
 

 
ترويج للبورصة الكويت توقع مذكرة تفاهم مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 

 ألكاديمية بورصة الكويت اإللكترونية
 

 التوعية بسوق رأس المالمبادرة  ضمنلبورصة ل زيارات ميدانيةسيتلقون محاضرات و طالب الكلية 
 

ترويج لبهدف ا مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجياأعلنت بورصة الكويت إبرامها مذكرة تفاهم : 2019يناير ، 27 ،الكويت
عزيز الوعي بورصة الكويت بت التزام . وتأتي هذه الخطوة انطالقًا منبين طالب الجامعاتالكويت اإللكترونية بورصة ألكاديمية 

 حول سوق الكويت لألوراق المالية.
 

بوابة بهدف الترويج لهذه الالكلية في حرم وستفتح هذه االتفاقية المجال أمام بورصة الكويت إلقامة ورش عمل ومحاضرات 
 تعزيز مبادئ وأسس المعرفة المالية بين المستثمرين الجدد والمحترفين.التعليمية الرقمية المجانية، والتي تهدف إلى 

 
أخرى عريفية تكتيبات ومواد  فيرتو بستقوم بورصة الكويت للعلوم والتكنولوجيا، كلية الكويت داخل عرض منصات ومن خالل 

ما كوكيفية االستثمار واألدوات المتاحة في السوق. المعرفة بأساسيات سوق البورصة لتشجيعهم على اكتساب  الجامعة طالبل
زويد الطالب بتجربة تبهدف داخلها جوالت ميدانية ب لقيامطالب من الكلية لباستقبال ستقوم بورصة الكويت بموجب هذه االتفاقية 

 .التداول مباشرة لعمليات
 

ورصة الكويت على تركيزنا في ب"نواصل  :الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت السيد خالد عبد الرزاق الخالدذلك، قال وتعليًقا على 
ُندرك بأن  .الرامية إلى تطوير خطط السوق المستقبلية، ونعتبر ذلك أحد أهدفنا االستراتيجية األربعة توسيع قاعدة مستثمرينا

 ،هم لديناتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق األسخطوة رئيسية لسوق األوراق المالية هو بالعملية التعليمية المتعلقة بالنهوض 
لعلوم الكويت لتعاوننا مع كلية  ويتماشىفي الكويت. ومستدام سوق رأس مال مزدهر إيجاد في  اً محوري اً دور كما أنها تؤدي 

 ".ذه الرؤيةبشكل وثيق مع هبين الجيل القادم من المستثمرين  بورصة الكويت اإللكترونيةكاديمية أل للترويجوالتكنولوجيا 
 

بورصة  عاون معتوقيع االتفاقية "إن التعقب  رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البقاعينقال البروفيسور خالد ومن جانبه، 
سيمنح طالبنا الفرصة  لكسب مجموعة جديدة من المهارات في مجال  الكويت األلكترونية الكويت من خالل أكاديمية بورصة

روريًا ن هذا التعاون مع بورصة الكويت ُيعد ضإلى أ مشيرا،   ورياديةسوق المال نطمح من خاللها تخريج مهندسين بقدرات قيادية 
برامج ببدء ي الف مع رؤية كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيابشكل كبير هذا التعاون  يتوافق، حيث  ةمدروس معرفيةلخلق تجربة 

 ".في المستقبل القريب دارة األعمالا  و  المالية سبةجديدة في المحا



 

تمرار على أهمية اس مشددا، الحكومية والخاصةالكلية  ال تدخر جهدا في مد يد العون مع جميع الجهات »البقاعين  إلى أن  وأكد 
أمامهم  ، وتوفير السبلسوق العملبمستوى عالي من الثقافة  والتطور ومواكبة متطلبات  الطالبهذا التعاون من أجل أن ينعم 

 لتحقيق طموحاتهم وتمكينهم في المجاالت كافة.فاق وفتح اآل
 
 

 مجموعة واسعة من المواضيعبالمستثمرين ز توعية بهدف تعزي 2018في عام  تأسست أكاديمية بورصة الكويت والجدير بالذكر أن
مخاطر و اً من كيفية القيام بعمليات التداول، والتعريف بأخطاء االستثمار الشائعة، ، بدءلمساعدتهم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة

 Marketمراقبة السوق ) نافذة، مثل للمستثمرين على اختالف مستوياتهم المجانية مرافق تعليمية وتدريبية. توفر البوابة االستثمار
Watch) و ،( التداول االفتراضيVirtual Trading)،  لنشاط الحسابالملخص الدوري و (Statement of Account)  محفظة و

 ، وغيرها.(Portfolioالتداوالت )
 
 

 كادر : 
والدراسات  بكالوريوسبغرض توفير برامج  2016( هي جامعة خاصة أنشئت في سنة KCSTكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا )

يت تخصص وألول مرة في الكو  العليا المعترف بها دولًيا في مختلف مجاالت المعرفة ، مثل علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر
 هندسة االلكترونيات واالتصاالت يطرح كتخصص بكالوريوس لموائمة متطلبات سوق العمل المستقبلية. 

 
فة المزيد عن لمعر و  .www.boursakuwait.com.kw، يرجى زيارة الكويت اإللكترونيةأكاديمية بورصة  للتعرف أكثر على

  www.kcst.edu.kwبزيارة تفضلوا ، كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا
 

  -انتهى  -
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