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 لحملة "لنكن على درا�ة" للعام الثاني على التوالي  واصل دعمهبنك برقان ی
 الحملة وأهداف لتحقیق رؤ�ة   ه وأنشطتهفعالیاتمختلف  و الخاصة �ه  التواصل قنوات�افة  مستثمرًا 

 

 -برقان والرئیس التنفیذينائب رئیس الجهاز التنفیذي لمجموعة بنك ، السید رائد عبد هللا الهقهقلقاء مع 
 الكو�ت 

 

 
 السید/ رائد عبد هللا الھقھق، الكویت –نائب رئیس الجھاز التنفیذي لمجموعة بنك برقان والرئیس التنفیذي 
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 دوري كرة القدم األول للشابات خالل  "لنكن على درایة"الركن المخصص لحملة في بنك برقان  فریق

 
 لحملة للركن المخصص أثناء زیارتھم لللموظفین األولى ادل بلافي بطولة مع المشاركین  العامة حصة النجادةالعالقات  - مدیر أول 
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 المخصص للحملة  جانب من زیارة المشاركین ببطولة اتحاد المصارف األولى للبادل لركن بنك برقان

 
 دوري االتحاد الكویتي للفروسیةفریق بنك برقان في الركن المخصص للحملة خالل 
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خالل حملة محافظة   ،الركن المخصص للحملةبممثلي العالقت العامة في البنك  تتوسطالسیدة/ خلود الفیلي  ،رئیس دائرة االتصاالت التسویقیة لمجموعة بنك برقان

 األحمدي الثالثة للتبرع بالدم 

 
 من حضور موظفي بنك برقان لألنشطة التوعویة الخاصة بالحملة جانب 
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  2022أغسطس 4 ،الكو�ت

حمـلة "لنكن على دراـ�ة" التي أطلقهـا بنـك الكوـ�ت  ل  البعـد االســــــــــــــتراتیجيعن    یتحـدث الســــــــــــــیـد راـئد عبـد هللا الهقهق

التعاون الشــــامل على حتى اآلن في ظل الحملة   احققته النتائج التيالكو�تیة، و  مصــــارف�مشــــار�ة �افة الالمر�زي  

أهم الطرق  فضــــــال عن  ،  واالقتصــــــاد المحلي والقطاع المصــــــرفيوأثرها على المجتمع  ، إلنجاحهاالصــــــعید الوطني 

 .�ة �عیدة المدى لفعالیاتهاؤ مستقبل الحملة والر و بنك برقان لدعم الحملة،  عتمدهاوالوسائل التي ا 

 حتى اآلن؟واستمرت معها الحملة بها حدثنا عن الرؤ�ة االستراتیجیة التي انطلقت 

االئتمــانیــة والمــالیــة والمصــــــــــــــرفیــة لــدى عمالء القطــاع    تعز�ز الثقــافــة  على "على درا�ــةتتلخص رؤ�ــة حملــة "لنكن  

تطو�ر متكامل لمنظومة  الحملة ترمي إلى نجد أن    عمق هذه الرؤ�ةو�النظر إلى �شــكل عام.   المصــرفي والمجتمع

 الدوره  اممارستهمن خالل    قتصاد�ة في البالداالر�ائز  الأهم  أحد  التي تمثل    مصارف، یبدأ من الاالقتصاد الوطني

  هذا التطو�ر أثرو�عود  .  الفرد الذي هو النواة الحقیقیة لالقتصــــــاد و�صــــــل إلى،  �ةو التوعة نشــــــطاأل  عبرالمجتمعي  

 .كو�تفي ال ياالقتصادالنسیج  مكوناتجمیع �اإلضافة إلى نفسها  مصارف�الضرورة إلى ال

 الحملة؟إلنجاح التعاون الشامل بین جمیع المصارف الكو�تیة  نتائج ون تقّیم كیف

ــامل و هذا التعاون  ــارف الكو�ت  الفعال  الشــــــــ دائمًا   هدناع فقدعلى مجتمعنا الكو�تي،  لیس �جدید  المحلیةبین مصــــــــ

المؤسـسـات لذلك ال نسـتغرب تعاون  .الوطنمصـلحة  و  لخدمة الحاجة  عندتردد تلقائیة ودون  هذه البالمجتمع  تكاتف 

تســلیط الضــوء  هو األســاســي من الحملة هدفالأن إلنجاح هذه الحملة. �ما �قیاداتها و�وادرها  الكو�تیة المصــرفیة

 ،بنك برقانل و�النســـبة. مصـــارف الكو�تیةلجمیع البرامج المســـؤولیة المجتمعیة   خالل  المصـــرفیة منالتوعیة   ونشـــر

