
 ز�ادة الثقافة المالیة التزامًا �استراتیجیته الهادفة إلى 

 "لنكن على درا�ة" التوعو�ة حملة المصرفیة لل دعمهبرقان" یواصل بنك "

 2023 مارس 2 الكو�ت،

الحملة المصرفیة التوعو�ة "لنكن على درا�ة"، �مبادرة من بنك الكو�ت المر�زي واتحاد مصارف الكو�ت، یواصل بنك  منذ انطالق  

الحملة، وذلك من خالل المشار�ة �شر�ك داعم وأساسي عبر التزامه    وصي بهابرقان مواكبة �افة التطورات والتوصیات التي ت

المصرفي وتعز�ز الثقافة المالیة بین أفراد المجتمع، هم في رفع مستوى الوعي  اا �سبتسلیط الضوء على محاور وتفاصیل الحملة، �م

 وذلك لضمان أمانهم وسالمة بیاناتهم المالیة والشخصیة. 

وال یّدخر بنك برقان جهدًا في التعر�ف �مبادئ حملة "لنكن على درا�ة" خالل �افة األنشطة والفعالیات التي تندرج ضمن المبادرات 

الموّجهة عبر صفحاته على مواقع  التي �ش والتوعو�ة والرسائل  التثقیفیة  المواد  إلى نشر  تنظیمها، إضافة  أو  ارك في رعایتها 

 السیدة/ خلود رضا الفیلي

 رئیس دائرة التسو�ق واالتصاالت في بنك برقان 



 

 
 

 
التواصل االجتماعي وقنواته الرقمیة المتنّوعة، وذلك للوصول إلى أكبر عدد من األفراد والتأّكد من وصولهم إلى المستوى المطلوب  

 ي �حافظ على أمانهم المالي. والضروري من الوعي المصرفي الذ

رئیس الفیلي،    رضا  خلود  /الحملة، قالت السیدةمساندة انتشار  و�صدد تعقیبها على الدور الر�ادي الذي �قوم �ه البنك في إطار  

المبادئ نشر  مؤثرة في  ة  منّص   مبادرات والفعالیات المجتمعیة والمالیةال�عتبر  : "إن بنك برقان  دائرة التسو�ق واالتصاالت للمجموعة

 الحوارات التثقیفیة والتوعو�ة المباشرة مع األفراد و   ،عن طر�ق مشار�ة المواد المطبوعةوذلك  حملة "لنكن على درا�ة"،  ل  الجوهر�ة

حرص  . إضافة إلى البهدف مساعدتهم في تجّنب الممارسات المالیة المشبوهة ومخاطر االحتیاالت المالیة اإللكترونیة وغیرها

اإل�جابي    على الخصوص عبر    الفّعالالتواصل  هذا  في  المجتمع  أفراد  �افة  االجتماعي  مع  التواصل  الرقمیة  مواقع  والقنوات 

  المصرفیة بنك برقان  منتجات وخدمات    أحدثعلى    واطالعهم�حقوقهم وواجباتهم المالیة في إطار الحملة،    عر�فهملتالخاصة �البنك،  

 .المالي"التي تضمن أمانهم المبتكرة 

ى ذلك بدءًا وأضافت الفیلي: "یتبّنى بنك برقان دورًا فاعًال وأساسیًا في القطاع المصرفي المحلي على الصعید المجتمعي، و�تجلّ 

�ما  المساهمات والمبادرات االجتماعیة المهمة التي �شارك في رعایتها أو إطالقها،  �شعاره الرئیسي، أنت دافعنا، مرورًا �كافة  

 والخدمات المصرفیة في فلك التحّول الرقمي، �ما �ضمن المضّي قُدمًا نحو مستقبل   والحلول   التقنیات،أحدث  لمواكبة    �سعى برقان

 ". في القطاع المصرفي في الكو�ت  واستدامة ، أماناً أكثر ازدهاراً  مصرفي

واتحاد مصارف الكو�ت، من خالل ضمان  وأشادت الفیلي �الدور الحیوي والمؤثر الذي �قوم �ه �ل من بنك الكو�ت المر�زي  

التزام الهیئات والمؤسسات المصرفیة في الكو�ت �مسؤولیاتهم االجتماعیة المرتبطة �محاور حملة "لنكن على درا�ة"، والمشار�ة  

مجتمع �شكل واإلشراف على �افة الفعالیات والمبادرات التي من شأنها دعم انتشار الحملة والتأكد من وصولها إلى �افة أفراد ال

 هم في خلق بیئة مالیة اجتماعیة واعیة وسلیمة.اإ�جابي، ما �س

نحن في بنك برقان، �مؤسسة مالیة ومصرفیة متقّدمة، نؤمن �أهمیة برنامجنا للمسؤولیة االجتماعیة وندرك �افة  واختتمت الفیلي: "

مالیة والشخصیة لألفراد والشر�ات، في آن معًا. المخاطر التي تترتب على عدم توافر الوعي الضروري بوسائل حما�ة األصول ال

ولذا نواصل سعینا طوال الوقت إلى تقد�م النصائح واإلرشادات المالیة وفقًا لتوجیهات وضوا�ط بنك الكو�ت المر�زي في هذا 

یة خالل إنجاز عملیاتهم الشأن، وذلك من أجل تحقیق أكبر استفادة ممكنة للعمالء وتمكینهم من التمّتع �المزا�ا والتسهیالت المصرف

 المالیة �منتهى السهولة واألمان".

وتجدر اِإلشارة إلى أن حملة "لنكن على درا�ة" تشمل مجموعة واسعة من القواعد واإلرشادات المالیة، على غرار �یفیة االقتراض  

المختلفة،   التعامل �یفیة االستثمار واالدخار،  والتمو�ل �أشكاله  المتنّوعة، مخاطر  المصرفیة، برامج االستثمار  البطاقات  أنواع 

 ، أنواع الخدمات الخاصة بذوي اإلعاقة وغیرها الكثیر.�العمالت االفتراضیة، حما�ة العمالء


