
عالقات املستثمرين ملساعدة  حول  عمل ورشةتستضيف جمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط 

 على التواصل مع الجماهير الدولية  ُمصدري األوراق املالية

 

 

عالقات  حول  عمل ورشة )ميرا( استضافت جمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط •

 املستثمرين بالتعاون مع السوق املالية السعودية )تداول(

 من الشركات السعودية 70أكثر من  العمل ورشةحضر  •
ً
  املدرجة ممثال

 تعزز الشركات السعودية الجهود املبذولة ملواءمة وظائف عالقات املستثمرين مع املعايير الدولية  •

 

درجة  70: حضر ما يزيد على 2018ديسمبر  17الرياض، السعودية، 
ُ
 من الشركات السعودية امل

ً
 ورشةممثال

عمل حول عالقات املستثمرين نظمتها جمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط بالتعاون مع السوق املالية 

معية التي تنظمها ج التوعوية سلسلة البرامجفي إطار التي انعقدت  ،العمل ورشة قدمتو السعودية )تداول(. 

ات عالقات املستثمرين في يلتطوير إمكانوالسوق املالية السعودية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط 

الجماهير الدولية  التواصل معإلى مسؤولي عالقات املستثمرين والوفود األخرى حول كيفية  املعلوماتاململكة، 

 انضمام  ، في وقت سابق من هذا العام،قد أعلنت (MSCIإس س ي آي )إم  شركة وكانتمن املشترين والبائعين. 

ناشئة، لتعزز بقوة مكانة السوق في نظر جمهور ال مؤشرها العاملي  لألسواقإلى  ةالسعودي يةاملال سوق ال

 . الدولييناملستثمرين 

 

انستنكتيف بارتنرز، وشركة هيئة السوق املالية، وشركة موبايلي، وشركة بدعم من العمل  ورشةانعقدت 

العمل،  ورشة أثناءفي و. (كابيتالاملالية )األهلي األهلي شركة و السعودية،  كلوسير، وبنك إتش إس بي س ي

مناقشة عالقات املستثمرين، باإلضافة إلى  يناقشت اللجان والعروض التقديمية ما يتوقعه املحللون من مسؤول

، وكيفية إنشاء وتفعيل مجموعة األدوات الخاصة بعالقات جمهور املشترين الدوليينالتواصل املثالي مع كيفية 

شددت الجلسات على أهمية الحفاظ على وجود قناة اتصال مفتوحة مع املستثمرين من خالل و  املستثمرين.

 املحللين. والتواصل معاملبادرة باإلفصاح، وتحديد املخاوف الرئيسية ومواجهتها، 

 

مجلس إدارة جمعية عالقات  وعضو طارق العنقري، رئيس عالقات املستثمرين بشركة موبايلي  وقال 

 في تحسين الحوكمة وعالقات : "السعوديةفي الشرق األوسط فرع املستثمرين 
ً
لقد شهدنا تقدًما هائال

صدرين في السوق قات املاملستثمرين في اململكة، ونرحب باملبادرات الرامية إلى تطوير قدرات عال
ُ
ستثمرين لدى امل

ظل وفي  واملحللين اإلقليميين والدوليين. الشركات السعودية في التواصل مع املستثمرينحيث تتزايد رغبة 

وقد سعدنا اليوم بتقديم  هذا الهدف. التي تمكنها من تحقيق، ستحتاج الشركات إلى املعلومات واألدوات املنافسة

 ."واالستماع إلى أفكار شركائنا في هذه الفعالية أفكارنا

 

الشرق األوسط وشمال  انستنكتيف بارتنرز املدير التنفيذي والشريك فيبارتل،  سامانثا من جانبها تحدثت

نالحظ أن : "السعوديةقات املستثمرين في الشرق األوسط فرع أفريقيا، وعضو مجلس إدارة جمعية عال

 عالقات املستثمرين قدرات أن أيًضا ونالحظرين إمكانيات هائلة القتحام األسواق الدولية. مصد  املنطقة توفر لل



 ورشةدعم تداول وجمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط في يسرنا  لذلكسريًعا في اململكة، و  تتطور 

صدرين نحو األدوات واملعلومات التي يحتاجون إليها لبناء وظيفة عالقات في للمساعدة  الحاليةالعمل 
ُ
توجيه امل

 ملهمة". مستثمرين قوية وتقديم قصة استثمار

 

ق
 
جمعية عالقات املستثمرين لشوجناكي، العضو املنتدب بشركة كلوسير واملؤسس املشارك مايكل  كما عل

  في الشرق األوسط
ً
 عن املشترين جمهور إن فهم كيفية التواصل مع : "قائال

ً
متطلبات إنشاء برنامج ملهم فضال

ا أن نوضح كيف دنايد توجهاته العاملية. ويسعسوق تتز لعالقات املستثمرين يعتبر ضرورًيا للشركات السعودية في 

 في هذا التحول".فعال بدور  املساهمةأن التكنولوجيا يمكنها 

 

 -انتهى-

 

 

 الشرق األوسطفي جمعية عالقات املستثمرين  نبذة عن

 

الغرض منها  "الجمعية"( هي جمعية مستقلة وغير ربحيةميرا أو عالقات املستثمرين في الشرق األوسط )جمعية 

تعزيز سمعة  وظيفة عالقات املستثمرين واملعايير الدولية في حوكمة الشركات. وتتمثل مهمة الجمعية فيب النهوض

 وكفاءة وجاذبية أسواق املال في الشرق األوسط.

 

بين األعضاء وتشجيع مجتمع عالقات املستثمرين على مشاركة  اتالحوار املزيد من  دعمويتحقق ذلك من خالل 

الشراكة مع البورصات، والجهات  وعن طريقاملعايير الدولية في أفضل املمارسات في مجال عالقات املستثمرين. 

 ،التنظيمية، وغيرهم من املشاركين في السوق، تدعم الجمعية الشركات من خالل برامج االعتماد والتطوير املنهي

 القطرية. فروعهاوشبكة  ،أعضائهاوكذلك من خالل مجتمع 

 

 

 

 املسؤولون اإلعالميون 

 

، أو التدريب، أو الرعاية، أو الفرص التوعيةللمزيد من املعلومات املتعلقة بالفعاليات، أو العضوية، أو 

 اإلعالمية، ُيرجى االتصال باملسؤول التالي:

 

 

 جاليجو مارتينيز أليسيا

 مدير التسويق واالتصاالت والفعاليات
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