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 قدم ت  دارة األعمال كلية هارفارد إل
 بطرح جديد  التنفيذية يف القطاع املايل واملصريف لتطوير القيادات برانجما  

 لتعاون مع معهد الدراسات املصرفيةابو 
 

الدكتور حممد  ،رئيس جملس إدارة معهد الدراسات املصرفية ،صرح حمافظ بنك الكويت املركزي
خاص  برانمج بتقدميابلتعاون مع كلية هارفارد إلدارة األعمال و  أن املعهد سيقوميوسف اهلاشل 

لدول اخلليج اون ـاملالية يف دول جملس التع واملؤسساتالقيادات التنفيذية يف البنوك  لتطوير
عمل القائمون على هذا الربانمج على حتديث عدد من حماوره  وحبلة جديدة، حيث ،العربية

 .القطاعني املصريف واملايلوفقاً للمتغريات يف عامل األعمال ومبا يتناسب مع احتياجات 

مت قد  أنهموضحاً ، 2020فرباير  6إىل  1 من رةـالل الفتـخسيعقد الربانمج وقد أشار إىل أن 
تلف دول جملس التعاون اخلليجي.متتالية  على مدى عشرة أعوام تقدمي هذا الربانمج  يف ُمخ

لكويت املركزي برامج مبادرة كفاءة واليت أطلقها بنك اأن الربانمج هو أحد  اشلاهل أوضح كما
وّيشرف على تنفيذها  مهانظياليت تخعقد بدعم من البنوك الكويتية احمللية و ، و 2019يف سبتمرب 

 ،التنفيذيةتطوير الكوادر والقيادات  الربانمج إىلحيث يهدف هذا  ،معهد الدراسات املصرفية
اهلاشل وأضاف العاملة يف قطاعات ُمتلفة بصفة عامة ويف القطاع املايل واملصريف بصفة خاصة. 

اقتصرت املشاركة حيث ، الكويت دولةيف  2010يف عام ة األوىل للمرّ قد عقد هذا الربانمج  أن
لبنوك الكويتية األعضاء يف معهد الدراسات املصرفية. او  بنك الكويت املركزي على حينهيف 

 ،زةمن هذه التجربة املتميّ  االستفادةأوجه  بغية تعزيزو  ،للنجاح الكبري الذي حققه الربانمج ونظراً 
لدول على مستوى دول جملس التعاون  2011عام  ستمرار يف تقدميه سنوايً منذتقرر االفقد 

لتوسيع نطاق  من كلية هارفارد إلدارة األعمالرغبة مماثلة التوجه هذا ز وقد عزّ  اخلليج العربية.
 .إقليمياً  برانجماً ليكون الربانمج 
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عخقد التعاون، حيث كل عام يف إحدى دول جملس ابلتناوب  عقد يخ الربانمج  أن اهلاشلذكر و 
مبرور عشرة أعوام على تقدمي هذا  ابالحتفالوتزامن انعقاده يف دولة الكويت السابق  ربانمجال

مبا  هعلى تطوير مع العمل يف تقدميه  االستمرارلنا احلافز على أعطى  الربانمج املميز وبنجاح مما
 إىل جانب -هذه الربامج يف  شاركقد و  .جمال األعماليتناسب مع التغريات املتسارعة يف 

أما  .جمموعة من البنوك واملؤسسات املالية اخلليجية - البنوك الكويتيةو  بنك الكويت املركزي
 .الشقيقة سلطنة عخمانمسقط بيف  فسيعقد (2020لربانمج هذا العام )ابلنسبة 

بدأ منذ  قد إلدارة األعمالالتواصل مع كلية هارفارد أن  حمافظ بنك الكويت املركزي بنّي وقد 
هارفارد  كليةتقدمه  أول برانمج خاص  أنهأمهية هذا الربانمج تكمن يف أن  موضحاً ، 2009عام 

ابلتعاون  احملافظ أشادو ، لدول اخلليج العربيةعلى مستوى دول جملس التعاون  إلدارة األعمال
 .الكويت دولةمعهد الدراسات املصرفية يف و  كليةالاملثمر واملستمر بني 

اخلدمات املالية عنوان " حتت يقدموف س ،2020 برانمج عام أن الدكتور اهلاشل أفاد كما
، " و"القيادة"اسرتاتيجية األسواق املاليةحموري " منويتكون  "،الرائدة يف عامل سريع التغيري

 أو ما يعادله على األقل. ةويستهدف التنفيذيني من مستوى مدير إدار 

اليت تطبقها كلية هارفارد إلدارة  العاليةاملعايري  وفق وف ينفذأن الربانمج س اشلاهلوأكد 
ها يف الوالايت املتحدة األمريكية، مثل هذه الربامج يف مقرّ  ووفقاً ملا هو متبع عند تقدمياألعمال 

يف وقد حرصت الكلية  ،الكليةاليت تشتهر هبا  العملية احلاالتدراسات على  وذلك ابالعتماد
 املصريف واملايلذات الصلة ابلقطاع اجلديدة  الدراساتوتقدمي عدد من  انتقاءعلى  الربانمجهذا 

من التجارب العملية، مبا يساهم يف تعزيز  جمموعة متكاملةدف تقدمي هب ،أخرىوقطاعات 
يقوم هبا املتدربون سوف ، هذا جبانب األنشطة التفاعلية اليت القدرات التحليلية لدى املشاركني

ن كلية هارفارد إلدارة كما سيحصل املشاركون يف هناية الربانمج على شهادة م،  يف جمموعات
 األعمال.
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 الكوادر الوطنية أداءتطوير العمل على  أن إىل حمافظ بنك الكويت املركزي أشار ،ويف اخلتام
من الذي اختذ ، لبنك الكويت املركزي سرتاتيجيةالااألولوايت  رأسقى على بسيمخستمر، و 

كفاءة املنرب الذي ستنطلق منه مجيع الربامج واملشاريع اليت تعمل على تطوير هذه مبادرة  
للقطاع املصريف واملايل اخلليجي.  التطور املستدامملا هلذه الفئة من أمهية يف حتقيق  نظراً الكوادر، 

 ،الكويتية واخلليجية البنوك واملؤسسات املاليةالتعاون بني  كما أكد حرصه على أن يستمرّ 
ة يف من مثل هذه املبادرات اهلامّ  االستفادةلتعظيم وذلك والعمل على خلق مبادرات جديدة، 

للبنوك الكويتية واخلليجية عن شكره وتقديره  احملافظ وأعرب .وتبادل اخلربات التدريبال جم
 .على مشاركتهم املتميزة يف هذا الربانمج االسرتاتيجي
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