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«لنكن على دراية».. جناح كبير بتعزيز الثقافة املالية للمجتمع الكويتي

الثقافة  ســعيًا لتعزيــز 
املالية لدى مختلف شــرائح 
املجتمع، وضمن دور القطاع 
فــي  الكويتــي  املصرفــي 
املسؤولية املجتمعية، تستمر 
للسنة الثانية على التوالي 
التوعيــة املصرفية  حملــة 
«لنكــن على درايــة»، وهي 
حملة توعويــة أطلقها بنك 
الكويت املركــزي بالتعاون 
مع احتــاد مصارف الكويت 
والبنوك الكويتية وعدد من 
املؤسسات والهيئات الرقابية 
بهــدف التوعيــة بجملة من 
املواضيــع املهمــة في مجال 
الثقافة املالية وحماية عمالء 

البنوك.
جاء ذلك في بيان مشترك 
للبنوك الكويتية املشــاركة 
في حملة التوعية املصرفية 
«لنكن على دراية»، استهله 
التنفيــذي لبنــك  الرئيــس 
الكويــت الوطني - الكويت 
صــالح الفليــج، بالقول إن 
البنــك الوطني يفخر بكونه 
شــريكا وفاعال أساســيا في 
كل املبادرات التي تهدف إلى 
رفع مستوى الوعي بالتعاون 
مع بنك الكويت املركزي وكل 
اجلهات املعنيــة، حيث دأب 
البنك على املساهمة الفاعلة 

من اخلدمــات املتنوعة التي 
تقدمها البنــوك على الوجه 

األمثل لعمالئها.
بدوره، أشار رائد عبداهللا 
الرئيــس  نائــب  الهقهــق 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
التنفيذي  برقان والرئيــس 
في الكويت إلى حرص بنك 
برقان على دعم حملة «لنكن 
على دراية» منــذ انطالقها، 
مواكبــا بذلــك رؤيــة بنــك 
الكويــت املركــزي واحتــاد 

مصارف الكويت.
وأكد ان التوعية املصرفية 
تتطلــب جهــودا مســتمرة 
البنــوك،  للتعريــف بــدور 
والواجبــات  واحلقــوق 
املصرفية املتعلقة بالعمالء، 
ومختلف اجلوانب التوعوية 
املتعلقــة بالثقافــة املاليــة، 
داعيا جميع أفــراد املجتمع 
إلى االطالع على مواد احلملة 
واالســتفادة منهــا، لتعزيز 
املالية  معرفتهم وثقافتهــم 
واملصرفية، وحماية أنفسهم 
وعائالتهــم مــن أي مخاطر 
مالية محتملة في املستقبل.
وفي السياق ذاته، أكدت 
التنفيذي  رئيســة اجلهــاز 
للبنك التجاري الكويتي إلهام 
محفوظ أن حملة «لنكن على 

ما تسهم فيه حملة التوعية 
املصرفية «لنكن على دراية» 

بصورة فعالة.
أما عضو مجلس اإلدارة 
التنفيذي للبنك  والرئيــس 
األهلي املتحد جهاد احلميضي، 
فقــد رأت في حملــة «لنكن 
على دراية» مبــادرة هادفة 
لنشر الثقافة املالية، وثمنت 
الدور الكبير لهذه احلملة في 
تقدمي محتوى توعوي يشتمل 
على تعريــف العمالء بدور 
البنوك كوسيط مالي، وأهمية 
االدخار واالستثمار وكيفية 
االستفادة من املنتجات التي 
تقدمهــا البنــوك، والتوعية 
بحقــوق العمــالء اخلاصــة 
بعمليات التمويل الشخصي، 
وآلية تقدمي الشكاوى بشأن 
اخلدمــات املصرفية، إضافة 
البطاقــات املصرفيــة  إلــى 
املتنوعــة، وأهــم اخلطوات 
اتباعهــا لتجنــب  الواجــب 
التعرض لعمليات االحتيال 
والتوعية مبخاطر ما يعرف 
القــروض»  «تكييــش  بـــ 
واالستثمارات عالية املخاطر 
وغيرها من املواضيع املهمة 
التي تزيد الوعي املالي لدى 

