فعاليات تمتد على مدار األسبوع في المقر الرئيسي وكافة الفروع

مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي يرسخ مفاهيم السعادة واإليجابية في بيئة
العمل احتفاالً بيوم السعادة العالمي
أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة  20 -مارس  :2019شارك مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي العالم
احتفاالته باليوم العالمي للسعادة الذي يوافق  20مارس من كل عام ،بإطالق مجموعة من المبادرات المجتمعية والفعاليات
الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية السعادة في بيئة العمل وتأثيرها المتوقع على إسعاد المتعاملين ،وذلك في المقر الرئيسي
للمصرف المركزي وفروعه كافة خالل الفترة من  17وحتى  21مارس الجاري.
وحث المصرف المركزي البنوك العاملة في الدولة على المشاركة في االحتفاالت ،ونشر الوعي المجتمعي حول أهمية هذا
اليوم عن طريق وضع شعارات السعادة على شاشات أجهزة الصراف اآللي ،وتنظيم الفعاليات واألنشطة التي من شأنها أن
تسهم في إسعاد متعامليهم ،بما يعكس ريادة الدولة عالميا ً على صعيد مؤشر السعادة العالمي.
" :إن
ومهن جانبهه،
تعزيز مفاهيم السعادة واإليجابية في بيئة العمل يندرج ضمن أولويات العمل في المصرف المركهزي ،كمها نراعهي تنهمين
هذ المفاهيم في جميع المشاريع والمبادرات التهي نطلقهها ،بمها يتماشهى مهع ر يهة القيهادة الرشهيدة الراميهة إلهى ضهمان رفها
وسعادة جميع شرائح المجتمع ،ودعم تنافسية الدولة على مؤشرات السعادة العالمية".
مبادرات للمجتمع
وضمن احتفاالته باليوم العالمي للسعادة ،أطلق المصرف المركزي ثالث مبادرات موجهة للمجتمع ،تتنمن:
" برنامج قروض المواطنين" والتي أطلقت مؤخرا ً بهدف تخفيف أعباء الديون عن كاهل المواطنين ،بالتعاون مع
البنوك الوطنية واتحاد مصارف اإلمارات.
 مبادرة "الدفع الفوري" والتي تسمح بتحويل األموال من خالل حسابات عمالء البنوك في أي وقت من أيام
األسبوع باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول التي توفرها البنوك ،ويتميز هذا النظام عن األنظمة الحالية لكونه
يعمل على مدار الساعة ويتم التحويل في أقل عن خمسة دقائق.
 مبادرة "عملتنا جزء من تراثنا" والتي تستهدف رفع مستوى الوعي حول عملة الدولة وتاريخها.
فعاليات داخلية
وتتواصل االحتفاالت الداخلية في مقر المصرف المركزي الرئيسي وفروعه كافهة علهى مهدار األسهبوع ،إذ تهنظم العديهد مهن
األنشههطة التههي تههرتب بشههكل وثيههق بمحههور السههعادة وتسههعى إلههى نشههرها ضههمن بيئههة العمههل داخههل المصههرف .وتتنههمن هههذ
الفعاليات حنور متحدثين متخصصين وخبراء لتعزيز مفاهيم السعادة وبث الطاقة اإليجابية لدى الموظفين والمتعاملين.
وستتختم فعاليات أسبوع السعادة بشعار "العائلة تحقق لك السعادة" حيث سيتم تشجيع فرق العمل المختلفة على تنظيم
الفعاليات التي تذ ّكي روح اآلخاء بينهم وتعزز من قيم العمل بروح الفريق الواحد واألسرة الواحدة.
-انتهى-

