
 
 

 

   
 
 
 
 
 

 ،تحية طيبة وبعد 
 األسواق المالية المستدامة الموضوع:

 

سهم في ت والتيالمال في تطوير أسواق البناءة  جهودكم لمؤسستكم علىأن نعرب عن خالص تقديرنا بدايًة نود 
وحوكمة الشركات  العالمية في القطاع المالي معايير التنافسية ومواكبة لمنطقةلمستدام القتصادي النمو االتحقيق 

  المساهمة العامة وتمكينها من مواجهة التحديات االقتصادية العالمية. 
 

 سواق المال وذلكأكما نعلم جميعا بأن الشفافية والحوكمة لها دوراً اساسياً في الحفاظ على ثقة المستثمر في 
تطوير تحديد المخاطر، والمساهمة في بالتعرف على المعلومات العامة لمن خالل السماح للمستثمرين 

لنمو االقتصادي ا تطوير مسارشرط أساسي في  و، وهالمستدام االستقرار المالياالستراتيجيات التي تساهم في 
 . اضطرابات السوق الناتجة عن التحديات المالية لمواجهة

 

 بتقديمداتاماتكس بالتعاون مع شركائها في هذا اإلطار ولدعم المعرفة والثقافة المالية واالقتصادية للمنطقة، تتشرف 
الذذي  عشر ألسواق المال وشركات المساهمة العامةة بةدول مس ةل التعةاوخ الي يسة  الرابعالمؤتمر 
الحديثذة  تجاهذاتالإاالسذتراتيجيات وأهذم ة ووكمذبذدبي، حيذي يتنذاول دور الشذفافية والح 8 2020يناير  15يعقد في 

وعالقذات ألعمال االخرى وذلك لتطوير ا ةالمالي ةجهود التنظيميوال المساهمة والشركات سواق المالية المستدامةلأل
وفقذاً المسذاهمة تطذوير الحوكمذة فذي الشذركات أفضل الممارسات في سيستعرض  ، كماوالمستثمرين المتعاملين

 .تنافسية واإلرتقاء بمسارها اإلقتصادي والتنمويالعالمية لتحقيق ال ألحدث المعايير
 

وبالتزامن مع إنعقاد هذا الحدث الدولي، سيقوم معهد جائزة الشرق األوسط للتميز بتكريم المؤسسات الفائزة هذا 
 وشركات المساهمة العامة. عشرة لتميز أسواق المال الرابعةبجائزة الشرق األوسط 

 

القيادات، اإلداريذة ة وتعد مشاركالهام، هذا المؤتمر هذا في تكم يشرفنا مخاطبتكم بخصوص مشارك ،بهذه المناسبة
أفضذل حول فرصة للتباحي  خرىوالجهات المعنية األ الشركات المدرجةوأسواق المال ، ن قطاعات البنوكموالتنفيذية 

تقرار فذي األداء والمسذاهمة فذي رسذم الممارسات وتبادل المعرفة والخبذرات ومناقشذة اسذتراتيجيات تحقيذق االسذ
 معالم مستقبل أسواق المال وشركات المساهمة العامة.

 

 ام ين المشاركة
 وتفض وا بقبول فائق اإلحترام والتقدير،

 
 ع   الكمال                                                                                                         
 المدير العام                                                                                                       

 
 



 
 

 

 مع ومات الحدث
 

  بدبي 8 2020يناير  15 : الحدث تاريخومكاخ 
 المعنية الهيئات والمؤسسات و البنوك ، مؤسسات القطاع اإلستثماري  : المؤسسات المشاركة

 نخبة من المتحدثين والخبراء يشاركون بأوراق عمل ودراسات ميدانية   : المتحدثين
 تمنح شهادات الحضور  للمشاركين : شهادات الحضور
  www.datamatixgroup.com : برنامج المؤتمر

 

 عن المؤتمر  نبذة
 

ثقة المستثمر الحوكمة االقتصادية، الشفافية والرقابة المالية تمثل عوامل حاسمة لتطوير األداء القتصادي وتعزيز 
شرط الحوكمة الحديثة هي ، المستدام ستقرار المالياألتطوير االستراتيجيات التي تساهم في والمساهمة في 

تطوير وفي إطار ، اضطرابات السوق الناتجة عن التحديات المالية مواجهةللنمو االقتصادي ا تطوير مسارأساسي في 
ترسيخ نظم الحوكمة وإصالح قطاع الشركات، وتطوير أسواق المال، عبر أسواق المال على أسس وقواعد متطورة 

مواكبة المنهجيات اإلدارية وفق المعايير لمؤتمر ليأتي إنعقاد اوزيادة األنشطة االستثمارية ومعدالت النمو اإلقتصادي، 
 المساهمة. شركات اتطوير ممارسات الحوكمة في أسواق المال ووالمعتمدة في القطاع االقتصادي واالستثماري، 

