
جمعية البنوك تشارك في  فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب للعام 2015

فل�سطني  فـي  البنوك  وجمعية  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
التعليم لدى  العايل، وبرنامج  وبالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 
وكالة الغوث الدولية فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي للأطفال وال�سباب 
2015 للعام الرابع على التوايل وذلك بتاريخ 03/15/ 2015 فـي 

اإيذانًا  اجلر�س  بقرع  البرية  مدينة  فـي  للبنات  ال�سبانية  املدر�سة 
جهاد  الدكتور  من  كل  الفعاليات  بدء  عن  واأعلن  الفعاليات.  ببدء 
الرتبية  وزارة  وكيل  و  الفل�سطينية  النقد  �سلطة  حمافظ  الوزير 
والتعليم العايل ال�سيد حممد اأبو زيد ومب�ساركة رئي�س جمل�س اإدارة 
جمعية البنوك ال�سيد جوزيف ن�سنا�س ومدير عام اجلمعية ال�سيد 
نبيل اأبو دياب وممثل برنامج التعليم فـي وكالة الغوث الدولية ال�سيد 
هاين عمري وبح�سور عدد من طالبات املدر�سة ال�سبانية وطلب 
من مدر�سة امل�ستقبل للذكور من ال�سف الثامن تعزيزًا لأهمية توعية 
الوزير فـي كلمة الفتتاح،  وا�ستعر�س  الهامة ماليًا.  ال�سريحة  هذه 
جهود �سلطة النقد لتعزيز و�سول اخلدمات امل�سرفـية جلميع فئات 
املجتمع ب�سكل عادل و�سفاف وبتكاليف معقولة، وتعزيز اإ�سرتاتيجية 
فـي  اجلهود  من  املزيد  اإىل  يحتاج  الذي  الأمر  املايل،  ال�ستمال 
املجتمع  فئات  لدى  املالية  والثقافة  التوعية  م�ستوى  رفع  جمال 
اخلدمات  من  اأكرث  ال�ستفادة  مبقدورهم  ي�سبح  حتى  امل�ستهدفة 
املالية وامل�سرفـية مما �سي�ساهم ذلك فـي تطوير قدراتهم وحت�سني 

ظروفهم املعي�سية لتعزيز التنمية القت�سادية واملجتمعية. 
و�سكر الوزير وزارة الرتبية والتعليم العايل و وكالة الغوث الدولية 
الأ�سبوع  هذا  تنظيم  فـي  امل�ستمر  تعاونهم  على  البنوك  وجمعية 
عدد  اأكرب  اإىل  والو�سول  اأهدافه  حتقيق  على  املتبادل  وحر�سهم 

ممكن من الطلب، حيث �سيتم تغطية 1,600 مدر�سة فـيها �سف 
لتقدمي  البنوك  مكثفة من موظفـي  بزيارات  امل�ستهدفة  وهي  ثامن 
عن  والإجابة  واأهميتها  وامل�سرفـية  املالية  اخلدمات  عن  �سرح 
اأبو زيد، بفكرة الأ�سبوع  اأ�ساد  ا�ستف�سارات الطلب. وبدوره  جميع 
امل�سرفـي، وبجهود �سلطة النقد على �سعيد متتني اجلهاز امل�سرفـي 
التعاون   ا�ستمرار  اأهمية  على  موؤكدًا  املايل،  ال�ستقرار  وحتقيق 
املالية  التوعية  جمال  فـي  والتعليم  الرتبية  وزارة  مع  والتن�سيق 
وامل�سرفـية، من اأجل تن�سئة جيل فل�سطيني مزود بالعلم واملعرفة، 
لطلب  وتربوية  تعليمية  قيمة  ميثل  امل�سرفـي  الأ�سبوع  اأن  معتربًا 

املدار�س فـي فل�سطني.
الأ�سبوع  تنظيم  اإىل  بادرت  النقد  �سلطة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
يعقد  والذي   2012 عام  منذ  وال�سباب  للأطفال  امل�سرفـي 
بالتزامن مع فعاليات الحتفال ال�سنوي العاملي بالأ�سبوع امل�سرفـي 
للأطفال وال�سباب فـي 16 اآذار من كل عام، بهدف تعزيز الثقافة 
اأو�سع �سرائح املجتمع خا�سة جيل الأطفال  املالية وامل�سرفـية لدى 
ل�سناعة  وال�ستعداد  التح�سري  على  وم�ساعدتهم  وال�سباب، 

م�ستقبلهم املايل والقت�سادي بحكمة.
وكانت اجلمعية قد نظمت عدة اجتماعات حت�سريية ملدراء الت�سويق 
فـي البنوك العاملة فـي فل�سطني وممثلي �سلطة النقد الفل�سطينية 
والتعليم،  الرتبية  مديريات  لدى  الأن�سطة  دوائر  من�سقي  وبح�سور 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  لإطلق  اللزمة  الرتتيبات  ملناق�سة 
للأطفال وال�سباب، وذلك بتاريخ 2015/02/04،16،23 فـي مقر 

اجلمعية  و�سلطة النقد.


