
 

  

 

   

 2020 يونيو 26    شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 1 صفحة 

 

 بناء على موافقة هيئة أسواق المال

 بورصة الكويت تستأنف عملياتها المعلقة

 
أعلنت شركة بورصة الكويت لألوراق المالية، أنه تعزيزاً الستمرارية أعمالها في : 2020يونيو  26 - الكويت

التداول المعتاد للسوق الرسمي خالل الفترة الماضية، فإنها قد حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على استئناف 

لسابقة، وذلك ابتداًء من األيام بعض عملياتها التي كانت متوقفة بسبب اإلجراءات االحترازية المتخذة خالل الفترة ا

 التالية:

 

 :2020يونيو  28حد الموافق يوم األ

 صة بالسوق الرسميالخا نقل الملكية: 

من خالل البريد اإللكتروني  ، على أن يتم توفير الخدمةالخاصة بالسوق الرسمي بنقل الملكيةسيتم استئناف العمل 

وفق النموذج المعد الشأن بطلب للبورصة للحصول على موافقتها على نقل الملكية ، وبحيث يتقدم ذوو وضح أدناهالم

 :الالزمةندات تلذلك ومرفقاً به المس

 trading@boursakuwait.com.kwمدرجة بالسوق الرسمي: الللشركات  -

 

 :2020يو ليو 9الموافق  الخميسيوم 

 نظام تداول األوراق المالية غير المدرجة (OTC:) 

 دون أي تغييرات في ساعات التداول. (OTCتداول األوراق المالية غير المدرجة ) بنظامسيتم استئناف العمل 

 

 تداول األوراق المالية غير المدرجة بنظامالخاصة  نقل الملكية (OTC): 

يتم توفير  ، على أن(OTC) تداول األوراق المالية غير المدرجة بنظامالخاصة  بنقل الملكيةسيتم استئناف العمل 

الشأن بطلب للبورصة للحصول على موافقتها  وضح أدناه، وبحيث يتقدم ذوومن خالل البريد اإللكتروني الم الخدمة

 دات الالزمة:تعلى نقل الملكية وفق النموذج المعد لذلك ومرفقاً به المسن

 OTCTrading@boursakuwait.com.kw بنظام تداول األوراق المالية الغير مدرجة: المسجلةللشركات  -

 :التنفيذ الجبري 

وزارة اإلدارة العامة للتنفيذ في شريطة جهوزية ، وذلك واإلعالن عنها الحقا التنفيذ الجبري اعادة جدولة مواعيد

 .العدل للبدء في العمليات

 

ً للحركة االقتصادية  واالستثمارية داخل البالد، بما ويأتي قرار البورصة بإعادة استئناف االعمال المعلقة تشجيعا

يتوافق مع مراحل خطة العودة للحياة الطبيعية التي أقرتها حكومة دولة الكويت في ظل جائحة فيروس كورونا 

ملين في مقر العمل ا. هذا وتلتزم البورصة باالستمرار في تقليص عدد الموظفين الع(COVID-19) المستجد

األعمال واألنشطة األساسية وتفعيل نظام التناوب داخل اإلدارات األساسية  واالكتفاء فقط بالعدد الالزم لتسيير
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 2020 يونيو 26    شركة بورصة الكويت لألوراق المالية 

  2 من 2 صفحة 

 

مع اتباع اإلجراءات والتدابير الصحية وفقاً لقرارات وزارة الصحة  ،واستمرار باقي الموظفين في العمل عن بعد

 في هذا الشأن.

 

بورصة الكويت ن إفليمة وآمنة، ولضمان صحة وسالمة موظفيها والعاملين في مرافق المبنى وتوفير بيئة عمل س

قياس درجة حرارة الموظفين والعاملين في المبنى عند دخولهم عبر كاميرات حرارية، وإعادة ترتيب بيئة ب ستقوم

العمل والمكاتب لضمان التباعد الجسدي، ووضع إرشادات وقائية وملصقات على الجدران واألرضيات في المصاعد 

 .األماكن المشتركةوتوفير مواد تعقيم األيدي في 

 

البورصة ستستمر بإلغاء كافة االجتماعات التي تتطلب الحضور شخصياً وإجرائها فقط في حالة الضرورة ن أكما 

القصوى مع االلتزام بالضوابط الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وأنه سيتم عقد جميع االجتماعات الخارجية 

االفتراضية من خالل برامج االتصال المرئي. ولسالمة المتعاملين ستستمر والداخلية عبر منصات االجتماعات 

 لعملياتوذلك فقط  بإثبات بورصة الكويت بإغالق مبنى الشركة وعدم السماح لهم بالدخول دون موعد مسبق ومعتمد

 "نقل الملكية" أو "التنفيذ الجبري".

 

 
 

 -انتهى  -

 


