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ف��رص عمل ألبناء جيله واألجيال القادمة، ما من ش��أنه اإلس��هام ف��ي بناء اقتصاد 
متميز يتحدى الصعاب ويوّلد األمل والعزيمة في بناء دولتنا العتيدة.

وأخيرا دعونا نتطلع الى االمام لنحقق المزيد ألبناء ش��عبنا فمس��ؤوليتنا تجاههم 
تتعاظ��م ع��ام  بع��د ع��ام ، وق��د تعودنا أن نق��دم من خالل مؤسس��تنا مش��اريع 
تنموي��ة متخصصة ومركزة بإتجاه التنمية المس��تدامة الت��ي رفعناها علما وعنوانا 
لكل أعمالنا  التي ش��ملت قطاعات مجتمعية أساس��ية من الوط��ن وهنا نؤكد أننا 
ملتزمون بالمضي قدما الى األمام وتقريرنا لهذا العام يثبت أننا أصحاب فعل على 

األرض .

أهديك��م التقري��ر الثال��ث لمؤسس��ة مجموع��ة االتص��االت الفلس��طينية للتنمي��ة 
المجتمعي��ة، بع��د ثالث س��نوات م��ن التأس��يس والعمل ال��دؤوب لتقدي��م أفضل 
المش��اريع المجتمعية التنموية والتي تهدف إلى دعم ش��عبنا الفلسطيني وتعزيز 

صموده على األرض.

استطعنا أن نرس��م آفاقًا واضحة لعمل المؤسسة والقطاعات الرئيسية التي يتم 
التركي��ز على دعمها حتى نتمكن من توظيف المصادر والموارد المالية للمجموعة 
بالص��ورة األمثل حتى نحّقق التأثير المنش��ود لهذه البرامج والمش��اريع على صعيد 

التنمية البشرية المستدامة في فلسطين.

واس��تمر دعمنا في مج��ال التعليم إليماننا بأن��ه الكنز الفلس��طيني الذي ال ينضب، 
حيث نس��تثمر عبره في اإلنس��ان الفلس��طيني، خاصة فئة الطلبة المتمّيزين الذين 
ل��م تتوفر لديهم المصادر المالية الس��تكمال التعليم،أولئك الطلبة القادرين على 
اإلب��داع والتمي��ز وخدمة الوطن، لذا ركزن��ا دعمنا نحو إتاحة الفرص��ة ألولئك الطلبة 
للدخول إلى التعليم من أجل بناء وتكوين اإلنسان الفلسطيني وعملت المؤسسة 
عل��ى تقدي��م مزيد من المنح الدراس��ية اس��تهدفت فئات الطلبة م��ن ذوي الدخل 
المح��دود واأليت��ام وذوي االحتياجات الخاصة، كم��ا وراعينا تطبي��ق منهجيتنا التي 

قمنا بتطويرها عام بعد عام باتجاه المزيد من الحوكمة والشفافية. 

إنن��ا نؤمن بأن الش��باب الفلس��طيني ه��و المس��تقبل، وبالتالي عملنا عل��ى تقديم 
البرامج والمشاريع التي تقدم أفضل الفرص لتعزيز مهارات وقدرات الشباب خاصة 
في مجال التكنولوجيا بكافة أنواعها، إلى جانب التدريب المهني وذلك بالش��راكة 
مع المؤسس��ات المحلي��ة والدولي��ة الملتزمة تج��اه تنمية المجتمع الفلس��طيني 

وتحقيق التنمية المستدامة.

وسنعمل دائما وباستمرار على بذل كل ما بوسعنا من أجل تنمية مجتمعنا وخاصة 
فئة الشباب واألطفال س��يما في مجال التعليم والتكنولوجيا، إضافة إلى مجاالت 
أخ��رى، وذل��ك من خ��الل تقدي��م البرامج طويل��ة األمد لتحقي��ق تنمية مس��تدامة 
حقيقية تسهم في تنشئة جيل قادر على تطوير كفاءاته ومساعدته على تأهيله 
القتن��اص فرص العمل عبر تطوير مهاراته، وإيجاد جيل يتمتع بس��مات ريادية لخلق 

رسالة رئيس مجلس اإلدارة  

أخوكم
صبيح المصري
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رسالة الرئيس التنفيذي

اس��تطعنا م��ن خ��الل عم��ل مؤسس��ة مجموع��ة االتص��االت للتنمي��ة المجتمعية 
أن نق��دم تطبيق��ًا عمليًا لمفه��وم العم��ل المجتمعي للش��ركات بمنه��ج تنموي 
وفق معايير االس��تدامة، وخالل الس��نوات الثالث الس��ابقة عملنا عل��ى تطوير برامج 
ومش��اريع استطعنا من خاللها اإلسهام في جهود التنمية المستدامة، وذلك من 
خالل دعم المشاريع التي تصب ضمن منهجيتنا وسياستنا في المؤسسة لتحقيق 

فائدة أكبر على األرض. 

وفي هذا اإلطار وترجمة لرؤيتنا نحو تحقيق التنمية المستدامة، وضعنا نصب أعيننا 
العمل على تعزيز الش��باب تكنولوجيًا ال س��يما في أوس��اط األجي��ال القادمة حتى 
نبقى مواكبين للتقدم التكنولوجي المتس��ارع على مس��توى العالم، ونتمكن من 
تس��خير أحدث التقني��ات لخدمة المجتمع والتنمية، وذلك عب��ر تطوير وتنفيذ برامج 
ومش��اريع من ش��أنها جس��ر الفجوة الرقمية في فلس��طين وباألخص في قطاع 
التعلي��م وضمن فئ��ة الش��باب، وغيرها من القطاع��ات الفاعلة في مج��ال التنمية 
المجتمعية. وإن تدعيم هذه القطاعات والش��رائح بالتكنولوجيا الحديثة والمتاحة 
من ش��أنه تأهيل ش��بابنا وأبنائنا ليكونوا رياديين في مجتمعنا ليضطلعوا بدورهم 

في بناء مستقبل فلسطين عبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

وتنفي��ذًا لهذه الرؤية والتوجه؛ كثفنا جهودنا خ��الل األعوام الثالثة الماضية بإطالق 
وتنفيذ مشاريع وبرامج تنموية في مجال تعزيز قطاع التعليم والشباب تكنولوجيًا 
ونش��ر المعرفة الرقمية في المجتمع الفلس��طيني. وانعكس��ت مش��اريع وبرامج 
المؤسس��ة في تحقيق أرقام ونتائج تش��عرنا بالفخ��ر واإلعتزاز لما نقدمه لش��عبنا 

الفلسطيني الذي يستحق منا كل الجهد والتقدير. 

وُيعّد أحد أهم المش��اريع الريادية لتمكين الش��باب؛ مش��روع المنح الدراسية الذي 
يندرج ضمن برنامجنا إلتاحة فرص التعليم العالي للطلبة، فمن خالل مشروع المنح 
الدراس��ية استفاد 1462  طالب بش��كل إجمالي حتى نهاية عام 2011، 58% منهم 

من اإلناث. 

وسنعمل في 2012 على االستمرار في البرامج المتعلقة بالمنح الدراسية، إلى جانب 
العمل على تطوير مبادرات وبرامج جديدة تخّص المدارس الفلس��طينية والتي ُتعّد 
ش��ريحة هامة من الشرائح المس��تهدفة . حيث قمنا بإطالق مشروع ربط المدارس 
بش��بكة اإلنترن��ت وتعزيزها تكنولوجي��ًا مبتدئين بتنفي��ذ مرحلة تجريبي��ة في عام 
2011، وت��م العمل على إتاحة االس��تفادة من ش��بكة اإلنترنت لحوالي 40 مدرس��ة 

إضافة إلى تجهيز 4 مدارس بمختبرات حاسوب، 

كم��ا التفتت المؤسس��ة إلى تمكين مؤسس��ات المجتمع المدن��ي تكنولوجيًا من 
خالل جس��ر الفج��وة الرقمي��ة وذلك عب��ر تقديم برنام��ج مبادرة الحاس��وب والذي 
اس��تفادت من��ه حوال��ي 123 مؤسس��ة تنموية مجتمعي��ة تتواج��د معظمها في 
مناط��ق مهمش��ة م��ن أنحاء الضف��ة الغربي��ة وقطاع غ��زة، حيث تم التب��رع لهذه 
المؤسسات بأجهزة حاسوب مع خطوط إنترنت مجانية، كما شمل البرنامج تقديم 
ورش تدريبية للمؤسسات المستفيدة حول استخدامات التكنولوجيا واإلنترنت مما 
كان له عظيم األثر في مس��اعدة 103 مؤسسة من المؤسسات المستفيدة والتي 
قامت بتطوير وتجديد مواقعها اإللكترونية على الش��بكة العنكبوتية. وسنواصل 
خالل العام 2012 تنفيذ مبادرة الحاس��وب حتى نضمن تحقيق االس��تفادة لش��رائح 

واسعة من المجتمع المدني.

وق��د راعينا أيضًا دعم حماية أطفالنا في مرحلة التعليم ما قبل المدرس��ي، وذلك 
عبر توعيتهم بأساليب ووس��ائل تعليمية لكيفية التعامل مع المخاطر في المنزل 
والش��ارع، حيث عملنا وبالش��راكة مع ش��ارع سمس��م عل��ى تطوير م��واد تعليمية 
صورية وصوتية في مجال الس��المة العامة واألمان وسيتم توزيعها على 1000 من 
ري��اض األطفال ف��ي الضفة الغربية وقط��اع غزة، وتدريب المربيات حول اس��تخدام 

المواد التوضيحية. 

ولم  تغفل المؤسس��ة أهمية المش��اركة في جهود الحد من البطالة، مدركين أن 
نس��بة كبيرة من الش��باب العاطل عن العم��ل هم من القادرين عل��ى تلبية الحرف 
المهنية، لذا اتجهنا إلى تنفيذ مش��اريع في مجال التعليم المهني، وقمنا بالتعاون 
مع مؤسس��ة األونروا بتأهيل مختبرات تدريبية في معه��د قلنديا للتدريب المهني 
وذلك في مجال صيانة ش��بكة االتصاالت األرضية وصيانة أجهزة الجوال، وسيعمل 

هذا البرنامج على توفير فرص عمل مطلوبة لدى السوق الفلسطيني. 

