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ك رئيسًا و تعلن عن تعيين أندرو تارب جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط
 لمجلس اإلدارة

 

منظمة ال(، ميراأعلنت جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط ) :2018مارس  19 –دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
تعزيز عالقات المستثمرين في المنطقة، عن تعيين أندرو تاربوك، الشريك في شركة  التي تهدف إلىربحية المستقلة غير ال

 .تهالمجلس إدار  ، رئيسا  هوجان الفيلسالمحاماة العالمية 

ماكدونالد فيتال الذي قاد الجمعية منذ عام ، أليكس 2016عام المنذ  الجمعيةويخلف أندرو، الذي كان نائبا  لرئيس مجلس إدارة 
وبورصة الكويت )تداول( السعودية  السوق الماليةرئيسة، بما في ذلك االتفاقيات التعاونية مع  في تحقيق إنجازات أسهمو  2015

 اإلنجازاتوالعديد من ، للجمعيةالسعودي تأسيس الفرع وسوق مسقط لألوراق المالية. وكذلك  وبورصة عّمان وبورصة بيروت
والمشاركين  خبراء عالقات المستثمرين، بالتعاون مع العاشرةتأسيسها ذكرى ي ف، قيادة الجمعية يةأندرو مسؤول تولىسيو خرى. األ

 تشجيع الشفافية واإلفصاح والتواصل مع مجتمع االستثمار المحلي والدولي. لمواصلةفي السوق 

وشركات  ويحظى باحترام كبير بين جهات اإلصدارالشرق األوسط، منطقة في أسواق رأس المال في  رائدا   يعد أندرو محاميا  و 
عمالء في أندرو يمثل و أفضل الخبراء في عروض االكتتابات األولية وغيرها من عروض األوراق المالية. أحد التأمين باعتباره 

الشرق األوسط والواليات المتحدة وآسيا وأوروبا في معامالت أسواق رأس المال وعمليات االندماج واالستحواذ منطقة جميع أنحاء 
ا  كما يقدمالعامة والخاصة وعمليات إعادة الهيكلة وعمليات التعويم والتحصيل الثانوي لألسهم.  معامالت استشارات لأندرو أيض 

 أسواق رأس المال الدائنة والصكوك.

عالقات لمجلس إدارة جمعية "يسعدني أن أخلف أليكس كرئيس رئيس مجلس إدارة الجمعية الجديد:  تاربوك به، قال أندرومن جان
شهدت )ميرا(  في المنطقة. عالقات المستثمرينمن أجل تحسين معايير  ومواصلة العمل )ميرا(، المستثمرين في الشرق األوسط
المنطقة مع تطور أسواق في  عالقات المستثمرينعشر الماضية، وزيادة التركيز على السنوات ال نموا  مطردا  في عضويتها خالل

الشرق منطقة تعزيز أفضل الممارسات في  ومواصلة للجمعيةر المستقبلي و من التط ا  أتطلع إلى أن أكون جزءو  ،رأس المال
 ."األوسط

 -انتهى-
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Notes to Editor 

 معلومات للمحرر

For more information please contact:  

 لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

 أليشيا غاليغو مارتينيز

 مدير التسويق واالتصاالت والفعاليات

 7034 309 4(0) 971+هاتف:  pr@meira.meبريد إلكتروني: 

  www.meira.comتنشر جميع المعلومات على الموقع اإللكتروني: 

 

 حول جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط

لصناعة في حوكمة جمعية عالقات المستثمرين الشرق باألوسط )ميرا( هي منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز مهنة عالقات المستثمرين ومعايير ا
 الشركات. وتتمثل رسالة "ميرا" في تعزيز سمعة أسواق رأس المال في الشرق األوسط وكفاءتها وجاذبيتها.

ي أفضل الممارسات وفي سبيل تحقيق رسالتها، فإن الجمعية تحمل على عاتقها التزام ا بتعزيز الحوار المتزايد فيما بين أعضائها، وتشجيعهم على تبادل وتبن
خالل برامج مجال عالقات المستثمرين. وبالشراكة مع األسواق المالية والهيئات الرقابية وغيرهم من المشاركين في السوق، تدعم الجمعية الشركات من في 

صدار الشهادات، فضال عن مجتمع عضويتها وشبكة من الفروع في أنحاء البالد.  التطوير المهني وا 
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