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قامت مجموعة االتصاالت  بتوقيع اتفاقية مع جامعة النجاح الوطنية , والتي تضمنت بتمويل المجموعة  لشراء أجهزة 
ومعدات طبية لمستشفى النجاح الوطني الجامعي. ووقع اإلتفاقية الدكتور ماهر النتشة، القائم بأعمال رئيس الجامعة،و 
أمناء  النابلسي، عضو مجلس  الدكتور هاني  الفلسطينية وبحضور  االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  العكر،  عمار 
المستشفى، ورشيد الكخن المدير المالي في الجامعة، والدكتور سام الفقهاء، مدير دائرة العالقات العامة في الجامعة، 
ومن مجموعة االتصاالت عماد اللحام، مدير إدارة العالقات العامة ، ورائد عواد مدير المسؤولية االجتماعية في المجموعة. 
وتقضي االتفاقية أن تقوم مجموعة االتصاالت الفلسطينية بتقديم الدعم الالزم لشراء بعض المعدات الطبية واألجهزة 
التي تلزم في عمل بعض أقسام المستشفى. وقدم النتشة الشكر والتقدير لمجموعة االتصاالت الفلسطينية على 
تقديمها الدعم لشراء هذه األجهزة التي ستسهم في تقديم الخدمة الطبية الالزمة للمواطن الفلسطيني على أفضل وجه 
وتمنى أن يستمر التعاون بين الجامعة والمجموعة في العديد من المجاالت التي تخدم الطلبة والمجتمع الفلسطيني. 
عمار العكر أثنى على ما شاهده في مستشفى النجاح الوطني الجامعي وعبر عن فخره واعتزازه بالصرح الطبي الكبير 
الذي تشرف عليه الجامعة، وثمن الدور الكبير الذي قام عليه العاملون على إنشاء المستشفى لما له من أهمية كبرى 
في خدمة الشعب الفلسطيني وقطاعاته المختلفة، وأشار الى ان المجموعة ملتزمة نحو االسهام الحقيقي في تنمية 

المجتمع الفلسطيني وتطويره ورقيه

مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

تدعم مستشفى النجاح الجامعي



اتحاد  رئيسية وبالتعاون مع  برعاية   قامت مجموعة االتصاالت  
شركات أنظمة المعلومات الفلسطينة- بيتا وبالتعاون مع شركائه 
في فلسطين والخارج بعقد مؤتمر صحفي لإلعالن عن انطالق 
في   2013 اكسبوتك  العاشر-  التكنولوجي  فلسطين  أسبوع 

مدينة رام الله.

العاشر-  التكنولوجي  فلسطين  أسبوع  فعاليات  وستبدأ 
اكسبوتك 2013 من 15-1812 في كل من مدينة رام الله وغزة، 
حيث سيكون مؤتمر اكسبوتك في رام الله على مدار يومين )15-

16 12( وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من شركات تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في فلسطين وممثلين عن مؤسسات 
حكومية باإلضافة إلى قياديين في قطاع تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت ومتحدثين وشركات من دول عربية وأجنبية، ويأتي 
هذا المؤتمر بدورته العاشرة للتأكيد على العمل الدؤوب والتخطيط 
نحو المستقبل في قطاع التكنولوجيا، والتأكيد على دور التعليم 
في بناء القطاع والريادة باإلضافة إلى ربط فلسطيني الشتات 

وخبراتهم بالخبرات الفلسطينية في مجال التكنولوجيا.

أما بالنسبة لمدينة غزة، فسيكون هناك معرض تكنولوجي بجانب 
مؤتمر اكسبوتك سيمتد من 15-18 12، وسيشارك في المعرض 

ما يزيد عن20 شركة تعمل في مجال المعلومات واالتصاالت.

وأكد رئيس مجلس إدارة االتحاد حسن قاسم خالل المؤتمر الصحفي 
على أهمية أسبوع فلسطين التكنولوجي العاشر، حيث يعد فرصة 
التكنولوجيا  قطاع  مستوى  على  جديدة  عالقات  وبناء  للتشبيك 
العام  هذا  اكسبوتك  “يتميز  القاسم:  وأضاف  وعالميا،  محليا 
بجمعه لعدد من القياديين وأصحاب القرار في جميع القطاعات 

الفلسطينية تحت سقف واحد، ,وذلك لمناقشة أهم المواضيع 
يسهم  والذي  فلسطين،  في  التكنولوجي  بالتطور  المتعلقة 
 بشكل كبير في بناء وتطوير االقتصاد الفلسطيني المتكامل«.

