
TRADING IN SECURITIES TRAINING SESSION

Bahrain Bourse is conducting a monthly one day training session to educate 
the public on the importance of saving, the benefits of investing, and the 
options available for saving and investing.

The objective of this course is to spread awareness to the public and transform their 
attitude from a consumer mindset to an investments/saving mindset.

For more information, please contact BHB’s Corporate Communication & International Affairs Depratment: 17108780

Objective

Venue: Bahrain Bourse, Bahrain Financial Harbour, Harbour Mall (4th Floor)
Dates: To be announced
Duration: 4 Hours
Timing: English Sessions from 8 am to 12 pm | Arabic Sessions from 1 pm to 5 pm
Fees:   BD20 per individual

Other Details

Topics Covered

The Importance of savings and options available in Bahrain
Introduction to Investments
Concept of Risk and Return
Types of investments available to individuals
How to build your Investment Portfolio
Investment Products available to individuals in Bahrain
How to read Financial Statements

The courses will run every month, and will be available in both Arabic and 
English.

The course will be open to the public (no pre-requisites).

Details



لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بإدارة االتصاالت والعالقات الدولية ببورصة البحرين: 17108780

دورة تدريبية في التداول في ا�وراق المالية

 أطلقت بورصة البحرين دورة تدريبية في التداول في ا�وراق المالية لتثقيف العامة حول 
أهمية االدخار، فوائد االستثمار والخيارات المتاحة لالدخار واالستثمار.

تهدف الدورة  إلى زيادة الوعي لدى العامة وتحويل سلوكهم من العقلية االستهالكية إلى العقلية 
االدخارية/االستثمارية. 

مقر بورصة البحرين، مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع) المكان: 
سيحدد الحقًا التاريخ: 

٤ ساعات المدة:  
ً المحاضرات باالنجليزية: 8 صباحاَ حتى 12 ظهراَ - المحاضرات بالعربية: 1 ظهراً حتى 5 مساءا الوقت: 

20 ديناراً للشخص الواحد الرسوم: 

الهدف

محتوى الدورة التدريبية

تفاصيل أخرى

أهمية  االدخار والخيارات المتاحة في ممكلة البحرين
مقدمة حول االستثمار

مفهوم المخاطرة والعائد
أنواع االستثمارات المتاحة ل§فراد

كيف تنشئ محفظتك االستثمارية
منتجات االستثمار المتاحة ل§فراد في مملكة البحرين

كيف تقرأ القوائم المالية

التفاصيل

ستعقد الدورة التدريبية شهريا، وستتوافر باللغتين العربية وا°نجليزية.

الدورة متاحة للجميع (اليوجد متطلبات سابقة للتسجيل)


