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تاسس معهد الدراسات المصرفيـة كمؤسسـة غيـر ربحيـة بموجـب 
مرسوم أميري عام 1970، كمركز للدراسـات المصـرفيـة، ثـم صـدر 
مرسوم آخر عام 1982 ليكتسب المعهد صفته الحالية كمؤسسـة 
متخصصــة ويصبـح معهـداً للدراســات المصـرفيـة. يعمــل المعهــد 
تحـت مظلــة بنك الكــويت المركــزي بمــوجب مــرســوم التأسيـس، 
ويقـدم المعهــد خــدمــات التعليــم، والتــدريب، واللغــة اإلنجليـــزيـة، 
والبحوث، واالختبارات في سبيل خدمة االحتياجات التطويرية للعـديـد 

من القطاعات العاملة بدولة الكويت.

وعلى مـدى مـا يقـارب الخمسيـن عـامـاً مـن الخبـرة فـي 
مجال التـدريب، كـان معهـد الدراسـات المصـرفيـة هـو 
دائماً الرائد في مجال التدريب وعملية انتقال المعرفة، 
واستخدام التقنيـات الحـديثـة واألفكـار المبتكــرة فـــي 
هذا المجال للعديد من القطاعات على اختـالف مجـاالت 

عملها. 

ختلفــة مثـل:  تمكـن المعهـد خـالل هـذه الفتـرة مـن تنـويـع الخدمـات التـي يقــدمهــا لتشمـل برامـج تـدريبيـة مُ
بـرامـج االعتمـاد المهنـي، وبـرامج تطـويـر القيـادات التنفيـذيـة، وبـرامـج تدريبيـة مهنيـة متخصصـة فــي العـديد 
من المجاالت، وكذلك عمل المعهد على تقـديم خـدمات القيـاس واالختبـار للعـديد مـن الجهـات والمـؤسسـات 
فـي دولـة الكـويت، كمــا قــدم معهـد الدراسـات المصـرفيـة التـدريـب المتخصـص فـي مجـال اللغــة اإلنجليـزيـة، 
وكذلك كان المعهد رائداً في تقديم خدمة التعلّم اإللكتروني للقطاع المصرفي، وذلك منذ عام 2002/2001، 
ويعمل على تطوير برامجه وتحديثها منذ ذلك الحين. كما يقوم المعهد بالعمـل علــى إعــداد ونشــر الدراســات 

البحثية، وعدد من اإلصدارات في المجالين المصرفي والمالي.
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عتمد لتطبيق اختبـارات توماس السيكــومترية، وهــي إحــدى اختبـــارات الــذكاء،  يُعد معهد الدراسات المصرفية مركز مُ
تقدم لالختبار، وتُوضح نقاط القوة والضعف  وهذه النوعية من االختبارات تُعطي نظرة عامة موضوعية عن شخصية المُ
في شخصيتة، كما تُحدد إسلوبه في العمل وتنفيذ المهام  المطلوبة منه ومقارنتها مع متطلبات الوظيفة، باإلضافــة 

إلى تحديد احتياجاته من التدريب والتطوير.

يُقدم معهد الدراسات المصرفية 
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