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 تصريح صحفي
 املخاطر إدارة قادة برانمج

 
 

الوطنية  وتعزيز الكوادراالقتصاد الكوييت  دعم يف وجهوده املركزي بنك الكويت انطالقًا من دور
العمل  بيئة تعزيز كبرية يفتتمتع أبمهية   اليت يف إدارة املخاطر وتطوير العاملنيمن خالل أتهيل ، وتطويرها
وضمن مبادرة كفاءة اليت أطلقها بنك الكويت املركزي ابلتعاون مع  املالية، العمليات وحتصني املصريف

يف إدارة  متخصص جديد تدرييب برانمجمت إطالق  البنوك الكويتية وإبدارة معهد الدراسات املصرفية،
 .املخاطر

 
جاء ذلك يف تصريح للدكتور حممد يوسف اهلاشل حمافظ بنك الكويت املركزي ورئيس جملس إدارة 

يهدف إىل تزويد املشاركني ابملعارف واملهارات معهد الدراسات املصرفية، أشار فيه إىل أن الربانمج 
 واملؤسسات البنوك يف املخاطر الفعالة يف إدارة االسرتاتيجيات وتطوير املناسبة القرارات الختاذ الالزمة

األوىل  املرحلتان تبدأ ،غري متواصلة مراحل ثالث على موزعة أشهر مخسة مدى على ميتداملالية، و 
 مع املخاطر ابلتعاون إدارة جمال يف يةلعم وحماضرات تدريبية برامج وتشتمل الكويت دولة يف والثانية

 يف إدارة املخاطر ملديري الدولية واجلمعية املتحدة اململكة يف واملايل املصريف لندن معهد من كل
 مجانرب الشمل ، وياجملال هذا يف ومتخصصة معتمدة شهادات على للحصول األمريكية املتحدة الوالايت
 املرحلة تليهامث  تدريبية متعددة مع حماضرين حمرتفني حمليني وعامليني يف جمال إدارة املخاطر مسارات

يتحمل الربانمج خالله تكاليف السفر واإلقامة والتنقل،  املتحدة، اململكة يف واحد شهر ومدهتا الثالثة
 ،مع شركة عاملية متخصصة يف هذا اجملال التدريب امليداين يف جمال إدارة املخاطرحيث يتلقى املشاركون 

واخلربات  احملاكاة ذات املستوى املتقدم وورش العمل توفرها برامج عملية وكفاءة مهنية خربة مما يكسبهم
 .هناك املالية املؤسسات ألهم امليدانية الزايرات التعليمية التفاعلية وكذلك

 
 هي املشاركني اختيار أسس أن إىل احملافظ معايل أشار فقد ابلربانمج، االلتحاق بشروط يتعلق وفيما

 3ال تقل عن عملية ولديه خربة  مناسب جامعي مؤهل على حاصالً  اجلنسية، كوييت املتقدميكون  أن
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 االختبارات اجتياز يشرتط كما ،لقطاع املايل أو االقتصادي يف الكويتإحدى مؤسسات ا يفسنوات 
 .الشأن هذا يف املقررة الشخصية واملقابالت

 
ويذكر أن مبادرة كفاءة اليت أطلقها بنك الكويت املركزي ابلتعاون مع البنوك الكويتية وإبدارة معهد 

مبادرة اسرتاتيجية شاملة هتدف إىل بناء كوادر وطنية عالية التأهيل وتزويدها الدراسات املصرفية هي 
ابملعارف الالزمة للتقدم يف مسارها املهين وتسليحها ابملهارات الضرورية لسوق العمل مبا يناسب ما 

كذلك يفرضه التقدم والتطور اهلائل واملستمر الذي تشهده الصناعة املالية واملصرفية. وهتدف املبادرة  
إىل تزويد املؤسسات العاملة يف هذا اجملال بكفاءات قادرة على شغل الصفوف املتقدمة يف إدارة كربى 

برانمج أتهيل ، وتشمل املبادرة جمموعة من الربامج من بينها: املؤسسات االقتصادية واملالية واملصرفية
الطلبة الكويتيني للحصول على  وبرانمج ابتعاث الكويتيني حديثي التخرج للعمل يف القطاع املصريف

شهادة املدقق ، و جائزة الطالب االقتصادي الكوييت، و جائزة الباحث االقتصادي الكوييت، و املاجستري
 .برانمج إعداد املختصني يف إدارة املخاطرابإلضافة إىل  برانمج قادة األمن السيرباين، و الشرعي

 
 من بدءاً  االلتحاق طلبات وتقدمي الربانمج تفاصيل على االطالع مالتقد يف الراغبني هذا وإبمكان

 ملعهد املوقع اإللكرتوين خالل من ،2019أكتوبر 31 اخلميس يوم ولغاية 2019 أكتوبر 20األحد  يوم
 .www.kibs.edu.kw املصرفية الدراسات
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