
 
عرض مفي سوق األوراق المالية خالل  مستقبليةبورصة الكويت تسلط الضوء على الفرص ال
 والتكنولوجيا للعلوم الخليج امعةلجالفرص الوظيفية السنوي 

 

 ثمرمستقبل وظيفي منظرة معمقة حول المهارات واإلمكانات الالزمة لبناء جين يوالخر  للطلبة قدمت الشركة
 

حول أسواق المال ودعم المواهب : تأكيدًا على التزامها المستمر بتطوير الوعي 2019مارس  11الكويت، 
الفرص الوظيفية من معرض  21التي ستقود سوق المال الكويتي، شاركت بورصة الكويت في النسخة الـ  ناشئةال

 الجامعة. مارس في حرم 7و  6السنوي لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، والذي ُأقيم يومي 

كل عام الطالب والباحثين عن فرص وظيفية مميزة، تماشيًا  يجذبفي المعرض، الذي الشركة وتأتي مشاركة 
ركة في تطوير لمشامن االعقول الكويتية الشابة، وتمكين الجيل الجديد مع جهود الشركة المستمرة في استقطاب 

 اقتصاد البالد.



الكويت الضوء على فرص العمل المتاحة في سوق رأس  المعرض، سلطت بورصةفي منصتها  من خاللو 
 التي القدراتو  المهارات على معمقة نظرة والخريجين لطالبل تقديم ذلك، إلى باإلضافة .ةالمزدهر  الكويتية المال

 .هذا القطاع في ومجزى  واعد مستقبل بناء من ستمكنهم

 بهدف ، وذلك"بورصة أكاديمي أونالين"المجانية تها اإللكترونية التعليمية بواب الكويت بورصة استعرضت كما
معرفة أكبر بأساسيات التداول واالستثمارات المختلفة التي يقدمها سوق األوراق  اكتساب علىالطلبة  تشجيع
على اختالف  ألفرادا المستثمرين بينبالتمويل والتداول  الوعي إلى تعزيز البوابةهذه  تهدفو . في الكويت المالية

 تعليمية قمراف األكاديمية وتوفر. الحديثة االستثمارية األدوات من العديد توفير خالل من، وذلك مستوياتهم
 ،(Virtual Trading) االفتراضي والتداول ،(Market Watch) السوق  مراقبة نافذة مثل للمستثمرين وتدريبية
 .وغيرها ،(Portfolio) التداوالت ومحفظة

:  روميالسيدة خولة ال اإلدارية والمشتريات والخدمات ،قطاع الموارد البشريةقالت رئيس  ذلك، على وتعليًقا
 ويت،الك في المال رأس سوق االرتقاء بمكانة  إلى الراميةالجهات  طليعة"لطالما كانت بورصة الكويت في 

 للعلوم يجالخل لجامعة السنوي  الوظيفية الفرص معرض في مشاركتنا تمثلحيث . وتحقيق مستقبل مشرق 
عديد من األفكار ال لتقديم ممتازة فرصة ، إذ وفر لنا المعرضالشاملة أهدافنا تحقيق نحو هامة خطوةوالتكنولوجيا 

 مستقبلتحقيق ل سعيهم فيالوجهة الصحيحة توجيه دّفة مستقبلهم نحو  على لمساعدتهم والخريجين للطالب
 بين لماليةا األوراقبسوق  مستوى الوعي ةدزياساعدتنا على  قّيمة منصةلقد كان المعرض بمثابة . ناجح مهني

 تحويل لىإ تهدف التي األجل طويلة السوق  تطوير خطة استكمال وبالتالي لمستثمرين،المستقبلي ل جيلال
 ."األجنبي لالستثمار جذابة ووجهة رائدة إقليمية بورصة إلى الشركة

تضمن تمع مسؤوليتها االجتماعية التي يتناسب هذا وكانت بورصة الكويت قد أطلقت العديد من المبادرات بما 
 ألولا وشاركت بورصة الكويت مؤخرًا في برنامج "أسبوع أسواق المال"التعليمية. التوعوية و مبادرات حزمة من ال

 موظفي من عدد ، حيث أقام2019 فبراير في الكويت بجامعةالعلوم اإلدارية  كلية ه نادي التمويل فينّظم الذي
الموضوعات  العديد من حول متخصصة بمعلومات الطلبةزّودت  العمل مجموعة من ورش الكويت بورصة

 ستثماريةا اتخاذهم قراراتساعدهم على مما ، االستثمار مثل التداول ومخاطر المتعلقة بالبورصة وأسواق المال،
 .مدروسة في المستقبل

 -انتهى -

 