مختلف شرائح املجتمع.
وعلى صعيد متصل، أكد 

الشــخصية والرقمية ببنك 
بوبيــان عبداهللا التويجري 
بأهميــة مثل هــذه احلمالت 
التوعوية، السيما مع تزايد 
استخدام وســائل التواصل 
االجتماعي واالعتماد بصورة 
كبيرة على اخلدمات املصرفية 
الرقميــة، حيث قد يتعرض 
العميــل حملــاوالت احتيال 
منظمــة ذات طبيعة عاملية 
مــع ابتكار أســاليب جديدة 
لالحتيال مما يتطلب مزيدا 
من حمالت التوعية، مشيرا 
إلى دور احلملة في الوقوف 
أمام هــذه الهجمات املنظمة 

على حسابات العمالء.
الرئيــس  صــرح  كمــا 
التنفيــذي - الكويــت فــي 
البنــك األهلي الكويتي لؤي 
مقامس بــأن تطبيق أفضل 
املمارســات املالية واملعايير 
األمنية من شأنه أن يؤدي إلى 
املزيــد من الثقة في التعامل 
مــع اجلهاز املصرفــي. وأن 
وجــود بيئــة آمنــة لتنفيذ 
املعامالت الشخصية ستؤدي 
إلى مناخ مالي أفضل بشكل 
عام، وبالتالي تعزيز مكانة 
الدولــة وترقية ترتيبها في 
املعايير العاملية الرئيســية 
بالنسبة للشمول املالي، وهو 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في بنك 
الكويــت الدولي (KIB) رائد 
جواد بوخمســني أن جهود 
التوعية املصرفية جزء من 
مســؤولية القطاع املصرفي 
جتاه املجتمع، املرتبطة بإثراء 
ثقافته املالية، وتنمية الفكر 
االســتثماري واالقتصــادي 
بشــكل عــام، إميانــا بحــق 
أفراده في التعرف على هذا 
القطــاع احليــوي، وتكوين 
معرفة شــاملة حــول كل ما 
ميكن أن تقدمه مؤسســاته 
التي وثقوا بها، ملســاندتهم 
كعمــالء فــي إدارة أصولهم 
املختلفة ومتابعة شؤونهم 

املالية على نحو سديد.
وحول هذه احلملة، قال 
شاهني حمد الغامن الرئيس 
التنفيذي فــي بنك وربة إن 
البنــك يحــرص على نشــر 
الثقافة املالية، وثقافة االدخار 
واالستثمار، إضافة إلى توعية 
العمــالء بخدمات ومنتجات 
البنوك اإلســالمية، وكيفية 
االستفادة منها، مقدرا مبادرة 
بنك الكويت املركزي، واحتاد 
مصــارف الكويــت لتوعية 
املالية  املجتمع باملعامــالت 

واملصرفية.

في بيان مشترك للبنوك املشاركة باحلملة في عامها الثاني.. والتي أطلقها «املركزي» بالتعاون مع «احتاد املصارف» وعدد من املؤسسات والهيئات الرقابية

رائد جواد بوخمسني

صالح الفليج

جهاد احلميضيعبداهللا التويجري

طوني ضاهرعبدالوهاب الرشود

شاهني الغامن لؤي مقامس

إلهام محفوظرائد الهقهق

فــي توعيــة املجتمــع بــكل 
القضايــا التي تهــم القطاع، 
مضيفا ان احلملة تعد األضخم 

على مستوى دول املنطقة.
فيما قال الرئيس التنفيذي 
التمويــل  ملجموعــة بيــت 
الكويتــي «بيتك» بالتكليف 
عبدالوهاب عيسى الرشود، 
إن مواصلــة دعــم حملــة 
«لنكــن على درايــة» يهدف 
إلى نشر الثقافة املالية لدى 
مختلــف شــرائح املجتمع، 
مضيفــا ان جهــود التحول 
فــي  املتســارعة  الرقمــي 
الصناعة املصرفية صاحبتها 
حتديــات جديدة تســتدعي 
تعزيز استراتيجيات األمن 
جانــب،  مــن  الســيبراني 
وتعزيز الوعي لدى العمالء 

