
برعاية وح�سور معايل حمافظ �سلطة النقد 
النقد  �سلطة  اأطلقت  ال�سوا،  عزام  ال�سيد 
الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  البنوك  وجمعية 
لدى  التعليم  وبرنامج  العايل،  والتعليم 
الفل�سطينية  وال�سبكة  الدولية،  الغوث  وكالة 
ال�سغر  واملتناهي  ال�سغري  للأقرا�ض 
امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  )�سراكة( 
خلل  وذلك   ،2018 وال�سباب  للأطفال 
موؤمتر �سحفـي فـي ق�سر املوؤمترات فـي مدينة 
بيت حلم بح�سور املدراء العامني / القليمني 
وممثليهم  فل�سطني  فـي  العاملة  للبنوك 
واملوؤ�س�سات  الإقرا�ض  موؤ�س�سات  وممثلي 
العامة،  وال�سخ�سيات  واملالية  القت�سادية 

و�سخ�سيات م�سرفـية.
معايل  اأو�سح  الفتتاحية،  كلمته  وخلل 
اإطار  فـي  تاأتي  الفعالية  هذه  اأن  املحافظ 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  متطلبات  حتقيق 
تهدف  حيث  فل�سطني،  فـي  املايل  لل�سمول 
�سلطة النقد من تنفـيذ هذه الن�سطة اإىل رفع 
م�ستويات الوعي والثقافة املالية وامل�سرفـية 
الأطفال  خا�سة  املجتمع  فئات  كافة  لدى 
وال�سباب حيث ت�ستهدف طلبة ال�سف الثامن 
ال�ستثمار  اىل  ن�سعى  الذي  اجليل  هذا  من 
الأمور  فـي  وامكانياته  قدراته  لتعزيز  فـيه 

املالية وامل�سرفـية.
ن�سنا�ض  جوزيف  ال�سيد  قال  ناحيته  من 
اأن  البنوك  جمعية  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
هذه  تعترب  فل�سطني  فـي  العاملة  البنوك 
مهمة  �سريحة  مع  للتوا�سل  نافذة  الفعاليات 
الأمل  وال�سباب، وهم  وهي �سريحة الطفال 
اأن  اإىل  م�سريًا  والتغيري،  التطور  فـي  الواعد 
وتعزيز  امل�سرفـية  الثقافة  ن�سر  على  العمل 
اأ�سا�سيًا  جزءًا  ال�سريحة  لهذه  املايل  الوعي 
فـي  اجلهود  تظافرت  حيث  جمتمعنا،  جتاه 
كافة البنوك للإ�سهام فـي ن�سر الوعي املايل 
وامل�سرفـي باعتبار اأن اأ�سلوب ال�سرح املبا�سر 
وامل�سرفـية  املالية  الثقافة  تعزيز  اإىل  يوؤدي 

جمعية البنوك تشارك في فعاليات األسبوع المصرفي لألطفال والشباب للعام 2018 

ازدادت  كلما  املايل  الوعي  ازداد  وكلما 
وعرب  امل�ستقبلي.  التخطيط  على  القدرة 
ال�سيد حممد طه نائب حمافظ حمافظة بيت 
حلم عن �سعادته بامل�ساركة فـي الإعلن عن 
اإطلق الأ�سبوع امل�سرفـي للأطفال وال�سباب 
قطاع  فـي  اأهلنا  مع  بال�سراكة   2018

النقد  ب�سلطة  واعتزازه  فخره  موؤكدًا  غزة، 
ظروف  من  بالرغم  وجناحها  الفل�سطينية 
الحتلل.  حتت  الرازح  الفل�سطيني  ال�سعب 
م�ساعد  القبج  اإيهاب  الدكتور  جدد  بدوره 
التزام  العايل  والتعليم  الرتبية  وزارة  وكيل 
الوزارة بالعمل مع �سلطة النقد لإجناح هذا 
النموذج من الن�ساط الذي ينعك�ض بالإيجاب 
املدار�ض،  طلب  من  مهمة  �سريحة  على 
جديًا  يفكرون  بالوزارة  اأنهم  اإىل  م�سريًا 
بالتعاون مع �سلطة النقد وبقية ال�سركاء فـي 
تعاونية،  م�سرفـية  تعليمية  برامج  اإطلق 
بهدف دمج التعليم النظري باخلربة العملية. 
جقمان  جني  ال�سيدة  اأو�سحت  جانبها  ومن 
اأن  �سراكة  �سبكة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض  نائبة 
يخدمون  ثمانية  وعددها  التمويل  موؤ�س�سات 
الن�ساء  ن�سبة  واأن  العملء،  من  األفًا  ت�سعني 
37% وال�سباب 57%، وعربت عن  منهم 
هذا  فـي  ت�سهم  �سراكة  �سبكة  كون  �سعادتها 
الأ�سبوع امل�سرفـي لتثقيف �سريحة مهمة فـي 

املجتمع الفل�سطيني ماليًا وائتمانيًا.

حمافظ  معايل  قرع  ال�سحفـي  املوؤمتر  وبعد 
�سلطة النقد وامل�ساركون، اجلر�ض اإيذانًا ببدء 
فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي للعام 2018 فـي 
جميع حمافظات الوطن، وبعد ذلك مت ق�ض 
حيث  الفرتا�سي،  امل�سرف  افتتاح  �سريط 
اأروقة  فـي  واحل�سور  املحافظ  معايل  جتول 
امل�سرف الفرتا�سي برفقة العديد من طلبة 

املدار�ض.
التي  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  وت�سمنت 
ا�ستمرت من 11-2018/03/15، معر�سًا 
للم�سرف الفرتا�سي ا�ستمر ليومني متتاليني 
املعر�ض  فـي  اجلمعية  موظفي  تواجد  حيث 
وطبيعة  باجلمعية  الطلبية  الوفود  لتعريف 
بيت  فـي  املوؤمترات  فـي ق�سر  عملها، وذلك 
حلم ومطعم الليت هاو�ض فـي غزة، ويقام 
املعر�ض بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم 
زيارة  لتنظيم  الدولية  الغوث  ووكالة  العايل 
للم�سرف  الطلبية  املجموعات  من  العديد 
التي  امل�سرفـية  اخلدمات  على  والتعرف 

تقدمها امل�سارف العاملة فـي فل�سطني.
كما مت اأي�سًا تنظيم زيارات لطلب املدار�ض 
اآلية  على  لإطلعهم  وذلك  امل�سارف  اإىل 
التي  امل�سرفـية  واملنتجات  امل�سارف  عمل 
البنوك  ممثلو  يقوم  حيث  للزبائن،  تقدمها 
تثقيفـية  حما�سرات  واإلقاء  املدار�ض  بزيارة 

للطلبة، وتوزيع ن�سرات توعوية.


