
الرتبية  وزارة  مع  وبالتعاون  البنوك  وجمعية  النقد  �سلطة  اأطلقت 
والتعليم العايل، وبرنامج التعليم لدى وكالة الغوث الدولية فعاليات الأ�سبوع 
فـي   2017/03/12 بتاريخ  وذلك   2017 وال�سباب  للأطفال  امل�سرفـي 
رام اهلل، واأعلن عن بدء الفعاليات كل من معايل ال�سيد عزام ال�سوا حمافظ 
�سلطة النقد ومعايل د. �سربي �سيدم وزير الرتبية والتعليم العايل وال�سيد 
وال�سيد وحيد جربان  البنوك  اإدارة جمعية  رئي�س جمل�س  الربغوثي  حممد 
نائب رئي�س برنامج التعليم فـي ال�سفة الغربية بوكالة الغوث الدولية وذلك 
خلل موؤمتر �سحفـي بح�سور املدراء العامني والقليميني للبنوك العاملة فـي 
فل�سطني وممثليهم وموؤ�س�سات الإقرا�س واجلمعيات القت�سادية و�سخ�سيات 

اعتبارية واأكادميية و عدد من طلب وطالبات املدار�س.
وخلل كلمته الفتتاحية قال معايل ال�سيد عزام ال�سوا اإن الأ�سبوع امل�سرفـي 
يهدف اإىل رفع م�ستوى الوعي املايل وامل�سرفـي لدى كافة فئات املجتمع 
وخا�سة جيل الأطفال وال�سباب، وتاأهيلهم للتعامل م�ستقبًل مع املوؤ�س�سات 
املالية وامل�سرفـية. كما ا�ستعر�س جهود �سلطة النقد فـي جمال التثقيف 
والتوعية امل�سرفـية فـي �سياق تعزيز ال�سمول املايل، واإي�سال اخلدمات 
امل�سرفـية جلميع فئات املجتمع ب�سكل عادل و�سفاف وبتكاليف معقولة، 
مما �سي�ساهم ذلك فـي تطوير قدراتهم وحت�سني ظروفهم املعي�سية لتعزيز 
الأخري من  اليوم  التنمية القت�سادية واملجتمعية. واعلن عن تخ�سي�س 
فعاليات الأ�سبوع ليكون يوم الدخار الوطني، م�سريا اإىل اأن هذا الن�ساط 
يقام لأول مرة فـي فل�سطني، واأنه ياأتي فـي اإطار �سعي �سلطة النقد اإىل 
تعزيز فكرة الدخار لدى املواطن الفل�سطيني الذي ميثل ركيزة ا�ستثمارية 
اأ�سا�سية ميكن من خللها حت�سني الظروف املعي�سية واحلد من ظاهرتي 
الفقر والبطالة وتعزيز التنمية القت�سادية، داعيًا املواطنني لل�ستفادة 

من الربامج واملنتجات امل�سرفـية التي اأعدتها امل�سارف ليوم الدخار. 
و�سدد د. �سيدم على ال�سراكة املثمرة مع �سلطة النقد واملوؤ�س�سات امل�سرفـية، 
وعلى اأن اإطلق فعاليات هذا الأ�سبوع تاأتي تاأكيدًا على هذه ال�سراكة، داعيًا 
اإىل تاأ�سيل الثقافة البنكية واإدخال البنوك اإىل املدار�س بغية تدريب الطلبة 

واإك�سابهم املهارات واخلربات اللزمة فـي جمال التعاملت البنكية.
للجهاز  الفعالة  امل�ساركة  اأن  الربغوثي  حممد  ال�سيد  اأكد  كلمته  وفـي 
م�سوؤولياته  من  انطلقًا  تاأتي  امل�سرفـي  الأ�سبوع  فعاليات  فـي  امل�سرفـي 
لتنمية  وال�سباب،  الأطفال  وخا�سة  املجتمع  فئات  كافة  جتاه  املجتمعية 
وتعزيز قدرات هذا اجليل فـي فهم واإدراك امل�سطلحات املالية وامل�سرفـية 
وتعريفهم باخلدمات امل�سرفـية التي تقدمها البنوك بهدف اإعداده للتعامل 

مع املوؤ�س�سات املالية م�ستقبًل.
واأما نائب رئي�س برنامج التعليم ال�سيد وحيد جربان فـي وكالة الغوث فقد 
وتكامل  والتعاون  للتن�سيق  منوذجي  مثال  املهمة  الفعالية  هذه  اأن  اأو�سح 
حتليل  بنتائج  م�سيدًا  التعليم،  وموؤ�س�سات  امل�سرفـي  اجلهاز  بني  الأدوار 
وارتفاع  منو  بينت  والتي  الأخري،  امل�سرفـي  بالأ�سبوع  املتعلقة  ال�ستبانات 
النقد  ب�سلطة  معرفتهم  وزيادة  املدار�س  طلب  لدى  امل�سرفـية  الثقافة 

ودورها وجهود البنوك فـي التنمية القت�سادية.
وبعد اإلقاء الكلمات الفتتاحية تقدم معايل حمافظ �سلطة النقد ومعايل وزير 
الرتبية والتعليم العايل ورئي�س جمعية البنوك ونائب رئي�س برنامج التعليم فـي 
وكالة الغوث، لقرع اجلر�س اإيذانًا ببدء الفعالية، ثم ق�س ال�سريط وافتتاح 
فرع امل�سرف الفرتا�سي، واأخذ جولة جماعية فـي املعر�س برفقة جمموعة 
من طلبة املدار�س، وتت�سمنت فعاليات الأ�سبوع امل�سرفـي التي ا�ستمرت من 
12-2017/03/16، معر�سًا لفرع م�سرف افرتا�سي، وتنظيم زيارات تثقيفـية 

لطلب املدار�س وذويهم اإىل امل�سارف وذلك لطلعهم على طبيعة واآلية عمل 
امل�سارف والأن�سطة واخلدمات امل�سرفـية التي تقدمها لزبائنها، وقيام ممثلي 

البنوك بزيارة املدار�س واإلقاء حما�سرات تثقيفـية، وتوزيع ن�سرات توعوية.
وكانت اجلمعية قد نظمت عدة اجتماعًات حت�سريية ملدراء الت�سويق فـي البنوك 
العاملة فـي فل�سطني وممثلي �سلطة النقد وبح�سور من�سقي دوائر الأن�سطة 
لدى مديريات الرتبية والتعليم، ملناق�سة الرتتيبات اللزمة لإطلق فعاليات 
 2017/01/16-02 بتاريخ  وذلك  وال�سباب،  للأطفال  امل�سرفـي  الأ�سبوع 

وبتاريخ 2017/02/15 فـي مقر اجلمعية و�سلطة النقد.
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