 2013 اكسبوتيك  خالل  من  سيتم  أنه  إلى  القاسم  وأشار 
بجميع  التكنولوجيا  قطاع  لدور  شاملة  مراجعة  على  العمل 
وزارة  بدور  ثمن  كما  الفلسطيني.  اإلقتصاد  في  شركائه 
الحدث  لهذا  المستمر  ودعمها  الفلسطينية  االتصاالت 
االتحاد  من شركاء  كل  به  يقوم  الذي  المجهود  وعلى  والقطاع، 
الحدث. هذا  في  والتمييز  النجاح  لتحقيق  األعضاء   والشركات 

الفلسطينية  االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قال  بدوره 
عمار العكر أن أسبوع التكنولوجيا الفلسطيني العاشر- اكسبوتك 
تكنولوجية هامة في فلسطين فهو فرصة  احتفالية  يعد   2013
مهمة اللتقاء الجمهور الفلسطيني بالتكنولوجيا الحديثة والتفاعل 
معها بشكل مباشر، واالطالع على أحدث وسائل وحلول تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت، كما أن إكسبوتك بات منّصة هامة لكل 
مكونات قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات الفلسطيني، 
فهو فرصة لاللتقاء وتبادل المعرفة التكنولوجية مع خبرات دولية، 
التي من شأنها اإلسهام بشكل فاعل في عملية التطوير المستمرة 
الفلسطيني«. والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا   لقطاع 

العكر أن قطاع تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات يجّدد  وأوضح 
البرهان على قدرته على تحقيق تطور تكنولوجي مستمّر بالرغم 
الشراكات  جذب  على  قادرًا  بات  حيث  المحيطة،  الظروف  من 
واالستثمارات اإلقليمية والدولية، كما أكد على دعم المجموعة 
المبدعة  األفكار  كافة  وعلى  الكسبوتك  والمستمر  الدائم 

والمناسبات التكنولوجية المحققة للتطور التكنولوجي

مجموعة االتصاالت تعقد مؤتمر صحفي 

لالعالن عن اطالق معرض اكسبوتك2013



التعاون مع  قام وفد من مجموعة االتصاالت ببحث سبل 
جامعة فلسطين التقنية- خضوري سبل التعاون بين الجانبين، 
وذلك في اجتماع عقد في مقر الجامعة بمدينة طولكرم، 
بحضور أ.د مروان عورتاني رئيس جامعة خضوري وكادر من 
الجامعة ممثال بنواب الرئيس والعمداء ومديرو الدوائر ذات 
العالقة، وعمار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة  ومجموعة 
أ.د.  رحب  و  المجموعة.  شركات  من  العامّين  المدراء  من 
مروان عورتاني باسم الجامعة بالوفد وتحدث قائاًل: »انكم 
برحاب جامعة فلسطين التقنية - خضوري التي تمتد بعراقة 
تاريخية الى عام 1930 منذ ان كانت كلية زراعية وقد تحولت 
تركز  مكتملة  حكومية  جامعة  كأول   2007 عام  جامعة  الى 
والعلمية.  والتقنية،  التكنولوجية،  المعرفية  األنظمة  على 
الزراعية  خضوري  كلية  مباني  على  الجامعة  تأسست  وقد 
جامعة  وتتكون  الجميلة.  طولكرم  مدينة  في  المشهورة 
فلسطين التقنية خضوري من خمس كليات: كلية الهندسة 
والتكنولوجيا، وكلية العلوم والتربية، وكلية اإلدارة واألعمال، 
وكلية العلوم الزراعية ،وكلية فلسطين التقنية«.وقال عمار 
العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة “نحرص دائمًا على دعم 

بحث سبل التعاون بين مجموعة االتصاالت وجامعة فلسطين التقنية- خضوري

قطاع التعليم من خالل مشاريع المسؤولية االجتماعية اتجاه 
الشباب الفلسطيني، من خالل اطالق البرامج والمبادرات 
التي تهدف الى صقل مهارات الطلبة الخريجين واكسابهم 
 Go Professional Tech برنامج  إلى  العملية، مشيرًا  الخبرة 
التقنية،  التخصصات  خريجي  أمام  الفرصة  يتيح  والذي 

لالندماج والتعرف على بيئة العمل.

و أشار العكر إلى برنامج مجموعة االتصاالت للمنح الدراسية 
والذي تقوم المجموعة من خالله بتقديم أكثر من 400 منحة 

سنويًا.

مجموعة  أن  وأكد  اللقاء،  بهذا  عن سعادته  العكر  وعبر  كما 
من  جهدها  قصارى  تبذل  سوف  الفلسطينية  االتصاالت 
بواجبها  القيام  على  خضوري  جامعة  مع  المساهمة  أجل 

الوطني التربوي على أكمل وجه.

