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مركز إنفجن للتدريب وبورصة دبي للذهب والسلع يطلقان أول كلية تداول في
دولة المارات
دبي 26 ،فبراير  :2017أعلن "مركز إنفجن للتدريب" و"بورصة دبي للذهب والسلع" التابعة لمركز دبي للسلع
المتعددة ،اليوم عن إطلق "كلية التداول" ،وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تثقيف المهنيين المختصين في الس واق
المالية.
وسيسهم هذا التعاون بين مركز إنفجن وبورصة دبي للذهب والسلع في تقديم مزيج متميز من المحاض رات وورش
العمل ،بهدف تزويد الطلب بالمعارف والخبرات اللزمة للتداول دوادارة الستثمارات بشكل مسؤول.
وسيكتسب طلب "كلية التداول" خبرات عملية في السوق المالية من خلل التدريب بالمحاكاة ،وسيستفيدون من
الحية من خلل تداول المنتجات المالية إلكترونيا ضمن محافظ استثمارية تجريبية.
الوصول إلى السواق العالمية ة
كم ا سيدرس ون مناه ج نظري ة تغط ي مختل ف ج وانب الت داول دوادارة المخ اطر ف ي أس واق الم ال العالمي ة بإش راف
خبراء مؤهلين.
ويمك ن لخريج ي الكلي ة تق ديم طلب اتهم للمش اركة ف ي برام ج الت دريب ال داخلي ض من المؤسس ات المالي ة المختلف ة
التابعة لشبكة "كلية التداول" وشركائها.
وشدد جورانج ديساي ،الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع ،على أهمية حماية وتعليم المستثمرين بالقول:
"تعت بر الس واق المالي ة حج ر الس اس للنم و القتص ادي .وبص فتها بورص ة ت داول المش تقات الول ى ف ي منطق ة
دور محوريا في تطوير سوق المشتقات من خلل توفير خدمات
الشرق الوسط ،لعبت بورصة دبي للذهب والسلع ا
تعليمية مستمرة للمشاركين في السوق ،بمن فيهم المتداولون والوسطاء والمجتمعات التجارية.
ومع التطور المستمر الذي تشهده الدوات والنظريات المالية في مواجهة بيئة القتصاد الكلي المليئة بالتحديات،
نرى في التعليم محركا أساسيا لنمو وتطور الس واق المالية .ونحن على ثقة بأن مبادرة كلية التداول ستسهم في

تعزيز الثقافة المالية في أوساط المستثمرين القليميين ،وتحسين مستويات فهمهم لديناميكيات التداول ،والهم من
ذلك أنها ستساعد في تطوير ق ارراتهم الستثمارية ومهاراتهم في مجال إدارة المخاطر".
م ن ج انبه ،أك د ب روس ب اورز ،أح د كب ار الم دربين ف ي "كلي ة الت داول" ،عل ى أهمي ة توفير منص ة تعليمي ة متمي زة
ومص ممة بعناي ة ،ق ائل " :ف ي ض وء التعقي د المتزاي د ال ذي تش هده الس واق المالي ة يوم ا بع د ي وم ،فم ن الض روري
بالنس بة للمش اركين ف ي الس وق ،س واء الح اليين أو المحتملي ن ،أن يط ةوروا مه اراتهم بش كل مس تمر لمواكب ة أح دث
التوجهات في السوق  .وتهدف دوراتنا التعليمية إلى تزويد المشاركين بالدوات اللزمة لدخول المنافسة بكفاءة ،إذ
نوفر له م تجربة تدريبية فري دة في مجال التداول في الس واق المالية من خلل البني ة التحتية الحديث ة والتقني ات
المتط ورة ل دينا" .ويعت بر ب روس م ن المش اركين النش طين ف ي الس واق المالي ة ،ول ديه خ برة تزي د ع ن  20عام ا
كمتداول ومحلل ومحاضر في هذا المجال.
لمزيد من المعلومات حول الدورات المتوفرة ،يمكنكم زيارة www.tradingcampus.ae
انتهى-نبذة عن كلية التداول:
حية في السوق.
تختص كلية التداول في توفير التدريب العملي لتوسيع المعرفة في السواق المالية من خلل دورات عملية ة

ونستخدم ضمن منصة واحدة أجه زة محاكاة وأكثر من  100استراتيجية تداول .ونركز على تطوير وتدريب الطلب بما

يتواف ق م ع مع ايير الس واق العالمي ة م ن خلل ت وفير مناه ج مختلف ة ح ول خوارزمي ات الت داول ،والتحلي ل الفن ي ،والتحلي ل
الدين ،دوادارة المخاطر ،والمحافظ الستثمارية.
الساسي ،وأسواق ة
نبذة عن بورصة دبي للذهب والسلع:
تأسست بورصة دبي للذهب والسلع في عام  2005كأول بورصة لتبادل مشتقات السلع في المنطقة والوحيدة التي تسمح
للمت داولين بتس وية المع املت ض من منطق ة الخلي ج .وق د لعب ت بورص ة دب ي لل ذهب والس لع دو ار رائدا ف ي تط وير الس وق
القليمية لمشتقات السلع .وتعد بورصة دبي للذهب والسلع شركة تابعة لمركز دبي للسلع المتعددة ) ،(DMCCوهي مبادرة
استراتيجية من حكومة دبي ،مع تفويض لتعزيز تداولت السلع الساسية عبر المارة من خلل توفير البنية التحتية المادية
والمالية والسوق والخدمات اللزمة .بورصة دبي للذهب والسلع هي بورصة إلكترونية بالكامل لتداول العملت والمشتقات
بقاع دة تح وي  267عض وا م ن مختل ف أنح اء الع الم ،تق دم عق ودا آجل ة وعق ود خي ارات تغط ي قطاع ات المع ادن الثمين ة
وقطاعات الطاقة والعملت .لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.dgcx.ae
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