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بورصة قطر وجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط
تعقدان
المؤتمر السنوي الثامن لعالقات المستثمرين
الدوحة في  20نوفمبر 2017
بالتعاون بين بورصة وجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط  ،عقد في فندق روتانا
ستي سنتر بالدوحة اليوم المؤتمر السنوي الثامن لعالقات المستثمرين ،وذلك بحضور
ممثلين عن هيئة قطر لألسواق المالية ونخبة من ممثلي الشركات المدرجة والجهات المعنية
بالسوق.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر بفضل الجهود المتواصلة لتشجيع الشركات المدرجة على تبني
أفضل الممارسات العالمية في مجال عالقات المستثمرين وحوكمة الشركات ،جاء هذا
المؤتمر الذي ليشكل إطارا ً تفاعليا ً يمكن الشركات المدرجة والمجتمع االستثماري من
االطالع على أحدث استراتيجيات عالقات المستثمرين وأفضل الممارسات وأكثرها فعالية
واستخداما ً على المستوى الدولي.
وقد أكد السيد راشد بن علي المنصوري ،الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمة ألقاها
خالل الجلسة االقتتاحية للمؤتمر على األهمية التي تحظى بها عالقات المستثمرين في ظل
تنامي المنافسة على رأس المال مضيفا ً أن البورصة تعمل على تحويل هذا الحدث إلى
معرض سنوي لعالقات المستثمرين في السنوات القادمة ليضم حلقات نقاشية تمتد على أكثر
من يوم بمشاركة جميع الشركات المدرجة والمحللين والمستثمرين األفراد والمؤسسات.
وقال إن بيئة عالقات المستثمرين تواصل التطور من حيث ممارساتها وأهميتها ،وخاصة
بالنسبة لمجتمع المساهمين والمستثمرين ،وإن بورصة قطر تعتقد أن عالقات المستثمرين

وظيفة أساسية لدعم األعمال تساعد الشركات المدرجة على جذب المزيد من المستثمرين،
وتعزز من مصداقيتها وتسهل في نهاية المطاف من فرص التوسع والنمو لشركاتها.
وأشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر تواصل أخذ زمام المبادرة إلقناع جميع
المشاركين في السوق بأهمية عالقات المستثمرين ودورها في ضمان تسليط الضوء على
أعمال الشركة خصوصا ً إذا ما علمنا أن عالقات المستثمرين تدور حول التواصل الفاعل بين
الشركة ومساهميها ،سواء في األوقات الجيدة أو في األوقات السيئة ،حيث ال يكفي أن يكون
لدى شركاتنا المدرجة االستراتيجيات المطلوبة لعالقات المستثمرين والتي تشمل أفضل
الممارسات وتشارك بنشاط مع المستثمرين ،بل يجب أن تكون الشركات المدرجة مستعدة في
جميع األوقات للتواصل مع المستثمرين حول التقلبات واألزمات الطارئة بما يتماشى مع
استراتيجيتها الحالية.
ومن جانبه قال السيد عبد العزيز العمادي مدير إدارة اإلدراج في بورصة قطر إن هذا
المؤتمر يرتكز على ما تم انجازه خالل المؤتمرات السابقة لتأتي المواضيح المطروحة ضمن
أجندة هذا العام مواكبة لماهو متطلب في أسواق رأس المال وإلعطاء الشركات القطرية
المدرجة فرصة للتفاعل مع خبراء في مجال عالقات المستثمرين ومناقشة هذه المواضيع
والوقوف على أهم اإلجراءات التي يجب على الشركة المساهمة أن تتخذها في الظروف
اإلستثنائية التي قد تمر بها.
وأضاف أن تضمين عالقات المستثمرين في القواعد التنظيمية لبورصة قطر من شأنه أن
يعزز من كفاءة أداء سوق رأس المال الحديث ،مشيرا إلى أنه في ظل التقلبات واألزمات
تبرز أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات المدرجة من خالل ممارسة مهام عالقات
المستثمرين وذلك بهدف االحتفاظ بالمستثمرين وتعزيز ثقتهم في أوراقها المالية بعيدا عن
التأثيرات السلبية لألزمات المرحلية أو اإلستثنائية .
واختتم السيد العمادي بالقول إن بورصة قطر تسعى جاهدة لتقديم األدوات الحديثة والمعرفة
الضرورية لتطوير استراتيجيات عالقات المستثمرين الخاصة بكل شركة لتحسين وتمكين
تواصلها مع المجتمع االستثماري بكل يسر وفي الوقت المناسب.
وقد شارك في المؤتمر نخبة من المتحدثين المتخصصين يمثلون الجهات التنظيمية وجامعة
قطر والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المدرجة في بورصة قطر ،وقد اشتمل المؤتمر
على عدد من الموضوعات الهامة التي تغطي أفضل الممارسات العالمية في مجاال عالقات
المستثمرين وتسلط الضوء على أهمية إدارة األزمات من منظور عالقات المستثمرين عالوة
على بعض المواضيع ذات العالقة باالستدامة والحوكمة وفهم قيمة المؤشرات.

