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 :2019أبريل     ، الكويت
"أهمية عالقات المستثمرين من منظور مدراء تحت عنوان  المستثمرينعالقات من ندوة الخامسة النسخة  نّظمت بورصة الكويت 

عدد من حضور  وشهد الحدث ،الكويتببالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط وذلك ، الصناديق المحلية"
 في مجال عالقات المستثمرين من الشركات المدرجة في بورصة الكويت.  ين صالمتخص ينمشاركال

 
سلطت الضوء على األهمية المتزايدة لعالقات المستثمرين في سوق األوراق المالية ألعمال الندوة التي  وخالل كلمته الترحيبية

إلى الدور  ،لحوكمة في شركة بورصة الكويترئيس قطاع إدارة المخاطر وااللتزام الرقابي وا ،تطرق أحمد الكسواني ، الكويتية
 والدولي. المحليعلى الصعيدين االقتصادية والتنظيمية  تأثرت بالتوجهاتفي األسواق التي لعالقات المستثمرين  االستراتيجي

 
 جهودنا الرامية إلى تعزيزانطالقًا من بورصة الكويت: "ل رئيس قطاع األسواق باالنابة، نورة العبدالكريم تقالوتعليقًا على ذلك، 

التي تسعى الهيئات ، ظلت بورصة الكويت في طليعة للدولةفي النمو االقتصادي  والمساهمة نظام مستدام ألسواق المال المحلية،
على صعيدي الشركات  ومساعدتهم جميعًا على تحقيق أداء متميزالمستثمرين والمشاركين تمكين الشركات المدرجة و  إلى

 ."والتشغيل
 

االستمرار ونتطلع إلى ، خطوة رئيسية أخرى نحو تحقيق أهدافنا عالقات المستثمرينندوة النسخة الخامسة من تمثل  " ت قائلةوأضاف
 .إلطالق مبادرات جديدة في المستقبل"جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط بناء عالقتنا الطويلة األمد مع في 

 
، في مجموعة زينمحمد عبدال الرئيس التنفيذي لالتصاالت تحفيزية بإدارة حلقة نقاش تضمنت الندوة الجدير بالذكر أـن فعاليات 

 ،مبارك الحمدانمن ضمنهم االستثماري القطاع مخضرمين في بمشاركة خبراء جمعية عالقات المستثمرين بالكويت،  رئيسو 
يسى علي وع، لإلستثمار ثروة شركة إلدارة االستثمار المصرفي واألبحاث والتحليالت فيمساعد محلل مالي معتمد ونائب رئيس 

محمد  و األصول "كامكو"الحساوي، نائب رئيس إدارة أصول الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة 
سلطت و  .إدارة أسهم الشرق األوسط و شمال أفريقيا في المركز المالي الكويتي "المركز" -ائب الرئيس المساعد العبدالقادر، ن
أن تستمر من المتوقع أنه ، خاصة في االقتصادالتوجهات في مجال عالقات المستثمرين الضوء على أحدث حلقة النقاش 
إلى المتطلبات المتزايدة لمدراء  الندوةكما تطرق المشاركون في  ،المحافظة على عالقات قوية وشفافة مع المستثمرينالشركات في 
 .المستثمرينمدراء عالقة وكيفية تلبيتها من قبل الصناديق، 



 
، شركة ما والمجتمع المالي في تقوية التواصل بين اً مهم اً دور  عالقات المستثمرين"تؤدي ومن جانبه، قال السيد محمد العبدالقادر، 

 ".في سوق األوراق المالية الوصول إلى قيمتها ومكانتهابشكل كبير في مساعدة الشركة على  تساهمو 
 

المناسب التي تصلهم في الوقت دقيقة المعلومات سليمة بناء على الاتخاذ قرارات استثمارية يحتاج المستثمرون إلى وأوضح قائال "
يمكن و  ،الشركةيعكس األهمية البالغة للدور النشط الذي يقوم به موظف عالقة المستثمرين داخل وهذا بالتحديد  ،وبدون أي تأخير

