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Beware of virtual
currencies

نــود توعيتــك
ألن حمايــة عملياتــك المصرفيــة تهمنــا،
ّ
بمخاطــر تــداول العمــات االفتراضيــة.
العملــة االفتراضيــة هــي األمــوال اإللكترونيــة غيــر المتو ّفــرة
بشــكل فئــات نقديــة ملموســة ،علــى عكــس األمــوال
التــي نتداولهــا فــي حياتنــا اليوميــة .وهــذا يعنــي أنــه
عنــد شــرائك العمــات االفتراضيــة لــن تحصــل علــى نقــود
معدنيــة أو ورقيــة.

As we are concerned about the safety and
security of your transactions, Burgan Bank aims
to raise your awareness on virtual currencies and
risks involved in it.
A virtual currency is an electronic money and
does not exist in any tangible form, unlike the
regular money. That means, when you buy a
virtual currency you do not get an actual coin
or bill.

إن العملــة االفتراضيــة غيــر مصــدرة أو مدعومــة مــن قبــل
أي بنــك مركــزي أو جهــة مصرفيــة حكوميــة حــول العالــم،
ـروج
وإنمــا تصدرهــــا شركـــــات خاصــة علــى مسؤوليتهــــا وتـ ّ
لتداولهــا إلكترونيــً.
وفيمــا يلــي بعــض المخاطــر التــي تتســبب بهــا العملــة
االفتراضيــة لمتداوليهــا:

These currencies are not issued or backed by any
central bank or government authorities, rather
they are issued by private companies and carry
the following risks:

• العمــات االفتراضيــة غيــر معتــرف بهــا مــن قبــل بنــك
الكويــت المركــزي.

• Virtual currencies are not regularized by the
Central Bank of Kuwait.

• كل مــن يتــداول العمــات االفتراضيــة مع ـ ّرض للهجمــات
اإللكترونيــة المســتمرة علــى الشــركات التــي تصدرهــا
وتتعامــل بهــا ،والتــي تعتبــر خطــرًا حقيقيــً علــى قيمــة
العمــات االفتراضيــة.

• The continuous large-scale cyber attacks on
large virtual currency companies is a serious
risk to the value of virtual currencies.

• العمليــات التــي تتــم باســتخدام العمــات االفتراضيــة
ال يمكــن تعقبهــا ،مــا يجعــل متداوليهــا هدفــً ســه ً
ال
الختــراق بيانــات محافظهــم الماليــة ،علمــً بــأن المحتويات
المســروقة حينهــا لــن تكــون قابلــة لالســترداد بــأي
وســيلة.
• مــن الســهل جــدًا فقــدان العمــات االفتراضيــة ،وإذا قمــت
بــأي عمليــة خاطئــة أو دفعــت أكثــر مــن قيمــة الســلعة
اإللكترونيــة ،ال توجــد آليــة الســترداد المبلــغ اإلضافــي
المدفــوع.

• Virtual currencies’ transactions are untraceable,
and so if your virtual currency wallet gets
hacked, the contents will be irretrievable.
• Virtual currencies are easy to lose. If you
accidentally make a bigger payment than the
transaction warrants, there is no mechanism to
recover the excess amount that is paid.
We strongly recommend that you stay away
from indulging in virtual money transactions in
any way, shape or form.

نشــدد علــى أهميــة تجنّــب تــداول
نحــن فــي بنــك برقــان
ّ
العمــات االفتراضيــة ،شــك ً
ال ومضمونــً.
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