وقد عملت بورصة قطر وشركاتها المدرجة معا على مدى سنوات عديدة لضمان تطوير
ممارسات اإلفصاح والشفافية من خالل زيادة التركيز على عالقات المستثمرين .وقد أدى
إدراج قطر على مؤشرات  MSCIوستاندرد أند بورز وفوتسي لألسواق الناشئة إلى زيادة
االهتمام في سوق األوراق المالية في قطر وجميع شركاتها المدرجة.
---------------معلومات حول جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط
جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط (ميرا) هي منظمة مستقلة غير ربحية تأسست في عام  2008وتهدف ولها عضوية مفتوحة
لجميع المتخصصين في مجاالت عالقات المستثمرين واالتصاالت المالية وأسواق رأس المال من جميع أنحاء منطقة الشرق األوسط.
وتع ّد الجمعية منصة لتبادل أفضل ممارسات عالقات المستثمرين بين مختصي ومسؤولي عالقات المستثمرين الذين ينصب تركيزهم على
توفير معلومات واضحة ومتسقة وفي الوقت المناسب لمجتمع االستثمار المحلي والدولي.
وفي سبيل تحقيق رسالتها ،تحمل الجمعية على عاتقها التزاما ً بتعزيز الحوار فيما بين أعضائها وتشجيعهم على تبادل وتبني أفضل
الممارسات في مجال عالقات المستثمرين .وبالشراكة مع األسواق المالية والهيئات الرقابية ،تدعم الجمعية الشركات من خالل برامج
التطوير المهني وإصدار الشهادات.
معلومات حول بورصة قطر:
تأسست سوق الدوحة لألوراق المالية عام  ،1995وبدأت رسميا ً عملياتها في مايو  .1997ومن ذلك الوقت ،تطورت السوق لتصبح واحدة
من أهم أسواق األسهم في منطقة الخليج .وفي يونيو  ،2009أُعيدت تسمية سوق الدوحة لألوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر .وتضم
بورصة قطر حاليا ً  45شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي  500مليار لاير قطري ( 137مليار دوالر امريكي) .وقد تمحور
الهدف األساسي للبورصة في دعم اإلقتصاد القطري من خالل تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خاللها بعمليات التداول بنزاهة
وكفاءة .كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن
بياناتها بشكل سليم حول التداول.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة www.qe.com.qa

---------------Qatar Stock Exchange and the Middle East Investor Relations Association
(MEIRA) held 8th Annual IR Conference in Doha
Doha, Qatar, November 20, 2017, Qatar Stock Exchange (QSE) today held the 8th Annual
Investor Relations Conference in cooperation with the Middle East Investor Relations
Association (MEIRA). The conference was held at the Rotana City Center in Doha with the
participation of a wide range of representatives from leading listed companies, market
participants, regulatory bodies and investors.
With its continuous efforts to further promote the adoption of international best practice in the
field of Investor Relations (IR) and Corporate Governance amongst its listed companies, QSE
decided to hold this event in an interactive type sitting so that all listed companies and the

