
 
 
 
 
 
 

بين طالب جامعة الكويت  ترفع مستوى الوعي بأسواق المالبورصة الكويت 
 "أسبوع أسواق المال"خالل 

 

ت اديمية بورصة الكويأكعلى بوابتها التعليمية الرقمية " خالل البرنامج الشركة تسلط الضوء
 اإللكترونية" 

 
 ،اتطالب الجامع بين المال رأسحول أسواق تعزيزاً اللتزامها برفع الوعي : 2019 فبراير 10 الكويت،
 بجامعة األعمال إدارة كلية نّظمته الذي األول" أسبوع أسواق المال"برنامج  في الكويت بورصة شاركت
 .2019 فبراير 7 إلى 3 من الفترة في الكويت

التي و  ،المفيدة عملال ورشمجموعة من  الكويت بورصة من خبراءال من عدد ، أقاموخالل فترة البرنامج
 ،الموضوعات المتعلقة بالبورصة وأسواق المال العديد من حول متخصصة بمعلومات الطالبزّودت 

 راراتق. وستساهم المعلومات التي حصل عليها الطالب في اتخاذهم االستثمار مخاطرمثل التداول و 
 .في المستقبل مدروسة استثمارية

 :السنعوسي ناصر السيد الكويت بورصةفي  الواإلتص التسويق إدارة رئيس قال ذلك، على وتعليًقا
 ويتالك بجامعة األعمال إدارة كلية تنظمه الذي ‘أسواق المال أسبوع’ برنامج في مشاركتنا تعكس"

واق المال الوعي بأس تعزيز بأنُندرك  نحن. الكويت في قوي  رأسمال سوق  بتطويرالمتواصل  التزامنا
 الذين األفراد من المستثمرين منًا في تنشئة جيل جديد يًا جوهر أمر يمثل  الطالب بينوالمعرفة المالية 

في مثل  وُتضفي مشاركتنا. بكل ثقةغمار هذه التجربة لخوض  المناسبة والمعلومات األدواتيمتلكون 



 تراتيجيتنااسهذه األنشطة، باإلضافة إلى أكاديمية بورصة الكويت اإللكترونية، المزيد من الزخم على 
 ."والدوليين المحليين المستثمرين جذبالرامية إلى 

، "اإللكترونية اديمية بورصة الكويتبورصة الكويت بالترويج لبوابتها اإللكترونية التعليمة "أككما قامت 
 ومواد تيباتك ، وتم توزيعالجدد األفراد المستثمرين بينتعزيز الوعي بأسواق المال  إلى تهدف والتي

 الستثمارا أدوات ، والتعرف علىلتداولا أسس تعّلم على لتشجيعهم الجامعات طالبال بين تعريفية
 .المال رأس سوق  في المتوفرة المختلفة

 االجتماعية ةالمسؤولي استراتيجية مع وثيق بشكل البرنامج هذا في الكويت بورصة مشاركة تتماشىو 
اغم هذا يتن كما. التعليمية الخاصة بأسواق المال هامبادرات عمل إطار تحدد والتي ،بالشركةالخاصة 

 بورصة لىإ الشركة تحويل إلى تهدف والتي الكويت بورصة في األجل طويلة تطويرال خطة مع النشاط
 لشفافيةا وزيادة الممارسات أفضل تطبيق خالل منجاذبة للمستثمرين األجانب  ووجهة رائدة إقليمية
 .المصلحة أصحاب لصالح

تعزيز الوعي التجاري  بهدف 2018 عام في تأسست الكويت بورصة أكاديمية أن بالذكر والجدير
 رأس سوق  يف والمالي. ويشكل ذلك أحد العوامل الرئيسية التي تدفع المستثمرين األفراد إلى االستثمار

 تعليمية قمراف المجانية البوابة توفرو . الحديثةاالستثمارية  األدوات من العديد توفير خالل من المال
 والتداول ،(Market Watch) السوق  مراقبة نافذة مثل مستوياتهم، اختالف على للمستثمرين وتدريبية

 .وغيرها ،(Portfolio) التداوالت ومحفظة ،(Virtual Trading) االفتراضي

 -انتهى  -


