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تحت مظلة أكاديمية   CIROن المعتمدة إطالق شهادة عالقات المستثمري

 االستثمار

 

وقعت كل من جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا" ومعهد البحرين 

بحضور رئيس فرع جمعية عالقات المستثمرين  BIBF للدراسات المصرفية والمالية

ن إلطالق شهادة عالقات المستثمريمذكرة تفاهم بالشرق األوسط "ميرا" في البحرين 

في مملكة البحرين تحت مظلة أكاديمية االستثمار، حيث تم إطالق  (CIRO)المعتمدة 

المستثمرين بالشرق الشهادة كمبادرة مشتركة بين بورصة البحرين وجمعية عالقات 

  (BIBF). األوسط "ميرا" ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية

 ممثليالعديد من حضرها ورشة  تبعتهاوقد أقيمت فعالية التوقيع في مقر بورصة البحرين 

ن حيث نوقش خالل الورشة أهمية شهادة عالقات المستثمري ،الشركات المحلية المدرجة

 .في مجاالت العمل  CIROالمعتمدة 

بفرصة فريدة  المهنيين إلى تزويد CIROن المعتمدة وتهدف شهادة عالقات المستثمري

في  ذات األهمية المتزايدةعالقات المستثمرين  معتمدة في مجالمهنية  شهادةالكتساب 

)صندوق العمل( الشركات المدرجة. وستكون الشهادة مدعومة بالكامل من قبل تمكين 

 األجور. برنامج التدريب ودعم ضمن

وصرح المدير العام لجمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا" السيد جون 

في الشرق األوسط كشهادة معترف بها دولياً  CIROإن توفير شهادة الـ "وليفير بالقول: غ

اذبة الهتمام وتحولها ألسواق ج المنطقةيعد أمرا مفيداً في ظل انفتاح أسواق رأس المال في 

المستثمرين حول العالم، حيث تساهم هذه المبادرة في إظهار ما يمكن أن يُحدثه التعاون 

بين الشركاء الذين يتشاركون نفس األفكار من ناحية توفير فرص التطوير المهني 

 "البحرين. مملكةلممارسي مهنة عالقات المستثمرين في 

الدكتور أحمد الشيخ: "نسعد بمواصلة  BIBFوبهذه المناسبة، قال المدير العام لمعهد 

لعالقات  CIROطرح البرامج المشتركة مع بورصة البحرين، هذه المرة بإطالق برنامج 

المستثمرين المعتمدين تحت مظلة أكاديمية االستثمار، بهدف تعزيز مكانة عالقات 



 

 

جزية وقيمة المستثمرين في المملكة، نظراً لما يحمله القطاع من فرص وعوائد مالية م

 سوقية عالية." 

لمتخصصي عالقات المستثمرين إظهار معرفتهم بالبيئة  CIRO: "يتيح برنامج  وأضاف

المالية والسوقية والمتطلبات التنظيمية وإعداد التقارير للشركات المدرجة وفهمهم السليم 

 لمبادئ عالقات المستثمرين، األمر الذي سيمكنهم من العمل بكفاءة وأمان."

ير األعمال ورئيس فرع جمعية عالقات وا صرحت مدير التسويق وتطن جانبهمو 

إن فرع جمعية عالقات "بالقول:  المستثمرين في البحرين السيدة مروة المسقطي

المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا" في البحرين يهدف إلى تطوير وتطبيق أفضل 

الشركات المدرجة نظراً للتوقعات المتزايدة الممارسات في مجال عالقات المستثمرين بين 

في إطار أكاديمية االستثمار المعتمدة ، األمر الذي جعل طرح الشهادة مستثمرينلقاعدة ال

 ن لما يوفره هذا القطاع الواعد." في مجال عالقات المستثمريتشجيع المختصصين بهدف 

قات المستثمرين، حيث برنامج شهادات معترف به دولياً في مجال مهنة عال CIRO ويعد

يتم تنظيم البرنامج في الشرق األوسط من قبل جمعية عالقات المستثمرين في الشرق 

 (UKIRS) بالشراكة مع جمعية عالقات المستثمرين في المملكة المتحدة "ميرا" األوسط

من خالل  BIBF معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية من قبلتقديمه  يتم في حين

 . دقيقة 60ساعة يليها اختبار لمدة  20 ورشة تدريبية مكثفة لمدة ثالثة أيام بمجموع

وتعد شهادة عالقات المستثمرين إحدى المعايير المعتمدة لمهنة عالقات المستثمرين حيث 

العتراف الدولي كمؤهلين لممارسة سيتمكن الحاصلون على الشهادة من الحصول على ا

في مجال عالقات  وكفاءتهممهنة عالقات المستثمرين مما يساهم في دعم خبرتهم 

 .المستثمرين وتعزيز تطورهم الوظيفي في ذات المجال

محاور رئيسية هي: مبادئ وممارسات مهنة عالقات المستثمرين،  6ويركز البرنامج على 

العالمية، والشركات والتشريعات، والبيئة التشريعية، والمحاسبة، والتقييم واألسواق المالية 

من  1000ومبادئ االستثمار وممارسات عالقات المستثمرين الفعالة. ويوجد أكثر من 

دولة مما يجعلها واحدة من مؤهالت عالقات  25في أكثر من  CIRO حاملي شهادة

 .المستثمرين الرائدة على المستوى العالمي

جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط  ومن الجدير بالذكر أن بورصة البحرين و

"ميرا" قد أطلقتا أعمال جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط "ميرا" في البحرين 



 

 

بهدف تطوير وتعزيز أفضل ممارسات مهنة عالقات المستثمرين  2019خالل شهر أبريل 

 في مملكة البحرين.

 لمحة عامة

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

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

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

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

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

 الفرص االستثمارية".

 

تواصل:الستفساراتكم العامة، يرجى ال  
 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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