االجتماعات  استمرار  على  الجانبان  اتفق  اللقاء  ختام  وفي 
والتعاون وصوال إلى أفضل خدمة تقدمها شركات مجموعة 
جامعة  تقدمها  خدمات  وأفضل  الفلسطينية،  االتصاالت 

خضوري إلى طلبتها في مختلف أماكن تواجدهم.



مجموعة االتصاالت  تمول وتدعم إنشاء مركز 

تخطيط السمع التابع لمركز بلدية يطا المجتمعي

قامت مجموعة االتصاالت وبلدية يطا بتوقيع اتفاقية 
تمويل إنشاء غرفة تخطيط السمع في مركز بلدية يطا 
إدارة  مدير  اللحام  عماد  االتفاقية  المجتمعي ,ووقع 
مخامرة  موسى  و  المجموعة  في  العامة  العالقات 
إستراتيجية  ضمن  الدعم  هذا  ويأتي  يطا  بلدية  رئيس 

المجموعة في تطوير المناطق المهمشة.

بمناسبة حلول أعياد الميالد المجيدة مجموعة االتصاالت 

تشارك بلديات بيت لحم وبيت ساحور فرحة األعياد

شاركت مجموعة االتصاالت هذا العام فرحة أبناء الشعب الفلسطيني بحلول عيد الميالد المجيد في كل من مدينتي بيت لحم وبيت 
ساحور، وذلك عبر رعايتها تزيين المدينتين بأضواء الزينة، وإضاءة شجرة الميالد خالل االحتفال الرسمي في مدينة بيت لحم، خالل 

األعياد المجيدة .

وأكد  عماد اللحام أن هذه الشراكة مع بلديتي بيت لحم وبيت ساحور تأتي ضمن رؤية مشتركة تهدف الى العمل سويًا لتعزيز مكانة 
مدينة بيت لحم لكي تكون عاصمة الميالد في العالم. وقد أثمر هذا التعاون بين مجموعة االتصاالت وبلديتي بيت لحم وبيت ساحور 
في توفير أجواء مناسبة لالحتفال سنويًا مع أبناء شعبنا ووضع محافظة بيت لحم على خارطة العالم السياحية والتاريخية والثقافية 
كعاصمة للسالم والمحبة وحاضنة للميالد. وأوضح اللحام أن المجموعة تسعى دائمًا إلى أن تكون شريكًا في جهود تنمية محافظة 

بيت لحم لتصبح مقصدًا للحجيج والزائرين ومهدًا لرسالة الميالد المعبرة عن معاني التسامح والمحبة



مجموعة االتصاالت تدعم تركيب مظلة لروضة زهور 

برهام وجيبيا النموذجية

قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع اتفاقية دعم تركيب 
التابعة  النموذجية  وجيبيا  برهام  زهور  لروضة  مظلة 
اللحام  عماد  االتفاقية  وقع  برهام, و  قروي  لمجلس 
مدير إدارة العالقات العامة في المجموعة و هشام أبو 
لتطوير  الدعم  هذا  وجاء  القروي  المجلس  رئيس  مريم 

ومساعدة المؤسسات في المناطق المهمشة .

مشاركة مجموعة االتصاالت في فعاليات أسبوع الريادة العالمي

ضمن فعاليات أسبوع الريادة العالمي، المنعقد في فلسطين والذي يهدف إلى تشجيع الريادة وأصحاب األفكار اإلبداعية من أجل 
إطالق مشروعاتهم الخاصة، شاركت مجموعة ااالتصاالت في اسبوع الريادة العالمي في فلسطين عبر  تنظيم لقاء عقد في جامعة 
النجاح بعنوان » برنامج  تطوير تطبيقات الجوال” MADI”  والذي يهدف الى  تحفيز الرياديين الفلسطينيين من الشباب للمشاركة 

بافكارهم االبداعية في مجال تطبيقات  الهاتف الجوال،

على  جوال  للحصول  مع  شركة  تفاهم  مذكرة  وقعت  التي  الفرق  واحد  البرنامج  في  الفائزين  احد  رفيقي  مشروع  فريق  قدم 
حصرية تطبيق »  رفيقي » عرضا عن تجربتهم في البرنامج وعن سير العمل  وتطور مشروعهم وعن الرؤية المستقبلية  الحاصلة 
كبير من  جمهور  امام  وذلك  للمشروع  ،  المستقبلية  الفريق  رؤية  ،  وعن  تذليلها  العمل  والعراقيل وسبل  للمشروع  وعن سير 

الطالب والمهتمين 

تحدث المهندس احمد زعرور من جوال عن تجربته كعضو لجنة التحكيم في »برنامج تطوير تطبيقات الجوال »MADI    وكذلك عن 
التسارع في تطور تطبيقات الجوال عالميا ومحليا 

 تحدث المهندس رامي حناوي من جوال عن الريادة واهميتها في تطور الفرد والمجتمع  وتأثيرها في ايجاد فرص عمل للشباب 
وخاصة الخريجين، موضحا ان على الشباب تطوير انفسهم و ومهاراتهم ومواكبة التسارع في التطور التكنولوجي وذلك  بالتوازي 

مع اهتمامهم بتحصيلهم العلمي الجامعي  . 



