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 التحّول الرقمي  لىيحث ع في الشرق األوسط عالقات المستثمرين مجتمع

 
 يسّلط الضوء على آخر مستجدات المشهد اإلقليمي عالقات المستثمرين في الشرق األوسط جمعيةلالمؤتمر السنوي  •
 صحاب المصلحة المقّدمة أل قيمةال تعزيز  كبار الخبراء يناقشون موضوع •
 إقليمي ألفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين جمعية تطلق أول دليل ال •
 

المتحدة،   العربية  اإلمارات  األوسط  :2020سبتمبر    28دبي،  الشرق  لجمعية  عشر  الثاني  السنوي  المؤتمر  المستثمرين   اختتم  لعالقات 
(MEIRA)  المنطقة.توقعات بتزايد أهمية عالقات المستثمرين في و اهتمام وتفاؤل كبيرين، وسط 

على أهمية الدور االستراتيجي لعالقات المستثمرين في   ،"ألصحاب المصلحة قيمة  ال  تعزيزتحت عنوان "  ا  افتراضي ذي عقد  وأكد المؤتمر ال
 . في المنطقةالتطوير المستمر ألسواق رأس المال 

أجمع العديد من المشاركين  فقد  مناقشات متنوعة حول عالقات المستثمرين.  اإلقليمية  في أسواق رأس المال    لخبراء االستثمار ع  أكبر تجمّ وشهد  
هذا الرقمي في   األهمية المتزايدة لالعتمادمن    عفدب ،  ا  مستدام  ا  على أنه من المتوّقع ان تشهد أسواق رأس المال وعالقات المستثمرين نمو 

 .لمصلحةأصحاب امن قبل من شأنه ان يحّفز المزيد من المشاركة ، ما مجالال

قيمة الموضوع هذا العام "تعزيز    تبرز أهميةالشرق األوسط خالل كلمته الترحيبية: "في  قال أندرو تاربوك رئيس جمعية عالقات المستثمرين  و 
" ساهمت في تحول ضخم 19-لعالقات المستثمرين، ال سيما ان جائحة "كوفيد جمعية الشرق األوسط صحاب المصلحة" بشكل كبير فيأل

جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط الخاص بأفضل   طريقة تعاملنا مع أصحاب المصلحة. من هنا، يسعدنا أن نعلن عن دليلفي  
ال،  الممارسات في عالقات المستثمرين، الذي يعد من بين األوائل في المنطقة. وباإلضافة إلى أنه يتّوج سنوات عديدة من الخبرة في هذا المج

لعديد من الرؤى الفريدة حول الشرق األوسط األوسع. وال يسعني إال ان أؤكد على اننا في جمعية عالقات المستثمرين بالشرق يقّدم الدليل ا
 . األوسط سنستمر بدعم المزيد من التمّيز في وظيفة عالقات المستثمرين، وجميع األنشطة المرتبطة بها"

ط لعالقات المستثمرين الدليل إقليمي ألفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين،  جمعية الشرق األوس كما شهد المؤتمر هذا العام إطالق
تمثل المستثمرين،  لعالقات  مهنية  هيئة  وبصفتها  المنطقة.  في  نوعه  من  األول  أفضل   وهو  المستثمرين  لعالقات  األوسط  الشرق  جمعية 

 . مرجعي واحد سهل االستخدام لممارسي العالقات المستثمرين أينما كانواالممارسات، بينما يقّدم الدليل معلومات قّيمة تم جمعها في كتاب 

الذي خاطب  وكان من المتحدثين البارزين في المؤتمر الدكتور مارك موبيوس، الشريك في "موبيوس كابيتال بارتنرز" وخبير األسواق الناشئة،  
أهمية اإلدارة في قياس أداء المؤسسة  ، باإلضافة إلى  "19-"كوفيد  ما بعد فترة  Vحول إمكانية التعافي االقتصادي على شكل حرف    الجمهور

والنمو اإلقليمي الواعد في الشرق األوسط. كما ناقش الدكتور موبيوس حالة ممارسات الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات خالل  
 .ؤسسةمسيرته المهنية في قطاع االستثمار، وكذلك أهميتها كمحدد رئيسي لربحية الم
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جمعية عالقات المستثمرين   أطلقتهالذي  ،  "آي آر بالس" )نبض عالقات المستثمرين(  استبياننتائج    قّدمت،  للمؤتمرمع الموضوع العام    ا  ي وتماش
المستثمرين التي ظهرت وسط  التجاهات المتنوعة لعالقات  تحليال  لبالتعاون مع "إنستنكتيف بارتنيرز" و"بروز سوليوشينز"،    الشرق األوسطفي  

لدراسة، يعتقد ثالثة أرباع  ا  االهتمام المتزايد بالبيئة والعوامل االجتماعية والحوكمة. وبحسب  على رأس قائمة تلك المواضيعالوباء العالمي. و 
كات باتت أكثر أهمية لشركتهم  الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشر  الخبراء في مجال عالقات المستثمرين الذين شملهم االستطالع أن

 ."19-ومساهميهم منذ بداية أزمة "كوفيد

لتزم ت ، حيث  مجالهامنصة رائدة في    2008عام  الفي  شّكلت منذ تأسيسها    لعالقات المستثمرين جمعية الشرق األوسط تجدر اإلشارة إلى أّن  
درين والمنظمين وبورصات األوراق المالية والمحللين والمستثمرين،  بتحسين مهنة عالقات المستثمرين من خالل تسهيل الحوار البّناء بين الُمص

من أبرز العوامل المحّفزة لتعزيز التفاعل والتواصل بين أصحاب المصلحة    للجمعية  السنوي   المؤتمروغيرهم من األشخاص المعنيين. وقد بات  
 .وتحسين الشفافية

 -انتهى-

  األوسطحول جمعية عالقات المستثمرين بالشرق 
 

ومعايير   المستثمرين  تعزيز مهنة عالقات  إلى  تهدف  باألوسط )ميرا( هي منظمة مستقلة غير ربحية  الشرق  المستثمرين  جمعية عالقات 
  الصناعة في حوكمة الشركات. وتتمثل رسالة "ميرا" في تعزيز سمعة أسواق رأس المال في الشرق األوسط وكفاءتها وجاذبيتها.

 
سالتها، فإن الجمعية تحمل على عاتقها التزام ا بتعزيز الحوار المتزايد فيما بين أعضائها، وتشجيعهم على تبادل وتبني  وفي سبيل تحقيق ر 

أفضل الممارسات في مجال عالقات المستثمرين. وبالشراكة مع األسواق المالية والهيئات الرقابية وغيرهم من المشاركين في السوق، تدعم 
  ل برامج التطوير المهني وإصدار الشهادات، فضال عن مجتمع عضويتها وشبكة من الفروع في أنحاء البالد.الجمعية الشركات من خال

 


