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الحوكمة البيئية  الضوء على أهمية يسلطون عالقات المستثمرين في الشرق األوسط  جمعية قادة 

 رأس المال المتنامي  سوق  داخل الشركات واالجتماعية وحوكمة
 

سلط الضوء على آخر التطورات في المشهد اإلقليمي للعالقات الدولية مع  المؤتمر السنوي لجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط ي   •

 . الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات  على تركيز خاص

العالقات الدولية في المنطقة، بما في ذلك بلدنا، بنك أبوظبي األول،   قادةم كر  ت    عالقات المستثمرين في الشرق األوسط جمعية جوائز •

 . موغيره )إس تي سي(،  ، موبايلي، شركة االتصاالت السعوديةمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية

 

بنجاح النسخة الثالثة عشرة    وسط اختتمت جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األ اإلمارات العربية المتحدة:    – ، دبي  2021أكتوبر   26

.  إلى العالقات الدولية"   الحوكمة البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات  : منأوديسة "تحت شعار  هذا العام  من مؤتمرها السنوي الذي ع قد  

والمستثمرين ومحللي  درجة  الشركات الم  إلى جانب  المنظمين في المنطقة    أبرز  من  يواصل مؤتمر الجمعية السنوي، الذي حضره نخبة

عبر أسواق رأس  إظهار األهمية المتزايدة التي تلعبها العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة في جذب االستثمار  ،  البحوث والمستشارين

 والحفاظ على نموه. المال 

 

ذات صلة بمجتمع   بموضوعات    اش جلسات بحث ونقالعالقات الدولية في الشرق األوسط    لمتخصصي أكبر تجمع    المؤتمر الذي ي عد  تضمنو

 التي نعمل بها.  الطرقة رقمنة جهود خاص على دعم االستدامة و مع التركيز بشكل   ،عالقات المستثمرين

 

  اإلشادة بجهود لجمعيتنا  ا  "من المهم دائم  : وقال أندرو تاربوك رئيس جمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط خالل كلمته الترحيبية

النظام األوسع  دعم  اإلقليمي  لسوقنا  جدا     .  البيئي  أبرز اليوم  نحن محظوظون  من  كوكبة  إلى    بمشاركة  البورصات  من  لدينا  المتحدثين 

الذين يساعدوننا في فهم مجتمع االستثمار والتفاعل   الممثلين لقطاع البيعجميع وسطاء الدعم المهمين لدينا بما في ذلك   ،وأيضا   ،المصدرين

 . "نأصحاب المصلحة اآلخري  ومع معه

 

 ، ينوالحالي   المصدرين الجدد  قبل  من  بالنشاطاتأسواق رأس المال    تعج  حيث  هذا العام تقدما  متزايدا    لقد لحظنا: "في كلمته الختامية  وقال

من جانب    ا  متزايد  إقباال    . كما لحظنافرص زيادة رأس المال األخرى أو في الطرح األولي لالكتتاب العام  أنه ال يوجد نقص في  ب   مما يؤكد

  ا  أسواق  أن هناك   حيث   أكبر  بأن المستثمرين لديهم خيارات   إقرارا    ،وبالطبع  د، عدد أكبر من المستثمرين الدوليين من المؤسسات واألفرا

الحوكمة،    اعتماد كبير على نظمة حيث يوجد  نحن نعمل في أسواق رأس المال الم  وتأتي المسؤولية،  مع الفرصة  إذا ،  .  ة أخرى خارج المنطق

المستثمرين  يوه قبل  المتوقع من  السلوك  بين  و  ،النوع الصحيح من  تزايدا   المصلحة اآلخرين،  التي تشهد  السياسات،  ص  وأصحاب  ناع 

 ". وأخيرا  المستثمرين من العامةكبار المستثمرين، و - على سبيل المثال ال الحصر -البورصات،  والمنظمين، و

 

، ومحمد الرميح، في بريطانياوزير العمل والمعاشات والشمول المالي    ،جاي أوبرمان  المؤتمرالمتحدثين الرئيسيين في    كان من بين  أيضا ،

من  ، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك أبوظبي األول، باإلضافة إلى متحدثين  لشركة تداول السعوديةالرئيس التنفيذي  

إيمان عبد الخالق، الرئيس المشارك  وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط،    التنفيذية العليا من بينهم   ذوي المناصب

، رئيس قسم األبحاث وكبير ييجة حقدلشرق األوسط وإفريقيا في سيتي جروب، وخ ألسواق رأس مال الديون في وسط وشرق أوروبا وا

 االقتصاديين في بنك اإلمارات دبي الوطني. 

 

جمعية    جوائز  توزيع  حفل   تضمنتسلسلة من حلقات النقاش والحوار    المؤتمر، تم تنظيمالموسع في  خطابات الرئيسية  الإلى جانب جدول  

نتائج استطالع الفريق التنفيذي   على  ، والتي اعتمدت نتائجهاألوسط السنوي بالشراكة مع المستثمر المؤسسيعالقات المستثمرين في الشرق  

مت جوائز هذا العام العديد من الشركات الرائدة في المنطقة والبورصات  كر  وقد  .  2021الناشئ في أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا لعام  

الدولية  وقادة  بن   العالقات  بينهم  أبوظبي األول، من  التجاريو  ك  أبو ظبي  الراجحيو  ،بنك  الحبيب  و  ، مصرف  الدكتور سليمان  مجموعة 

لشركة  الجائزة الكبرى ل  فئة   مثل  مختلفة   عبر فئات  وذلك  ،  "بلدنا"الجديد    والعضو   ،شركة االتصاالت السعوديةو  ،موبايلي، وللخدمات الطبية

 أفضل خبير في عالقات المستثمرين. فئة أفضل تقرير سنوي، و وفئة الشرق األوسط،   في الرائدة لعالقات المستثمرين 

 

  قطاع بتحسين    تلتزم، منصة  2008الذي تأسس في عام    ،السنويجمعية عالقات المستثمرين في الشرق األوسط  مؤتمر وجوائز    يعتبرهذا و

أصبح  وقد  اء بين الم صدرين والمنظمين وبورصات األوراق المالية والمحللين والمستثمرين.  يل الحوار البن  العالقات الدولية من خالل تسه
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الشفافية في أسواق رأس  عنصر   تعزيز ، فضال  عن لجهات المعنية والتفاعل فيما بينهممشاركة أصحاب المصلحة وال ا  الحدث السنوي حافز

 .إقليميا  المال 
 

 

 -انتهى-

  جمعية عالقات المستثمرين بالشرق األوسط حول  
في حوكمة  جمعية عالقات المستثمرين الشرق باألوسط )ميرا( هي منظمة مستقلة غير ربحية تهدف إلى تعزيز مهنة عالقات المستثمرين ومعايير الصناعة  

  وجاذبيتها. الشركات. وتتمثل رسالة "ميرا" في تعزيز سمعة أسواق رأس المال في الشرق األوسط وكفاءتها
 

ي أفضل الممارسات  وفي سبيل تحقيق رسالتها، فإن الجمعية تحمل على عاتقها التزاًما بتعزيز الحوار المتزايد فيما بين أعضائها، وتشجيعهم على تبادل وتبن
وق، تدعم الجمعية الشركات من خالل برامج  في مجال عالقات المستثمرين. وبالشراكة مع األسواق المالية والهيئات الرقابية وغيرهم من المشاركين في الس

  التطوير المهني وإصدار الشهادات، فضال عن مجتمع عضويتها وشبكة من الفروع في أنحاء البالد.
 

 