،  برامجها المسـتمرة في  متمثلة شـاملة للمسـؤولیة المجتمعیة  اسـتراتیجیته العنصـرًا أسـاسـیًا ضـمن   �عتبر سـیاق الحملة

تثقیفهم حول المعامالت المالیة والخدمات والمنتجات  توعیة العمالء �حقوقهم و تر�ز على  التي  تلك    خصــــــــــوصــــــــــاً و 

جمیع تضـافر اإل�جابي لثر األوال شـك أن   بیاناتهم الشـخصـیة والمصـرفیة. الحفاظ على أمن  أهمیةالمصـرفیة وحول  

 .شرائح المجتمعجمیع  تعود �الفائدة على إ�جابیةیثمر نتائج س جهود المصارف المحلیة

 ؟مستهدفةهي الشرائح ال ومالحملة المحددة لهداف  األما هي 
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�المعامالت المالیة والمصــــــــــــرفیة. عدة مواضــــــــــــیع تتعلق وتثقیفه أكثر حول ز�ادة وعي المجتمع  تهدف الحملة إلى 

،  الدور الذي تلعبه المصــارف توضــیح    منهاشــرائح المجتمع،   تهم مجموعة �بیرة منمحاور مختلفة الحملة    غطيوت

التعر�ف �مبدأ الشــــــــمول المالي الذي  و ، مصــــــــرفیةمن الخدمات ال تهمحقوقهم وطرق اســــــــتفادحول  العمالء  وتثقیف  

وضـع الخطط التي تتناسـب    علىسـاعدهم التي تالخدمات المصـرفیة مختلف إلى األفراد وصـول  هدف إلى ضـمان ی

المصــــــــــــــرفیـة و�رامج االســــــــــــــتثمـار وأنواع البطـاقـات  عملیـات االقتراض والتمو�ـل،  والتعر�ف أكثر �  ،مع احتیـاجـاتهم

. �ما تتعرض �عض و�أنواع الخدمات الخاصــــــــــة بذوي اإلعاقة وحقوقهم  طرق تجنب مخاطرها المحتملةو  واالدخار

ــالیبتشـــــــرح للعمالء  و المالي  محاور الحملة ألنواع االحتیال  ــیة حما�ة  أســـــ ــا�اتهم وأموالهم و�یاناتهم الشـــــــخصـــــ حســـــ

ــاملة لكل  الحملة �. فوالتقلید�ةمنها الرقمیة  المصـــــــــــرفیة�افة أنواع التعامالت  والمصـــــــــــرفیة في   ما یتعلق  التالي شـــــــــ

 قطاع األفراد �مختلف شرائحه أو قطاع الشر�ات. من التي �قوم بها العمالء الیومیة والمصرفیة �التعامالت المالیة  

 ؟الثاني هافي عامالحملة أهداف ومحاور دعم  فيبنك برقان لعبه   الدور الذي هو ما

نب  الدینا إلى جالمتاحة  الموارد  و التواصـــــــــــــل قنوات  إلى تســـــــــــــخیر �افةطالق الحملة إمنذ ســـــــــــــعینا في بنك برقان  

ــتوى ال�ة، على و دعم الحملة والتعر�ف �أهدافها ومحاورها التوعل  ننظمهاالفعالیات التي  ــفة عامة  يالمجتمعمســ �صــ

الحملة  الرسائل التوعو�ة الخاصة �محتوى المنتظم ل  . و�شمل ذلك النشرموظفي البنك و�وادرهعلى مستوى   اوداخلی

فضــال عن نشــر   ،جوانبهاومختلف تها وأهدافها رؤ�ب تعر�فلل مواقع التواصــل االجتماعيحســا�ات البنك على على  

الموجه  حسـاب النسـتقرام و اإلعلى   الرئیسـيحسـاب البنك تعزز الثقافة المالیة على مسـا�قات أسـئلة و محتوى جاذب و 

تغر�دات  �شــــــارك �انتظام  و   الیوتیوب، على  تهقناعلى  توعو�ة فیدیوهات  . �ما ینشــــــر البنك أ�ضــــــاً أ�ضــــــاً  لموظفینل

ــا� برســــائل الحملة على العدید من . و�دعم بنك برقان أ�ضــــا جهود نشــــر المحتوى التوعوي بنشــــر  على تو�تر  هحســ

 .البنك على لینكد إن  صفحة  فيحول رسائل الحملة المقاالت 

 حملة "لنكن على درا�ة"؟كیف شار�ت أفرع بنك برقان في أنشطة دعم 

شــاشــات أجهزة الصــراف اآللي لنشــر المحتوى  و   في األفرعجمیع الشــاشــات   اســتخدامقمنا �أفرع البنك على صــعید 

عالوة . وقمنا مع عمالئنا التواصـــــل قنوات  شـــــتىفي  أكبر لرســـــائل الحملة  تحقیق انتشـــــار �غرض الخاص �الحملة 