من اجلانب اآلخر.
إلى جانب ذلك، أكد الرئيس 
التنفيذي لبنك اخلليج طوني 
ضاهر أن احلملة التي يشرف 
الكويت املركزي  عليها بنك 
بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويت، للعــام الثاني على 
التوالــي جنحت في حتقيق 
أهدافهــا املنشــودة بنشــر 
الثقافــة املالية في املجتمع، 
وزيادة الوعي بدور القطاع 
املصرفي، وكيفية االستفادة 

طوني ضاهر: «لنكن على دراية» جنحت في حتقيق أهدافها املنشودة ونشر الثقافة املالية باملجتمع

صالح الفليج: حملة التوعية املصرفية «لنكن على دراية» هي األضخم على مستوى دول املنطقة

لؤي مقامس: وجود بيئة آمنة لتنفيذ املعامالت الشخصية سيؤدي إلى مناخ مالي أفضل بشكل عام

رائد الهقهق: استمرارية التوعية املصرفية أساسية لتحقيق أهدافها.. وحماية العمالء من أي مخاطر

عبدالوهاب الرشود: حتديات العالم الرقمي تستدعي تعزيز األمن السيبراني.. وزيادة وعي العمالء

دراية» على  «لنكن  املصرفية  التوعية  حملة  غطتها  ومهمة  متنوعة  مواضيع  احلميضي:  جهاد 

إلهام محفوظ: مواد مبسطة ورسائل واضحة تقف وراء جناح احلملة في عامها الثاني على التوالي

محليًا املصرفي  القطاع  مسؤولية  من  جزء  املالية  املجتمع  ثقافة  إثراء  بوخمسني:  جواد  رائد 

عبداهللا التويجري: احلملة تساهم في الوقوف أمام محاوالت االحتيال املنظمة على حسابات العمالء

شاهني الغامن: مبادرة مقدرة لبنك الكويت املركزي لتوعية العمالء بحقوقهم وطرق حمايتها

جهات عديدة تساهم في توعية املجتمع مصرفيًا
انطلق برنامج التوعية املصرفية «لنكن على دراية» في عام ٢٠٢١ بإشراف بنك 
الكويت املركزي وبالتعاون مع احتاد مصارف الكويت بهدف نشر الثقافة املالية 
لدى أوسع شريحة من املجتمع، وزيادة الوعي لدى اجلمهور بدور القطاع املصرفي 
وكيفية االستفادة من اخلدمات املتنوعة التي تقدمها البنوك على الوجه األمثل.

وشمل البرنامج في عامه الثاني مجموعة من املواضيع منها التوعية مبخاطر 
عمليات االحتيال واجلرائم اإللكترونية التي تستهدف العمالء بطرق متنوعة، كما 
تناول التعريف ببعض أشكال غسيل األموال ومتويل اإلرهاب، ويغطي البرنامج 
كذلك موضوع تشجيع االدخار من ضمن مواده الذي يسلط الضوء على أهمية 

االدخار وبعض طرق االدخار ووســائله، فضال عن مواصلة التوعية مبواضيع 
البرنامج التي طرحت العام املاضي، وذلك بأسلوب جديد.

وساهمت العديد من اجلهات في إجناح البرنامج من بينها وزارة اإلعالم ووزارة 
الداخلية وهيئة أســواق املال واإلدارة العامة للطيران املدني ووحدة التحريات 
 (Ci-net) املالية والهيئة العامة ملكافحة الفساد (نزاهة) وشبكة املعلومات االئتمانية
ووحدات اجلهاز املصرفي الكويتي، ودعم كل من شركة زين وشركة االتصاالت 
الكويتية (STC) وشركة Ooredoo، إلى جانب دور شركة متدين العقارية وشركة 

الوطنية العقارية ومجمع احلمرا.

دراية» حققت جناحا متميزا 
فــي عاميهــا األول والثاني، 
وعــزت ذلك إلــى أن احلملة 
قدمت مادة مبسطة ورسائل 
واضحة لتوعية عمالء البنوك 

ونشــر الثقافــة املصرفيــة 
واملنتجــات واخلدمات التي 

توفرها البنوك للعمالء.
من جانبه، نوه الرئيس 
التنفيذي للخدمات املصرفية 


