
مذكرة تفاهم مع توقع جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط 
 بورصة بيروت

 
مع مذكرة تفاهم جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط وقعت : 2017مايو  29 ،بيروت، لبنان

تعزيز الطرفين لبمناسبة إطالق التعاون المتزايد بين وجاءت المذكرة مايو،  26يوم الجمعة بورصة بيروت 
 أفضل ممارسات عالقات المستثمرين في لبنان.

 
غالب محمصاني، رئيس مجلس إدارة بحضور  بيروتفي المقر الرئيسي لبورصة على هذه المذكرة التوقيع وتم 

عن المشهد  رئيسيا   ، الذي ألقى خطابا  يةسوق المالالسامي صليبا، نائب رئيس هيئة و بالوكالة، بورصة بيروت 
 نان.التنظيمي في لب

 
هي تطوير  بورصة بيروت دائما   ةكانت مهملقد : "غالب محمصاني، قال ن المذكرةوفي معرض تعليقه ع

رساء ثقافة التواصل الفعال بين جميع  وحماية مصالح المستثمرين األسواق المالية في لبنان وتعزيز الشفافية وا 
جمعية مع المالية اللبنانية. تهدف بورصة بيروت من خالل توقيع هذه االتفاقية السوق أصحاب المصلحة في 

ممارسات عالقات االنتقال بإلى  ،ذاتهااألهداف والمصالح  ناركاتشالتي ، قات المستثمرين في الشرق األوسطعال
مارسات أنشطة وجهات النظر في هذا الموضوع ونشر أفضل المأحدث تبادل إلى المستوى التالي لالمستثمرين 

 ".في لبنانعالقات المستثمرين 
 

في مانس بيوت، مدير عام جمعية عالقات المستثمرين ، وكليأليكس ماكدونالد فيتالي، رئيس مجلس إدارةوأكد 
أسواق المال لشركات المدرجة في بالنسبة لعالقات المستثمرين ، على األهمية المتزايدة لوظيفة الشرق األوسط

فيتالي: "لدى لبنان تاريخ طويل وجيد في  عالمي. وأضاف أليكس ماكدونالدوبشكل الشرق األوسط بمنطقة 
مجال البنوك واالستثمار. ويشكل توقيع رائدا  في لسنوات عديدة حيث بقي هذا البلد قطاع الخدمات المالية، 

لعالقات المستثمرين وتطوير  التزامنا المستمر بتعزيز الدعمتجاه هذا االتفاق مع بورصة بيروت خطوة هامة 
تعزيز بيروت لوبورصة  يةسوق المالالنتطلع إلى العمل مع هيئة نحن الشرق األوسط. منطقة األسواق في 

 ".المحليين واإلقليميين والدوليين قدرات المشاركة مع المستثمرين
 



ز أفضل ممارسات عالقات منظمة غير ربحية ملتزمة بتعزيجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط وتعد 
جمعية لفاقية الجديدة المزيد من الفرص لالشرق األوسط. وستتيح هذه االتمنطقة المستثمرين في جميع أنحاء 

الجلسات التعريفية ألعضائها في لبنان، بما في ذلك ورش العمل المتخصصة و المزايا والخدمات القّيمة لتقديم 
 (.CIROالمعتمدين )وتقديم برنامج عالقات المستثمرين 

 
، وألكسندر موراديان، ةسم عالقات المستثمرين في بنك عودسناء صبرا، رئيسة قالتوقيع أيضا  كال  من  حضرو 

عالقات المستثمرين قسم عمل  كيف تطورحيث أوضحا رئيس عالقات المستثمرين في بنك لبنان والمهجر، 
، على أهمية الشفافية وحوكمة لشركة كابيتال كونسبت ذيياسر عكاوي، الرئيس التنفيأّكد في شركاتهم، في حين 

 الشركات في السوق اللبنانية.
 

، حيث اتفق الطرفان في على مذكرة التفاهم ا  اني هذا الحدث بالتوقيع رسميصفيتالي ومحم واختتم ماكدونالد
أكثر فعالية  صالاتإضافة إلى إنشاء في لبنان، مهنة عالقات المستثمرين على التعاون لتعزيز هذه المذكرة 

 .المحلية لشراء والبيعاالمستشارين ومجتمعات و المنظمين و البورصة في أسواق المال و  بين الشركات المدرجة
 

 -انتهى-
 

 :مع يرجى االتصال ،المتعلقة باألحداث أو العضوية أو التدريب أو الرعاية أو الفرص اإلعالميةلمزيد من المعلومات 
 غاليغو مارتينيزيا شألي

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

 www.meira.comموقع: على  نشر جميع المعلومات أيضا  ت
 

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

 وجاذبيتها.
ا بتعزيز الحوار المتزايد فيما بين أعضائها، وتشجيعهم على  وفي سبيل تحقيق رسالتها، فإن الجمعية تحمل على عاتقها التزام 

تبادل وتبني أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين. وبالشراكة مع األسواق المالية والهيئات الرقابية وغيرهم من 
صدار الشهادات، فضال عن مجتمع عضويتها المشاركين في السوق، تدعم الجمعية الشركات من  خالل برامج التطوير المهني وا 

 وشبكة من الفروع في أنحاء البالد.
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