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الربنامج الزمني للمسابقة
6/ نوفمرب/ 2022 اإلعالن عن فتح باب الرتشيح 

للجائزة.

23/ فرباير/ 2023 آخر موعد لقبول األبحاث 
املشاركة.

سيتم تحديد حفل إعالن النتائج وتوزيع الجوائز 
الحقاً.

للتواصل واالستفسار:
معهد الدراسات املرصفية 

إدارة االستشارات والبحوث

هاتف 22901100– داخيل 260 - 255 

مبارش 22901175  - 22901177

التسجيل
عىل الراغبني باملشاركة ملء النموذج املرفق 

وإرســالهــا إىل إدارة شــؤون املسابقــة  قبــل 
23/ فرباير/ 2023 بصيغتني (pdf و word) عىل 

الربيد االلكرتوين إلدارة شؤون الجائزة 
  Prize.kes@kibs.edu.kw

مقر املعهد يف املرقاب خلف برج التحرير، ص. ب 
1080 الصفاة 13011 – الكويت   هاتف 22901100.

رؤية بنك الكويت املركزي والبنوك الكويتية

لتطوير الشباب الكويتي

أحد مشاريع 



املقدمة:
تشـــجيعاً للشـــباب الكويتـــي عىل البحث العلمي وتنشـــيط 
األبحاث العلميـــة يف املجاالت املالية واملرصفية يف دولة 
الكويت، اطلق بنك الكويت املركزي الدورة الثالثة من "جائزة 
الطالب االقتصادي الكويتي" للطلبة يف مراحل البكالوريوس 
واملاجســـتري والدكتوراه، وذلك لتحفيزهم عىل املساهمة 
يف تطوير العمل املرصيف ودعم االبتكار املايل يف دولة 
الكويت، باإلضافة إىل تسليط الضوء عىل املتميزين يف هذا 
املجال، وتـــزود القطاعات املرصفية واملاليـــة بأكفأ الكوادر 
الوطنية الشابة لتدعيم مسرية االقتصاد الوطني وتطويرها. 

وتُطرح الجائزة منذ عام 2018.

أهداف الجائزة 
• تشـــجيع البحث العلمي الرصني يف املجاالت االقتصادية وخاصة 
املتعلقـــة بالقطاع املرصيف واملايل يف دولـــة الكويت، من 
خالل تحفيز الكـــوادر الوطنية لتطوير مهارتها وقدراتها البحثية 
عىل أسس علمية عالية يف مجاالت العمل املرصيف واملايل. 
• تســـليط الضوء عىل الكفاءات الشـــابة الواعـــدة املتميزة من 
الطلبـــة يف مجـــال البحـــث االقتصـــادي واملايل واملرصيف 

وتشجيعهم عىل مزيد من التميز والعطاء.

إدارة شؤون الجائزة
تتوىل لجنة جائـــزة الطالـــب االقتصادي الكويتي إدارة شـــؤون 

الجائزة مبا يف ذلك: 
•  اســـتقبال البحـــوث املشـــاركة يف الجائـــزة عن طريـــق الربيد 

اإللكرتوين.
• تحديد البحوث املستوفية للرشوط. 

• تضع اللجنة املعايري املتعلقة بتقييم األبحاث املقبولة. 
• جمع وتنسيق أعامل التحكيم ورصد نتائجها.

• رفع توصيات التحكيم والنتائـــج إىل معايل محافظ بنك الكويت 
املركزي ورئيس مجلس إدارة معهد الدراسات املرصفية.

مجال البحث 
املجاالت االقتصادية واملالية واملرصفية، التى تُســـهم يف 
تطوير عمل القطاع املرصيف الكويتي ويستفاد منها بشكل 

مبارش.

رشوط التقديم
رشوط تتعلق باملتقدمني

• أن يكون املشارك كويتي الجنسية. 
• أال يقل عمر املشارك عن 21 عاماً وال يزيد عن 40 عاماً.

