
 بیان صحفى البورصة تختتم برنامجها التدریبي للدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهیل التنفیذیین  للقیادة باألكادیمیة
 الوطنیة للتدریب

 
 الدكتور فرید : نعمل بالتعاون مع األكادیمیة على تزوید قیادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة في  النمو والتنمیة

 االقتصادیة
 

 المدیر التنفیذي لألكادیمیة: التعاون مع البورصة یدعم جهودنا في تنویع معارف وخبرات التنفیذیین  في شتى المجاالت
 

 اختتمت البورصة المصریة برنامجها التدریبي  المقدم للدفعة الثالثة " ٦٥ متدرب " من البرنامج الرئاسي لتأهیل التنفیذیین
 للقیادة باالكادیمیة الوطنیة للتدریب ، والذي تضمن ٦ محاضرات على مدار ثالثة أیام متتالیة ، تضمنت جزء أكادیمي وأخر

 تطبیقي عملي من خالل نموذج محاكاة عملیة التداول في البورصة.
 

 حیث ألقى الدكتور محمد فرید رئیس البورصة المصریة محاضرة في ختام البرنامج التدریبي بحضور الدكتورة رشا راغب
 المدیر التنفیذي لالكادیمیة الوطنیة للتدریب.

 
 حیث رحبت الدكتورة رشا راغب المدیر التنفیذي االكادیمیة، بالدكتور محمد فرید، رئیس  البورصة المصریة، وأكدت على

 أهمیة البورصات في توفیر التمویل الالزم للكیانات االقتصادیة  لدعم تحقیق مستهدفات خطط التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة،
 فالتعاون مع البورصة یدعم جهود االكادیمیة في تنویع خبرات ومعارف التنفیذین في شتى المجاالت وباالخص المرتبطة

 بأسواق المال.
 

 فیما استعرض الدكتور محمد فرید، هیكل برنامج االصالح االقتصادي الوطني الشامل غیر المسبوق الذي تنفذه الحكومة
 المصریة منذ عام ٢٠١٦ ، والذي  تضمن مزیج متكامل ومتناغم من السیاسات االقتصادیة المالیة والنقدیة والتشریعیة وكذا

 االصالحات الهیكلیة بالتوازي مع سیاسات الحمایة والضمان االجتماعي.
 

 لیؤكد أن  كافة العلوم االقتصادیة تشترط لنجاح  برامج االصالح االقتصادي ضرورة تضمنها  اجراءات وأدوات وسیاسات
 تسهم في  تخفیف  اي ضغوط تنتج عن برامج االصالح، وهو ما تضمنه برنامج االصالح االقتصادي المصري.

 وبحسب دكتور فرید" : نعمل بالتعاون مع األكادیمیة على تزوید قیادات المستقبل بالمعرفة بدور البورصة في دعم برامج
 النمو والتنمیة االقتصادیة، وكذا أساسیات االدخار واالستثمار ".

 
 تابع رئیس البورصة أن ألسواق المال دورا كبیرا في مساندة خطط الدولة لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة عبر

 مساعدة الشركات في مختلف القطاعات االقتصادیة في الوصول الى التمویل الالزم لزیادة حجم أعمالها ومن ثم توفیر وظائف
 جدیدة وزیادة القدرات اإلنتاجیة للبالد.

 
 تضمن البرنامج التدریبي على ٦ محاضرات تتضمن تعریف المتدربین بالبورصة وكیفیة عملها ودورها في االقتصاد

 وموقعها في المنظومة االقتصادیة، وكذا أساسیات التداول واالستثمار واالدخار، وكذا تعریف المتدربین على كیفیة استخدام
 نموذج محاكاة یمكنهم من التعامل واالستثمار بیعا وشراء لالوراق المالیة المقیدة.

 
 جدیر بالذكرأن البرنامج الرئاسي لتأهیل التنفیذیین للقیادة یهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالیة للدولة، قادرة على فهم

 واستخدام اآللیات الحدیثة في رسم السیاسات وإدارة عملیة اتخاذ القرار وتطبیق نمط تفكیر حدیث متماشًیا مع أحدث التطبیقات
 والنماذج الدولیة الناجحة مما یجعلهم قادرین على تبوأ المناصب القیادیة المختلفة.



 
 تخرج 190 متدرب في الدفعة األولى في شهر ینایر 2018، ونحو  79 متدرب في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة

 الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدرب سیتم تدریبهم لمدة عام ُمقسم إلى 9 أشهر تدریب نظري، و3 أشهر تدریب
 میداني.

 
 التعاون بین البورصة المصریة واالكادیمیة الوطنیة للتدریب یأتي تطبیقا لالستراتیجیة التعلیمیة التي وضعتها األكادیمیة

 الوطنیة للتدریب والتي تعتمد على إیجاد شراكات متعددة مع كافة األطراف ذات الصلة لالستفادة من خبراتهم في خلق أجیال
 .جدیدة من التنفیذیین وتأهیلهم للقیادة المؤثرة مسلحین بكافًة المهارات التي یتطلبها سوق العمل

 
 