وأدعوك��م لقراءة تقريرنا ه��ذا العام للتع��ّرف على المزيد من إنجازات مؤسس��تنا 
التنموية والغنية باإلسهامات المجتمعية الفاعلة والمؤثرة بإذن اهلل.

أخوكم

عمار العكر
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استطاعت مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية 
منهج  إدخال  من  السابقة  الثالث  السنوات  وخالل  المجتمعية 
جديد لعمل المسؤولية االجتماعية للشركات في فلسطين، 
تنموي  بعد  ذات  وبرامج  مشاريع  تنفيذ  خالل  من  وذلك 
ممنهج  بأسلوب  دعمها  بتوجيه  المؤسسة  وقامت  مستدام. 
المجتمع  لدعم  وحيوية  مهمة  قطاعات  على  التركيز  عبر 
والتكنولوجيا،  التعليم  قطاعي  في  تتمثل  الفلسطيني 
المجتمع  بحاجات  المتعلقة  الخصوصية  االعتبار  في  آخذًة 
العالقة  ذات  األطراف  بين  ما  التنسيق  وأهمية  الفلسطيني 
واالهتمام، بحيث نتجنب تكرار الجهود المبذولة ونتمكن من 
األطراف  جميع  مع  بالتنسيق  وأوسع  سليم  بشكل  االستثمار 
الفلسطينية  المؤسسات  مع  الشراكات  عقد  إلى  والسعي 

الملتزمة تنمويًا. 
للتنمية  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  وتتحلى 
مؤسسة  فهي  والمالية،  القانونية  باالستقاللية  المجتمعية 
في  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  أسستها  ربحية  غير 
للمجتمع  المتنامية  للحاجات  2008 كاستجابة مباشرة  العام 
الفلسطيني. والمؤسسة هي األولى من نوعها في فلسطين 
قبل  من  ودعمها  الذاتي  التمويل  بين  ما  جمعها  حيث  من 
بالتل،  )جوال،  وشركاتها  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة 

حضارة، ريتش، وبالميديا(. 

واإلبداع،  التعليم،  خالل  من  الفلسطيني  الشباب  تمكين 
واالبتكار وروح المبادرة االجتماعية، وبهذا العمل فإننا نسعى 
فئات  جميع  إلى  البشرية  التنمية  ومشاريع  برامج  إيصال  إلى 
ونحن  الجغرافية.  المناطق  وكافة  الفلسطيني  الشعب 
وفعاليات  مؤسسات  مع  الشراكة  عبر  جاهدين  نسعى 
والوعي  االلتزام  من  القدر  بنفس  وتتحلى  القيم  تشاركنا 
البشرية  التنمية  لتحقيق  والمخلص  الجاد  العمل  بذل  تجاه 

والمجتمعية في فلسطين.

خالل  من  الفلسطينية  البشرية  التنمية  في  المساهمة    
دعم برامج التعليم والرفاه المجتمعي 

عبر  المعرفة  على  مستند  مجتمع  انشاء  في  المساهمة    
لجسر  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  نشر  في  االستثمار 

الفجوة الرقمية 
للشباب  واالبداع  التميز  وثقافة  الملهمة  القدوة  تعزيز    
بما  والشخصي،  المهني  المستوى  على  الفلسطيني 
ويؤهلهم  والكفاءات،  المهارات  صعيد  على  يمكنهم 
تواكب  وقدرات  بمهارات  وإثرائه  العمل  سوق  الختراق 

متطلبات سوق العمل في عصر التكنولوجيا المتسارع.

مهمتنا

أهدافنا

لماذا مؤسسة مجموعة االتصاالت
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العالي و التعليم 
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برنامج المنح الدراسية

على  الثالثة  للسنة  البكالوريوس  لطلبة  الدراسية  المنح  برنامج  المؤسسة  أطلقت 
في  الدراسة  إلى  يطمحون  الذين  الفلسطينيين  الطلبة  إختيار  تم  حيث  التوالي 
المتميزين  الطلبة  تستهدف  واضحة  معايير  باتباع  وذلك  الفلسطينية،  الجامعات 
وفي  الفئة  لهذه  تعليمية  فرص  لتوفير   فقيرة،  أسر  وسط  ويعيشون  أكاديميًا، 

مجاالت متخصصة. 

المعايير التي يتم على أساسها اختيار الطلبة

1. معدل الثانوية العامة.
2. الو�صع االجتماعي )احلالة االقت�صادية( للطالب والعائلة.

3. عدد االأخوة الذين يدر�صون حاليا يف اجلامعات.

حقائق عن قطاع التعليم في فلسطين

1462
طالب ح�صلوا 

على منح 

درا�صية منذ عام 

2009

 400
ح�صلوا على املنحة 

يف 2011 

  % 2.4
الطلبة من فئة 

ذوي االحتياجات 

اخلا�صة 

% 14.3 
الطلبة من فئة 

االأيتام الذين يقطنون 

يف دور االأيتام

% 36
اأبناء  قطاع 

غزة 

% 58
االإناث 

انجازات برنامج المنح الدراسية

نسعى ايضًا إلى تعزيز وتحفيز المستوى التعليمي للطلبة الحاصلين على المنحة 
الدراسية،  المنح  الستمرار  كشرط  األكاديمي  التميز  استمرار  على  التأكيد  خالل  من 
وفي 2011 عملنا على شمل طلبة تم دعمهم منذ عام 2010 ألنهم حققوا التميز 
واستمروا في تحصيل درجات متميزة في دراستهم، كما تمت إضافة تخصصات 
جديدة هذا العام يتم دعمها من خالل برنامج المنح الدراسية هي تخصص الزراعة 

والتمريض.
وعملنا على تحقيق أداء أفضل في تنفيذ منح مجموعة االتصالت الفلسطينية

العالي  والتعليم  التربية  وزارة  مع  األدوار  في  التكامل  ومراعاة  الشراكة  خالل  من 
على  أيضًا  وعملنا  مراحله.  بكافة  البرنامج  تنفيذ  عملية  متابعة  على  عملت  والتي 
تسخير التكنولوجيا من خالل تطوير طلب المنحة بشكل إلكتروني كامل تحقيقًا 

لمعايير الشفافية والحوكمة في عملية االختيار.

  يوجد 2 مليون طفل في فلسطين منهم 1،136،164  طالب في المدارس 

الفلسطينية.

   يوجد 2704 مدرسة في فلسطين ويشغلها 61،423 موظف.

االبتدائية في مدارس الضفة مقارنة مع %40.6   المرحلة    59.4 %من طلبة 

في قطاع غزة. 

  58.4 %من طلبة المرحلة الثانوية  في مدارس الضفة مقارنة مع 41.5 %في 
قطاع غزة . 

وللمرحلة   ،32 االبتدائية  للمرحلة  الواحدة  الشعبة  في  الطلبة  عدد  معدل    

الثانوية 29.4   لألعوام 2009 - 2010 . 

  تم تطبيق المنهاج الفلسطيني عام 2000 .

  هناك 35 %من المدارس لإلناث، 37 % للذكور و 28 % مختلطة 

 اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�صطيني - اإح�صاءات  2011

وزارة الرتبية و التعليم العايل - تقرير 2011

للتنمية  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  تؤمن 
اإلنسان  بناء  أعمدة  أهم  هو  التعليم  أن  المجتمعية 

الفلسطيني وتولي اهتمامًا خاصًا بهذا القطاع .
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برنامج إقراض الطالب الفلسطيني
 قامت مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية بالشراكة مع 
بنك فلسطين بتنفيذ برنامج اقراض الطالب الفلسطينيين والذي يهدف باألساس 
إلى إتاحة الفرص ألكبر شريحة من الطلبة إلكمال دراستهم الجامعية، من خالل 
حصولهم على قروض من بنك فلسطين يتم تسديدها بأقساط وشروط مريحة 
العام  البرنامج حتى نهاية هذا  جدا ومن خالل معايير محددة، حيث استفاد من 

1944 طالب يدرسون في الجامعات الفلسطينية.

صندوق الرئي��س محمود عباس لدعم الطلبة الفلس��طينيين 
في مخيمات الالجئين بلبنان

قامت مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية بالمساهمة في  صندوق 
الرئيس محمود عباس والذي يعمل على تقديم الدعم المالي للطلبة الجامعيين 
في  الالجئين  مخيمات  في  الفلسطينيين  الطلبة  من  والمحتاجين  والمتفوقين 
الجامعي  تحصيلهم  الستكمال  أمامهم  الفرصة  إتاحة  بهدف  وذلك  لبنان 

والمهني وتمكينهم من دخول سوق العمل. 

�صن�صتمر يف 2012 بتقدمي املنح الدرا�صية و�صنعمل على اإ�صافة 

ال�صباب  مهارات  تطوير  متطلبات  تخدم  جديدة  تخ�ص�صات 

الفل�صطيني وتاأهيله لدخول �صوق العمل

الر�سم البياين )1(:

 ن�صبة الطلبة الذين مت دعمهم ح�صب التخ�ص�ص منذ العام 2009

دعم التعليم المهني تكنولوجيًا 
بتأهيل  األونروا  مؤسسة  مع  وبالتعاون  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  قامت 
مختبرات تدريبية في معهد قلنديا للتدريب المهني وذلك في مجال صيانة شبكة 
االتصاالت األرضية وصيانة أجهزة جوال، حيث تسعى المؤسسة إلى تأهيل الشباب 
بما  لهم  عمل  فرص  وتوفير  البطالة  من  الحّد  في  يسهم  وبما  البرنامج  هذا  عبر 
يالئم متطلبات السوق الفلسطيني من الحرف المهنية. علمًا أنه يتم العمل على 

تطوير مادة تدريبية مختصة لتقديم دورة مهنية لمدة عام.
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دعم قطاع التعليم 
األساسي وما قبل 

المدرسي
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ال��م��دارس  ف��ي  التكنولوجيا  اس��ت��خ��دام��ات  تطوير  برنامج 
الفلسطينية )آبجدنت( -المرحلة التجريبية

الفلسطينية  المدراس  في  اإللكترونية  الثقافة  تطوير  إلى  المشروع  هذا  يهدف 
المدارس بشبكة  ربط  والتي تشمل  المناسبة  التحتية  البنية  توفير  وذلك من خالل 
مجاني  بشكل  تقديمها  على  سنعمل  حيث  الشبكة،  إلى  والدخول  اإلنترنت 
شمل  المشروع  أن  إلى  إضافة  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  مع  كامل  وبتعاون 
المدارس، وتطبيق استخدام هذه األدوات  على تقديم أجهزة حاسوب الستفادة 
من خالل دعم تطوير المحتوى اإللكتروني للمدارس والذي عملنا على دعمه من 

خالل مشروع نت كتابي. 

