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 جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا"بورصة البحرين و

 البحرين مملكة جمعية عالقات المستثمرين فيأعمال  تطلقان

جمعية أعمال كل من بورصة البحرين وجمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا"  أطلقت

مهنة عالقات المستثمرين والتعريف بأفضل الممارسات  بهدف تعزيزعالقات المستثمرين في البحرين 

 والتطبيقات في مجال عالقات المستثمرين بين الشركات المدرجة في بورصة البحرين.

البحرين  –أعمال وجمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط  إطالقاإلعالن رسميا عن وقد تم 

وتضم  في السوق المحلي. بتطوير مهنة عالقات المستثمرينالتزاما منهم األعضاء المؤسسون بحضور 

المؤسسة وممثلة بالسيدة إلين هالل، شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( من  قائمة األعضاء المؤسسين كال

شركة البحرين لالتصاالت السلكية والالسلكية ، وبرندون هوبكنزممثلة بالسيد  العربية المصرفية

وبنك وشركة اإلثمار القابضة ممثلة  بالسيد سامح محمد مهمندار، ، )بتلكو( ممثلة بالسيد فيصل قمحية

، على أن مخلوقالل ممثل بالسيد فاض سيكو ش.م.ب. )م(و ممثل بالسيد رسل بنت البحرين الوطني

  تحظى بورصة البحرين برئاسة فرع الجمعية في البحرين ممثلة بالسيدة مروة المسقطي.

وصرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين بقوله: "إن تأسيس فرع 

عالقات المستثمرين في البحرين لجمعية عالقات المستثمرين يمهد إلنشاء شبكة قوية من مختصي 

مملكة البحرين مما سيؤدي بدوره لدعم عجلة تطوير مهنة عالقات المستثمرين وتطبيق أفضل 

 الممارسات الدولية بين الشركات المدرجة في سوق رأس المال."

"ستقدم بورصة البحرين الدعم الالزم ألعمال الجمعية في البحرين مما يسهم  خليفةالشيخ  ضافوأ

لممارسات المحلية في مجال عالقات المستثمرين. كما أن إطالق أعمال الجمعية سيعزز في تعزيز ا

 من انضمام بورصة البحرين لمؤشر األسواق الناشئة." 

لقد عملنا "صرح السيد أندرو تارباك رئيس مجلس إدارة جمعية عالقات المستثمرين بقوله: من جانبه و

بشكل وثيق مع بورصة البحرين منذ توقيعنا التفاقية التفاهم في شهر نوفمبر من أجل إنشاء فرع فعال 

وسوق ستثمرين ، حيث يعد هذا الحدث إنجازا نوعياً لجمعية عالقات المفي مملكة البحرينللجمعية 

حول أهمية عالقات البحرين، باإلضافة لما يمثله من فرصة فريدة لنشر الوعي في رأس المال 

  "المستثمرين في المملكة.

لكونها تمثل رئاسة إننا نتطلع لتعاون جميع األعضاء مع بورصة البحرين "وأضاف السيد أندرو بقوله: 

الشركات المدرجة في بورصة في عالقات المستثمرين  تطوير فعالية وجودة مهنةالفرع من أجل 

 "والبرامج التدريبية. ورش العملمن خالل حزمة واسعة من  البحرين

عالقات المستثمرين حضرها أكثر حول ورشة  تلتهافعالية التوقيع في مقر بورصة البحرين  قدتع  وقد 

حظوا بفرصة مناقشة أهمية مهنة عالقات المدرجة والذين  ممثال من الشركات المحلية 30من 



 

 

وتعد هذه المبادرة جزءا من االتفاقية التي وقعتها بورصة  .يمجتمع االستثمارالالمستثمرين من منظور 

المهنة وفقاً للمعايير الدولية وحوكمة الشركات البحرين مع جمعية عالقات المستثمرين دعما لتطوير 

 في المملكة.

المتعلقة بمهنة سياسهم إطالق جمعية عالقات المستثمرين في البحرين في إثراء فرص المعرفة و

تهدف إلى توحيد وتعزيز مشاركتهم في فعاليات الجمعية التي من خالل عالقات المستثمرين لألعضاء 

  .المجتمع االستثماري المحلي

 إنتهى

 

 لمحة عامة

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

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

لمهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول االستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد ا

لنا في إدارة األعمال  لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن االبتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم

 تفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه األسس جميعها على تقديم "واحة الفرص االستثمارية".و
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  (973+)108780 17هاتف:
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 الستفساراتكم العامة، يرجى التواصل:
 مرفأ البحرين المالي

 يوابة المرفأ، الطابق الرابع

 3203ص.ب.: 
 المنامة، مملكة البحرين

 17261260 (973+)هاتف: 
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