
 

 جائزة الباحث االقتصادي الكويتي ين في بنك الكويت املركزي يكرم الفائز 

 وجائزة الطالب االقتصادي الكويتي

 

وجائزة جائزة الباحث االقتصادي الكويتي ب ينبنك الكويت املركزي حفل تكريم الفائز  أقام

 محافظ بنك الكويت املركزي معالي حضور برعاية و  وذلكالطالب االقتصادي الكويتي 

القطاع  يقياديو ، السيد باسل أحمد الهارون املصرفية الدراسات معهد إدارة مجلس رئيس

 بنك الكويت املركزي.مبنى في  2022 يوليو  5 املوافق الثالثاءيوم ال صباح وذلك املصرفي
 

الهارون أكد فيها حرص  أحمد الحفل بكلمة ملحافظ بنك الكويت املركزي باسلوافُتِتح 

يمان بنك الكويت املركزي على تشجيع وتدعيم وتأهيل الكوادر الوطنية بشتى املجاالت إو 

ولعل مبادرة "كفاءة" التي أطلقها البنك بالتعاون مع البنوك  ،كجزء من نهج مستمر وثابت

 على أن جائزة الباحث االقتصادي ،لصور الكويتية تأتي كإحدى هذه ا
ً
وجائزة  الكويتي مؤكدا

تستهدف تشجيع البحث  "كفاءة"التي تعتبر إحدى برامج الكويتي الطالب االقتصادي 

 في تطوير املؤسسات واألسواق  الرصينالعلمي 
ً
 مهما

ً
والباحثين الكويتيين ليكونوا رافدا

 مؤكدواالقتصاد الوطني، 
ً
بنك الكويت املركزي على تطوير هذه الجوائز في السنوات  سعي ا

 من خالل أبحاثهم 
ً
 وتأثيرا

ً
ودورها املأمول في القادمة لتكون األبحاث والباحثين أكثر حضورا

 باملستوى املتميز لألبحاث العلمية املتقدمة ،تطوير القطاع املصرفي واملالياالسهام ب
ً
 مشيدا

تكريم الحائزين على األمر الذي دفعنا هذا العام ل ،الهتمامن اوالتي تدفعنا ملزيد م للجوائز

 املركزي الثاني والثالث في كال الجائزتين كتقدير منا لجهودهم وألهمية األبحاث املقدمة.
 

 ،بجهودهم البحثيةلفائزين وطالبهم باالستمرار التهنئة لفي كلمته املحافظ الهارون  قدمو 

 
ً
لقطاعات الجديدة التي تواجه اتحوالت ال في املستقبل أبحاثهمتنال ضرورة أن على مؤكدا

ملموس ويقود  أصبح تأثيرها تعتمد على التكنولوجيا والتي واملصرفية والتي االقتصادية

 معه ، األمر الذي يتطلب ملزيد من التغير والتشكل نماذج األعمال
ً
من البحث مزيدا

ير املناخي وأثره االقتصادي على املؤسسات قضايا التغاألمر فيما يتعلق بوالتطوير، كذلك 

 واالقتصاديات وغيرها من املجاالت.
 



- 2 - 
 

 
 

ما الجائزتين أن مدير عام معهد الدراسات املصرفية أ.د. يعقوب الرفاعي  أكد ومن جانبه

  ماه
ّ

والبنوك بنك الكويت املركزي  يتبناها التي املبادرات من ملجموعة أخرى   إضافةإال

تطوير الكوادر الرامية إلى  ستراتيجيةاال ضمن الكويتية بإدارة معهد الدراسات املصرفية 

املستوى  رفيعةعدد من البرامج  التي تتضمن "كفاءة"مبادرة من خالل وتأهيلها الوطنية 

ومنها جائزة الباحث االقتصادي الكويتي وجائزة ملختلف الشرائح من أبناء الكويت وجهة امل

 .الطالب االقتصادي الكويتي
 

 أعلن الرفاعي و 
ً
منح جائزة الباحث  إلىفي كلمته نتائج لجان التحكيم للجوائز مشيرا

األثر غير املباشر لإلنفاق الحكومي على األداء االقتصادي الكويتي للبحث املعنون "

