
جمعية البنوك تشارك فـي فعاليات األسبوع المصرفـي لألطفال والشباب للعام 2014

مع  وبالتعاون  فل�سطني  فـي  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
وزارة الرتبية والتعليم العايل، وبرنامج التعليم لدى وكالة الغوث 
فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي للأطفال وال�سباب 2014 فـي ال�سفة 
وغزة للعام الثالث على التوايل وذلك 2014/3/16 فـي ق�سر رام 
اهلل الثقا فـي برام اهلل وقاعة فندق املتحف بغزة، وبح�سور اإدارات 
واأكادميية،  اقت�سادية  و�سخ�سيات  الفل�سطيني  امل�سرفـي  اجلهاز 
حمافظ  الإطلق  حفل  وافتتح  اأمورهم.  واأولياء  املدار�س  واأطفال 
�سلطة النقد د. جهاد الوزير، ووزير الرتبية والتعليم اأ.د. علي اأبو 
حوراين  جمال  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ونائب  زهري، 

وممثل برنامج التعليم / وكالة الغوث الدولية وحيد جربان.
قال الوزير اإن جهود �سلطة النقد و�سركائها لتعزيز و�سول اخلدمات 
وثيقة  بتوقيع  موؤخرًا  تعززت  قد  املجتمع  �سرائح  لأو�سع  امل�سرفـية 
تفاهم لبناء الإ�سرتاتيجية الوطنية لل�ستمال املايل مع هيئة �سوق 
راأ�س املال، واأ�ساف الوزير اأن حتقيق هذا الهدف يحتاج اإىل املزيد 
من اجلهود فـي جمال رفع م�ستوى التوعية والثقافة املالية لدى فئات 
املجتمع كافة حتى ي�سبح مبقدورهم ال�ستفادة اأكرث من اخلدمات 

املالية وامل�سرفـية. 
بدوره حتدث نائب رئي�س جمل�س اإدارة جمعية البنوك جمال حوراين 
عن دور جمعية البنوك فـي متكني الثقافة امل�سرفـية واملالية وتعزيز 
انت�سارها لدى اأو�سع �سرائح املجتمع خا�سة جيل الأطفال وال�سباب، 
وم�ساعدتهم على التح�سري وال�ستعداد ل�سناعة م�ستقبلهم املايل 
بن�سر  البنوك  كافة  جهود  بت�سافر  وذلك  بحكمة،  والقت�سادي 
باإتباع  الوعي املايل وامل�سرفـي لدى فئة الأطفال وال�سباب، وذلك 
اأ�سلوب ال�سرح املبا�سر للمفاهيم امل�سرفـية الأ�سا�سية، وتعزيز ثقافة 
الدخار اأثناء الزيارات التي تقوم بها البنوك للمدار�س، اإ�سافة اإىل 
الأ�سبوع  فعاليات  خلل  البنوك،  قبل  من  يوميًا  �ساعة  تخ�سي�س 
البنوك  فروع  فـي  وذويهم  وال�سباب  الأطفال  امل�سرفـي، ل�ستقبال 
وامل�سرفـية،  املالية  املفاهيم  على  عمليًا  لتعريفهم  وذلك  املختلفة 
عملية  علقة  باإقامة  للبدء  توفـري  ح�سابات  فتح  على  وت�سجيعهم 

بامل�سارف والتعامل املايل.
البنوك فـي فل�سطني قد نظمت اجتماعا حت�سرييا  وكانت جمعية 
ملدراء الت�سويق فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني وممثلي �سلطة النقد 
الفل�سطينية، ملناق�سة الرتتيبات اللزمة لإطلق فعاليات الأ�سبوع 
امل�سرفـي للأطفال وال�سباب، وذلك بتاريخ 2014/01/20 فـي مقر 

اجلمعية.