• أن يكـــون طالبـــاً يف مرحلـــة البكالوريـــوس أو املاجســـتري أو 
الدكتوراه، يف مؤسســـة أكادميية حكومية أو خاصة يف دولة 

الكويت أو خارجها، وأن يقدم ما يثبت ذلك.
• يحـــق كذلك ملـــن مل ميـــض عىل تخرجه أكرث من ثالث ســـنوات 

املشاركة برشط أن يكون ضمن الفئة العمرية املذكورة. 
• ميكن تقديم البحث بشـــكل فردي أو مشرتك، ويف حالة البحث 
املشرتك يجب أن تنطبق الرشوط السابقة عىل كل فرد من أفراد   

الفريق.
• أال يتقدم املشـــارك بأكرث من بحث واحد يف نفس العام، سواء 

كان تقديم البحث بشكل فردي أو مشرتك.

رشوط تتعلق بالبحث املقدم

• أن يكون البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية. 
• إذا كان البحـــث باللغة اإلنجليزية فيجـــب تقديم ملخص تنفيذي  

باللغة العربية. 
• أن ال يكون البحث منشـــوراً يف مجلة علمية أو مموالً من أطراف 

أخرى.
• أن يســـتويف معايري البحث العلمي الرصني مـــن حيث الصياغة 

وأساليب االستنتاج والتوثيق واملراجع. 
• أن يكون البحث حديثـــاً ومل ميض عىل إنجازه أكرث من عامني من 

تاريخ فتح باب التقديم للجائزة.

• أال يكون البحث قد قدم للمشاركة يف السنوات املاضية.

رشوط عامة
• أن يرسل املشارك / املشـــاركني صورة البطاقة املدنية سارية 

املفعول.
• أن يرســـل ملف البحث بصيغتني (pdf  وword) وغري متضمن اسم 

الباحث / الباحثني.
• أن يرسل املشارك / املشاركني فقرة تعريفية شخصية باللغتني 

العربية واإلنجليزية.
• يف حالة فـــوز بحث مشرتك بأي جائزة، يقســـم مبلـــغ الجائزة 

بالتساوي عىل املشاركني يف البحث.

التحكيم

تتوىل لجنة جائزة الطالب االقتصادي الكويتي إدارة شـــؤون 
الجائزة، وتضـــم اللجنة ممثـــلني عن بنك الكويـــت املركزي، 
معهد الدراســـات املرصفية واملصـــارف الكويتية إىل جانب 

ثالث محكمني خارجيني.  وتقييم األبحاث وفق التايل:

• 100 % وزن نســـبي ملتوســـط نتائج تقييم املحكمني الخارجيني 
وعىل أن يتم وضع نتائج التقييم بشـــكل مســـتقل وتعرض تلك 

النتائج عىل لجنة الجائزة.

الجوائز 
مُتنح الجوائـــز التالية لألبحاث التـــي تم اختيارهـــا للمراكز الثالث 

األوىل:

املركز األول: مكافـــأة مالية قدرها 5,000 دينار كويتي ودرع 
تذكاري مع شهادة تقدير.

املركـــز الثاين: مكافأة ماليـــة قدرهـــا 3,000 دينار كويتي 
وشهادة تقدير.

املركز الثالـــث: مكافأة ماليـــة قدرها 2,000 دينـــار كويتي 
وشهادة تقدير.

إضافـــة إىل ما تقدم، متنح جائزة تشـــجيعية لبحث متميز ذو 
موضوع مبتكر عبارة عن درع تذكاري وشهادة تقدير. 

وميكـــن حجب هذه الجائزة يف حال عـــدم انطباق الرشوط 
عىل األبحاث املقدمة. 

حقوق التأليف والنرش

تـــؤول حقـــوق التأليف والـــنرش لألبحاث الفائـــزة إىل معهد 
الدراسات املرصفية بشكل غري حرصي، وله الحق يف نرشها 

بأي وسيلة يراها مالمئة.

كام سيتم طباعة البحث الفائز باملركز األول وأي بحث تويص 
لجنة الجائزة بنرشه.


