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بورصة الكويت وجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط تنظمان ورشة عمل 

 لالرتقاء بافضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين

 من ممثلي عالقات المستثمرين من السوق الكويتي ١٠٠استقطبت الفعالية ما يزيد على 

الكويت، يوم األربعاء في مقر البورصة، ورشة عمل حول  نظمت بورصة    : 2019نوفمبر    24الكويت،  

عالقات المستثمرين تحت عنوان "تحقيق االستفادة القصوى من التقرير السنوي والموقع اإللكتروني  

فرع   - لعالقات المستثمرين"، وذلك بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط )ميرا 

 .الكويت(

من ممثلي عالقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة في بورصة   ١٠٠كثر من استقطب هذا الحدث أ

ً الضوء على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات الدولية في إعداد التقارير السنوية   الكويت، مسلطا

 .ومواقع عالقات المستثمرين اإللكترونية 

لكويت، الورشة بكلمة ترحيبية  استهل السيد فهد البشر، مدير إدارة عالقات المستثمرين في بورصة ا

أبرزت أهمية التقرير السنوي والموقع اإللكتروني لعالقات المستثمرين في إيصال رسالة الشركة إلى  

المستثمرين المحتملين. كما سلط الضوء على الدور الذي تقوم به هاتين اآلليتين كنوافذ للبورصة على  

 .العالم الخارجي
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لكتروني لعالقات المستثمرين والتقرير السنوي بدور أساسي في نقل كافة  وقال البشر: "يقوم الموقع اإل

المعلومات الالزمة للمستثمر من خالل تقديم تقارير قيمة حول األداء المالي وآخر التطورات في الشركة  

لتساعد بدورها في جذب مستثمرين جدد وبناء عالقات أقوى مع مختلف األطراف المعنية، إما من خالل  

مخصصة أو القسم الخاص بعالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة، بحيث يتم جذب   بوابة

 ."المستثمرين بشكل أكثر فعالية، سواء كان ذلك على الصعيد المحلي أو الخارجي 

كما قال البشر في معرض تعليقه عن دور بورصة الكويت في تعزيز مجال عالقات المستثمرين: "ضمن  

ا الراسخ بإيجاد منظومة قوية ومستدامة ألسواق المال، تعمل بورصة الكويت على توفير  إطار التزامه 

كافة السبل واالمكانات لألطراف المعنية، بما في ذلك الشركات المدرجة والمستثمرين واالطراف ذات  

  .شتركة الصلة في السوق لتحقيق أهدافهم ، فضالً عن تمهيد الطريق للمضي قدماً نحو تحقيق رؤيتنا الم

استندت ورشة عمل عالقات المستثمرين في نسختها السادسة بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين في  

الشرق األوسط إلى نجاح ورش العمل السابقة، وذلك بهدف االرتقاء بمجال عالقات المستثمرين في الدولة،  

 ."و نتطلع إلى مزيد من الشراكات المثمرة في المستقبل 

، وناتاشا نيلسون،  "Instinctif Partners" استضافت الورشة كال من جورج ألين، الشريك في كما  

، والتي قدمت شرحاً تفصيلياً حول المعايير الدولية في إعداد  "Emperor" مديرة الحساب في شركة 

 Instinctif”التقرير السنوي، باإلضافة لتقديم دراسات بأمثلة عملية من شركات إقليمية ودولية. وتعد 

Partners”   و “Emperor”   من أفضل الشركات االستشارية الدولية واإلقليمية المتخصصة في

 .عالقات المستثمرين والتقارير السنوية 

واختتم جون جوليفر، المدير العام لجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط الحدث من خالل عرض  

ين، وشرح كيفية تحسين وترقية المواقع االلكترونية حسب  تفاعلي لمواقع إلكترونية لعالقات المستثمر

أفضل المعايير باألخص تلك المتعلقة بسياق الجوائز السنوية لجمعية عالقات المستثمرين في الشرق  

 .األوسط، والتي يتم تنظيمها في شهر سبتمبر من كل عام 

ً التعاون مع  بورصة الكويت ومشاركة أفضل  وتعليقاً على الورشة، قال جون جوليفر: "يسعدنا دائما

ممارسات األسواق العالمية مع جميع ممثلي عالقات المستثمرين في الكويت، والتي تقدم لهم خبرات  

تساعدهم في ممارسة مهامهم اليومية. إن التقرير السنوي والموقع اإللكتروني لعالقات المستثمرين يعدان  

ات المستثمرين في الشرق األوسط ملتزمون بمشاركة  بمثابة قنوات اتصال أساسية، ونحن في جمعية عالق

أفضل الممارسات في هذا المجال مع الشركات المدرجة في بورصة الكويت. تعرفنا من خالل جوائز  
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على أفضل الشركات في هذا المجال بمنطقة الشرق األوسط، ونحن على ثقة   2019)ميرا( في سبتمبر 

 ."ي السنوات القادمةأننا سنرى شركات جديدة تتصدر القائمة ف

يذكر أن هذه الورشة تعد جزءاً من سلسلة من الفعاليات التي تنظمها بورصة الكويت بالتعاون مع جمعية  

عالقات المستثمرين في الشرق األوسط وفرعها في الكويت، والتي تأتي كجزء من بنود مذكرة التفاهم  

رش إلى رفع مستوى الوعي حول أفضل  . وتهدف مثل هذه الو2017الموقعة بين الجهتين في العام 

ممارسات عالقات المستثمرين وتمكين الشركات المدرجة من االستفادة من عمليات وأطر هذه الممارسات  

 .بفعالية لدفع عجلة نمو األعمال والمساهمة في تطور أسواق المال في الكويت 

ي بورصة الكويت عبر البريد  لالستفسارات المرتبطة، يرجى التواصل مع وحدة عالقات المستثمرين ف
 IR@boursakuwait.com.kwاإللكتروني 

 

 انتهى 
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