
 

 

 2018 نوفمبر 7         خبر صحفي

 توقعان اتفاقية لتعزيز مهنة عالقات المستثمرين  "المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا وجمعية عالقاتبورصة البحرين 

مذكرة تفاهم مع جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط  2018 نوفمبر 7وقعت بورصة البحرين يوم األربعاء الموافق 

بين  عالقات المستثمرين أفضل الممارسات والتطبيقات في مجالب التعريفو "ميرا" بهدف تعزيز مهنة عالقات المستثمرين
 الشركات المدرجة في بورصة البحرين.

 
ممارسات وتطبيقات تعمل على ترويج أفضل وتعد جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا" منظمة غير ربحية 

 اإلفصاح والشفافية في السوق عبر دعم تطبيقات عالقات المستثمرين وحوكمة الشركات في المنطقة.
 

المدير العام  كليمنس بايوت ةن إبراهيم آل خليفة والسيدوقع االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة ب
 بالبورصة. اإلدارة التنفيذيةأعضاء  عدد من جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط، بحضورل

 
تهدف إلى تعزيز ثقافة التواصل الفعال بين فرع البحرين كما التابعة ل تعمل االتفاقية على تحديد أطر العمل والمسئولياتسو
وأسواق رأس المال والهيئات التنظيمية والمستشارين من جهة وجهات البيع والشراء في منطقة  والمستثمرين لشركات المدرجةا

 الشرق األوسط من جهة أخرى مما يساهم في تعزيز الشفافية في السوق.
 

توقيع االتفاقية ورشة توعوية نظمتها بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا"  وأعقب
مجال والخبراء والمهتمين في االختصاصيين  شخص من 60أكثر من  حضرهاتناولت الورشة التي  ، حيثفي مبنى البورصة

 الختصاصييذات العالقة تضمنت أهمية عالقات المستثمرين والدور الفعال  الرئيسية عالقات المستثمرين مجموعة من المواضيع
في مجال عالقات  لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا(دراسة حول تجربة ناجحة الورشة كما استعرضت  .عالقات المستثمرين

ت بخبرتها كاختصاصي محلي في المستثمرين قامت بتقديمها السيدة إيلين هالل مدير عالقات المستثمرين بشركة ألبا التي شارك
 شئون عالقات المستثمرين.

 
إننا سعداء بالتعاون مع جمعية : بهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة بقوله

عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا" لدعم وتطوير أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال عالقات المستثمرين، كما 
خبراء عالقات المستثمرين في مملكة البحرين، األمر الذي نؤمن بأنه سيساهم في تعزيز لشبكة  أرضية صلبةنتطلع لتأسيس 

 افية واإلفصاحات في السوق.مستوى الشف
 

إننا سعداء بالتعاون مع جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط لدعم تطوير مهنة عالقات وأضاف الشيخ خليفة بقوله: 
عالقات المستثمرين في البحرين والتي نؤمن بأنها  الختصاصييالمستثمرين في مملكة البحرين كما نتطلع إلنشاء أرضية صلبة 

إن توقيع هذه االتفاقية يأتي في إطار استراتيجية ستساهم في تعزيز مستوى الشفافية واإلفصاحات في السوق. كما أضاف بقوله: 
يط الضوء على الدور البورصة الهادفة لتعزيز التوعية والثقافة االستثمارية حول السوق لدى المستثمرين، كما تعمل على تسل

 الفعال الذي تلعبه مهنة عالقات المستثمرين في السوق.
 

: إن أحد أهم ااألوسط بقولهكليمنس بايوت المدير العام لجمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط  ةالسيد تعلق امن جانبه
في منطقة الشرق األوسط،  داعم للتغييروسط تتمحور حول دورها الريادي البالشرق األ ندعامات جمعية عالقات المستثمري

دعم وترويج أفضل الممارسات والتطبيقات في مجال عالقات المستثمرين في مملكة حيث يسرنا ان نتعاون مع بورصة البحرين ل
عد مذكرة التفاهم المشترك تفتح الطريق أمام إنشاء فرع لجمعية عالقات المستثمرين في البحرين والذي ي توقيع البحرين. إن

الفرع العاشر للجمعية بالمنطقة، حيث نتطلع للترحيب بالمزيد من األعضاء الجدد في البحرين لالنضمام إلى أكبر شبكة لعالقات 
 المستثمرين في الشرق األوسط.

 
 
 

 لمحة عامة

سوق متعددة األصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات  وهي حاليا 1987عام بورصة البحرين تأسست 

 األدواتوالوسطاء تتضمن خدمات اإلدراج والتداول والتسوية واإليداع المركزي لمختلف  مصدري األوراق الماليةللمستثمرين و  والخدمات

ين بقطاع رأس المال بأفضل حلول االستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتم

هي المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن االبتكار والتعاون وروح الريادة 



 

 

نا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه األسس جميعها على تقديم "واحة ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة األعمال وتفاعل

 الفرص االستثمارية".

 

 

 الستفساراتكم العامة، يرجى التواصل:
 مرفأ البحرين المالي

 يوابة المرفأ، الطابق الرابع

 3203ص.ب.: 

 المنامة، مملكة البحرين

 17261260 (973+)هاتف: 

 17213061 (973+)فاكس: 
info@bahrainbourse.com 
www.bahrainbourse.com 

  :الستفساراتكم الصحفية، يرجى التواصل مع

 إدارة التسويق وتطوير األعمال

  (973+)108780 17هاتف:

 mbsd.info@bahrainbourse.comبريد الكتروني: 
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