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مع  بالتعاون  و  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  أطلقت   
وذلك  نت«،  أبجد   « برنامج  العالي  التعليم  و  التربية  وزارة 
خالل حفل أقامته في مقر المجموعة في رام الله، وذلك 
 ، زيدان  علي  د.  العالي  والتعليم  التربية  وزير  بحضور 
عمار  الفلسطينية  االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  والرئيس 
العكر، ومدراء شركات و إدارات المجموعة وممثلي األسرة 

التربوية.  

إن برنامج أبجد نت من أهم البرامج التنموية في مجموعة 
االتصاالت ، و الذي يسعى إلى تطوير الثقافة اإللكترونية 
التحتية  البنية  توفير  خالل  من  الفلسطينية  المدارس  في 
االنترنت  بخدمة  المدارس  شبك  تشمل  التي  و  المناسبة 
بشكل مجاني و بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم ، حيث 
 )1000( شبك  على  األولى  المرحلة  في  البرنامج  سيعمل 
للمساهمة  غزة،  قطاع  و  الغربية  الضفة  في  مدرسة 
منذ  واع  جيل  وتنشئة  الفلسطيني   المجتمع  تنمية  في 
يرسخ  والتي  الطفولة  ومرحلة  المبكرة  العمرية  المراحل 
طالب  ُيحصلها  التي  والمعلومات  المدخالت  جميع  فيها 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 و بالتعاون مع وزارة التربية و التعليم العالي تطلق برنامج “ أبجد نت”

المدارس،والذين سيشكلون مستقبل فلسطين بثقافتهم 
و علمهم.

 لقد اصبح  التعليم مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بالتكنولوجيا، من 
الطلبة،  لدى  األداء  تطوير  و  التدريس  طرق  تحديث  حيث 
التدريسية  المناهج  استبدال  إلى  الحديث  العالم  وأتجه 
التقليدية بمناهج ذات محتوى الكتروني، منوهًا إلى سعي 
مجموعة االتصاالت لتطوير النظام التربوي والتعليمي من 
المقدم من  الفني  الدعم  و  البرامج  تنفيذ مثل هذه  خالل 
قبلها، للمساهمة قدر المستطاع في كسر الفجوة الرقمية.

الفلسطينية  المناهج  تطوير  على  المجموعة  عملت   كما 
أكثر  المنهاج  التكنولوجيا بحيث يصبح  لتتالءم واستخدامات 
حيوية ويتم تحقيق التواصل الفعال  بين الطالب والمشرف 
بتنفيذه  الذي قمنا  والمنهاج، من خالل مشروع نت كتابي 
مع مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة و بالتعاون مع 

وزارة التربية و التعليم العالي.



مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم 

مجلس الخدمات المشترك إلدارة 

النفايات الصلبة في بيت لحم

لدعم  اتفاقية  بتوقيع   االتصاالت  مجموعة  قامت 
الصلبةفي  النفايات  المشترك إلدارة  الخدمات  مجلس 
بيت لحم ، و قام بتوقيع االتفاقية كال من فيرا بابون 
رئيسة بلدية بيت لحم و عماد اللحام مدير ادارة العالقات 

العامة في مجموعة االتصاالت 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم 

مركز الطوارئ في بلدية قباطية

قامت مجموعة االتصاالت بدعم مركز الطوارئ في بلدة 
قباطية، و قام بتوقيع االتفاقية كال من علي زكارنة رئيس 
بلدية قباطية و عماد اللحام مدير ادارة العالقات العامة 
معاناة  من  للتخفيف  الدعم  هذا  ويأتي  المجموعة  في 
الناس في بلدة قباطية والمساهمة في تحسين الوضع 

الصحي في البلدة



السر  الوطني  التجمع  بدعم  االتصاالت  مجموعة  قامت 

الشهداء،  لذوي  مهنية  دورات  رعاية  خالل  من  الشهداء 

شركة  مقر  في  الخصوص  بهذا  اتفاقية  توقيع  خالل  من 

من  كاًل  االتفاقية  ووقع  الله،  رام  في  الرئيسي  جوال 

ورائد  الشهداء،  أسر  لتجمع  العام  األمين  صبيحات  محمد 

مجموعة  في  االجتماعية  المسؤولية  دائرة  مدير  عواد 

العام  األمين  نائب  سليم  أبو  محمد  االتصاالت،وبحضور 

التجمع،  سر  أمين  الشيخ  السميع  عبد  والدكتور  للتجمع، 

في  اإلجتماعية  المسؤولية  دائرة  من  علي  ومحمد 

المجموعة. وهذه هي الدفعة السادسة من هذه الدورات 

بذوي  والخاصة  ورعايتها،  بدعمها  المجموعة  تقوم  التي 

الشهداء، والتي إستفاد منها حتى اآلن حوالي )260( شاب 

الماضيين. العامين  مدار  على  الشهداء،  ذوي  من   وشابة 

وسيتم تنفيذ الدورات الجديدة في خمس محافظات هي ) 

