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البريدي  والرمز  العنونة  مشروع  ضمن  تعاون  اتفاقية  بتوقيع  الفلسطينية  االتصاالت  ومجموعة  الله  رام  بلدية  قامت 
لمدينة رام الله، ووقع االتفاقية كل من المهندس موسى حديد رئيس بلدية رام الله والسيد عمار العكر الرئيس التنفيذي 
لمجموعة االتصاالت الفلسطينية، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي ومعن ملحم مدير عام شركة جوال و عبد المجيد 

ملحم مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية.

اإلعالنية  الوسائط  خالل  من  الجديد  العنونة  لنظام  الترويج  خالل  من  الجانبين  بين  التعاون  على  االتفاقية  تنص  حيث 
المتنوعة لصالح شركتي جوال وبالتل وذلك لمشتركي مدينة رام الله، باإلضافة إلى طباعة وتوزيع النشرات اإلرشادية 
نظام  على  وتدريبهم  الله  رام  مدينة  عناوين مشتركيهما في  تحديث  على  الشركتين  كال  ومساعدة  بالمشروع  الخاصة 

العنونة الجديد، باإلضافة إلى التزام شركات المجموعة باستخدام العناوين المحدثة ضمن أنظمتها.

بلدية رام الله ومجموعة االتصاالت الفلسطينية

توقعان اتفاقية مشروع العنونة والرمز البريدي للمدينة



مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية تدعم مجموعة 

كشافة ومرشدات السالزيان السادسة 

كشافة  لمجموعة  دعما  االتصاالت  مجموعة  قدمت 
وذلك  لحم  بيت  في  السادسه  السالزيان  ومرشدات 
للمشاركة  المجموعة  وتحضيرات  تجهيزات  لدعم 
بإحتفاالت أعياد الميالد المجيده، وتم توقيع االتفاقية 
في مقر مجموعة اإلتصاالت بحضور عماد اللحام مدير 
الياس  والقائد  المجموعة  في  العامة  العالقات  إدارة 
السالزيان  نائب قائد مجموعة كشافة ومرشدات  نصار 

السادسه في بيت لحم

جمعية  تدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة 

ملتقى البصيرة للمكفوفين بطابعة بريل متطورة

جمعية  بدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  قامت 
بريل   بطابعة  جنين،  في  للمكفوفين  البصيرة  ملتقى 
متطورة  index Everstdv4، وذلك من  خالل زيارة قام بها 
وفد مجموعة االتصاالت إلى مقر الجمعية ، ممثاًل ب عماد 
اللحام مدير إدارة العالقات العامة في مجموعة االتصاالت 
عبد  وبحضور   ، االجتماعية  المسؤولية  مدير  عواد  ورائد   ،
جنين  شرطة  وممثلي   ، جنين  محافظ  ممثل  بركات  الله 
وطوباس وكان في استقبالهم مصطفى الجوهري رئيس 

ملتقى البصيرة للمكفوفين وأعضاء الجمعية

تدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة 

مشروع االرشفة االلكترونية لبلدية بيتونيا

مشروع  بدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  قامت 
االرشفة االلكترونية لبلدية بيتونيا ، حيث وقع االتفاقية 
والسيد  بيتونيا  بلدية  رئيس  دولة  ربحي  السيد  من  كال 

عماد اللحام مدير ادارة العالقات العامة في المجموعة



مجموعة االتصاالت تمول تأهيل وتجهيز مدرج الشهيد بالل عمرو

قامت مجموعة االتصاالت بالمساهمة في تمويل تأهيل وتجهيز مدرج الشهيد بالل عمرو التابع لجامعة بوليتكنيك فلسطين حيث 
قام دولة رئيس الوزراء الدكتور رام الحمد لله ورئيس مجلس األمناء في جامعة بولتكنيك فلسطين السيد احمد بيوض التميمي, 

وعدد من مدراء المجموعة بافتتاح المدرج.