مجموعة االتصاالت تدعم جمعية رجال األعمال الفلسطينيين إلعادة تأهيل و ترميم و تجهيز 

مبنى الجمعية 

مجموعة االتصاالت تدعم  جمعية فلسطينيات لدعم تجهيز قاعة اجتماعات و ديسك تحرير لنادي 

اإلعالميات الفلسطينيات التابع للجميعة 



مجموعة االتصاالت تمول  مشروع Gaza IPv6 للجامعة اإلسالمية 

مجموعة االتصاالت ترعى معرض إكسبوتك 2013 



مجموعة اإلتصاالت تمول مشروع مسابقة الروبوت السنوية لكلية فلسطين التقنية

وقعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية وجامعة الخليل اتفاقية تعاون لدعم مشروع تطوير مركز اإلعالم في الجامعة،وذلك برعاية 
الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل, ووقع االتفاقية الدكتور أحمد العطاونة رئيس الجامعة وعبد المجيد ملحم 
مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(, وقد حضر احتفال توقيع االتفاقية السيد عماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة 
المدير  القواسمة  المجموعة، وسلطان  االجتماعية في  المسؤولية  دائرة  مدير  عواد  ورائد  الفلسطينية،  االتصاالت  في مجموعة 
التجاري لشركة »بالتل« في منطقة الجنوب، ومحمد زلوم مدير شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية »جوال« في منطقة الجنوب، 
باإلضافة لعدد من إدارة وموظفي جامعة الخليل وشركتي بالتل وجوال. وتهدف االتفاقية إلى دعم مركز اإلعالم في جامعة الخليل 

وذلك في إطار التعاون المشترك ما بين جامعة الخليل ومجموعة االتصاالت الفلسطينية.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم مركز اإلعالم في جامعة الخليل



فعاليات وانشطة نادي ومركز تدريب 

مجموعة االتصاالت



شاركت “بالتل” أهالي مدينة بيت لحم وزوارها فرحة االحتفال باعياد الميالد المجيدة ورأس السنة الميالدية، حيث قامت الشركة 
بتوزيع الهدايا والحلوى على األطفال المتواجدين في ساحة المهد ومدنية بيت ساحور. 

»بالتل« تشارك فرحة أعياد الميالد المجيدة في مدينة بيت لحم



فرق الطوارئ الفنية التابعة لبالتل اثناء عملها خالل المنخفض الجوي



بالتل« تسلم اجهزة ipad للفائزين بالسحب في مسابقة “ع الدبكة” على صفحة

 التواصل االجتماعي الفيسبوك

بالتل ترعى المؤتمر االول لالعالم االقتصادي



عصٌر جديد من الخدمات الذكية لمستقبل أفضل...

أعلنت بالتل عن تقديمها لخدمة E-VPN  “النسخة المطورة 
من خدمة ربط الفروع ونقل البيانات IP-VPN” والتي تعتبر 
واحدة من الخدمات النوعية التي تتميز بالتل بتقديمها لقطاع 
االعمال عبر شبكتها االكثر تطورًا على الصعيد االقليمي؛ 
والوسائل  االدوات  لكافة  تقديمها  الشركة عن  أعلنت   كما 
على  واالطالع  بخدماته  التحكم  من  المشترك  تّمكن  التي 
تفاصيلها من خالل المركز االلكتروني الخاص بخدمات قطاع 

االعمال والذي اطلقته بالتل بالتزامن مع الخدمة الجديدة.

قطاع  لخدمات  الجديدة  الُحلة  إطالق  حفل  خالل  ذلك  جاء 
..لمستقبل أفضل” والذي نظمته  أعمال  بالتل  االعمال “ 
كبار  شرف  على  الله؛  رام  موفنبيك-  فندق  في  الشركة 
وزيرة  من  كل  وبحضور  االعمال  قطاع  من  مشتركيها 
ناصر  صفاء  الدكتورة  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  ووكيل  الدين 
لمجموعة  التنفيذي  والرئيس  الزهيري  سليمان  المهندس 
عبد  بالتل  عام  ومدير  العكر  عمار  الفلسطينية  االتصاالت 
المجيد ملحم والشخصيات االعتبارية والرؤساء التنفيديون 

للبنوك والشركات والمدراء العامون لشركات المجموعة.

االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي   الرئيس  العكر  عمار  أكّد  و 
التقني  للتطور  المتواصل  المجموعة  مواكبة  الفلسطينية 
وتقنية  لالتصاالت  العالمية  األسواق  تشهده  الذي 
المعلومات, و تقديمها لمجموعة من الخدمات التي ساهمت 
للحلول  الى جانب توفيرها  القطاعات؛  في تطوير مختلف 
الفلسطيني،  االتصاالت  سوق  اليها  يحتاج  التي  المبتكرة 

 E-VPN بالتل تعلن عن تقديم الخدمة المطورة لربط الفروع ونقل البيانات

حضورها  بالتل  مقدمتها  وفي  المجموعة  شركات  لتعزز 
ومؤسسات  شركات  لكبرى  استراتيجي  كشريك  القوي 
مشاريع  في  فاعل  وكمساهم  والخاص؛  العام  القطاعين 

تطوير البيئة االستثمارية في فلسطين.

من  مجموعة  مع  بالتل  بشراكات  فخره  عن  العكر  وأعرب 
كبرى شركات االتصاالت العالمية؛ التي مكنتها من  تقديم 
العالم  االعمال في مختلف دول  لقطاع  المتنوعة  خدماتها 
و تقديم سعات عالية عبر شبكتها بأفضل االسعار؛ اضافة 
الى اطالق مجموعة من الخدمات الجديدة التي تنفرد شبكة 
بالخدمات  التميز  هذا  اّن  العكر  وأوضح  بتقديمها،  بالتل 
المتواصل في شبكتها  بالتل باالستثمار  نتيجة اللتزام  جاء 
فيها؛  التقنيات  أحدث  تطبيق  خالل  من  التحتية   وبنيتها 
وأضاف العكر” لقد تجاوز حجم االستثمار في الشبكة خالل 
الثالث سنوات الماضية الـ 50 مليون دينار؛ تمثل ذلك في  
تركيز االستثمار في شبكة األلياف الضوئية بصورة أشمل، 
مشروع  مثل  والتقنيات  المشاريع  من  مجموعة  وتطبيق 
 shortening the المسافات  تقصير  ايثرنت ومشروع  مترو 
local loop الى جانب تنفيذ مشاريع توسعة لشبكة الـIP و 
اليوم شبكة متطورة  بالتل  التراسل؛ لتصبح شبكة  شبكات 
جميع  في  جغرافيًا  ومنتشرة  بامتياز،  وآمنة  ومضمونة 
طواقمنا  قبل  من  كامل  بشكل  مراقبتها  مع  الوطن  انحاء 
المختصة لضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة 
رمزًا  بالتل  أصبحت شبكة  فقد  ذلك  من  واالهم  العالمية؛ 
للسيادة الفلسطينية على ارضنا ووجودها يعزز ارتباط ابناء 
قبل  من  المهددة  المناطق  في  وتحديدًا  بهويتهم  شعبنا 

االحتالل وتلك االقل حظًا”.



شرحًا  بالتل  عام  مدير  ملحم   المجيد  عبد  قّدم  جانبه  من 
االعمال؛  قطاع  لخدمات  الجديدة  الُحلة  محاور  عن  تقديميًا 
واختيار  التصميم  في  التميز  جانب  إلى  أنه  خالله  أوضح 
االلوان التي تعبر عن المهنية العالية في تقديم الخدمة؛ 
فإّن العصر الجديد لخدمات قطاع االعمال يتميز بتوفير جميع 
االدوات والوسائل التي تمكن المشترك من إدارة خدماته 
و االطالع على تفاصيلها والتأكد من معايير تقديمها؛ الى 
جانب تغيير مفهموم الخدمات المقدمة من خدمات عادية 
البيانات وفق اهميتها  الى خدمات ذكية قادرة على تمييز 
لقطاع االعمال، مؤكدًا قيام بالتل خالل العامين الماضيين 
من  مجموعة  واضافة   IP-VPN خدمة  تطوير  على  بالعمل 
المزايا الجديدة عليها وتطبيق تقنيات متقدمة فيها؛ لتقدم 
اليوم النسخة المطورة من الخدمة “ E-VPN” كخدمة نوعية 

المشترك  بتمكين  تتميز  والتي  االقليمي  المستوى  على 
من تصنيف البيانات وتمييزها وإعطائها اولوية المرور عبر 
كما  احتياجاته؛  مع  يتالءم  وبما  له  وفقًا الهميتها  الشبكة 
انها تمنح المشتركين مجموعة من الخدمات االضافية مثل 

االنترنت المركزي والشبكة االحتياطية.