ــاحات  ا  توظیفذلك بعلى   ــائل داخل األفرع  المتاحة  لمســــ ــحة ومرئیة ألكبر عدد ممكن من   الحملةلتكون رســــ واضــــ

المحتوى التوعوي مع عمالئنا وموظفینا قد حرصــنا على مشــار�ة فالقنوات الرقمیة للبنك،  أما على صــعید  .العمالء
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ــائل تطبیق برقان،   داخلالتنبیهات  على حد ســــــواء عبر  ــاشــــــات الحو البر�د اإللكتروني، ورســــ ــاو شــــ ــة یســــ ب الخاصــــ

 .أكثر داخلیا لحملةا محاورمحتوى   ترسیخل�موظفینا 

 لدعم الحملة؟الفعالیات  كیف قمتم بتوظیف

نســتغل  نحرصــنا دائما أ  ،للمســؤولیة المجتمعیة  برنامجنا  إطار  فيللعدید من الفعالیات  وتنظیمنا  من خالل رعایتنا 

. �ما  البروشــــــــورات والهدا�ا  توز�ععبر أكثر عن الحملة   قد�م معلوماتتلتواصــــــــلنا المباشــــــــر مع الجمهور    فرصــــــــة

ــیةومنها أدرجنا أنشــــــــطة توعیة مباشــــــــرة في هذه الفعالیات   دوري �رة القدم األول ، و دوري االتحاد الكو�تي للفروســــــ

ــا�ات دون   ــنة  18للشــــــ جامعة الشــــــــرق  و   الجامعة األمر�كیة في الكو�تفي �ل من   رض الفرص الوظیفیةامعو ،  ســــــ

على مســــــــــــــتوى . أـما  حمـلة محـافظـة األحـمدي الـثالـثة للتبرع ـ�اـلدم، إلى جـاـنب وجـامـعة الكوـ�ت  األوســــــــــــــط األمر�كـیة

التي قمنا  �طولة "البادل" الر�اضــــــــیة األولى  خالل الخاصــــــــة �موظفي البنك فقد ســــــــرنا على نفس المنهج الفعالیات  

 ، حملة التبرع �الدم والعدید من الورشات المختلفة. للموظفین بتنظیمها

 ؟مع البنك المر�زي والمصارف المحلیةالحملة �التعاون لمستقبل  هي تطلعاتكمما  

اســـــــــــتمرار فعالیات    ندرك أهمیةنحن  و ، المر�زي  الكو�ت  حمالت بنك �افة  على دعم   دائماً برقان  بنك في  حرص  ن

من هذا ســــــــــــنواصــــــــــــل  و اآلن.    حققتها حتىتي للنتائج الألهمیة األهداف التي وضــــــــــــعتها و الحملة لمدى أ�عد نظرًا 

مع �افة المصــــــــــــارف  �التعاون  نتمكن ونكرس لذلك الجهود والموارد الالزمة ل"لنكن على درا�ة"  دعم حملة المنطلق  

 .لحملةللبنك المر�زي التي وضعها اعیدة المدى �الشاملة التوعو�ة  تحقیق الرؤ�ة من المحلیة 

 ؟عالوة على ذ�رتمللجمهور   تضیفونه ماهل لد�كم  

حقوقهم أمنهم المالي و   ضـــــــمان�حرص على و ،  ألنهم هم دافعنا على رأس أولو�اتهدائمًا   عمالءه�ضـــــــع  بنك برقان 

هذه  ل اسـتكماالً و . درا�ة" وأهدافها ومختلف محاورهارؤ�ة حملة "لنكن على  مع  تمامًا  مر الذي یتماشـى  األ، المصـرفیة

ــرورةؤ�د على نال بد أن   الغا�ة، ــتمرالمالي   الوعي ز�ادة�عملیة  المجتمع   أفراد اهتمام  ضـــــــــ ــكل مســـــــــ ، ومتا�عة  �شـــــــــ

أهمیة إضــــــافة إلى  ،قهایتطبعلى والمحافظة ة مســــــتجدات اللوائح والقوانین الخاصــــــة �التعامالت المالیة والمصــــــرفی

واالســــتفادة    �افة المصــــارف الكو�تیة بنشــــره �التنســــیق مع بنك الكو�ت المر�زي المحتوى المتجدد الذي تقوم  متا�عة 
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المســــــــــــــاـئل والقضــــــــــــــاـ�ا الـمالـیة  مختلف  تجـاه  اـلذي نطمح إلـیه  حتى نتمكن جمیـعًا من تحقیق مســــــــــــــتوى الوعي    مـنه

 .وشمولهاالمالیة تعز�ز الثقافة ، و المختلفة والمصرفیة