مجموعة االتصاالت ترعى صفحة المسؤولية  االجتماعية في مجلة أعمال الشرق االوسط

قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع اتفاقية رعاية صفحة المسؤولية  االجتماعية في مجلة أعمال الشرق االوسط  وقع االتفاقية عماد 
اللحام مدير ادارة العالقات العامة و أمل ضراغمة بصفتها مدير عام مجموعة اوغاريت للتسويق

مجموعة االتصاالت ترعى المؤتمر الوطني لإلعالم االقتصادي

قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع اتفاقية رعاية المؤتمر الوطني لإلعالم االقتصادي ووقع االتفاقية رائد عواد مدير المسؤولية 
االجتماعية و طلعت علوي بصفته رئيس التحرير لمؤسسة صحيفة السفير االقتصادي.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم 

كلية الشهيد أبو جهاد من خالل عقد 

دورات مهنية لألسرى المحررين

كلية  بدعم  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  قامت 
الشهيد أبو جهاد، من خالل دعم عقد دورات تدريبية لعدد 
من األسرى المحررين على صيانة أجهزة التكييف والتبريد 
سوق  دخول  من  تمكنهم  مهنية،  شهادات  منحهم  و 

العمل و توفير مصدر دخل ألسرهم.



مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية مع جمعية الرعاية و االرتقاء الفلسطينية فجر لدعم مشغل فجر 

بالمواد الخام ضمن مشاريع تمكين المرأة

مجموعة االتصاالت ترعى مهرجان الرمان 2013

قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع اتفاقية رعاية مهرجان 
الرمان 2013 ووقع االتفاقية رائد عواد مدير المسؤولية 
االجتماعية ممثال عن مجموعة االتصاالت ومحمد مفيد 

شيلو رئيس نادي عين عريك

مشروع  تختتمان  االتصاالت  ومجموعة  للتمكين”  نفس 

تمكين أمهات ذوي االحتياجات الخاصة في مخيم الجلزون

الجلزون  مخيم  في  للتمكين«  »نفس  جمعية  احتفلت 
بتخريج  الثالثاء،  اليوم  الفلسطينية  االتصاالت  ومجموعة 
في  والتطريز  الخياطة  دورة  في  المشاركات  السيدات 
ختام مشروع تمكين أمهات األطفال من ذوي االحتياجات 
من  بدعم  تنفيذه  تم  والذي  الجلزون،  مخيم  في  الخاصة 

مجموعة االتصاالت.

األمهات  على  التدريب  مقر  في  الشهادات  توزيع  وتم 
عماد  من  كل  بحضور  سيدة،   20 وعددهن  الخريجات 
دائرة  عواد مدير  ورائد  العامة  العالقات  إدارة  اللحام مدير 
مدير  وناصر مطر  المجموعة،  االجتماعية في  المسؤولية 

عام جمعية “نفس للتمكين” ومحمود عبد العزيز رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الجلزون وحسام عليان رئيس جمعية تأهيل المعاقين 
في المخيم. وقام الحضور بجولة في معرض المنتجات المطرزة والتعرف على المطرزات التي تم إنجازها خالل الدورة.



اختتمت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بالتعاون مع وزارة 
فعاليات  األمريكية،  بالقنصلية  ممثلة  األمريكية  الخارجية 
ليومين  استمر  والذي  الله«  رام  التكنولوجيا-  أعمال«مخيم 
من  متنوعة  مجموعة  بحضور  القيصر  فندق  في  متتاليين 
المشتركين ممثلين بمدراء المؤسسات الشبابية والهيئات 
خبراء  الى  باالضافة  النسوية،  والمؤسسات  المحلية 
عالميين يعملون في شركات تكنولوجية عالمية الى جانب 
مختصين فلسطينيين رياديين خبراء في في مجال الوسائط 
وذلك  المتقدم،  االلكتروني  االجتماعي  واالتصال  الرقمية 
بهدف صقل مهارات المشتركين وزيادة خبراتهم وتمكينهم 

بتطبيقات تكنولوجيا الخلوي والوسائل االلكترونية. 

بكافة  تعنى  مختلفة  موضوعات  العمل  ورشات  وتناولت 
مجاالت التنمية الشخصية والمهنية وتصب نحو رفع وعي 
المجتمعي، وكيفية استخدام  المشتركين بوسائل االعالم 
األعمال  وتنمية  لخدمة  االجتماعي  التواصل  شبكات 
الريادية، كيفية التعلم عن بعد بواسطة استخدام االنترنت، 

نحو تمكين الشباب من خالل تكنولوجيا الخلوي...

