
 

 
 

 

 2020 يناير 22  شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 1 صفحة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

الحوكمة البيئيّة واالجتماعيّة  بأهمية تقاريرتقيم ندوة للتوعية  بورصة الكويت

 والمؤسسيّة

 (MSCI ESG)أس سي آي  أم لمؤشر الحوكمة البيئيّة واالجتماعيّة والمؤسسيّة تصنيفالضوء على  الندوة تسلط

 

بناء سوق رأس في  المساهمة: في خطوة تعيد التأكيد على التزامها الراسخ ب2020 يناير،  22 الكويت،

(، والتي MSCI)ام أس سي آي  شركة بالتعاون مع ندوة مؤخرا   الكويت بورصة نظمتمال مستدام، 

 آي سي أس ام لمؤشر لحوكمة البيئيّة واالجتماعيّة والمؤسسيّةفي مجال ا الوعيتهدف إلى رفع مستوى 

(MSCI ESG). ي ف مدينة الكويت فيفي فندق جي دبليو ماريوت  أقيمتالتي و ،ورشة العمل وشهدت

لشركات المدرجة ا كافةمن كبار المسؤولين التنفيذيين لشخص  250 قرابة حضور ،2020 يناير 22

 في الكويت.الصلة بسوق المال  ذات الشركات من غيرهاو

صنيف تاالعتبار عند  بعينالندوة الضوء على العوامل المختلفة التي يجب على الشركات أخذها  وسلطت

ومن ثم . افي تقارير االستدامة الخاصة به (ESG) الحوكمة البيئيّة واالجتماعيّة والمؤسسيّة معلومات

بهذه  متعلقةال فرصالمخاطر والبتقييم والمؤسسية للحوكمة البيئية واالجتماعية  ام اس سي آي مؤشريقوم 

الحوكمة البيئيّة واالجتماعيّة  أركانموضوعات مختلفة عبر  10ا إلى للمستثمرين استناد المقاييس
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 ،ورأس المال البشري ،والتلوث والنفايات ،والموارد الطبيعية ،المناخ ، مثل تغيرةالثالث والمؤسسيّة

 وحوكمة الشركات. ،ومسؤولية المنتج

لدراسات أن ا أثبتتالكويت: "قال السيد محمد العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة وتعليقا  على ذلك، 

 مالية بنتائج عودياالستثمار في الشركات ذات التقييم المرتفع في الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية 

ر على مالحاصل في سوق رأس المال الكويتي المتسارع  باإلضافة الى التطور، نظيراتها من أفضل

مرين ذبة للمستثاوجهة استثمارية ج تحويل السوق الى والذي عمل بدوره على نوات القليلة الماضيةالس

توقع فمن الم ؛ام اس سي آياألسواق الناشئة لمؤشر  تصنيففي  كويتمع إدراج الومحليين واألجانب. ال

كويت ال إدراج، كما شهدناها عند في الفترة القادمة تدفقات كبيرة من رؤوس األموال االستثمارية أن نشهد

، لعلى الوجه األمث التدفقاتمن هذه  الستفادةول. راسل وستاندرد آند بورز داو جونز في مؤشر فوتسي

بية الطلب وتل الحوكمة البيئيّة واالجتماعيّة والمؤسسيّةاالمتثال لسياسات المدرجة يتعين على الشركات 

اإلفصاح  يه أنومما ال شك ف المستثمرين. منة ية والفعاليشفافالتي تتسم بال المتزايد على تقارير االستدامة

األمر  ،أدائها وزيادة قدرتها التنافسيةب االرتقاءسيساعد الشركات على  هذه االعتباراتالسليم عن متطلبات 

  ."تحسين جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين على المدى الطويل الذي يترتب عليه

"  ومن جانبه، قال روبرت انصاري، الرئيس التنفيذي اإلقليمي لشركة ام اس سي آي في الشرق األوسط:

كمة بيئيّة حو   بتقييمات ومقاييس طالب المستثمر المؤسسي في الشرق األوسط بشكل مستمر تزويدهي

جة د هذا التوجه الى حاللمساعدة في توجيه قراراته االستثمارية. ويعو واجتماعيّة ومؤسسيّة عالية الجودة

المستثمر الملحة لتحديد المخاطر والفرص المترتبة على اإلدارة البيئية واالجتماعية والمؤسسية عند دمجها 

  محافظ االستثمارية."الفي عملية إنشاء وتوزيع األصول في 

ويضع  .ستدامةالإطار استراتيجيتها ل ضمنمن المبادرات  العديدأن بورصة الكويت قد قامت بإطالق  يذكر

 ةجهزم فيه المعنية األطراف مختلفكون ت والذي ،لسوق رأس المال هاما   ا  إيكولوجي ا  "التعليم" نظام محور

 ، وأسواق رأس المال بشكلفي البورصة بشكل خاص ةفاعل عناصر تصبحبالمعارف والمهارات الالزمة ل

شرية الموارد الببما فيه  لمجتمعل الجميل برد الكويت بورصة"المجتمع" التزام  محورجسد ي بينما عام.

عملياتها الضارة ل بتقليل اآلثار من خالل محور "البيئة" ال تزال ملتزمة الشركةأن  كما .الشركةفي  ةعاملال

 . في دولة الكويت لبيئةالعناية باللمساهمة في المعنية والتعاون مع المنظمات 

 انتهى