قوية  الحد من تقلبات أسعار األسهم، وإنشاء قاعدةمن الشفافية الكبيرة من خالل زيادة سيولة التداول، و تستفيد كثيرًا للشركة أن 
 "سعر سهم الشركة في السوق ككلين الذين يستثمرون على المدى الطويل، ما ينعكس بدوره إيجابًا على من المساهم

 
على أعتاب تحول كبير حيث أنها ، في هذه المرحلة بالذاتبالسوق الكويتية الشفافية وجود تزداد أهمية  كما وأضاف قائال "

 ".يتوقعون وجود هذا العنصر المهموتطورًا  أكثر تنوعاً سيرافقه إنشاء قاعدة مستثمرين 
 

فع مستوى في الشركات الكويتية من خالل ر حجر أساس وظيفة عالقات المستثمرين  ُتعد،: "مبارك الحمدان قالمن ناحيته و 
إعادة إدراج بورصة الكويت  إن ،مراحل تطورها األولىالشفافية وطرح معلومات وافية في السوق، وذلك على الرغم من أنها في 

 اإلتصال المؤسسيال بد أن يترافق مع االرتقاء بالشفافية ومتطلبات  الدوليين بها اهتمام المستثمرينوزيادة كسوق مالية ناشئة 
 ".في المستقبل  للشركات

 
، إذ يؤدي المهم لعالقات المستثمرين االستراتيجي"ال يمكن ألحد أن يتجاهل الدور  عيسى علي الحساوي وفي سياق متصل، قال 

ومن  ،والمستثمرين بين الشركات المدرجة مفتوحةالقنوات التواصل المتخصصون في هذا المجال دورًا محوريًا في المحافظة على 
في عملية عد عامل الثقة حجز األساس إلى الشركات، حيث يُ  المصداقيةخالل الشفافية، تضيف عالقات المستثمرين المزيد من 

 "بالنسبة للمستثمرينالقرار  اعةصن
 امتالك قسم عالقات مستثمرين متفاني في أي شركة يضمن لها تحقيق أفضل سعر سهم يعكس القيمة الحقيقيةإن وبين قائال "

 ".للشركة
 

نصائح ًا تضمن قصير  عرضًا تقديمياً ، "Instinctif Partners"، الشريك اإلداري في في ختام الجلسة، شاركت سامانثا بارتلو 
  مفيدة حول كيفية تعزيز عالقات المستثمرين وسبل توطيدها.

 
، وجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطمبادرات جمعية التعرف على أحدث تيحت للمشاركين في الندوة فرصة كما أُ 

مدير عام جمعية عالقات المستثمرين في جون جوليفر، ، قال على ذلك اً . وتعليقعالقات المستثمرين في الشرق األوسط بالكويت
تكتسب شركاتها المدرجة.  ضمن"إنه لشرف كبير أن ندعم بورصة الكويت في تعزيز دور عالقات المستثمرين  الشرق األوسط

خدمات ال يتجزأ من  اً ءجز  ، وأصبحتعلى حد سواءعالقات المستثمرين أهمية متزايدة من قبل إدارات الشركات والمستثمرين 
أضاف و . مختلف االستثماراتمساعدة الشركات للتمييز بين لمنظومة عالقات المستثمرين  . يمكناالتصال االستراتيجية للشركات



جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط نثمن دور بورصة الكويت وجهودها الدؤوبة التي تبذلها بالتعاون مع نحن قائال "
 ".في السوق  المستثمرين لمدراء عالقاتونتطلع إلى دعم التطوير المهني ، بالكويت

 
ورشات عمل من سلسلة  جزءاً تعد  ة""أهمية عالقات المستثمرين من منظور مدراء الصناديق المحليندوة  الجدير بالذكر أن 

بهدف رفع مستوى الوعي  وفرعها في الكويت جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسطبورصة الكويت بالتعاون مع تنظمها 
 إلى الشركات المدرجة. هايضيفوالقيمة التي عالقات المستثمرين الدور النشط لبأهمية 