»مجموعة االتصاالت الفلسطينية« و »وزارة الخارجية األمريكية« تختتم فعاليات 

مخيم التكنولوجيا في رام الله  

المؤسسات  الذكية في  الهواتف  كيفية توظيف استخدام 
باستخدام  المؤسسات  مع  التشبيك  وكيفية  والمنظمات، 
االنترنت وتطبيقات الغوغل، باالضافة الى كيفية استغالل 
الهواتف الذكية بأنسب الطرق. كما سعى المدربون خالل 
التي  والمؤسسية  المجتمعية  المشاكل  بحث  الى  المخيم 
تواجه المشتركين داخل مؤسساتهم وفي حياتهم اليومية، 
استخدام  عبر  منها  والتخلص  حلها  على  العمل  ثم  ومن 

التكنولوجيا وتطبيقات الهاتف الخلوي. 

جزءا من مخيم  يعّد  الله«  رام  التكنولوجيا-  أن »مخيم  يذكر 
في  متعددة  دول  في  جرى  والذي  العالمي  التكنولوجيا 
»مخيم  ويعقد  ورومانيا،  وأوروغواي  تايالند  منها:  العالم، 
على  فلسطين  في  الثانية  للمرة  الله«  التكنولوجيا-رام 
الشبكات  أهمية  فيه  تزداد  وقت  في  يأتي  حيث  التوالي 
أغلبية  فيه  تعتمد  باتت  زمن  وفي  االلكترونية،  االجتماعية 
المؤسسات المجتمعية على االنترنت في تقديم خدماتها 

التنموية لكافة شرائح جمهورها. 



مجموعة االتصاالت الفلسطينية ُتطلق مبادرة »من طالب إلى طالب«

ضمن برنامج المجموعة للمنح الجامعية 

أطلقت مجموعة االتصاالت مبادرة “من طالب إلى طالب”  
وذلك ضمن برنامج المجموعة للمنح الجامعية والذي تنفذه 
أربع  المجتمعية منذ  للتنمية  االتصاالت  مؤسسة مجموعة 
العطاء  ثقافة  إثراء  على  المبادرة  فكرة  وتقوم  سنوات، 
طالب  به  يقوم  تطوعي  عمل  خالل  من  وذلك  بالمقابل 
هذا  ويتمثل  المنح،  برنامج  من  المستفيدين  الجامعات 
التطوع بمساعدة طالب المدارس الفلسطينية الفقراء من 
طالب  كل  يقوم  بحيث  األكاديمي  تحصيلهم  تحسين  اجل 
التشبيك مع  أربع طالب مدارس عن طريق  بإفادة  جامعي 

المدارس و المجالس القروية الختيار هؤالء الطالب.

بمشاركة خبراء دوليين وفلسطينيين...

 مجموعة االتصاالت وأويسس 500 تختتمان مخيمهما التدريبي لعام  2013 

اختتمت  مجموعة االتصاالت وشركة أويسس Oasis500« 500« لتطوير وتأهيل المشاريع الريادية في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
فندق  في  أيام  خمسة  لمدة  أستمر  والذي  فلسطين،  في  الثاني  التدريبي  مخيمهما  األوسط،  الشرق  منطقة  في  المعلومات 

الموفنبك بمدينة رام الله. 

ويستهدف المخيم التدريبي، وهو المخيم الرابع والعشرين الذي تنظمه أويسس 500 على مستوى المنطقة؛ الرياديين من أصحاب 
األفكار والمشاريع الرائدة في تقنيات المعلومات، حيث يشارك نحو 65 مشاركًا من الرياديين الشباب في قطاع تكنولوجيا المعلومات 

من الضفة الغربية .

وشّكل المخيم التدريبي فرصة متميزة ومجانية للرياديين الشباب في فلسطين، لتلقي تدريبا متخصصا في العديد من مجاالت 
المشاركين في  الرياديين  وإرشاد  والمشاريع  األفكار  لمناقشة  وإقليميين  دوليين  بخبراء  التقوا  كما  وتسويقها،  المشاريع  تطوير 
تدريبًا  الفلسطينية  الشركات، كما قدمت مجموعة االتصاالت  المعلومات واالتصاالت وإنشاء  مجاالت االستثمار والريادة وتقنية 

متخصصًا حول إدارة وتأسيس المشاريع في قطاع تقنية المعلومات في فلسطين. 



نشاطات الدورات التدريبية بنادي 

ومركز تدريب مجموعة االتصاالت 



تستقبل العيد بدقائق دولية مجانية 

بالتل تطلق حملة خاصة على المكالمات الدولية طيلة أيام عيد األضحى
 

اعلنت »بالتل« عن استقبالها لعيد االضحى المبارك بإطالق حملة جديدة على المكالمات الدولية  بعنوان “ الدولي.. دقيقة عليك 
ودقيقة منا هدية«.  واطلقت الحملة تقديرًا لمشتركي خدمة  الهاتف الثابت ولتشجيعهم على زيادة التواصل مع أهلهم وأحبائهم 
خارج الوطن، حيث سيكون بامكانهم التمتع طيلة أيام عيد االضحى المبارك بدقيقة اتصال دولية مجانية مقابل كل دقيقة اتصال 
دولية يقومون بإجرائها من الهاتف الثابت بنفس المكالمة,  والجدير ذكره أن بالتل اعتادت على استقبال االعياد و المناسبات بحمالت 
نوعية تهدف من خاللها الى تقدير مشتركيها وتعزيز أساسية وجود الهاتف الثابت في المنزل الفلسطيني على أنه الوسيلة االوفر 

لالتصال.

بالتل« تعلن عن أسماء الفائزين بأجهزة 

ipad على صفحة التواصل االجتماعي 

الفيسبوك لحملة المكالمات الدولية 

خالل عيد الفطر السعيد



“بالتل” تعلن عن اسماء الفائزين 

بالسحب األول لحملة الفاتورة االلكترونية 

”ipad استبدل الورق وأربح“

»بالتل« تطلق مسابقة خاصة باالعالن التلفزيوني »شو ممكن إيصير لو اخذت النت من 

جارك« على موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك ضمن حملة التوعية الخاصة بخدمة خط 

النفاذ ADSL Access، وتقدم للفائزين أجهزة هاتف السلكي

بالتل تطلق حملة توعية صحية خاصة 

بموظفيها بعنوان  »صحتك بالدنيا«

 حيث تتضمن »اليوم الطبي« والذي تم 

فيه إجراء فحص طبي شامل بالتعاون مع 

مؤسسة اإلغاثة الطبية الفلسطينية لجميع 

الموظفين مجانًا



بالتل تطلق خدمة اشبكني والتي ستوفر 

للمشتركين إمكانية االتصال على دليل 

الهاتف 144 واالستعالم عن رقم هاتف 

مدرج في الدليل،حيث سيقوم موظف 

خدمات دليل الهاتف بالعرض على المتصل 

إمكانية تحويل المكالمة مباشرة إلى الرقم 

المطلوب دون الحاجة إلى إنهاء المكالمة

بالتل تقدم 5000 دوالر للفرق الفائزة بمسابقة »ع الدبكة« وهي )فرقة اصايل للتراث 

والفنون – غزة وفازت بالجائزة االولى و قيمتها 2000 دوالر  وفرقة وطن -طولكرم 1000 

دوالر وفرقة الشام- غزة 1000 دوالر وفرقة فلسطين المركزية -غزة 1000 دوالر( اضافة 

الى تقديم 3 اجهزة ipad كجوائز للمشاركين بالتصويت في المسابقة



 احتفلت »جوال« بتخريج الدفعة األولى من متدربي برنامج »احترف«، الذي أطلقته الشركة قبل عام ونصف.

حيث  أن »جوال« عمدت منذ انطالقتها قبل نحو 15 عاما، إلى تنفيذ العديد من البرامج التدريبية، مثل برنامج 
يجري  حيث  االتصاالت،  مجال  في  المتخصصين  خاصة  الهندسة،  طلبة  يستهدف  الذي  الهندسي،  التدريب 

استيعابهم خالل فترة محددة.

ويتميز برنامج »احترف« عن غيره من البرامج، بكونه األول الذي يستهدف الخريجين من شتى الخصصات عدا 
التقنية، مضيفا »يرتكز البرنامج على احضار دفعة جديدة كل 4-6 أشهر، يتراوح عدد أعضائها بين 20 - 30 خريجا، 
حيث يتلقوا التدريب فترة عام ونصف في شتى أقسام الشركة«.و الشركة استوعبت بالبرنامج منذ انطالقته أكثر 
من 100 خريج، وذلك ضمن خمس دفعات، مبينا أن البرنامج يركز على اكساب المتدربين مهارات وخبرات تؤهلهم 
»جوال«،  ادارات  بين شتى  التدريب  فترة  خالل  يتنقلون  المتدربين  أن  ذكره   والجدير  العمل.  بسوق  لالنخراط 
ويحصلون على رواتب وامتيازات ال تختلف عن موظفي الشركة، موضحًا أن البرنامج يفتح أمام المتدربين آفاقا 
للعمل، باعتبار أنه يكسبهم الخبرة الالزمة لدخول سوق العمل. و الشركة ستواصل تنفيذ البرنامج خالل الفترة 

المقبلة، إلتاحة المجال للخريجين لالستفادة منه.

عقدت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، وبرعاية من شركة جوال، حفل تعارف واستقبال للعام الدراسي 
أ. سامي شعث،  الجامعة  العاملين في  نقابة  ورئيس  خليل هندي،  د.  الجامعة  رئيس  بحضور  وذلك  الجديد، 
وأساتذة وموظفي الجامعة وممثلي عن شركة جوال. وافتتح االحتفال د. هندي 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. من جهته قال شعث أن االحتفال يأتي ليؤكد من جديد على مبدأ 
التعاون والتكافل والحيوية في جامعة بيرزيت، والعالقات 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. 
واعرب 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« تحتفل بتخريج الدفعة األولى لبرنامج »احترف«

جوال ترعى حفل استقبال العام الدراسي الجديد في جامعة بيرزيت



جوال تشارك الطائقة السامرية  فرحتهم بعيد العرش بتوزيع الهدايا



جوال ترعى دوري جوال الممتاز لكرة القدم في قطاع غزة 



جوال ترعى حفل تكريم الطلبة االوائل في امتحان الثانوية العامة والجامعات 

في غزة



حمـــــالت جــــــــّوال

ألنها فكرة بتجنن

“جوال” تطلق باقة برامج “بلس” الجديدة

تطبيقًا لشعار »كل يوم جديد« أعلنت »جوال« عن اطالق باقة برامج بلس 
لمشتركيها، حيث توفر هذه الباقة كل ما يحتاجه المشترك ضمن برنامج 

واحد من دقائق اتصال مجانية باتجاه شبكة جوال والشبكات المحلية 

حيث ان  هذه الباقات تضاف الى مجموعة البرامج المتميزة التي تقدمها 
والمتع  الجديدة  البرامج  لباقة  التحويل  يمكنهم  حيث  لمشتركيها،  جوال 
بالعديد من الميزات من خالل زيارة أي معرض من شبكة معارض جوال 

المنتشرة في جميع المحافظات. 



  حضارة تطلق حملة اشبك  او حول مع 
حضارة 

  اطلقت  حضارة حملة » اشبك او حول مع حضارة »  تتمثل 
الحملة في تقديم اربع شهور مجانا للمشتركين الجدد  واربع 
الغير  المواقع  عائلتك من  لحماية  أمان  لخدمة حضارة  شهور 

مرغوب بها و خدمة مضاد الفيروسات بيتدفندر 

حضارة  ترعى مسابقة »مالعب واهداف«
بالتعاون  واهداف«   »مالعب  برنامج  برعاية  حضارة  قامت 
مع تلفزيون معا وذلك من خالل تقديم جوائز تتمثل باشهر 
في  تعمل  واهداف  مالعب  مجلة  ان  علما  مجانية،  انترنت 
عدة  في  وتعمل   2012 العام  منذ  الرياضي  االعالم  مجال 

مجاالت رياضية .



حضارة  ترعى مؤتمر مركز االحصاء  
الفلسطيني

 رعت حضارة مؤتمر »مركز االحصاء الفلسطيني« الذي انعقد 
في قصر رام الله الثقافي وذلك بتزويدهم بخدمة االنترنت، 
لإلحصاءات  الوطنية  االستراتيجية  إلطالق  المؤتمر  وهدف 
الرسمية لألعوام 2014-2018، باالضافة لعرض نظام المراقبة 
المؤسسات  مع  بالشراكة  عليه  العمل  تم  الذي  اإلحصائي 

والوزرات الحكومية 

حضارة  تقدم خدمة االنترنت مجانًا في مهرجان الجوافا بقلقيلية 
 قامت حضارة بتقديم تغطية كاملة لالنترنت لمهرجان الجوافا الذي عقد في محافظة قلقيلية من منطلق تقديم الدعم والمساندة 

للمساهمة في انجاح هذا الحدث 



ريتش صرنا عيلة
أطلقت ريتش حملة )ريتش صرنا عيلة( وهدفت الحملة لزيادة الوعي حول عمل الشركة و نشاطاتها



عالقات المســــــتثمرين:

المجموعة تحقق نموًا في األرباح نهاية الربع الثالث من العام 2013

حققت مجموعة االتصاالت الفلسطينية خالل التسعة أشهر االولى من العام 2013 نموًا في صافي األرباح بنسبة %9.5 لتصل 

األرباح نهاية الفترة الى 68.6 مليون دينار مقارنة بـ 62.6 مليون في التسعة أشهر االولى من العام 2012. بناًء على هذا االرتفاع 

فقد ارتفع نصيب السهم من األرباح ليصل إلى 0.521 دينار مقارنة بـ 0.476 دينار لنفس الفترة من عام 2012. وأظهرت البيانات 

المالية، التي تمت مراجعتها من ِقبل المدّقق الخارجي، ارتفاع ايرادات الشركة بنسبة %2.2 لتصل الى 281.6 مليون دينار أردني 

الربحية  النسب  ارتفعت معظم  أعاله، فقد  النتائج  2012. وبالتزامن مع  العام  الفترة من  275.4 مليون دينار في نفس  بـ  مقارنة 

خالل العام مقارنة بنفس الفترة للعام 2012 حيث ارتفعت نسب الدخل االجمالي والـ EBITDA وصافي الدخل لتصل إلى 79.8% 

و %43.9 و %24.3 على التوالي.

وأكد صبيح المصري، رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية، أن النتائج المالية لمجموعة االتصاالت الزالت تبرهن على 

قدرة المجموعة وشركاتها على مواصلة النمو، سواء كان ذلك داخل السوق الفلسطينية أو من خالل سعي المجموعة الدائم لزيادة 

هذا النمو عن طريق توسيع قاعدة استثماراتها في المنطقة ضمن خطة استراتيجية تضمن عائدات مجدية للمساهمين. 

أداء سهم المجموعة خالل أيلول وتشرين األول 2013 

5.01 سعر إغالق السهم )دينار أردني()2013/09/30(

4.99 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني()2013/09/30(

930,100,338 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

5.10 أعلى سعر تداول )دينار أردني()خالل أيلول/2013(

4.94 أدنى سعر تداول )دينار أردني()خالل أيلول/2013(

342 عدد العقود )خالل أيلول/2013(

384,436 حجم التداول )خالل أيلول/2013(

2,741,845.77 قيمة التداول )دوالر أمريكي()خالل أيلول/2013(

0.29 معدل دوران السهم

8.03 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.44 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

5.14 سعر إغالق السهم )دينار أردني()2013/10/31(

5.01 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني()2013/10/31(

954,234,678 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

5.17 أعلى سعر تداول )دينار أردني()خالل تشرين أول/2013(

5.01 أدنى سعر تداول )دينار أردني()خالل تشرين أول/2013(

300 عدد العقود )خالل تشرين أول/2013(

396,615 حجم التداول )خالل تشرين أول/2013(

2,840,224.88 قيمة التداول )دوالر أمريكي()خالل تشرين أول/2013(

0.30 معدل دوران السهم

8.24 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.48 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية


