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 الفرع السعودي لجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط  تحت مظلة

  ورشة عمل إلدارة األزمات الدولية تقيمتداول 

 

ورشة عمل بعنوان  م2017نوفمبر  22يوم األربعاء الشركة السوق المالية السعودية )تداول(  أقامت

استعراض أهمية االستعداد إلدارة األزمات الدولية وآثارها على قيمة األسهم" وذلك في مقرها الرئيسي "

بالتعاون مع جمعية عالقات ، وبحضور عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعوديةفي الرياض 

ة عالقات المستثمرين في الشرق األوسط إضافةً المستثمرين في الشرق األوسط والفرع السعودي لجمعي

 يقدمها خبير إدارة األزمات الدولية روبرت ماكاليستروتهدف ورشة العمل التي . إلى إنستنكتف بارتنرز

رفع التوعية بين الشركات السعودية المدرجة بأهمية تحسين مستويات جاهزية الشركات إلدارة  إلى

  األزمات.

 

ات جاهزية الشركة إلدارة تحسين مستوي، واألزماتإدارة  أفضل ممارساتت الورشة الضوء على وألق

قيمة األسهم، على  وتأثير ذلكأمثلة ناجحة وغير ناجحة في إدارة األزمات األزمات، كما استعرضت عدة 

 .اتة لألزماألولي لالستجابةتطوير استراتيجية ، ووسائل لألزماتخطة عمل  إعدادإضافةً إلى كيفية 

 

سعيها  إطار التي تتبناها تداول في سلسلة من ورش العمل والعديد من األنشطة وتأتي هذه الورشة ضمن

 التواصل ثقافةمستويات الشفافية وتعزيز  وتحسينالمستثمرين  عالقات ممارسات أفضلالمستمر لتفعيل 

 المملكة. في والمحللين والمستشارين الرقابية المدرجة والسوق المالية والهيئات الشركات بين الفعّال

 

 -انتهى  -
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Under the Saudi Chapter 

Tadawul Conducts International Crisis Management 

Workshop 
 

The Saudi Stock Exchange (Tadawul) conducted today Wednesday 22 

November 2017 a workshop entitled “crisis preparedness and its impact 

on shareholder value” for listed Saudi companies at its headquarters in 

Riyadh. The workshop is in collaboration with the Middle East Investor 

Relations Association (MEIRA), the Saudi Chapter and Instinctif Partners.  

 

Presented by global crisis management expert Robert McAllister, the 

workshop aims to raise awareness amongst listed companies on the 

importance of crisis readiness and management.  

 

The workshop highlighted the best crisis management international 

practices, enhancing crisis management readiness, case studies on both 

poorly and well managed crisis scenarios and its effect on share value, 

creating a crisis action plan, and developing a strategic initial response to 

a crisis. 

 

It is worth mentioning that this workshop comes within a series of IR 

workshops and activities adopted by Tadawul to further enhance 

transparency and foster a culture of effective communication between 

listed companies, the capital market, regulators, advisers and the buy and 

sell side communities in the Kingdom. 

 


