افتراضي على مدى يومي  بشكلالمؤتمر قد ع  

المستثمرين على مستوى منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، حيث يجمع مشاركين من الشركات المدرجة في 

ً ودولياً، إلى جانب  من المستثمرين ومحللي البحوث والمستشارين وممثلي الهيئات  نخبةأسواق األسهم محليا

 التنظيمية في المنطقة.

 

إدارة ، مدير البشرعبدالمحسن فهد  السيد/ قدت برعاية بورصة الكويت، ألقىالنقاشية التي ع  وخالل الجلسة 

"، الجائحة: مواجهة في عالقات المستثمرين، كلمة بعنوان "تحدي الكويت عالقات المستثمرين في بورصة الكويت

 إدارةلدى  فترة الجائحة، خاصةعام خالل  بشكل   الشركةالضوء على اإلجراءات التي اتخذتها  سلط من خاللها

 .الحلضمان الحد األدنى من التداعيات على أصحاب المص وذلك في مسعىً  عالقات المستثمرين،
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بخلق أجواء  جائحة فيروس كورونا المستجد"على مدار األشهر القليلة الماضية، تسببت  :قائالً البشر وأوضح 

مما ال شك فيه و. ةقتصادياال بموجة من التقلبات والمخاوف تسببفي العديد من األسواق المالية، مما مضطربة 

الشركات في  وأبورصة الكويت  لهذا العام سواًء فيومشاريعنا نا أن هذا الحدث الخارجي قد أثر على بعض خطط

، وقيود السفر، أبوابهابعض الشركات إغالق ، بما في ذلك الجائحة هاتالتداعيات التي أحدثبسبب وذلك  األخرى،

رغم هذه التحديات، ظلت بورصة الكويت و .التي تم فرضها ةيمنواألصحية ال االحترازية جراءاتاال لىإضافةً إ

إيصال  منصاتها المتعددة لضمان من خالل المصالحأصحاب كافة ملتزمة بمعايير االتصال والشفافية مع 

 للحد منلعمليات التداول  نمر   و لدمع   لعم إطار وضعتم  كماوفي الوقت المناسب. بشكل  واضح  المستجدات

 ".والمتعاملين العاملين على إجراءات ونتائج التداول مع ضمان سالمة جميع التأثير السلبي

 

تحديث فاصل تداول األسهم القرارات التشغيلية خالل فترة الجائحة مثل من  العديدبورصة الكويت  اتخذتوقد 

%" نزوالً، 5–"%" إلى نسبة 10–"وفاصل تداول األسهم من نسبة وذلك بتخفيض الحد السعري إلدخال األوامر 

ً من منظومة سوق المال الكويتي  أتىقد وهذا  .% صعوداً 10مع المحافظة على نسبة  مواكبة لالقرار سعيا

المتغيرات المتسارعة بما يصب في مصلحة المستثمرين. ولما كانت قواعد البورصة تتيح لها التدخل في مثل هذه 

الشركة، كان هذا أحد اإلجراءات االحترازية العديدة التي اتخذتها  .الظروف من أجل حماية حقوق المتعاملين

 الجائحة اتتأثيرمن  حدلل ،هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وبنك الكويت المركزيوبالتعاون مع 

 المعامالت.جميع على  ةالسلبي

ولضمان  جراءات االحترازية لتسيير أعمال المستثمرين.حزمة من اال الكويتبورصة  أطلقت" :البشر وتابع

التي الخارجية  االجتماعاتأعلنت البورصة إلغاء كافة فقد صحة وسالمة موظفيها وتوفير بيئة عمل سليمة وآمنة، 

إجراء عدد محدود من  تموإجرائها فقط في حالة الضرورة القصوى، في حين تستوجب الحضور الشخصي 

هذا  .، وتم االعتماد على الوسائل التقنية الحديثة للتواصل مثل تقنيات المرئي والمسموعةالداخلي االجتماعات

 واألنشطة األعماللتسيير  الزمفقط بالعدد ال واالكتفاءالعاملين في المبنى البورصة بتقليص عدد الموظفين  وقامت

وعدم السماح للمتعاملين في  مبنى الشركة إغالقتم كما . األساسية اإلداراتداخل وتفعيل نظام التناوب  األساسية

مع مراعاة تمكين مقدمين الخدمات من تزويدها للمتعاملين عبر وسائل التواصل اإللكتروني  السوق بالدخول

 ".المتعددة

غير العادية في شهر يونيو العادية وللجمعية العامة افتراضي  ذكر أن بورصة الكويت نجحت في عقد أول اجتماعي  