القدس، جنين، طولكرم ، رام الله ، الخليل( وعلى مدار ثالثة 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم التجمع الوطني السر الشهداء

أشهر بشكل متوازي في المحافظات الخمس، للمشاركين 

مستفيد. الخمسين  عّددهم  سيتجاوز  الذين  الدورات   في 

الشهداء  أسر  تجمع  عام  أمين  صبيحات،  محمد  وأعرب 

الفلسطينية  اإلتصاالت  لمجموعة  الكبير  تقديره  عن 

على  السادسة  للمّرة  الدورات  هذه  برعاية  تقوم  التي 

هي  كانت  اإلتصاالت  مجموعة  أن  وقال  التوالي، 

التجمع  نشاطات  دعم  في  سنوات،  منذ  السباقة، 

أخرى  مؤسسات  تبعتها  ثم  ومن  الشهداء  بذوي  الخاصة 

الدور  على  يؤكد  وهذا  الفلسطيني،  الخاص  القطاع  في 

شعبنا. أبناء  تجاه  المجموعة  به  تقوم  التي  البارز   الوطني 

ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج المسؤولية اإلجتماعية 

البرامج  تنمية  إلى  يهدف  والذي  المجموعة  ُتنفذه  التي 

إلى تطوير فلسطين واإلستثمار في  الهادفه  والمشاريع 

اإلنسان الفلسطيني من خالل دعم المشاريع التي تساهم 

في التطوير والتنمية المستدامة واإلستثمار المجتمعي.



قامت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بتوقيع اتفاقية رعاية صفحة المسؤولية االجتماعية في القدس االقتصادي 

وقع االتفاقية عماد اللحام مدير ادارة العالقات العامة ممثال عن مجموعة االتصاالت و عالء عالء الدين بصفته المدير 
العام لشركة انترتك- جريدة القدس االقتصادي

مجموعة االتصاالت ترعى صفحة المسؤولية االجتماعية في القدس االقتصادي 



مجموعة االتصاالت تمول استكمال 

تجهيز مبنى التصنيع الغذائي

استكمال  اتفاقية  بتوقيع  االتصاالت  مجموعة  قامت 
تجهيز مبنى التصنيع الغذائي التابع لجمعية المرأة الريفية 
دائرة  مدير  عواد  رائد  االتفاقية  العقبة ووقع  قرية  في 
المسؤولية االجتماعية وروحية عبد المنعم صبيح رئيس 
رئيس  بحضور  العقبة  قرية  في  الريفية  المرأة  جمعية 
صادق  سامي  للجمعية  العقبة  لقرية  القروي  المجلس 
وانجاز  تشطيب  لمشروع  استكمال  الدعم  هذا  ويأتي 
مبنى التصنيع الغذائي الذي مولته مجموعة االتصاالت 
ويأتي استكمال هذا الدعم إيمانا من المجموعة بأهمية 
دعم المشاريع المستدامة التي تساهم في خلق فرص 

عمل للنساء في المناطق المهمشة

مجموعة االتصاالت تمول مشروع إنشاء مركز خدمات للمشتركين 

في مجلس محلي العيزرية



قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع اتفاقية دعم مشروع التصنيع الغذائي للسيدات  في الريف بالتعاون مع جمعية تجمع 
نساء الريف الخيرية/ نابلس- تل

مجموعة االتصاالت تدعم مشروع التصنيع الغذائي للسيدات

مجموعة االتصاالت  تدعم ذوي األحتياجات الخاصة



مجموعة االتصاالت تنفذ مشروع التوعية الوقائية بوسائل 

السالمة المنزلية لجمعية فلسطين الحبيبة



عالقات المســــــتثمرين:

أداء سهم المجموعة خالل آب 2013 

4.99 سعر إغالق السهم )دينار أردني()2013/08/31(

5.04 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني()2013/07/31(

926,387,363 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

5.20 أعلى سعر تداول )دينار أردني()خالل آب/2013(

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

510 عدد العقود )خالل آب/2013(

916,218 حجم التداول )خالل آب/2013(

6,596,676.83 قيمة التداول )دوالر أمريكي()خالل آب/2013(

0.70% معدل دوران السهم

8.00 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.43 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية



نظمت مؤسسة اعالميون بال حدود حفال تكريميا للمشاركين في مهرجان “شاهد على االبداع” لالفالم القصيرة، وذلك 
في قاعة بلدية البيرة، وبرعاية شركة جوال. وضم المهرجان عرض اكثر من 92 فيلما قصيرا، لمخرجين شبان وشابات من 
 مختلف الجامعات الفلسطينية خالل االشهر الثالثة الماضية، حيث تم عرضها على شاشة قناة الفلسطينية الفضائية.

وكرم المهرجان خمسة افالم فازت بالمراكز الخمسة االولى، وكان المخرج الشاب محمد ابو سنينة فاز في فيلم “رسالة 
من القدس”، وفيلم المخرجة الشابة يسر الكخن من كلية الصحافة االعالم في جامعة النجاح عن فيلم “اصوات”، كما 
فاز فيلم “أنا مش صورة” للمخرجين أحمد موقدي ومحمد ذوقان من مركز تطوير االعالم في جامعة بيرزيت، وحصل 
المخرج محمد الحاج أحمد عن فيلم “مفتاح” على جائزة المهرجان ايضا، والمخرج الشاب محمد صواف من قطاع غزة 
عن فيلم “حكايات ضحى” تسلمها طاقم مركز تطوير االعالم بالنيابة عن صواف، حيث طرحت االفالم الفائزة قضايا 
 اقتصادية واجتماعية بصورة ابداعية، واستعرضت انتهاكات واعتداءات االحتالل والمستوطنين بحق المواطنين.

بوليتكنك فلسطين، وجامعة  التي شاركت في افالمها، جامعة  الجامعات  المهرجان  المؤسسة خالل  وكرمت 
العصرية. والكلية  بيرزيت  جامعة  االعالم في  تطوير  ومركز  القدس،  وجامعة  الوطنية،  النجاح  وجامعة   الخليل، 

كما كرم المهرجان الشخصيات التي ساهمت في انجاح المهرجان من الصحفيين والمخرجين، وهم الدكتو غسان 
شاهين عميد كلية العلوم االدارية ونظم المعلومات، جامعة بوليتكنك فلسطين، ورئيس قسم االعالم في 
جامعة الخليل الدكتور قيس أبو عياش، ومديرة مركز تطوير االعالم في جامعة بيرزيت نبال ثوابته، ورئيس شؤون 
الطلبة في كلية فلسطين التقنية – العروب عيسى العملة، وعميد كلية االعالم في جامعة النجاح الدكتور عبد 
 الكريم سرحان، وشركة جوال ممثلة بمدير االعالم واالتصال في مجموعة االتصاالت الفلسطينية احمد ابو عليا.

وكرم المهرجان كل من الصحفي مهند العدم، والمخرج مراد نصار، والمخرجة فادية صالح الدين، وحسني مفيد شيلو، 
والصحفية دعاء السيوري، ومؤمن شبانة، وخالد الفقيه، وأمير أحمرو، ورياض دعيس، وعماد أبوبكر، والمخرج يوسف 
 شكارنه، والمصور الصحفي شادي حاتم، والمصور الصحفي فراس العداسي وذلك لمساهمتهم في انجاح المهرجان.

برعاية »جوال«

“إعالميون بال حدود” تختتم مهرجان “شاهد على اإلبداع”



العام  االتحاد  مطالب  كافة  في  ستنظر  الحكومة  أن  الله،  الحمد  رامي  د.  الوزراء،  رئيس  أكد 
مؤخرًا. الطرفين  بين  الحوار  جلسات  سادت  التي  اإليجابية  األجواء  إلى  الفتًا   للمعلمين، 
جاءت هذه التأكيدات خالل كلمة للحمد الله في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والكليات والجامعات، وذوي 
االحتياجات الخاصة، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم وشركة االتصاالت الخليوية الفلسطينية »جوال« في 

فندق »موفنبيك رام الله«

. 
وأكد د. الحمدالله حرص الحكومة على العمل من أجل إحداث تطور نوعي في قطاع التعليم، واالرتقاء بمخرجاته، 

مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم العالي في هذا المجال.

وأثنى على النتائج التي حققها الطلبة المتفوقون، مضيفا »ان قصص النجاح والتميز التي سطرها طالبنا هذا 
العام كما كل عام، يبعث األمل في النفوس، ويحفزنا للعمل بأقصى طاقاتنا ويضعنا أمام مسؤوليات إضافية 

لالرتقاء بالتعليم بكافة مراحله، وتطوير أدواته، واالرتقاء بجودته ومخرجاته«.

التي تجمع  الحفل يعبر عن الشراكة االستراتيجية  العكر »إن  التنفيذي لمجموعة االتصاالت عمار  الرئيس  وقال 
القطاعين الخاص والعام، فلوال هذه الشراكة الفاعلة لما نجحنا في إنجاز العديد من البرامج التعليمية والتربوية، 
فباألمس تم إطالق برنامج »أبجد نت«، الذي سيساهم في رفع مستوى التعليم، ومحو األمية التكنولوجية، 
حيث سيعمل على شبك أكثر من 1000 مدرسة حكومية بخدمات االنترنت، وسيستفيد منه في المرحلة األولى 

ما يقارب الـ 50 ألف مواطن من عمر ست سنوات، وحتى 60 عاما«.

للمنح  االتصاالت  مجموعة  ببرنامج  الفائزين  أسماء  عن  سنعلن  بسيطة  فترة  بعد  انه  العكر  وأضاف 
طالب   2000 من  أكثر  منها  وسيستفيد  التوالي،  على  الرابعة  للسنة  ستقدم  التي  الجامعية، 
أن  إلى  الفتا  مراحله،  بكافة  التعليم  قطاع  بدعم  تهتم  المجموعة  أن  وبين  الجامعات.  مختلف  في 
المجتمع. تجاه  مسؤوليتها  من  جزءا  باعتباره  المجال،  هذا  في  بدورها  االضطالع  ستواصل   المجموعة 

بحضور رئيس الوزراء د. الحمدالله

جوال و وزارة التربية والتعليم العالي يكرمون المتفوقين



شكر اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم كل من ساهم بإنجاح زيارة فريق برشلونة االسباني إلى دولة فلسطين 
,”بمناسبة إنتهاء الزيارة التاريخية التي قام بها “ نادي برشلونه االسباني” نادي القرن برئاسة رئيسه السيد ساندرو روسيل وصحبه 
االعزاء، وبكامل نجوم الفريق وعلى رأسهم الظاهرة المعجزة الالعب االرجنتيني ليونيل ميسي لفلسطين االرض والشعب وبحضور 
محبوب العرب الفنان الفلسطيني المبدع محمد عساف، وبحجم ما بذل من عناء وجهد وطني خالص خالل مختلف محطاتها الزمانية 
والمكانية لتكون فعالية فلسطينية كتلونية بإمتياز، وما مثلته هذه الزيارة غير المسبوقة من إنعكاسات وأبعاد إستراتيجية على مختلف 
 الصعد سياسيا ودينيا ورياضيا، والنجاح المتفرد والشامل الذي أبهر العالم وشهد له كل صاحب عقل وضمير وذرة من كبرياء وطني.

بالشكر  بداية  أتوجه  أن  والشتات  الوطن  في  كافة  الفلسطينية  الرياضية  االسرة  وبإسم  شخصيا  وبإسمي  علينا  لزاما  أجد 
عباس  محمود  الرئيس  االخ  فلسطين  دولة  رئيس  الرياضية  وأسرتنا  الفلسطيني  شعبنا  مسيرة  لراعي  واالمتنان  والتقدير 
الدكتور  االخ  حكومته  ولرئيس  وإحتضان،  رعاية  من  ويقدمه  قدمه  ما  على  إنجاز  لكل  االمان  وصمام  االمتياز  صاحب  مازن”  “أبو 
حلله  بأبهى  وإخراجه  الشامل  التاريخي  العرس  هذه  النجاح  المخلص  الجهد  من  ذرة  وبذل  ساهم  من  ولكل  الحمدالله،  رامي 
المحترم،  ورئيسها  دورا  وبلدية  الخليل  محافظة  ومحافظ  الرئاسة  وديوان  فلتس  إبراهيم  االب  ومنهم  والحضارية  البهية 
المدني  والدفاع  الطبية  والخدمات  والشرطية  االمنية  وألجهزتنا  معهم،  ومن  فلسطين  وبنك  جوال  شركة  الزيارة  هذه  ورعاة 
والمحلية،  والعربية  الدولية  االعالم  وسائل  وممثلي  واالطقم  أالجهزة  ولكافة  وعاملين،  وأفراد  صف  وضباط  ضباطا 
به”. يعتز  نجاح  من  تحقق  ما  صنع  في  شاركوا  لمن  إستثناء  أي  ودون  واالفراد  والشخصيات  والمؤسسات  الجهات   ولكافة 

اللواء الرجوب يشكر كل من ساهم 
بإنجاح زيارة برشلونة إلى فلسطين



»جوال« تفتتح معرضها في خانيونس بحلته الجديدة

احتفلت “جوال” باعادة افتتاح معرضها في خانيونس بحلته الجديدة والذي يخدم محافظة خانيونس بكافة مدنها، بمشاركة 
االتصاالت  وزارة  وكيل  مدوخ  سهيل  والمهندس  غزة،  قطاع  القليم  جوال  شركة  عام  مدير  سمرة  ابو  يونس  المهندس 
وتكنولوجيا المعلومات في القطاع، باالضافة الى الدكتور أسامة الفرا محافظ خانيونس والمهنس يحيى االسطل رئيس 

بلدية خانيونس.

وفي كلمة االفتتاح التي القاها المهندس يونس ابو سمرة أوضح ان افتتاح هذه المعارض يهدف الى خدمة المشتركين 
بشكل اساسي وتوفير الوقت والجهد عليهم في الحصول على الخدمات وبأحدث تكنولوجيا، وقد افاد ان محافظة خانيونس 

بها عدد كبير من مراكز الموزعين الرئيسيين والحصريين ونقاط البيع لخدمة المشتركين ايضا بجانب المعرض الرئيسي. 



جوال تطلق فعالية السالمة » طول بالك«

قام طاقم جوال بتوزيع الصق “طول بالك” على السيارات و توزيع هدايا عبارة عن سماعات بلوتوث على المشاركين بحملة 
طول بالك



جوال تنظم فعالية معكم فرحتنا بتكمل

تم تنظيم فعالية “معكم فرحتنا بتكمل« لموظفي جوال و عائالتهم في كافيتيريا الشركة حيث تضمنت العديد من الفعاليات 
الخاصة باعداد كعك العيد و تزيينه ووجود حكواتي االطفال ومهرجين ودمى، كما تم توزيع ضيافة الحلويات و المشروبات 

الرمضانية المختلفة



حمـــــالت جــــــــّوال



  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  تطلق جولة ميدانية في 
محافظة رام الله 

قامت حضارة بعقد مجموعة من نقاط البيع في عدة مناطق 
في محافظة رام الله وقراها  تزامنا مع اطالق حملتها » اشبك 
المشتركين  من  عدد  اكبر  »  الستقطاب  حضارة  مع  حول  او 
الجدد ، تضمنت الفعاليات العديد من العروض المميزة على 
خدمات االنترنت وتم توزيع العديد من الهدايا على المشتركين 

المساهمة في احياء البلدة القديمة 
في الخليل

  انطالقا من رغبة حضارة في اعادة احياء البلدة القديمة في 
منتزة  في  اتفاقية  بعقد  بالمساهمة  حضارة   قامت  الخليل 
على  بانترنت  تزويدهم  ليتم  الخليل  في  االبراهيمي  الحرم 

مدار العام  



شركة حلول تنظم زيارة ميدانية لمدينة روابي 

قام وفد من شركة حلول ممثاًل بمدير عام حلول  مصطفى حسن ومدراء اإلدارات وعدد من مدراء الدوائر والموظفين  بزيارة 

الزيارة جولة ميدانية في  التحتية فيها وتخللت  العامة والبنية  المدينة واالطالع على أهم مرافقها  مدينة روابي للتعرف على 

المدينة ولقاء مع السيد بشار المصري، وشملت الجولة زيارة للمركز التجاري، األحياءالسكنية، والمرافق العامة في المدينة تم 

التعرف من خاللها على طبيعة البنية التحتية التي يتم العمل حاليًا على تطويرها. كما واطلع الوفد على وتيرة البناء المتسارعة 

في المدينة. وتجول في أروقة صالة العرض بمدينة روابي واطلع على انماط الشقق ومجسمات األحياء الموجودة.



بالتل  ترعى حفل تكريم اوائل الطلبة في محافظة طولكرم ومحافظة قلقيلية



حمـــــالت بالـــــتل