إنجازات برنامج تطوير استخدامات
 التكنولوجيا في المدارس الفلسطينية

 54
جهاز حا�صوب مت تقدميه 

للمدار�ص  

 7
 4 االأجهزة،  من  ا�صتفادت  مدار�ص 

تاأهيل  اإعادة  على  ح�صلت  منهم 

املختربات  لغرف  اأثاث  وتوفري  كامل 

 38
ب�صكل  االإنرتنت  خدمة  على  ح�صلت  مدر�صة 

جماين وملدة عام كامل مع كافة م�صاريف الربط 

على ال�صبكة

NetKetabi مشروع نت كتابي

قامت مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية مع مؤسسة 
شركاء في التنمية المستدامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنفيذ مشروع 
الرسمي  المنهاج  لدعم  تعليمي  محتوى  تطوير  إلى  يهدف  والذي   كتابي”،  “نت 
والمحتوى  كتابي  نت  أجهزة  الستخدام  الالزمة  التدريبات  توفير  مع  واإلضافي، 

التعليمي لطلبة المدارس والمعلمين المستفيدين من المشروع.

والسادس  الخامس  للصفوف  والرياضيات  العلوم  منهاجي  تطوير  سيتم  حيث    
اإللكترونية  المنصة  على  المصممة  والبرامج  المواد  وتوفير  والثامن،  والسابع 
طرق  وتطوير  المعرفة  واكتساب  استخدامها  من  والمعلمون  الطلبة  ليتمكن 
ودولية  محلية  جهات  عدة  من  المشروع  دعم  ويتم  والتعلم.  بالتعليم  إبداعية 

اخرى، علمًا أنه تم حتى نهاية عام 2011 توزيع 4431 جهاز ل� “نت كتابي”.

إنجازات برنامج التدريب وتطوير المحتوى اإللكتروني التعليمي 

 1440
عدد الطلبة الذين 

تلقوا التدريب   

 2000
عدد الطلبة حتت 

التدريب على 

ا�صتخدام اأجهزة نت 

كتابي 

146
عدد املعلمني 

امل�صتفيدين  

من برنامج 

التدريب 

30,000
هي املواد التعليمية 

التي مت �رشاوؤها من قبل 

الربنامج و�صيتم العمل 

على تعريبها وملءمتها 

للمنهاج الفل�صطيني

99
�صفحة اإلكرتونية 

يف جمال االألعاب 

التعليمية االإلكرتونية 

مت مناق�صتها 

لل�صتفادة منها 

فل�صطينياً

دعم التعليم ما قبل المدرسي 

العالمية للعمل على  االتفاق مع مؤسسة شارع سمسم  المؤسسة على  عملت 
تطوير مواد تعليمية في مجال السالمة العامة واألمان، و تم اإلنتهاء من تطوير 
ألغاني  كلمات  تطوير  وتم  مختصين،  قبل  من  تربوي  وبأسلوب  التعليميه  المواد 
األطفال كما تم العمل على تسجيلها، هذا باإلضافة إلى اإلنتهاء من عمل دمى 
حنين وكريم بشكل يتالءم مع المجتمع الفلسطيني. وسيتم اإلنتهاء قريبا من 
توزيع المواد على 1000 من رياض األطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدريب 
المربيات حول استخدام  المواد، كما سيتم تنفيذ عدة عروض لهذه الدمى أمام 

األطفال خالل هذا العام. 
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الدعم في قطاع 
التكنولوجيا
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برنامج مبادرة الحاسوب

تمثل مبادرة الحاسوب أحد أهم البرامج التي تديرها مؤسسة مجموعة االتصاالت 
2011 مع مركز تطوير  المشترك في عام  المجتمعية وبالتعاون والتنفيذ  للتنمية 
االنترنت  ثقافة  ونشر  الفلسطيني  المجتمع  تنمية  بهدف  األهلية  المؤسسات 
والحوسبة، من خالل استخدام التكنولوجيا من قبل مؤسسات المجتمع المدني 
الصغيرة والتي تتواجد في مناطق نائية لتطوير العمل التنموي المقدم للمجتمع 

المدني. 
نصف  لمدة  مجانية  انترنت  وخدمة  حاسوب  أجهزة  توفير  إلى  المبادرة  وتسعى 
بحيث  حاسوب،  أجهزة  لديها  يتوفر  ال  التي  تلك  السيما  الصغيرة  للجمعيات  عام 
النائية والريفية والتي تقدم  ُتعطى االولوية للمؤسسات المتواجدة في المناطق 
الخدمات للنساء والشباب واأليتام، والتي تتبنى مبادئ العمل التطوعي، حيث يتم 
االختيار من خالل معايير محددة بهدف خدمة عملياتها اليومية وتحقيق أهدافها 
التنموية، وفي ذات الوقت عملت المبادرة على تقديم التدريب الالزم وخاصة فيما 

يتعلق بتطوير المواقع اإللكترونية للجمعيات المستفيدة.  

إنجازات مبادرة الحاسوب 

 1000
موؤ�ص�صة 

تقدمت 

للمبادرة

 43%
املوؤ�ص�صات التي 

مت اختيارها من 

قطاع غزة 

 72
موؤ�ص�صة 

�صاركت يف 

التدريب حول 

ا�صتخدام البوابة 

االإلكرتونية 

م�صادر

 103
�صخ�ص ح�صلوا 

على التدريبات 

ميثلون املوؤ�ص�صات 

امل�صتفيدة

 59%
من املوؤ�ص�صات 

امل�صتفيدة 

عملت على 

ربط احلا�صوب  

ب�صبكة االإنرتنت 

ب�صكل جماين 

 61%
من املوؤ�ص�صات 

امل�صتفيدة اأفادت 

اأن املبادرة طورت 

عملها االإداري

ومن خالل مبادرة الحاسوب تم عقد دورات تدريبية للمؤسسات األهلية المستفيدة 
من المنحة ،وذلك في خمس محافظات في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم 
تدريب المؤسسات األهلية على كيفية استخدام البوابة الفلسطينية للمؤسسات 
أخبارها،  ونشر  بها،  خاصة  إلكترونية  مواقع  إنشاء  كيفية  وعلى  )مصادر(  األهلية 

وبياناتها وإصداراتها ومستجدات مشاريعها، وتحديثها بشكل دوري  

من  والتي  املدين  املجتمع  موؤ�ص�صات  مع  ب�رشاكتنا  ونعتز  نوؤمن  نحن 

تقدميها  اإىل  ن�صعى  التي  امل�صتدامة  التنمية  حتقيق  ن�صتطيع  خللها 

ل�صعبنا الفل�صطيني 

حقائق عن قطاع التكنولوجيا في فلسطين : 

منها   %  30.4 و  حاسوب،  جهاز  تمتلك  الفلسطينية  األسر  من   %  50.9  

تستخدم اإلنترنت 

 53.7 % من الفلسطينيين )فوق 10 أعوام(  يستخدمون أجهزة الكمبيوتر  

،     و  39.6 % يستخدمون اإلنترنت. 

منهم   %  35.9 و  الحواسيب،  يستخدمون  فلسطين  أطفال  من   %  95  

يستخدمون االنترنت )4 أطفال من 10 يستخدمون اإلنترنت(  

يستخدمون  ممن  )10-17عامًا(  العمرية  للفئة  االطفال  عدد  ازداد   

الحواسيب  من  70.7  %  عام  2006 إلى 95 %  عام  2009. 

من  بوك  الفيس  االجتماعي  الموقع  صفحات  في  عضو   712,260 هناك   

االراضي الفلسطينية وهي أكبر نسبة في الوطن العربي

توؤمن موؤ�ص�صة جمموعة االت�صاالت الفل�صطينية للتنمية املجتمعية 

ال�صباب  فئة  �صمن  التكنولوجيا  ا�صتخدامات  تطوير  دعم  ب�رشورة 

تطور  تنفيذ  على  وقادرة  واعده  تنموية  جماالت  توفر  الأنها  واالأطفال، 

واالإ�صهام يف  االإجنازات  احلواجز وحتقيق  قادر على حتدي  متميز بطبيعته 

ت�صكيل املعرفة الثقافية دون احلاجة الجتياز احلدود.

عدد املوؤ�ص�صات امل�صتفيدة من مبادرة احلا�صوب ح�صب املحافظة

نتائج تقييم مبادرة احلا�سوب 2011

61 % من املوؤ�ص�صات امل�صاركة وجدت ان املنحة  طورت العمل االإداري يف املوؤ�ص�صة.

85 %من املوؤ�ص�صات اأفادت انها مل تواجه �صعوبات تقنية خلل ا�صتخدام االجهزة.
59% من املوؤ�ص�صات امل�صتفيدة عملت على ربط حوا�صيبها ب�صبكة االنرتنت.

73% من املوؤ�ص�صات امل�صتفيدة وجدت ان التوا�صل مع القائمني على املبادرة كان ممتازاً 
90 موؤ�ص�صة �صاركت يف عملية التقييم ما ميثل 73 %من املوؤ�ص�صات امل�صتفيدة

 اجلهاز املركزي للإح�صاء الفل�صطيني - اإح�صاءات  2011
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 Dialogue café مشروع مقهى الحوار عن بعد

إنشاء شبكة  المحادثات وتبادل األفكار من خالل  إلى توفير  المشروع  يهدف هذا 
من  ربطها  وسيتم  المرئي  االتصال  تكنولوجيا  توفر  والتي  السرعة،  عالية  عالمية 
أنحاء  ومختلف  المدن  بين  المحادثات  لتمكين  العالمية  التكنولوجيا  منصة  خالل 

العالم. والذي سيركز على تعزيز قيم الحوار، التنوع، التعاون، واالنفتاح. 
وتسعى المؤسسة عبر هذه المبادرة إلى ربط الشباب الفلسطيني بأقرانهم في 
العالم العربي بهدف إتاحة فرص تبادل المعلومات والخبرات والتجارب أمامهم ال 
سيما بعد أن احتلت التكنولوجيا موقعًا هامًا وجزءًا بارزًا من تشكيل ثقافة الشباب، 
الحوار  مقهى  بتجهيز  المجتمعية  للتنمية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  وقامت 

وتوفير االتصال باإلنترنت لمدة عام كامل كما قامت بتوفير األثاث الالزم. 

�صن�صتمر يف 2012 بالدعم يف مبادرة احلا�صوب مع ا�صتهداف موؤ�ص�صات 

اإلكرتونياً وخا�صة يف جمال  جديدة تعمل يف جمال تعزيز توعية املجتمع 

متكني املراأة.

دعم المشاريع الناشئة من خالل تطوير تطبيقات المحمول

لتكنولوجيا  الفلسطينية  الحاضنة  مع  بالتعاون  يطّبق  والذي  المشروع  يهدف 
الشباب  من  الفلسطينيين  الرياديين  تحفيز  إلى  )بيكتي(  الفلسطينية  المعلومات 
وإتاحة  المحمول،  الهاتف  تطبيقات  مجال  في  اإلبداعية  بأفكارهم  للمشاركة 
مجال  في  سّيما  ال  ملموس  واقع  إلى  اإلفكار  هذه  لتحويل  أمامهم  الفرصة 
التكنولوجيا واألعمال، باإلضافة إلى تعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين ونظرائهم 

في هذا المجال.

المعرفة  وتعزيز  دولة  أي  اقتصاد  تطوير  مالمح  أهم  من  أن  المؤسسة  وترى   
التكنولوجية فيها إنما يتمثل في تعزيز الريادة لدى الشباب وذلك يتأتى عبر دعم 
الشركات لألفكار المبدعة والمشاريع الناشئة، وتترجم المؤسسة هذه الرؤية من 
إلطالق  جيدة  منصة  وُيعد  خصب  مجال  وهو  المحمول  تطبيقات  تطوير  خالل 

أفكار ومشاريع مبتدئة مبدعة.

20 طلبًا  %34 منها من قطاع غزة، وسيتم ترشيح  90 طلب مكتمل  وتم استالم 
من  المتقدمين  دعم  وسيتم  مستقلة،  تقييم  لجنة  قبل  من  األولى  للمرحلة 
خالل دعوتهم لالستفادة من دورات خاصة مع توفير الدعم المالي الالزم، وفي 
بشكل  متقدمين  ثالثة  اختيار  سيتم  مشاريعهم  تطوير  من  المتقدمة  المراحل 

نهائي ليمثلوا نماذج ريادية استطاعت تطبيق مشاريعها إلى واقع ملموس.

نبذة عن م�سادر

طور مركز تطوير املوؤ�ص�صات االأهلية الفل�صطينية البوابة الفل�صطينية االإلكرتونية 

للموؤ�ص�صات االأهلية »م�صادر« لتكون االأوىل من نوعها يف فل�صطني والعامل العربي 

وهي خم�ص�صة خلدمة القطاع االأهلي وتقويته، حيث ت�صاعد املوؤ�ص�صات االأهلية 

لكل  البوابة  تتيح  كما  للتوا�صل،  لها  الفر�صة  وتتيح  اجلغرافية  احلدود  جتاوز  يف 

وتقارير  اأبحاث، مقرتحات  درا�صات،  اإجنازاتها من م�رشوعات،  ن�رش  اإمكانية  موؤ�ص�صة 

1000 موؤ�ص�صة من ال�صفة الغربية  اإدارية ومالية. وي�صرتك يف هذه البوابة حوايل 

وقطاع غزة. 

200
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دعم
قطاعات أخرى
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إنجازات برنامج حياة كريمة 

 8
عائلت من اأ�صل 37 

ا�صتكملت امل�رشوع املدر 

للدخل وبداأت العمل 

340
زيارة ميدانية متت من خلل 

املتطوعني وال�رشكاء 

37
قرية هي املناطق التي 

ا�صتهدفها الربنامج لعام 

 2011

 180
حالة تقدمت لربنامج حياة 

كرمية مت اختيار 40 حالة 

منها لعام 2011

ضمن توجهات برنامج الحق في 
حياة كريمة لعام 2012

املدرة  امل�صاريع  ا�صتكمال  على  �صنعمل   .1
مع   2011 يف  اختيارها  مت  التي  للعوائل  للدخل 

القدرة على  لتعزيز  للأ�رش  اللزم   التدريب  تقدمي 

اإدارة هذه امل�صاريع واملحافظة على دميومتها 

العوائل  من  جديدة  دفعة  مع  العمل  �صيتم   .2
وبنف�ص   2012 الربنامج يف  من  �صت�صتفيد  التي 

االآلية مع تعزيز البعد التطوعي املقدم من قبل 

موظفي جمموعة االت�صلت يف الزيارات امليدانية 

للأ�رش الفقرية 

مشروع “حياة كريمة” لتمكين األسر العفيفة

استهداف  اجل  من  المستدام،  العيش  سبل  واطار  منهجية  المشروع   هذا   يتبع 
األخرى  والمشاريع  البرامج  مع  بتكاملية  ويعمل  المناطق  أفقر  في  االسر  أفقر 
بهدف تخفيف الفقر، من خالل تأسيس تدخالت مناسبة على أساس موارد قوية 

العام  هذا  وتم  مستدامة  ومخرجات 
الهيدرولوجيين  مجموعة  مع  التعاون 
المياه  مصادر  لتطوير  الفلسطينيين  
التي  للعوائل  الخدمات  لتقديم  والبيئة 
وفي  واضحة.  آلية  ضمن  اختيارها  تم 
العائالت  استهداف  تم   2011 عام 
التي  تلك  وخصوصًا  الفقر  شديدة 
العائلة  لتعرض  نتيجة  النساء  تقودها 
االعتقال،  بسبب  أو  األب  هجر  أو  لوفاة 
ومن  محددة  منهجية  حسب  وذلك 
خالل عدة زيارت ميدانية للعوائل، بهدف 
الوصول إلى المشروع المناسب للعائلة 
العيش  سبل  استراتيجيات  ونقاش 
يتم  ثم  ومن  المخرجات،  وتحديد 
بشراء  متعلقة  واضحة  إجراءات  اتباع 
المواصلة  تتم  وأخيرًا  الالزمة،  المواد 
بالتعاون وتقديم االرشادات والتعليمات 

والتدريبات لضمان االستمرارية. 

 Synergos  مشروع دعم الرواد العرب

مؤسسة  خالل  من  ينفذ  والذي  العرب«  »الرواد  برنامج  بدعم  المؤسسة  قامت 
التنمية  تحقيق  في  لإلسهام  عالمي  جهد  عن  عبارة  وهو  العالمية،  سينيرجوس 
المجتمعية المستدامة من خالل تشييد إطار تعاوني يجمع بين الناس والمؤسسات 
في الحكومة وقطاع األعمال والمنظمات غير الربحية والمجتمعات المحلية األكثر 

تضررا من الفقر. 

مبتكرًا   15 إلى  انضما  فلسطين  من  اثنين  مبتكرين  بدعم  المؤسسة  قامت  حيث 
المجتمع  دعم  بخصوص  مقترحات  تقديم  على  وسيعملون  العربي،  الوطن  من 

المحلي، وسيبدأ العمل على تقديم المقترحات خالل عام 2012. 

فلسطين ترّد بالصورة

معرضين  بعمل  المشروع  من  الثانية  المرحلة  تنفيذ  من  العام  هذا  االنتهاء  تم 
لحوالي 40 صورة في كل من رام اهلل ونابلس، والتي جسدت أعمال الطلبة الذين 
دعم  إلى  المشروع  ويهدف   .2010 عام  في  التصوير  مهارات  على  تدريبهم  تم 
األفالم  وصناعة  الفوتوغرافي  التصوير  مجاالت  في  مهاراتهم  وتعزيز  الشباب 
من   20 تدريب  تم  حيث  العالم.  إلى  فلسطين  وحكاية  رواية  نقل  من  ليتمكنوا 

الشباب من جميع أنحاء الضفة الغربية.

منهجية عمل برنامج حياه كريمة

املنهجية تعتمد باالأ�صا�ص على الزيارات امليدانية املكثفة بعد عمل زيارات لكل العائلت 

وبهدف حتقيق التايل:

1. عمل زيارة تقيمية لكل الطلبات املتقدمة ويتم تر�صيح االأ�رش االأكرث فقراً  
2. عمل زيارة ثانية لتحديد ال�صبل وحتليل روؤو�ص االأموال اخلم�صة للأ�رش التي مت اختياها

3. عمل اأكرث من زيارة لتحديد وت�صميم امل�رشوع املنا�صب مب�صاركة كافة اأفراد االأ�رشة
4. ويف الزيارات االأخرية يتم عمل درا�صة جدوى للم�رشوع والبدء بعملية التنفيذ
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صندوق األمل لغزة
2011-2012
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خالل  من  المشاريع  بتنفيذ  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  استمرت 
صندوق األمل لغزة ضمن منهجية محددة وواضحة وتحقيقًا لالحتياجات الخاصة 
والتي  التحتية  البنية  مشاريع  على  التركيز  على  الصندوق  عمل  حيث  غزة.  بقطاع 
 2011 886 يوم عمل في عام  توفر وظائف وعمالة عالية، حيث تم توفير حوالي 

وسيتم توقيع اتفاقيات جديدة في عام 2012 لتوفير فرص عمل جديدة. 

أيضًا على توفير مشاريع في مجال الصحة وخاصة فيما يتعلق  الصندوق  وعمل 
من  وتم  غزة،  قطاع  في  العاملة  الفلسطينية  المستشفيات  مصاريف  بتغطية 
فائدة  على  ستعمل  المشاريع  أن  علمًا   ،2011 لعام  مواطن   309 معالجة  خاللها 

%90 من أبناء ومواطني القطاع. 

مشروع صندوق المريض الفقير 

له  كان  الذي  و  الفقراء  والمعاقين  والجرحى  المرضى  إغاثة  إلى  المشروع  يهدف 
بالغ األثر في التخفيف من اآلالم والمعاناة التي يعانيها المرضى وخاصة في ظل 
مع  بالتعاون  المشروع  تنفيذ  وتم  غزة.  قطاع  في  شعبنا  على  المفروض  الحصار 
مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية حيث استفاد من الشروع 

حوالي 309 مريض.   

الر�سم البياين )3(: امل�صتفيدون ح�صب الفئة

الر�سم البياين )4(: احلاالت التي مت علجها 2011
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جائزة فلسطين 
الدولية للتمّيز واإلبداع
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العاملة  المؤسسات  تشجيع  إلى  واإلبداع  للتمّيز  الدولية  فلسطين  جائزة  تهدف 
وتحسين  األداء  تطوير  على  والمهنية  اإلدارية  والكوادر  الفلسطينية  األراضي  في 
الخدمات واإلبداع والتمّيز في مبادرات من شأنها دعم وتطوير المجتمع المحلي و 
االقتصاد الوطني أو أي تعزيز ألي قطاع أو شريحة من مجتمعنا الفلسطيني، وبما 
يلّبي متطّلبات دعم صمود شعبنا وبناء دولتنا الفلسطينية المستقلة، كما تسعى 
الجائزة إلى تسليط الضوء على التجارب المبدعة وإبراز نماذج القدوة الحسنة لُتلِهم 
شتى.  مجاالت  في  إبداعاتهم  ليقّدموا  فلسطين  أبناء  من  والمتمّيزين  المبادرين 
تطوير  حيث  من  سواء  التنموي  البعد  على  كبير  بشكل  العام  هذا  التركيز  وتم 
وعن  المتميزين  عن  البحث  دائرة  توسيع  أو  والفائزين،  المرشحين  اختيار  معايير 

تجارب اإلبداع في فلسطين، لنصل إلى كل فرد وكل إنسان فلسطيني. 
ولم يتوقف دور الجائزة عند تقديم المنح المالية للفائزين من المبدعين والمتميزين 
بل حرصت على المتابعة المعّمقة للمشاريع المقدمة من قبل األفراد والتي من 

شأنها التأثير على المجتمع، 
كما تم تقليل عدد الفائزين عن كل فئة من ثالثة فائزين إلى اثنين وبذلك حققت 
تنفيذ  ضمان  وثانيًا  أكبر،  مادية  منحة  تقديم  األول:  أساسين؛  هدفين  الجائزة 

مشاريع إبداعية ذات بعد تنموي وطويل األمد.
وفي عام 2011؛ كّرمت جائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع كاًل من رئيس الوزراء 
المبدعين  النيوزيلندي د. آالن كير وعددًا من  أردوغان والطبيب  التركي رجب طيب 
الفلسطينيين من أفراد ومؤسسات متمّيزة وذلك خالل حفلها الرابع والذي أقيم 
رعاية  تحت  نابلس  بمدينة  تركي   األمير  مسرح  على  الوطنية  النجاح  جامعة  في 
حيث  فياض.  سالم  د.  الوزراء  رئيس  دولة  وبحضور  عباس  محمود  الرئيس  فخامة 
مؤسسات  من  المجتمع  فئات  لجميع  المميز  بالحضور  العام  لهذا  الحفل  تمّيز 

حكومية وقطاع خاص وشخصيات اعتبارية . 

1.  فئة املوؤ�ص�صة املتميزة:

املركز االأول: جمعية اإنعا�ص االأ�رشة 

املركز الثاين: موؤ�ص�صة النيزك للتعليم امل�صاند واالإبداع العلمي 

2.  فئة امل�رشوع املتميز: 

DEEP  املركز االول: برنامج التمكني االقت�صادي للأ�رش املحرومة

املركز الثاين: �رشكة رويال ال�صناعية التجارية 

3.  فئة التميز لذوي االحتياجات اخلا�صة: 

املركز االول منا�صفة : خمي�ص زقوت - غزة

املركز االول منا�صفة: مهند عبد الرحيم ال�صافعي - رام الله  

املركز االثاين : نادرة فايز م�صتهى - غزة 

تحقيق استمرار التميز واإلبداع من قبل الفائزين لعام 2011 

دعم بيت العلم األول في فلسطين 
المتميزة(  المؤسسة  فئة  عن  الثاني  بالمركز  )الفائزة  النيزك  مؤسسة  قامت 
بيت  لدعم  واإلبداع  للتميز  فلسطين  جائزة  من  المقدم  المالي  المبلغ  بتخصيص 
العلم األول في فلسطين، والذي يعتبر مكانًا هامًا لمتابعة آخر التطورات العالمية 
من  كمبادرة  العلم  بيت  مشروع  إطالق  تم  حيث  والتكنولوجيا،  العلوم  في 

مؤسسة النيزك في مدينة بيرزيت والذي يتكون من منزل قديم وحديقة 

السيد رجب طيب اردوغن - رئيس الوزراء التركي
للقضية  ومناصرته  اردوغان  السيد  لمواقف  كان  لقد   
حيث  الفلسطيني،  الشعب  في  الكبير  االثر  الفلسطينية 
االخالقي  دعمها  من  رايته  تحت  وشعبها  تركيا  عززت 

والسياسي والمادي لجهود الفلسطينيين، 

الطبيب النيوزيالندي آالن كير - جراح أمراض قلبية
 لقد ساهم الطبيب كير وبتوفيق من اهلل تعالى في إعادة 
الحياة للعديد من اطفال فلسطين من خالل قيامه بإجراء 
العشرات من عمليات القلب المفتوح  الجراحية  في قطاع 
غزة والقدس، وذلك في إطار عمله كجراح أمراض قلبية مع 

صندوق إغاثة أطفال فلسطين، 

الفائزون بجائزة فل�سطني الدولية للتميز والإبداع عن العام  2011

مشروع إنتاج برنامج محوسب لرياض األطفال األسوياء والصم
 نادرة فايز مشتهى / الفائزة بالمركز الثاني/ فئة التميز من ذوي اإلحتياجات الخاصة 

لم تمنع االعاقة الجسدية نادرة من تقديم »مشروع انتاج برنامج محوسب لرياض 
المبدع بتصميم  المشروع  –لالطفال االسوياء والصم« حيث قامت بهذا  االطفال 
اساس  على  الحروف«  نتعلم  هيا   « الروضة  في  االطفال  لتعليم  محوسب  برنامج 
بالمجتمع من  الصم  الطفال  المشروع لدمج  ، ويهدف هذا  متين وباسلوب شيق 
التواصل  على  قادرين  يصبحوا  وكي  الصم  لغة  االصحاء  االطفال  تعليم  خالل 

والتفاعل معهم .  من المتوقع ان يستهدف المشروع 5000 طفل.

الدولية  الشخصيات  تكريم  على  واإلبداع  للتميز  الدولية  فلسطين  جائزة  حرصت 
رمزيًا تقديرًا لجهودهم الشخصية تجاه القضية الفلسطينية في شتى المجاالت 
في  أسهم  الذي  األمر  والفنية،  والفكرية  واالجتماعية،  واالقتصادية،  السياسية، 

االرتقاء بالجائزة ورفع اسم فلسطين في عالم اإلبداع.
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االتفاق العالمي    

عملياتها  بمواءمة  الملتزمة  التجارية  للمؤسسات  يسمح  إطار  العالمي  االتفاق 
اإلنسان  حقوق  مجاالت  في  عالميا  مقبولة  مبادئ  عشرة  مع  واستراتيجياتها 
لخلق  عالمية  مبادرة  أكبر  االتفاق  وباعتبار  الفساد.  ومكافحة  والبيئة  والعمل 
بإظهار واكتساب  أوال وقبل كل شيء  الشركات  فإنه يعنى  المواطنة لدى  حس 

المشروعية االجتماعية للمؤسسات التجارية واألسواق.
                                                                                                                      

في  االتصاالت  مجموعة  ومؤسسة  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  شاركت  
االتفاق العالمي منذ العام 2011.   

المنتدى العالمي للممارسات
 االقتصادية المستدامة : 

العالمي  المنتدى  في  المجتمعية  للتنمية  االتصاالت  مجموعة  مؤسسة  شاركت 
للممارسات االقتصادية المستدامة الذي عقد في مدينة ليل في فرنسا في شهر 
تشرين الثاني 2011 بمشاركة 40 دولة  ، وقد كانت مشاركة المجموعة كمتحدث 

ضمن 80 متحدثا من جميع أنحاء العالم . 

ملتقى المؤسسات العربية الداعمة 

يمثل ملتقى المؤسسات العربية الداعمة رابطة للمؤسسات في المنطقة العربية 
تسعى لتعزيز الحوار والتشبيك والتعلم والتعاون فيما بينها وكذلك مع الشركاء 

من أجل رفد العطاء االجتماعي العربي في سبيل تحقيق رؤية الملتقى. 
شاركت مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية في الملتقى منذ العام 2009  

ومازالت عضوا فاعال لليوم. 

شبكة المسؤولية العربية للشركات
)Arabia CSR Network(

العمل  بشكل وثيق مع  للشركات هو  االجتماعية  المسؤولية  الهدف من شبكة 
كما     . العربي  العالم  في  المستدامة  التنمية  تعزيز  في  الخاص  القطاع  شركات 
تهدف أيضا إلى جلب  تركيز الجهود المحلية واإلقليمية التي تجري على مستوى 
الشرق  منطقة  في  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  من  مزيد  إلى  الشركات 
في  دائمة  شراكات  وتكوين  األفكار  وتبادل  الممارسات،  أفضل  وتقاسم  األوسط 

مختلف القطاعات.
شاركت  مؤسسة  مجموعة االتصاالت الفلسطينية في  الشبكة منذ العام 2011 .

نشاطات مؤسسة مجموعة االتصاالت
 الفلسطينية دوليا وإقليميا 
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الملحق

المؤسسات المستفيدة من مبادرة الحاسوب 

الضفة الغربية 

أسم المؤسسة المحافظةالرقم

جمعية القمر الخيريةاريحا1

جمعية السموع الخيريةالخليل2

جمعية صوريف للتعليم العاليالخليل3

جمعية التطوير والنهضة األسرية الخيريةالخليل4

جمعية تفوح للتعليم العاليالخليل5

مؤسسة ادوار للتغيير االجتماعيالخليل6

جمعية المرأة للعمل الخيريالخليل7

رابطة جامعيي سلوانالقدس8

مدرسة سراج القدس - جمعية نور العين للمكفوفينالقدس9

جمعية ملتقى سيدات الشيخ جراحالقدس10

جمعية العيزرية الخيريةالقدس11

جمعية بيت اجزا للريف والتنميةالقدس12

جمعية كفر عقب النسوية القدس13

جمعية نسويه النبي صموئيلالقدس14

ملتقى الفنانات المقدسيات القدس15

مركز الجيب النسوي للمرأة والطفولةالقدس16
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جمعية جمموعة االت�صاالت الفل�صطينية للتنمية املجتمعية 

قائمة املركز املايل

31 كانون االأول 2011

 20112010

دينار اأرديندينار اأرديناإي�صاح

املوجودات

موجودات غري متداولة

317,85427,194ممتلكات ومعدات

موجودات متداولة

م�ستحق من �رشكات جمموعة 

االت�ساالت الفل�سطينية

46,522,3962,995,828

53,852,8153,170,966النقد والنقد املعادل

10,375,2116,166,794

10,393,0656,193,988جمموع املوجودات

�صايف املوجودات واملطلوبات 

�صايف املوجودات 

4,656,1445,194,200�سايف املوجودات غري املقيدة

4,656,1445,194,200جمموع �صايف املوجودات 

مطلوبات غري متداولة

616,49410,374خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة

مطلوبات متداولة

73,380,727989,414ذمم دائنة وم�ساريف م�ستحقة

ً -82,339,700منح مقيدة موؤقتا

5,736,921999,788جمموع املطلوبات

10,393,0656,193,988جمموع �صايف املوجودات واملطلوبات 

تعترب االي�صاحات الرنفقة من 1 اىل 16 جزءاً من هذه القوائم املالية

 عضو يف مؤسسة إرنست ويونغ العاملية

  ١٣٧٣صندوق بريد 
   بعالطابق السا

 الماصيون -مبنى باديكو هاوس 
 فلسطين  – رام اهللا 

 
 :٢٢٤٢١٠١١ ٩٧٠+ :هاتف 
  :٢٢٤٢٢٣٢٤ ٩٧٠+ فاكس

www.ey.com 
 
 
 
 

 
 
 
  

  
 الجمعية العمومية إلى  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

   لجمعية مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية
  

 لجمعية مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية لقد دققنا القوائم المالية المرفقة
وقائمة  ٢٠١١كانون األول  ٣١والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في  ،)الجمعية(

للسنة المنتهية في ذلك  النقدية في صافي الموجودات وقائمة التدفقات النشاطات والتغير
  .األخرى والمعلوماتالتاريخ وملخص ألهم السياسات المحاسبية 

  اإلدارة عن القوائم المالية مسؤولية
عن إعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعايير  ةاإلدارة مسؤول إن

قوائم ضروري إلعداد الالرقابة الداخلية  باإلضافة إلى تحديد نظام التقارير المالية الدولية،
  .خالية من األخطاء الجوهرية سواء الناتجة عن احتيال أو خطأ مالية

  مسؤولية مدققي الحسابات
لقد قمنا بتدقيقنا . ء الرأي حول هذه القوائم المالية استناداً إلى تدقيقناإن مسؤوليتنا هي إبدا

وفقا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني 
وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية من 

  .األخطاء الجوهرية
 

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة في 
اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم  إلىإن اختيار تلك اإلجراءات يستند . القوائم المالية

م عند تقيي. أو ألخطأ االحتيالمخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سواء الناتجة عن 
ذي الصلة بإعداد  للمنشأةنظام الرقابة الداخلي  االعتبارمدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في 

وعرض القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس 
 يتضمن التدقيق كذلك تقييم. للمنشأةرأي حول مدى فعالية نظام الرقابة الداخلي  إبداءبهدف 

مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة، 
 . إضافة إلى تقييم العرض العام للقوائم المالية

 

  .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر أساسا إلبداء الرأي

  الـــرأي
لجمعية تُظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي  في رأينا، إن القوائم المالية

وأداءها  ٢٠١١كانون األول  ٣١كما في مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية 
  .المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

 

 
  

 

  ٢٠١٢آذار  ٦

  فلسطين – اهللا رام
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جمعية جمموعة االت�صاالت الفل�صطينية للتنمية املجتمعية 

قائمة الن�ساطات والتغري يف �سايف املوجودات

لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2011

20112010

دينار اأرديندينار اأرديناإي�صاح

االإيرادات

92,091,0817,041,349منح غري مقيدة 

ً -83,332,300اإيرادات متحققة من املنح املقيدة موؤقتا

-10,635منح عينية

97170,229 ,973فوائد بنكية 

5,531,9897,211,578جمموع االإيرادات

امل�صاريف 

105,869,3324,118,530م�ساريف امل�ساريع

11200,713203,718م�ساريف اإدارية وعامة

6,070,0454,322,248جمموع امل�صاريف

2,889,330)538,056()النق�ص( الزيادة يف �صايف املوجودات

5,194,2002,304,870�سايف املوجودات يف بداية ال�سنة

4,656,1445,194,200�صايف املوجودات يف نهاية ال�صنة

جمعية جمموعة االت�صاالت الفل�صطينية للتنمية املجتمعية 

قائمة التدفقات النقدية

لل�صنة املنتهية يف 31 كانون االأول 2011

اإي�صاح
20112010

دينار أردنيدينار أردني

اأن�صطة الت�صغيل:

)النق�ض( الزيادة يف �سايف 

املوجودات

)538,056(2,889,330

تعديلت:

ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
6,5126,502

خ�سائر ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
3,7081,180

خم�س�ض تعوي�ض نهاية اخلدمة
6,1205,907

)521,716(2,902,919

التغري يف راأ�ص املال العامل:

موجودات متداولة اأخرى
-20,997

م�ستحق من �رشكات جمموعة 

االت�ساالت الفل�سطينية 

)3,526,568()707,883(

ً منح مقيدة موؤقتا
2,339,700-

ذمم دائنة وم�ساريف م�ستحقة
2,391,313815,045

�صايف النقد من اأن�صطة الت�صغيل
682,7293,031,078

اأن�صطة االإ�صتثمار:

�رشاء ممتلكات ومعدات
)880()20,062(

�صايف النقد امل�صتخدم يف اأن�صطة 

اال�صتثمار

)880()20,062(

اأن�صطة التمويل:

منح مقّيدة ب�سكل دائم )وقفّية(
-)6,000,000(

النقد مقّيد ال�سحب
)700,000(5,861,398

�صايف النقد املُ�صتخدم يف اأن�صطة 

التمويل

)700,000()138,602(

الزيادة يف النقد والنقد املعادل
)18,151(2,872,414

النقد والنقد املعادل يف بداية 

ال�سنة

3,170,966298,552

5النقد والنقد املعادل يف نهاية ال�صنة
3,152,8153,170,966

تعترب االي�صاحات الرنفقة من 1 اىل 16 جزءاً من هذه القوائم املالية تعترب االي�صاحات الرنفقة من 1 اىل 16 جزءاً من هذه القوائم املالية
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جمعية جمموعة االت�صاالت الفل�صطينية للتنمية املجتمعية 

إيضاحات حول القوائم املالية
31 كانون األول 2011

عـام. 1
مت تاأ�سي�ض جمعية جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية للتنمية املجتمعية )اجلمعية( 

كموؤ�س�سة غري هادفة للربح من قبل جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية )املجموعة( 

عام 2008 كرد فعل طبيعي ومبا�رش لالحتياجات املتنامية للمجتمع الفل�سطيني.

ت�سمل ن�ساطات اجلمعية املجاالت اخلريية والثقافية والتعليمية والعلمية والتنموية 

والتطويرية، وتتوىل اأي�ساً اإعداد وتاأهيل قادة امل�ستقبل وامل�ساهمة يف تقدمي مناذج جيدة 

لالإبداع الفل�سطيني.

مت ت�سجيل اجلمعية كموؤ�س�سة غري هادفة للربح لدى وزارة الداخلية الفل�سطينية يف 

االأهلية  والهيئات  اخلريية  اجلمعيات  لقانون  ا�ستناداً   ،2008 ني�سان   30 بتاريخ  الله  رام 

.)RA/22554/SD( للعام 2000 حتت رقم )الفل�سطيني رقم )1

وفقاً للقرار ال�سادر عن جمل�ض اإدارة جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية بتاريخ 12 اأيار 

قبل  ال�سنوية  االأرباح  %2 من  بن�سبة تعادل  بالتربع للجمعية  تلتزم املجموعة   2008
ال�رشيبة اإبتداًء من الربع الثالث لعام 2008.

متّ اعتماد القوائم املالية للجمعية كما يف 31 كانون االأول 2011 من قبل جمل�ض اإدارة 

اجلمعية بتاريخ 6 اآذار 2012.

2٫1 أسس إعداد القوائم املالية

مت اإعداد القوائم املالية وفقاً ملعايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�ض معايري 

املحا�سبة الدولية. 

مت اإعداد القوائم املالية وفقاً ملبداأ الكلفة التاريخية. 

مت اإعداد القوائم املالية بالدينار االأردين والذي ميثل عملة االأ�سا�ض للجمعية.

2.2 التغيرات في السياسات احملاسبية
لتلك  للجمعية مطابقة  املالية  القوائم  اإعداد  املتبعة يف  املحا�سبية  ال�سيا�سات  اإن 

با�ستثناء قيام اجلمعية  ال�سابقة،  املالية لل�سنة  القوائم  التي مت ا�ستخدامها الإعداد 

بتطبيق املعايري املعدلة التالية خالل ال�سنة:

معيار احملاسبة الدولي رقم 24: اإلفصاح عن اجلهات ذات العالقة )املعدل( 

كذلك، مت اإ�سدار عدد من املعايري والتف�سريات التي ال تزال غري نافذة املفعول. تعتقد 

اإدارة اجلمعية باأن هذه املعايري والتف�سريات لن يكون لها اأثر جوهري على االإف�ساحات اأو 

املركز اأو االأداء املايل للجمعية عند تطبيقها يف امل�ستقبل. 

األسس والتقديرات  2٫3
عدة  ا�ستخدام  يتطلب  الدولية  املالية  التقارير  ملعايري  وفقاً  املالية  القوائم  اإعداد  اإن 

واملطلوبات  واملوجودات  وامل�ساريف  االإيرادات  على  توؤثر  وافرتا�سات حما�سبية  تقديرات 

خالل  اجتهادات  عدة  با�ستخدام  االإدارة  قيام  ذلك  ويتطلب  املالية،  القوائم  تاريخ  يف 

تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية. تقوم االإدارة مبراجعة تقديراتها وافرتا�ساتها واجتهاداتها 

ب�سكل م�ستمر بناًء على املعلومات املتوفرة وخرباتها ال�سابقة. نظراً ال�ستخدام هذه 

التقديرات، قد تختلف النتائج الفعلية عن التقديرات.

2٫4 ملخص ألهم السياسات احملاسبية  

إيرادات املنح 

تعهدات املانحني غري امل�رشوطة هي تلك التعهدات التي يعطيها املانح للموؤ�س�سة دون 

وجود اأية �رشوط م�سبقة والتي يجب القيام بها قبل احل�سول على املنحة.

يتم االعرتاف باإيرادات املنح من تعهدات املانحني غري امل�رشوطة كما يلي:

يتم االعرتاف باملنح غري مقيدة اال�ستخدام اأو الوقت كاإيراد عند احل�سول على تعهد 

غري م�رشوط من املانح. 

يتم االعرتاف باملنح املقيدة موؤقتاً واملخ�س�سة لتنفيذ غر�ض معني اأو مرتبطة مبرور زمن 

حمدد كاإيراد عند تنفيذ هذا الغر�ض اأو مرور الزمن املحدد.

حتقق املصاريف

يتم قيد امل�ساريف عند حتّققها وفقاً ملبداأ اال�ستحقاق.

النقد والنقد املعادل

والتي  البنوك  لدى  جارية  واأر�سدة  ال�سندوق  يف  نقد  املعادل  والنقد  النقد  ي�سمل 

ت�ستحق خالل فرتة تقل عن ثالثة اأ�سهر، بعد تنزيل اأية اأر�سدة مقّيدة ال�سحب.

مستحق من شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية

امل�ستحق من جهات مانحة هي املبالغ التي مل يتم حت�سيلها من املنح غري امل�رشوطة 

بتاريخ القوائم املالية ينزل منها خم�س�ض للمنح امل�سكوك يف حت�سيلها. يتم اإحت�ساب 

خم�س�ض للمنح امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري املرجح حت�سيل هذه 

املنح. 

ضريبة الدخل 

تعترب اجلمعية موؤ�س�سة غري هادفة للربح، لذلك فاإنها غري خا�سعة ل�رشيبة الدخل.

ممتلكات ومعدات

التدين  وخ�سائر  املرتاكم  اال�ستهالك  تنزيل  بعد  بالكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 

املرتاكمة اإن وجدت. ت�سمل كلفة املمتلكات واملعدات الكلفة املتكبدة ال�ستبدال اأي 

من مكونات املمتلكات واملعدات وم�ساريف التمويل للم�ساريع االإن�سائية طويلة االأجل 

الن�ساطات  قائمة  االأخرى يف  النفقات  جميع  اإثبات  يتم  االعرتاف.  �رشوط  اإذا حتققت 

والتغرّي يف �سايف املوجودات عند حتققها. 

االإنتاجي  للعمر  وفقاً  الثابت  الق�سط  طريقة  با�ستخدام  اال�ستهالك  احت�ساب  يتم 

املتوقع كما يلي:

العمر االإنتاجي )�سنوات(

3-4اأجهزة وبرامج احلا�سب االآيل 

4-7اأثاث واأجهزة 

التخل�ض  عند  منها  جوهرية  اأجزاء  واأي  واملعدات  املمتلكات  من  بند  اأي  �سطب  يتم 

منها اأو عند عدم وجود منفعة اقت�سادية متوقعة من ا�ستخدام االأ�سل اأو التخل�ض 

منه. يتم قيد اأي ربح اأو خ�سارة ناجتة عن �سطب االأ�سل، والذي ميثل الفرق بني العائد 

من التخل�ض و�سايف القيمة الدفرتية لالأ�سل، يف قائمة الن�ساطات والتغرّي يف �سايف 

املوجودات.

تتم مراجعة القيم املتبقية لالأ�سول واالأعمار االنتاجية وطرق اال�ستهالك يف كل �سنة 

مالية ويتم تعديلها يف ال�سنوات الالحقة اإن لزم االأمر.
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اخملصصات
يتم اإثبات املخ�س�سات اإذا كان على ال�رشكة اأي التزام )قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث 

�سابق على اأن تكون كلفة ت�سوية االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها مبوثوقية.

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 
اأو  الب�سائع  مقابل  امل�ستقبل  يف  ال�سداد  م�ستحقة  للمبالغ  املطلوبات  اإثبات  يتم 

اخلدمات امل�ستلمة �سواء متت اأو مل تتم املطالبة بها من قبل املورد. يتم قيد تعهدات 

املنح التي تقدمها املجموعة والتي مل يتم دفعها كما نهاية الفرتة املالية كم�ساريف 

م�ستحقة.

مخصص تعويض نهاية اخلدمة
ال�ساري  العمل  لقانون  وفقاً  للموظفني  اخلدمة  نهاية  لتعوي�ض  التخ�سي�ض  يتم 

املفعول يف فل�سطني على اأ�سا�ض تخ�سي�ض راتب �سهر عن كل �سنة خدمة.

العمالت األجنبية
اإىل  ال�سنة  االأردين خالل  الدينار  غري  االأخرى  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  حتويل  يتم 

املوجودات  حتويل  يتم  املعاملة.  بتاريخ  ال�سائدة  ال�رشف  الأ�سعار  وفقاً  االأردين  الدينار 

واملطلوبات النقدية التي ت�ستحق القب�ض اأو الدفع بالعمالت االأخرى يف نهاية ال�سنة 

اإىل الدينار االأردين وفقاً الأ�سعار ال�رشف ال�سائدة بتاريخ القوائم املالية، يتم اإظهار اأرباح 

اأو خ�سائر فروقات العملة يف قائمة الن�ساطات والتغري يف �سايف املوجودات.

3. ممتلكات ومعدات

أجهزة وبرامج 

اجملموعأثاث وأجهزةاحلاسب اآللي

دينار أردنيدينار أردنيدينار أردني

الكلفة:

كما يف اأول كانون الثاين 

201124,1759,85334,028

880-880اإ�سافات

)4,246()4,246(-ا�ستبعادات

كما يف 31 كانون االأول 

201125,0555,60730,662

الإ�ستهالك املرتاكم:

كما يف اأول كانون الثاين 

20115,4241,4106,834

5,3891,1236,512اإ�ستهالك ال�سنة

)538()538(-ا�ستبعادات

كما يف 31 كانون االأول 

201110,8131,99512,808

�سايف القيمة الدفرتية 

كما يف 31 كانون االأول 

201114,2423,61217,854

كما يف 31 كانون االأول 

201018,7518,44327,194

4. مستحق من شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية
20112010

دينـار أردنيدينـار أردني

م�ستحق من �رشكة االت�ساالت اخللوية 

الفل�سطينية )جوال(

5,682,635-

م�ستحق من �رشكة االت�ساالت الفل�سطينية 

)بالتل(

839,7612,995,828

6,522,3962,995,828

5. النقد والنقد املعادل

20112010

دينار أردنيدينار أردني

نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك
1,632,840348,924

ودائع الأجل
2,219,9752,822,042

3,852,8153,170,966

تت�سمن الودائع الأجل لدى البنوك كما يف 31 كانون الثاين 2011 ودائع ق�سرية االأجل 

ت�ستحق خالل ثالثة �سهور اأو اأقل من تاريخ ربطها. بلغ معدل الفوائد خالل عام 2011 

و2010 على الودائع الأجل %3,4 و%3,2 للودائع بالدينار االأردين، على التوايل.

الأغرا�ض اإعداد قائمة التدفقات النقدية، يتاألف النقد والنقد املعادل كما يف 31 كانون 

االأول 2011 و2010 من االآتي:

20112010

دينار اأردين دينار اأردين 

1,632,840348,924نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

2,219,9752,822,042ودائع الأجل

3,852,8153,170,966

-)700,000(نقد مقّيد ال�سحب )اإي�ساح 12(

3,152,8153,170,966

6.مخصص تعويض نهاية اخلدمة 
ال�سنة: خالل  اخلدمة  نهاية  تعوي�ض  خم�س�ض  على  متت  التي  احلركة  يلي  فيما 

20112010

دينار أردنيدينار أردني

الر�سيد يف بداية ال�سنة
10,3744,467

اإ�سافات خالل ال�سنة 
6,1205,907

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
16,49410,374
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7. ذمم دائنة ومصاريف مستحقة 

20112010

دينار أردنيدينار أردني

3,350,298960,815تربعات ممنوحة م�ستحقة

14,53323,405م�ساريف م�ستحقة

7,6053,623ذمم دائنة

-2,538�سندوق ادخار املوظفني

5,7531,571اأخرى

3,380,727989,414

8. منح مقيدة مؤقتاً 
الفرق  والتي تخ�سع لتحقيق هدف معني، ومتثل  املقيدة موؤقتاً  املنح  البند  ميثل هذا 

بني اإجمايل مبلغ املنح املقيدة موؤقتاً التي مت االإتفاق مع املانح على القيام بها واملبلغ 

امل�رشوف من كل منحة لتحقيق الهدف. فيما يلي ملخ�ض احلركة التي متت على ر�سيد 

ً املنح املقيدة موؤقتا:

20112010

دينار أردنيدينار أردني

--الر�سيد يف بداية ال�سنة

-5,672,000اإ�سافات خالل ال�سنة 

اإيرادات متحققة من املنح املقيدة 
ً -)3,332,300(موؤقتا

-2,339,700الر�سيد يف نهاية ال�سنة

9. منح غير مقيدة
ميثل هذا البند االإيرادات غري املقيدة املمنوحة من اجلهات التالية:

20112010

دينار أردنيدينار أردني

الفل�سطينية  االت�ساالت  جمموعة 

6,000,000-)حترير وقفية دائمة(*

2,020,181945,656جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية**

�سمو االأمري فهد بن �سلطان بن عبد 

70,90070,900العزيز )اأمري تبوك( 

24,793-جهات مانحة اأخرى

2,091,0817,041,349

اإدارة  لقرار جمل�ض  وفقاً  تخ�سي�سها  متّ  )وقفّية(  دائم  ب�سكل  مقّيدة  منحة  البند  هذا  ميثل   *
2008. الحقاً،  عام  اأردين خالل  دينار  مليون   6 مببلغ  الفل�سطينية  االت�ساالت  جمموعة 

قرر جمل�ض االإدارة يف عام 2010 حترير املنحة والبدء بال�رشف من الوديعة ال�ستخدامها 

ل�سالح امل�ساريع املنفذة من قبل اجلمعية.

تخ�سي�ض  عن  والناجتة  الفل�سطينية  االت�ساالت  من جمموعة  املنحة  مبلغ  البند  هذا  **ميثل 
لتمويل  ال�رشيبة  قبل  الفل�سطينية  االت�ساالت  جمموعة  ربح  من   2% تعادل  ن�سبة 

ن�ساطات اجلمعية. 

10. مصاريف املشاريع
ميثل هذا البند القطاعات التي قامت اجلمعية بدعمها في فلسطني خالل السنة:

20112010

دينار أردنيدينار أردني

3,384,505816,120�سندوق االأمل لغزة

1,650,026706,804قطاع التعليم

274,535199,018جائزة فل�سطني للتميز واالإبداع

-230,125التنمية املجتمعية

229,4231,207,171تكنولوجيا املعلومات

51,158215,080الثقافة والفنون والريا�سة واالعالم

744,450-قطاع ال�سحة

49,560229,887اأخرى

5,869,3324,118,530

11. مصاريف إدارية وعامة

20112010

دينار أردنيدينار أردني

الرواتب واالأجور واملنافع املتعلقة 

بها

123,77894,953

17,2137,665دعاية واإعالن

9,79247,148اأتعاب مهنية

6,5126,502ا�ستهالك ممتلكات ومعدات

3,7081,180خ�سائر ا�ستبعاد

2,1759,360اإيجار

37,53536,910اأخرى

200,713203,718

12.التزامات محتملة

قامت اجلمعية خالل عام 2008 بتوقيع اتفاقية مع بنك فل�سطني املحدود يتم مبوجبها 

اإن�ساء �سندوق الإقرا�ض طلبة اجلامعات الفل�سطينية )ال�سندوق(. وفقاً لالتفاقية تلتزم 

�سنوات   4 فرتة  ال�سندوق خالل  اأردين حل�ساب  دينار   5,668,000 مبلغ  بتحويل  اجلمعية 

ي�ستخدم لتغطية خماطر تخّلف الطلبة عن �سداد القرو�ض. مت خالل عام 2011 حتويل 

مبلغ 700,000 دينار اأردين اإىل ح�ساب اجلمعية يف بنك فل�سطني كنقد مقيد ال�سحب 

والذي ميثل الق�سط االأول من اإلتزام اجلمعية الإن�ساء ال�سندوق. يخ�سع املبلغ املذكور 

لن�سبة فائدة �سنوية مبقدار %3 )اإي�ساح 5(.

وفقاً لالتفاقية فاإن التزام اجلمعية يكون م�رشوطاً بقيام اأطراف االتفاقية بالتعاون مع 

موؤ�س�سة التمويل الدولية )IFC( بجمع منح اأخرى من اأطراف خارجية لدعم ال�سندوق. 

تعمل اإدارة اجلمعية حالياً على اإعادة �سياغة بنود االتفاقية باجتاه اإلغاءها، حيث مل يتم 

حتى تاريخ القوائم املالية جمع املنح االأخرى ولوجود بند يف االتفاقية مينح اجلمعية 

اإلتزام االأطراف االأخرى ب�رشوط االإتفاقية. لذلك ال  اإلغاء االتفاقية حال عدم  احلق يف 

تتوقع اإدارة اجلمعية كما بتاريخ القوائم املالية حتويل اأية مبالغ اإ�سافية لل�سندوق يف 
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امل�ستقبل. 

13. معامالت مع جهات ذات عالقة 

تت�سمن جمموعة  والتي  عالقة  ذات  جهات  مع  متت  التي  املعامالت  البند  هذا  ميثل 

االت�ساالت الفل�سطينية واالإدارة العليا.

تت�سمن قائمة املركز املايل االأر�سدة مع اجلهات ذات العالقة كما يف 31 كانون االأول 

2011 و2010:

20112010

دينار أردنيدينار أردني

االت�ساالت  جمموعة  �رشكات  من  م�ستحق 

6,522,3962,995,828الفل�سطينية )جهة مانحة( 

تت�سمن قائمة الن�ساطات والتغري يف �سايف املوجودات املعامالت التالية مع جهات ذات 

عالقة خالل عام 2011 و2010:

20112010

دينار أردنيدينار أردني

7,702,8166,970,449منح �رشكات جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية

االت�ساالت  جمموعة  �رشكات  من  عينية  منح 

الفل�سطينية

10,635-

54,99751,828رواتب ومنافع االإدارة العليا 

14. القيمة العادلة لألدوات املالية

املالية  املوجودات  ت�سمل  املالية.  واملطلوبات  املالية  املوجودات  املالية  االأدوات  ت�سمل 

املعادل.  والنقد  والنقد  االأخرى  املتداولة  املوجودات  وبع�ض  مانحة  م�ستحق من جهة 

ت�سمل املطلوبات املالية الذمم الدائنة وبع�ض امل�ساريف امل�ستحقة. 

ال تختلف القيمة العادلة لالأدوات املالية جوهرياً عن قيمتها الدفرتية.

15.إدارة اخملاطر

مخاطر السيولة
حتد اجلمعية من خماطر ال�سيولة من خالل االحتفاظ بالنقد الكايف واالعتماد على 

ت�ستحق  الت�سغيلية.  اأن�سطتها  ومتويل  املتداولة  لت�سديد مطلوباتها  املانحني  تربعات 

معظم مطلوبات اجلمعية املالية خالل فرتة تقل عن ثالثة �سهور.

مخاطر العمالت األجنبية 
حتتفظ اجلمعية مبعظم موجوداتها ومطلوباتها املالية بالدينار االأردين كما اأن معظم 

اإيراداتها وم�ساريفها هي بالدينار االأردين اأو الدوالر االأمريكي املربوط ب�سعر ثابت على 

الدينار االأردين. تعتقد اإدارة اجلمعية اأن التغريات يف اأ�سعار العمالت مقابل الدينار االأردين 

لي�ض لها تاأثري جوهري على قائمة الن�ساطات والتغري يف �سايف املوجودات. 

مخاطر أسعار الفائدة

حتمل  التي  البنوك  لدى  الودائع  على  الفائدة  اأ�سعار  ملخاطر  عر�سة  اجلمعية  اإن 

يف  والتغري  الن�ساطات  قائمة  ح�سا�سية  التايل  اجلدول  يو�ّسح  متغرية.  فائدة 

يف كما  الفائدة  اأ�سعار  على  املعقولة  املمكنة  للتغريات  املوجودات   �سايف 

تتمّثل ح�سا�سية  ثابتة.  املوؤثرة  االأخرى  31 كانون االأول 2011، مع بقاء جميع املتغريات 
قائمة الن�ساطات والتغري يف �سايف املوجودات باأثر التغريات املفرت�سة املمكنة باأ�سعار 

واملطلوبات  املوجودات  على  احت�سابها  ويتم  واحدة،  ل�سنة  اجلمعية  ربح  على  الفوائد 

املالية التي حتمل �سعر فائدة متغرية كما يف 31 كانون االأول 2011 و2010. اإن اأثر النق�ض 

املتوقع يف اأ�سعار العمالت االجنبية م�ساوي ومعاك�ض الأثر الزيادة املبينة اأدناه:

الزيادة بسعر الفائدة

األثر على قائمة النشاطات 

والتغير في صافي املوجودات 

للسنة

دينار أردني)نقطة أساس(

2011

4,440+20دينار أردني

2010

5,644+20دينار أردني

مخاطر تركيز املانحني
حت�سل اجلمعية على معظم املنح من جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية. بلغت اإيرادات 

املنح املقدمة من �رشكات جمموعة االت�ساالت خالل الفرتة ما ن�سبته %98 و%99 من 

جمموع اإيرادات املنح لل�سنتني املنتهيتني يف 31 كانون اأول 2011 و2010، على التوايل.

16.تركيز اخملاطر في املنطقة اجلغرافية

ال�سيا�سي  الو�سع  ا�ستقرار  اإن عدم  فل�سطني.  اأن�سطتها يف  اجلمعية معظم  متار�ض 

�سلباً  يوؤثر  وقد  الأن�سطتها  اجلمعية  ممار�سة  من خطر  يزيد  املنطقة  واالقت�سادي يف 

على اأدائها. 
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