
 
 

 
 بهدف جذب المتفوقين علميًا في التخصصات المالية واالقتصادية

 " الخامس"حديثي التخرج  من برنامج وطالبة طالبا  عشرين تستضيف بورصة الكويت 

 
لمشاركة ل الواعدة كفاءات الوطنيةبزيادة الوعي في أسواق المال، واستقطاب الانطالقًا من هدفها المتمثل  :2019يناير  28 –الكويت 

ج "حديثي التخرج برنامومتدربة من متدربًا عشرين استضافت بورصة الكويت أكثر في التخصصات المالية واالقتصادية، بشكل فعال 
لكها تهدف إلى اطالعهم على المهارات والخبرات التي تمتجلسة تثقيفية ضمن  ، وذلكهيئة أسواق المال الكويتيةالخامس" الذي أطلقته 

 . ضمن تجربة ُتعتبر رائدة على مستوى المنطقة ، وذلكبورصة الكويت

نحو آفاق لة باقتصةةةةةةةةةةاد الدو بالمعرفة الالزمة لالرتقاء إطار تزويد الكوادر المحلية في وبورصةةةةةةةةةةة الكويت ويأتي هذا التعاون بين الهيئة 
طالع المتدربين على متطلبات بيئة العمل "2035"الكويت الجديدة رؤية جديدة تواكب  ورًا يشةةةةةةهد تطفي سةةةةةةوق المال الكويتي الذي ، وا 

 خالل السنوات القليلة الماضية.بوتيرة متسارعة 

سةةةةةةةواق المال أيسةةةةةةةعدنا أن نتعاون م  هيئة : "الكويت لبورصةةةةةةةة التنفيذي الخالد الرئيس عبدالرزاق خالد /السةةةةةةةيدوتعليقًا على ذلك، قال 
عامة التي تحقيقًا لألهداف ال ثمار في رأس المال البشةةةةري المحليبهدف االسةةةةت واسةةةةتضةةةةافة متدربين من برنامج حديثي التخرج الخامس

ألهداف اوتطوير االقتصةةاد الكويتي والمشةةاركة في تحقي  في عملية البناء حد األركان األسةةاسةةية أل اً تعزيز ، و تأسةةسةةت الشةةركة من أجلها
 ".ية للدولة على الصعيدين المحلي واإلقليميالتنمو 

جازات أنشةةةطة الشةةةركة والخدمات المختلفة التي تقدمها واإلنالتعرف على فرصةةةة زيارتهم لمقر بورصةةةة الكويت وُأتيحت للمتدربين خالل 
ديدة التي ّقدمت واإلضافات الجعمليات التداول ، باإلضافة إلى بعض تفاصيل المتميزة التي حققتها على مدى السنوات القليلة الماضية

عن كثب على  التعرفكذلك للمتدربين  تسةةةةةةةةنىوقد في إضةةةةةةةةافة المزيد من القيمة إلى الخدمات التي تقدمها.  اً كبير  اً مؤخرًا وكان لها أثر 
بكل من خاصةةةةةةةةةة المهام والولائف ال، إضةةةةةةةةةافة إلى (OTCالتقسةةةةةةةةةيمات الجديدة للسةةةةةةةةةوق، ونلام تداول األوراق المالية  ير المدرجة  

  .قطاعات بورصة الكويت



 
 

 الرسةةالة لتصةةل ويقيةتسةة اسةةتراتيجيةمن خالل الشةةركة وأهدافها الرئيسةةية بهذا وسةةتسةةتمر شةةركة بورصةةة الكويت في رف  مسةةتوى التوعية 
 ممكنة. جماهيرية قاعدة أوس  الى المؤسسية

  /https://www.boursakuwait.com.kwللمزيد من المعلومات حول بورصة الكويت وأنشطتها، الرجاء زيارة الموق  اإللكتروني 

-انتهى-  

https://www.boursakuwait.com.kw/