عالقات المستثمرين في بورصة الكويت ت إدارة للمقاصة، حيث التزم يةشركة الكويتالالماضي، وذلك بالتعاون مع 

 لكتروني.ها اإلعبر موقع للشركةبنشر التقرير السنوي كما قامت  بالرد على كافة االستفسارات

 

، وكيف  إدارةاستفسارات الجمهور حول مهام على  رداً و عالقات المستثمرين في بورصة الكويت ككيان  مستقل 

سوق "نحن نسعى لتعزيز بيئة مستدامة ل :البشرقال ، به تتطلع بورصة الكويت إلى الريادة وأن تكون مثاالً يحتذى

أفضل وعملت على تبني  ،أهمية عالقات المستثمرين تأسيسهاأدركت بورصة الكويت منذ  كما، يالكويت المال

 الكويتي المالالممارسات الدولية في هذا المجال إلقامة عالقات بناءة بين مختلف األطراف المشاركة في سوق 
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الواسعة في تطوير السوق وإدراجه في المؤشرات العالمية نمو  الشركةوالحفاظ عليها. وقد نتج عن مبادرات 

في تعزيز ممارسات عالقات المستثمرين على  الشركة جهود يفكثت مما أدى الى، والمصدرينرين قاعدة المستثم

يتوجب  حيث، إضافة الئحة شروط وإجراءات متعلقة بعالقات المستثمرين والذي شملمدار العامين الماضيين، 

 لتلك الالئحة". متثالاال "األول"على كافة الشركات المدرجة واألخرى التي تعتزم اإلدراج في السوق 

 

هذا، وقد اختتمت الجلسة النقاشية بطرح المشاركين لعدد من األفكار حول تقييمهم لمفهوم عالقات المستثمرين 

يتطلب تقييم خطط  المستجد كورونا فيروس جائحةإلى أن التكيف مع  الب شرعبر القنوات االفتراضية. وأشار 

بقاء قنوات الحوار مفتوحة مع مستثمري الشركة والمتعاملين لديها، إلباستمرار، والتمسك بخطة فعالة  الشركة

 واالستفادة من التكنولوجيا والتوظيف األمثل لخيارات االتصال االفتراضية.

 

في خضم "قائالً:  جون غوليفر، مدير عام جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطمن جهته، أوضح 

ثابت، أال وهو أهمية وجود منظومة متكاملة  اً واحد اً المستمرة اليوم، يبقى أمامنا عنصرالتغيرات وحالة عدم اليقين 

لعالقات المستثمرين تصلح لمختلف ظروف العمل. ولعل ذلك يتضح جلياً في المؤتمر السنوي الذي نعقده افتراضياً، 

وشمال إفريقيا، وكيف تمكنت  وكذلك في مناقشة تجارب الشركات الرائدة في مختلف أنحاء منطقة الشرق األوسط

، والتأكيد على أهمية الحفاظ على عالقات متميزة مع فيروس كورونا المستجدمن االزدهار خالل جائحة 

 ".المستثمرين على الدوام

 

ملتزمة برفع مستوى الوعي بأفضل  جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطن إ" :وأضاف غوليفر

المستثمرين، واالرتقاء بها باستمرار خاصة في منطقتنا التي تزدهر فيها عالقات المستثمرين، ممارسات عالقات 

كما تحرص الجمعية على توفير منصة شبكات موثوقة لمشاركة أحدث توجهات الصناعة، وجمع الخبراء بهدف 

 مناقشتها وتقييمها وتطويرها".

 

 أحدث الفعاليات والمناسبات التي ترعاها رق األوسطمؤتمر وجوائز جمعية عالقات المستثمرين في الشويعد 

بورصة الكويت بالتعاون مع الجمعية وفرعها في الكويت، وذلك ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في 

لرفع الوعي بأفضل ممارسات عالقات المستثمرين، وتمكين الشركات المدرجة من االستفادة من  2017العام 

 في الكويت.سوق المال  طويرفي ت همةالمساونمو األعمال  تعزيزالة لالقات المستثمرين الفع  ع ومنظوماتعمليات 

 

ً وبصفتها شريك ً  ا دعم بورصة  يأتيلجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط وفرعها في الكويت،  استراتيجيا

لدى كافة تعزيز الثقافة المالية ، والتي تهدف الى الستدامة المؤسسيةلتها استراتيجي السنوي ضمن الكويت للمؤتمر

عالقات قطاع  فيتعزيز أفضل الممارسات والمعايير الدولية لالمجتمع، فضالً عن استراتيجية الشركة  شرائح

 .هازدهارو المستثمرين

 

 -انتهى  -

 