 

هذا وفي سياق دعم استراتيجيات التنمية المستدامة، ونحو  مزيد من  االستقرار االقتصادي والمالي لمواكبة أحدث 
اهات المالية وفقا ألعلى المعايير الدولية المعتمدة في القطاع االقتصادي واالستثماري. يعد الحدث منصة هامة االتج

 تطوير استراتيجيات الشفافية واالستقرارو تجمع بين القادة لمناقشة مستقبل األسواق المالية والشركات العامة
 ةجهود التنظيمياللمناقشة  للمؤسساتمنبر دولي ، ويعد الحدث التنمية المستدامة المتنوعةمزيد من نحو   المالي

 .والمستثمرين وعالقات المتعاملينألعمال التجارية والتباحي حول تطوير ا ةالمالي
 

  
 أهداف المؤتمر

  الشفافية في األسواق الماليةو الحوكمة ق المالية:اسوالمنافسة في األاستراتيجيات تطوير  
  االقليمي والعالمي تعزيز االستقرار الماليأسواق المال واستراتيجيات 
 استعراض الممارسات االقتصادية الهامة في إدارة األسواق المالية والمصرفية 
 استعراض نجاح التحول االقتصادي على أساس الخبرات والتخطيط للمستقبل 
 المدرجة في حركة التنمية االقتصادية التعرف على االستراتيجيات الرامية إلى تفعيل دور الشركات 
 استعراض استراتيجيات لتطوير وزيادة معدالت النمو االقتصادي واألنشطة االستثمارية 
  اإلقليمية والعالمية  المالية التطوراتاستعراض أحدث 
 و أسواق المال  الشركات المدرجة المطالب التي تواجه   
 العالقات المالية والتجارية االستثمار، وتعزيزشراكة لزيادة تدفقات العالقات  تطوير 

 

 المشاركة مزايا
 

 فرصة ممتازة للنقاش وتبادل الخبرات والممارسات مع الجهات المعنية 
 عقد الشراكة وتبادل المعرفة مع المؤسسات اإلقليمية والدولية 
  العامةالتواصل مع قطاع عريض من المشاركين، الخبراء في األسواق المالية والشركات 
  االستفادة من نقل الخبرات القيادية  

http://datamatixgroup.com/Conference/Events/ar/EventsHome.aspx?zwx=Du0kRGs6qYImghLN


 
 

 

 ف  المؤتمر لماذا مشاركة مؤسستكم 
 

  جديد من يطمح الحدث لتطوير عصروعاماً على نجاح الحدث كملتقى هام للقادة،  14حيي نحتفل بمرور 
 .  تعزيز االستقرار الماليبأسواق المال واستراتيجيات  النهوض ودعمبتكارية الستراتيجيات االا
 

 الحضور 
 

  مدراء وقيادات المؤسسات الحكومية المعنية  
  الشركات المساهمة رؤساء وأعضاء مجالس إدارات  
 رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمؤسسات المالية 
 رؤساء وأعضاء مجالس إدارات البورصات واالسواق المالية 
 والرقابة المالية رؤساء ومدراء و مدققي الرقابة المالية في دواوين المحاسبة 

 رؤساء الشركات، مدراء الصناديق االستثمارية ومدراء إدارات اإلستثمار 
 المدراء الماليين ومدراء التدقيق الداخلي في القطاعيين العام والخاص 
   المستثمرين ومدراء ادارة الثروات والمتخصصين 
 إلستثمارالعاملون في قطاع البنوك واإلستثمار والمعنيين بقطاعات المال وا 
 مدراء إدارات اإلدراج في سوق المال ومدراء إدارة عالقات المستثمرين 
 كافة المعنيين بقطاعات المال واألعمال 

 

    المؤتمر ف  والمشاركة الحضورخيارات 
 

 شخصين  حضورل دوالر: 800 االول اإلختيار
    واحد مشارك لحضور دوالر : 450 الثان  اإلختيار

 

  إرشادات عامة وإجراءات التسسيل 
 

  حجزالضذرورة إستكمال إجراءات التسجيل مبكراً لضمان  
 .يجب أن تُدفع جميع الرسوم مبكراً لتأكيد الحجز 
  أيام من بدء المؤتمر. 10يجب أن تتم عملية اإللغاء قبل 
  .لمزيد من المعلومات ومتابعة آخر التحديثات برجاء مراجعة الموقع اإللكتروني 

 
 

 info@datamatixgroup.comالتواصل:  www.datamatixgroup.com  :ل تسسيل

 
 

 

 
 

http://datamatixgroup.com/Conference/Events/ar/EventRegistration.aspx?zwx=Du0kRGs6qYImghLN&zwp=0
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