
Bankmed  في إطار تبادل العمالت األجنبية عبر االنترنت للجامعات الثانيةيختتم مسابقته 

 تماشياً مع استراتيجيته لدعم الشباب في مسيرتهم التربوية والمهنية، اختتم – 2017أيار،  5بيروت في 

Bankmed  خالل حفل أُقيم في  العمالت األجنبية عبر االنترنت للجامعات تداولمسابقته األولى في إطار

. وقد شارك في هذا الحفل مجموعة من األساتذة 2017 ،أيار 5مركزه الرئيسي في كليمنصو في 

 (AUB)في هذه المسابقة، الجامعة األمريكية في بيروت  الجامعات المشاركةمن  واإلداريين الجامعيين

عدد من المدراء إضافة إلى  (USJ)وجامعة القديس يوسف  ، (LAU)والجامعة اللبنانية األمريكية

  .الفائزينالذين أثنوا على أداء  Bankmedالتنفيذيين في 

الفائزين الذي هنأ  Bankmedالسيد محمد الحريري، رئيس مجلس اإلدارة ومدير عام  الحفلافتتح 

، حيث تحدث المشاركين في المسابقة حريري والطالب الحوار بين السيد في مستهل اللقاء ودار بنجاحهم. 

ذكر السيد الحريري أن هذا النجاح يعكس الجهود المتضافرة التي وفي كلمته،  .عن تجربتهمالطالب هؤالء 

بهدف خلق مجتمع مثقف قادر على مواجهة التحديات المشاركة والجامعات  Bankmedيبذلها كل من 

والجامعات  Bankmedحريري بالرؤية المشتركة التي تجمع ما بين ال. وقد نّوه السيد بطريقة ذكية ومهنية

  المرموقة الحاضرة في هذا اللقاء.   

منصة لتداول ن وضعتا والتدريب، اللتي المهارات إدارةالمسابقة من قبل وحدتي الخزينة ومت ظوقد نُ 

الجامعات  كل من في واالقتصاد، والشؤون الماليةالعمالت األجنبية عبر االنترنت لطالب إدارة األعمال 

ب من الوصول إلى األسواق المالية، حيث شاركوا في ومن خالل هذه المنصة، تمكن الطال. المشاركة

البرنامج  وقد شارك في هذا. حتى الثالثين منه 2017 آذار 1 مسابقة التداول عبر االنترنت، التي امتدت من

 طالباً من كل جامعة.  30

خالل  ،تدريبية على منصة تداول العمالت. وتعرفوا الحقاً  ست ساعاتعي الطالب إلى وقبل المسابقة، دُ 

،  (FX) العمالت األجنبيةب لتداوللبحساب تجريبي تزويدهم  تم وعلى األدوات المالية الحديثة،  ،الدورة

 الخياراتعمليات و ، (Forwards) المؤجل، وعمليات النقد (Spot)وعمليات النقد الفوري 

(Options) . 

مؤلفة من األساتذة الجامعيين ومدراء  ةلب من الطالب تقديم تقاريرهم أمام لجنوضمن المعايير التقييمية، طُ 

  .     Bankmed فيتنفيذيين 



التي حصل عليها  وباإلضافة إلى الجوائز الماليةوأختتم الحفل بتوزيع الجوائز على الطالب المتفوقين. 

في وحدة الخزينة لدى  فرصة للتدرب األوائل في الجامعات المشاركةن الرابحي، نال كل من الرابحون

Bankmed.  

على توسيع إطارها لتشمل عدد أكبر من الجامعات في  Bankmedوبناًء على نجاح هذه المسابقة، سيعمل 

 المتفوقين.  فرص واعدة للطالبالفاعلة في المجتمع وذلك من خالل خلق  وسيتابع البنك مساهمته  المستقبل.