investment community can gain greater exposure to the latest IR strategies and effective
practices utilized worldwide.
Mr. Rashid bin Ali Al Mansoori, CEO of Qatar Stock Exchange (QSE), stressed in a speech during
the opening of the conference on the importance of investor relations in light of the growing
competition to attract capital and investments, and added that the QSE will develop this event
into an annual exhibition for investor relations as of the next year with participation of Qatari
listed companies, analysts, investment community and other stakeholders who would interact
and discuss topics of mutual interest over more than one day. Within this context, QSE believes
that IR is an essential business support function that helps its listed companies attract more
investors, enhances credibility and ultimately facilitates expansion and growth opportunities for
its companies.”
“We continue to take the initiative to impress upon all market participants the importance that
IR serves in ensuring that the story of your business is well understood and positioned since at
its core, good IR is about effective communications between a company and its shareholders,
both in good times but just as importantly in bad times. Not enough of our listed companies
have the necessary comprehensive IR strategies, including best practice in place and are
actively engaged with investors. Our listed companies must be equipped at all times to respond
to a crisis when it happens in line with its current strategy.” Al-Mansoori elaborated.
Mr. Abdul Aziz Al Emadi, Listing of QSE, said: “The event today builds on the ground work of
prior events and is specifically designed this year to give our listed companies the opportunity
to interact with industry experts in the area of IR. The agenda topics of this conference give the
listed Qatari companies the opportunity to interact with investor relations experts and identify
the most important actions that a company must take in exceptional circumstances such as the
geopolitical turbulent being experienced in the region.
“The inclusion of investor relations in QSE regulatory framework is required as it would
enhance the efficiency of the Qatari capital market and increase investment visibility for our
listed companies especially in light of major fluctuations and geopolitical turbulences when the
need for an efficient investor relations function arises to keep investors and enhance
confidence in the securities of these listed companies.” Al-Emadi added.
“At QSE, we strive to deliver the necessary tools and the know-how in developing your IR
strategies within your respective companies and better yet communicating an effective strategy
to the international investment community.” Mr. Al-Emadi concluded.
The event targeted all Qatari listed companies, featuring a wide spectrum of presentations and
panel discussions on a series of significant topics covering of global best practices in IR. The
program topics aim to educate listed companies on the importance of sound Investor Relations
practice covering the daily functions of international IR teams, crisis Management from
corporate perspective, ESG issues and the understanding of the value of indices for Qatari listed
companies.

QSE and its listed companies have been working together over many years to ensure disclosure
and transparency are developed through an increasing focus on IR. The recent inclusion of
Qatar in the MSCI, S&P and FTSE Emerging Markets indices has served to increase attention in
Qatar’s stock market and all its listed companies.

-------- ENDS-------About the Qatar Stock Exchange:
Established in 1995, the Doha Securities Market (DSM) officially commenced operations in May 1997.
Since then the Exchange has grown to become one of the leading stock markets in the GCC region and
for two consecutive years (2010, 2011), was the best performing stock Exchange in the GCC. The DSM
was later renamed the Qatar Stock Exchange (QSE). QSE currently has 45 listed companies and its
market capitalization is over QR730 billion (US$200 billion). The primary aim of QSE is to support
Qatar’s economy by giving investors a platform through which they can trade fairly and efficiently. QSE
also provides the public with access to market information, ensures correct disclosure of information,
and enforces securities regulations. QSE is regulated by the Qatar Financial Markets Authority. For more
information, please visit www.qe.com.qa

ABOUT MEIRA
The Middle East Investor Relations Association (MEIRA or ‘the Association’) is an independent, nonprofit organisation dedicated to promoting the Investor Relations (IR) profession and international
standards in corporate governance. The mission of MEIRA is to enhance the reputation, efficiency and
attractiveness of the Middle East capital markets.
This is delivered by fostering increased dialogue among members and encouraging the IR community to
share the global benchmark in best practice within the field of IR. In partnership with stock exchanges,
regulators and other market participants, MEIRA supports companies through its professional
development and certification programmes as well as its membership community and network of
country Chapters.