جائزة الطالب " املقدم من د. نايف نزال غازي الشمري، أما املصرفي في دولة الكويت

تأثير االقتصادي الكويتي فقد ُمنحت للفاضلة فاطمة عدنان مصطفى العلي عن بحثها "

التنظيمية وتأثيرها على تفوق عمل الشركات الخاصة  املرونةرأس املال التنظيمي على 

 ".19-كوفيدفي الكويت خالل فترة 
 

الحاصل على املركز الثاني البحث تم تكريم  جائزة الباحث االقتصادي الكويتيعلى مستوى 

اإلسالمية" األعضاء األجانب في مجالس اإلدارات وحوكمة الشركات في البنوك " املعنون 

، وكرم كذلك البحث علي راشد املطيري كتور دالمجدي أنور قطينة و من الدكتور  مواملقد

ية وصلتها تحليل التصورات حول القضايا البيئ" الحاصل على املركز الثالث واملعنون 

 .نورة وليد البدر" املقدم من الفاضلة بالقطاع املالي

 

تكريم البحث الحاصل على املركز وعلى مستوى جائزة الطالب االقتصادي الكويتي تم 

األحداث السلبية املترتب عليها ذعر مجتمعي على أوجه االستثمار في  تأثير الثاني املعنون "

وكرم البحث الحاصل على ، أحمد عثمان املحطب" واملقدم من السيد أسواق األسهم

مسار التحول االقتصادي لتقليل األعباء املالية العامة: املركز الثالث املعنون "

" واملقدم من محددات االستثمار األجنبي املباشر ومشاريع الشراكة في دولة الكويت

 .سلمان صالح بدر نقيالسيد 
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مالي للبحوث املقدمة لجائزة الباحث االقتصادي بلغ العدد اإلج الرفاعي بأن كما أشار

بل منها )13الكويتي )
ُ
 ق

ً
( أبحاث، كما بلغ العدد اإلجمالي للبحوث املقدمة لجائزة 10( بحثا

بل منها10الطالب االقتصادي الكويتي )
ُ
 أبحاث.  (7)( أبحاث ق

 

و "الطالب "الباحث االقتصادي الكويتي"  تيعن جائز  تأعلن قد مبادرة "كفاءة" ذكر أنيُ 

معهد الدراسات املصرفية من خالل ، حيث يقوم 2021 أغسطس فياالقتصادي الكويتي" 

 العلمي البحث وتعزيز تشجيع بهدف تينن الجائز و ؤ إدارة شعلى  تحكيم متخصصةلجان 

والطلبة في  الوطنية الكوادر تحفيز خالل من واملصرفي االقتصادي الشأن في الرصين

  على البحثيةهم وقدراتهم تمهارا لتطويرالعمل املصرفي باملجاالت ذات الصلة 
ُ
 علمية سسأ

 سنويوتقام الجائزتان  .واملالي املصرفي العمل مجاالت في عالية
ً
جائزة ب الفائز يحصلو  ا

 يحصل، كما كويتيعشرة آالف دينار مالية قدرها  مكافأة علىالباحث االقتصادي الكويتي 

دينار  خمسة آالف مكافأة مالية قدرها على الكويتياالقتصادي الطالب  جائزةبالفائز 

 طباعة الجائزة تشمل كما ،لكل منهما تقدير وشهادة تذكارية هدية إلى باإلضافة، كويتي

  ونشرهما ليكونا ينالفائز البحثين 
ً
هذا  .األبحاث املتميزة من االستفادة للراغبين في مرجعا

بنك الكويت املركزي، بيت التمويل الكويتي،  :منأعضاء من التحكيم لجنة شكلت توقد 

كما ن معهد الدراسات املصرفية، عممثل إلى بنك الكويت الوطني، بنك الخليج باإلضافة 

لجائزة الباحث االقتصادي الكويتي، وثالثة  حكمين من خارج دولة الكويتُم  ةثالث اختيار تم

 .ُمحكمين من داخل دولة الكويت لجائزة الطالب االقتصادي الكويتي
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