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برنامج قادة إدارة
الـمـخـاطـر

كيفية تقديم الطلبات

تقدم طلبات الرتشيح ابتدءاً من يوم 
األربعاء 23 مارس 2022 وحتى نهاية يوم 

الخميس 21 أبريل 2022، من خالل تعبئة طلب 
الرتشيح الخاص بالربنامج وإرساله مع 

 PDF املستندات املطلوبة الكرتونيا بصيغة
عىل الربيد اإللكرتوين ملعهد الدراسات 

 riskmgt@kibs.edu.kw  :املرصفية

ميكن الحصول عىل منوذج طلب الرتشح من 
خالل املوقع اإللكرتوين ملبادرة كفاءة

www.kafaakw.org

لالستفسار

معهد الدراسات املرصفية وعنوانه: 
املرقاب – شارع عبدالله املبارك- خلف برج 

التحرير- إدارة التدريب - الدور الرابع.

هاتف: -22901100 داخيل: -218 254-246

www.kafaakw.org
kafaakw kafaakw

رؤية بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية

لتطوير الشباب الكويتي

امسح الرمز ملعرفة الرشوط
واملستندات املطلوبة

وتحميل طلب الرتشح



مقدمة:
برنامج قادة إدارة املخاطر هو مبادرة من بنك 
الكويت املركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية 

ومعهد الدراسات املرصفية إلعداد الجيل القادم 
من قادة إدارة املخاطر الكويتيني وسد فجوة 

املهارات يف هذا املجال. يهدف الربنامج إىل 
تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية العاملة يف 

قطاع إدارة املخاطر، سواء يف القطاع املرصيف 
أو يف القطاعات املامثلة، وكذلك تعزيز هذا 

القطاع الحيوي بكوادر وطنية مؤهلة ملواكبة 
التطورات العاملية واملحلية يف الصناعة املالية 

يف مجال إدارة املخاطر.

نبذة عن الربنامج:
تم تصميم محتوى الربنامج التدريبي يف مجال 

إدارة املخاطر مبا يتناسب مع متطلبات القطاع 
املرصيف واملايل يف دولة الكويت، بالتعاون مع 

مؤسسات عاملية متخصصة يف هذا املجال.
سوف ميتد الربنامج عىل مدى ستة أشهر غري 

متواصلة موزعة عىل أربعة مراحل (املرحلة 
الرابعة تشمل تدريب ميداين خارج دولة الكويت)، 

حيث يتضمن برامج تدريبية ومحارضات عملية 
ومشاريع تخرج وورش عمل ذات مستوى متقدم.

رشوط عامة
أن يكون املتقدم كويتي الجنسية.  •

أن يكون املتقدم حاصال عىل درجة   •
البكالوريوس يف مجال التمويل/ البنوك/ 

املحاسبة/ أو أي تخصص مقارب لها.   
أن يكون لديه خربة عملية ال تقل عن 5   •

سنوات.

املستندات املطلوبة

أن تكون طبيعة عمله ذات صلة مبادة   •
الربنامج يف (إدارة املخاطر/ العمليات/ االئتامن/ 

الخزينة وما يشابهها يف طبيعة املهام).   
اجتياز املقابالت الشخصية وأية اختبارات   •

مقررة يف هذا الشأن.   
القدرة عىل السفر خارج الكويت دون   •

عوائق قانونية أو صحية.   
ترشيح وموافقة جهة العمل.  •

تعبئة استامرة الرتشح.  •
صورة عن الشهادة العلمية املعتمدة.  •

صورة عن البطاقة املدنية.  •
صورة عن شهادة الجنسية.  •

صورة شخصية حديثة.  •
كتاب الرتشح من جهة العمل (يُفضل).  •

أحكام عامة
يتحمل الربنامج تكلفة تذاكر الطريان للمتدربني   •

عىل الدرجة السياحية للمغادرة من الكويت والعودة 
إليها مع توفري مصاريف اإلقامة والتنقل، ويتحمل 

املشارك اية مصاريف أخرى، علام بأن مدة التدريب 
الخارجي هي أسبوعني فقط.

سوف يتم اختيار 15 مشاركاً من مجموع   •
املتقدمني بعد فرز طلبات الرتشح واجتياز االختبارات 

واملقابالت الشخصية.
يشرتط عىل املشارك تخصيص الوقت والتزام   •
بالحضور واجتياز االختبارات املحلية والعاملية 

املرتبطة بالربنامج خالل فرتة التدريب.
قبول طلبات الرتشح ال يعني االنضامم إىل   •

الربنامج، حيث يتعني عىل املتقدم اجتياز االختبارات 
واملعايري واملقابالت الشخصية الخاصة بالقبول.