ولغاية تمكين المشتركين من االستفادة من مزايا الخدمة 
خدمة  بتفعيل  بالتل  قيام  ملحم  أكد  فقد  الطرق،  باسهل 
المركز االلكتروني لخدمات قطاع  كاول خدمة على   E-VPN
بكل  الخاصة  الشبكة  مراقبة  امكانية  يوفر  والذي  االعمال 
مستخدم من طرفه بطريقة سهلة ومرئية تظهر حالة جميع 
فروعه وتفاصيلها مع امكانية قياس مستوى جودة الخدمة 
المقدمة الى جانب توفير امكانية اضافة او الغاء الخدمات 

وغيرها من الخدمات التفاعلية  بطريقة مباشرة وفورية.



بالتل تبدأ بتسليم الجوائز للفائزين بحملة »ال تتفاجأ كتير 

مع بالتل كل شي بصير«

بالتل كل شي بصير« في  كتير مع  تتفاجأ  االول من حملة »ال  بالسحب  للفائزين  الجوائز  بتسليم  بالتل  قامت 
مراكزها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

حمالت  من  لالستفادة  منهم  الجدد  وتشجيع  الحاليين  لمشتركيها  تقديرا  الحملة  لهذه  باطالقها  بالتل  وهدفت 
وعروضها وخدماتها التي تعتبر االفضل واالوفر في المنزل الفلسطيني، والفرصة ال زالت أمام باقي المشتركين 
للفوز بالسحوبات القادمة وبانتظارهم العديد من الجوائز القيمة ومنها أجهزة سامسونجSmart TV ، سامسونج 
جالكسي تاب3، اجهزة X-box ، شاشات سامسونج LED  وآالف الجوائز األخرى. و كلما تعددت الخدمات التي 

يختارها المشتركين فان فرصتهم بالفوز في السحب ستزداد أكثر.



بالتل تسلم الجوائز للفائزين في حملة ال تتفاجأ كتير في الضفة الغربية وقطاع غزة



“بالتل” تطلق حملتها الجديدة وتقدم أكثر من 30 ألف جائزة قّيمة لمشتركيها 

 ADSL Access أعلنت »بالتل« عن اطالقها لحملة تركيبات جديدة لكل من خدمة الهاتف الثابت وخدمة خط النفاذ
بعنوان “ ال تتفاجأ كتير.. مع بالتل كل شي بصير” لمشتركي الفئة المنزلية والتجارية بنظام الفاتورة.

و جاءت الحملة لتمنح المشتركين الجدد فرصة لالستفادة وتركيب خدمة خط النفاذ ADSL Access مجانًا، والدخول في 
السحب على أكثر من 30 ألف جائزة قيمة، باإلضافة للتمتع بمضاعفة سرعة خط النفاذ ADSL Access بنفس السعر 
 ولطول العمر، وتقديرًا للمشتركين الحاليين الختيارهم خدمات “بالتل” المتنوعة ستدخل أرقام هواتفهم السحب تلقائيًا.
و السحب سيشمل العديد من الجوائز القيمة ومنها: أجهزة سامسونجSmart TV  وسامسونج جالكسي تاب3، 
وأجهزة X-box  وشاشات سامسونج LED الى جانب آالف الجوائز األخرى، منوهًا انه كلما تعددت الخدمات التي 

يختارها المشتركين فان فرصتهم بالفوز في السحب تزداد أكثر.

 ،ADSL Access والمشتركين الجدد بالحملة سيتمتعوا بتركيب خدمة الهاتف الثابت مجانًا عند تركيب خدمة خط النفاذ
في حين ستكون رسوم االشتراك بالحملة للمشتركين الجدد بخدمة الهاتف الثابت هي 20 شيكل شاملة لضريبة 

القيمة المضافة وتدفع لمرة واحدة فقط. 

وباإلمكان  الثابت،  الهاتف  من   )199( الرقم  على  االتصال  المشتركين  بامكان  بالحملة  االشتراك  كيفية  وحول 
االشتراك أيضًا من خالل زيارة اقرب مركز اتصاالت او شبكة الموزعين المعتمدين أو احد مزودي خدمة االنترنت 

المرخصين.

حمالت بالتل 



حمالت بالتل 



جوال  تعيد افتتاح معرض رام الله في وسط 

البلد بحلته الجديدة

قامت جوال باعادة افتتاح معرض رام الله في وسط البلد، وذلك 
الخدمات من  ليتم تقديم كافة  ضمن تقنيات حديثة, تكنولوجية 

خالل الشبكة العنكبوتية “االنترنت”

جوال تهنئ المشتركين داخل المحالت التجارية 

بمناسبة رأس السنة وتقدم الجوائز لهم 

جوال تطلق فعالية »الننا نهتم«

ضمن رؤية جوال المعتمدة، والتي تهدف الستهداف كافة فئات المشتركين، فقد قامت جوال بالتعريف عن  الخدمات المقدمة 
لالشخاص ذوي اإلعاقة في معارضها ضمن فعالية “الننا نهتم” .



جوال تدعم مشروع التوعية الجماهرية في القضايا البيئية

go professional جوال تخرج الدفعة الثانية من

جوال توقع اتفاقية مع نقابة العاملين بالجامعة 

اإلسالمية ودعمهم بشنط رياضية



جوال تطلق حملة كلنا أهل

اطلقت جوال  حملة كلنا أهل في قطاع غزة وذلك لدعم األسر المتضررة من المنخفض الجوي األخير

جوال تنظم يومًا ترفيهيًا لطلبة كلية فلسطين األهلية الجامعية

وسط أجواء من الفرح والسرور عاش طالب كلية فلسطين األهلية ظهر اليوم األحد، ساعات من الفرحة والبهجة خالل يوم ترفيهي 
احتضنته ساحات الكلية برعاية شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال.

واشتملت فعالية »أيام دردوش« التي رعتها جوال على العديد من الفقرات الغنائية والموسيقية، والمسابقات المختلفة والمتنوعة، 
والعديد من العاب الترفيه ذات الصعوبات والتي تعتمد على التحدي.

لكافة  العينية  الهدايا  العديد من  تقديم  على  اشتملت  التي  والمنوعة  المختلفة  الفقرات  العديد من  الترفيهي  اليوم  وتخلل  كما 
المشاركين والمتسابقين، إضافة لتقديم هدايا قيمة عبارة عن كاميرات رقمية واجهزة خلوية حديثة وعشرات كروت الجوال فيما فاز 

احد المشاركين قبل ختام الفعالية بجهاز كمبيوتر محمول »الب توب«.

وشارك في الفعالية الترفيهية التنشيطية المئات من طلبة الجامعة.

يشار إلى أن شركة جوال هي القائم على رعاية وتنفيذ هذه الفعالية التي أطلقت عليها اسم »أيام دردوش الترفيهية« واستقدمت 
لذلك العديد من األلعاب الشبابية المختلفة والمتنوعة إلنجاحها

برعاية »جوال« اختتام مشروع التوعية الجماهيرية بالقضايا البيئية

اختتمت سلطة جودة البيئية بالتعاون مع بلدية رفح سلسلة ورش عمل حول التوعية الجماهيرية بالقضايا البيئية والتي استهدفت 
عدد من موظفي بلديات رفح والفخاري والنصر برعاية شركة »جوال«.

وشمل المشروع ثالث ورش عمل خصصت للحديث حول التلوث اإلشعاعي , واإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة , وقضايا المياه 
والمياه العادمة.

وِأشاد فادي السطري أحد المشاركين في المشروع عن بلدية رفح بنوعية المعلومات والبيانات المدعمة باألرقام ودراسات حول 
المواضيع المطروحة للنقاش , مؤكدا على أهمية استمرار مثل هذه الورش وتنمية الوعي الجماهيري والشعبي حول القضايا البيئية 
التي  والبيانات  المعلومات  لتوظيف  البلدية سنبذل جهدنا  داخل  العامة واإلعالم  العالقات  دائرة  وأضاف:« من خالل عملنا في 
تلقيناها خالل المشروع في تعزيز الوعي الجماهيري العام حول القضايا المطروحة بصورة مبسطة وسهلة االستيعاب«, متوجها 

بالشكر لكل من سلطة جودة البيئة وشركة جوال على االهتمام بهذه القضايا .

وفي ختام المشروع تم توزيع شهادات على المشاركين في المشروع التدريبي.



نقابة العاملين في بيرزيت تنظم حفل تعارف واستقبال برعاية »جوال«

عقدت »نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت«، وبرعاية من »شركة جوال«، اليوم، حفل تعارف واستقبال للعام الدراسي الجديد، 
وذلك بحضور رئيس الجامعة خليل هندي، ورئيس نقابة العاملين في الجامعة سامي شعث، وأساتذة وموظفي الجامعة وممثلي 

»شركة جوال«.

فقد افتتح االحتفال الهندي، مؤكدًا على أهمية وجود بيئة عمل سليمة قائمة على االحترام المتبادل داخل الجامعة، وذلك لالرتقاء 
بالمستوى العلمي واإلنساني، لتبقى بيرزيت نموذجًا يحتذى به في كافة المجاالت.

والعالقات  بيرزيت،  جامعة  والحيوية في  والتكافل  التعاون  مبدأ  على  جديد  ليؤكد من  يأتي  االحتفال  “أن  قال شعث:  جهته  من 
المتميزة التي تربط العاملين في الجامعة، إضافة إلى دور هكذا أنشطة في تعزيز العالقات الداخلية في الجامعة، وبناء وبيئة عمل 

ايجابية تعزز انتماء العاملين للجامعة”.

فيما اعرب ممثل “شركة جوال”، لؤي أبو شخيدم عن سعادة الشركة في رعاية األنشطة في جامعة بيرزيت، مؤكدًا على العالقة 
المتميزة التي تربط شرركة جوال منذ تأسيسها بالجامعة، وأضاف: “نحن نقدم دعم للجامعة باتجاهين، االتجاه االول يأتي ضمن 

المسؤولية االجتماعية للشركة، واالتجاه الثاني يقدم خدمات تجارية وعروض مميزة لموظفي وطلبة الجامعة”.

وتخلل الحفل مسابقات وفقرات فنية وتكريم للموظفين الذين التحق أبنائهم بجامعة بيرزيت هذا العام.

جوال تقيم االسبوع الترفيهي في الجامعات الفلسطينية

جوال ترعى مهرجان ليالي الطرب في قدس العرب 2013



حمـــــالت جــــــــّوال



حمـــــالت جــــــــّوال



حضارة  تطلق حملة »حضارة مفاجأت«

أطلقت حضارة، حملة »حضارة مفاجآت« لمشتركي االنترنت الحاليين والجدد 
في الضفة الغربية وتستهدف الحملة مشتركي حضارة الجدد والحاليين 
في الضفة الغربية وقطاع غزة بحيث يحصل المشترك الجديد على انترنت 
 باسعار مميزة ويدخل السحب على العديد من الجوائز النقدية اليومية .

ويدخل المشتركين الحاليين على السحب تلقائيا بشرط تسديد الفواتير 
بالمشاركة  بالربح  فرصتهم  وتزيد  السحب  يوم  قبل  عليهم  المستحقة 
الجوائز  أن  بحيث  الفيسبوك،  على  صفحتها  على  حضارة  تطبيق  في 

المقدمة من الشركة تبلغ 3000 شيقل يوميا.

حضارة تطلق تطبيق »حضارة مفاجأت«   
حضارة  على صفحة  مفاجأت  حضارة  تطبيق  حضارة  اطلقت   
اطالق  بمناسبة  الصفحة  على  لمشتركيها  الفيسبوك  على 
المشاركة  من  نوع  الضفاء  وذلك  مفاجأت،  حضارة  حملة 

والتفاعل على الصفحة.



حضارة  ترعى مسابقة “حفلة عيد الميالد المجيد “
بالتعاون مع سرية رام الله االولى قامت حضارة برعاية »حفل توزيع هدايا عيد الميالد المجيد » وذلك من خالل المساهمة في تقديم 

هدايا لالطفال المشاركين باالحتفال، لمشاركة االطفال فرحتهم بعيد الميالد المجيد واضفاء البهجة والسرور على وجوهم  

حضارة تنفذ فعاليات فلكية علمية في مختلف مدارس الوطن  
بدأت حضارة بتنفيذ سلسلة من الفعاليات الفلكية العلمية الالمنهجية لطالب الصفوف االساسية في مدارس محافظات الوطن 
وهدفت النشاطات الى تثقيف الطالب من خالل طريقه علميه وترفيهيه سلسه ، ومن جهة اخرى تخلل النشاطات مجموعة من 

الندوات الخاصة بتوعية الطالب بالتصفح اآلمن على االنترنت واساليب الحماية من الفيروسات والمواقع الضارة الخطرة 



عالقات المســــــتثمرين:

أداء سهم المجموعة خالل كانون أول 2013 

كانون أول 2013 تشرين ثاني 2013

5.80 5.63 سعر إغالق السهم  )دينار أردني(

5.63 5.14 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني(

1,076,762,867 1,045,202,576 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

5.87 5.75 أعلى سعر تداول  )دينار أردني(

5.57 5.11 أدنى سعر تداول  )دينار أردني(

648 1.208 عدد العقود 

1,280,452 3,465,526 حجم التداول 

10,329,253.42 26,434,341.99 قيمة التداول )دوالر أمريكي(

%0.97 %2.63 معدل دوران السهم

9.30 9.02 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.66 1.62 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية


