
النشرة الشهرية
العدد 22



وّقعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية ومستشفى سانت جون 
للعيون، في مقّر المستشفى بمدينة القدس، اتفاقيًة لتمويل 
غزة،  قطاع  من  العيون  مرضى  من  لمائة  جراحية  عمليات  إجراء 
وذلك بحضور عّمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت 
الفلسطينية، وتوم أوغيلفي- غراهم الرئيس التنفيذي لمجموعة 
مستشفى سانت جون للعيون، هذا باإلضافة إلى ممثلين عن 
المؤسسات الرسمية واألهلية وعدد من الشخصيات االعتبارية 

في القدس.

ووقع االتفاقية كّل من السيد عّمار العكر والسيد توم أوغيلفي- 
غراهم. وأكد العكر »إّن مساهمتنا للعام الثاني على التوالي في 
تمويل إجراء عمليات لمرضى العيون، إنما تأتي ترجمًة اللتزامنا 
التخفيف من معاناتهم،  غزة، ورغبتنا في  أهلنا في قطاع  تجاه 
والمشاريع  البرامج  لدعم  المجموعة  نهج  مع  ينسجم  ما  وهو 
مدننا  مختلف  في  والنائية  المهمشة  المناطق  في  المجتمعية 

وقرانا«.

وعّبر العكر عن أمله في أْن يتمّكن المرضى من استعادة قدرتهم 
هو  الدعم  هذا  أن  موضحًا  العمليات،  إجراء  بعد  اإلبصار  على 
بإجراء  بالتكّفل  المجموعة  قامت  حيث  األولى  للمرحلة  استكمال 
قطاع  من  مريض   100 لحوالي   2012 عام  مماثلة خالل  عمليات 
الطبي  بالكادر  العكر  وأشاد  بنجاح.  كلها  العمليات  وتمت  غزة، 

وبإدارة مستشفى سانت جون.  

للسنة الثانية

مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية تتكفل بتمويل إجراء عمليات جراحية لمائة من 

مرضى العيون في قطاع غزة

ولفت العكر إلى أن المجموعة اعتمدت آلية محددة من أجل اختيار 
العيون والذين يعيشون حياة صعبة،  المستفيدين من مرضى 
األكثر معاناة. كما أشار  الفئات  المستفيدين من  اختيار  تم  حيث 
حيث  فلسطين،  في  الصحي  بالقطاع  المجموعة  اهتمام  إلى 
تواصل المجموعة افتتاح العيادات الطبية والنسائية في العديد 
النائية والمناطق المهمشة، كما تقوم بتمويل شراء  من القرى 
تقديم  من  الطبية  المراكز  لتمكين  حديثة  طبية  ومعدات  أجهزة 

خدماتها للمجتمع المحلي. 

من جهته، عّبر توم أوغيلفي- غراهم الرئيس التنفيذي لمجموعة 
مستشفى سانت جون عن سعادته بتجديد التعاون مع مجموعة 
الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  أشكر   « قائال  االتصاالت، 
على دعمها للمستشفى و تقديم العون للمرضى ذوي الدخل 
المحدود في قطاع غزة ، مضيفًا بإن هذه العمليات التي سيتم 
على  واعانتهم  نظرهم  تحسين  من  للمرضى ستساهم  إجرائها 

ممارسة حياتهم اليومية وأعمالهم بشكل أفضل.

للعيون  جون  سانت  مستشفى  مجموعة  بأن  أوغيلفي  وقال 
لخدمات  المزودة  الوحيدة  الخيرية  المؤسسة  تعتبر  القدس  في 
العناية بالعيون في فلسطين المحتلة، و قد اسست بداية عام 
في  الخيرية  المؤسسات  أقدم   من  ُتعتبر  أنها  1882،مضيفًا 
العالم، و هي  المزود الرئيسي لخدمة طب و جراحة العيون في 

الضفة الغربية وغزة و القدس الشرقية.



تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس 

مجموعة االتصاالت ُتعلن المؤسسات الفائزة بـ »منحة مجموعة االتصاالت 

للتكنولوجيا  2013« 

وتخّصصها هذا العام لشريحة المكفوفين

تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس حفظه الله ؛ احتفلت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بإعالن نتائج »مبادرة الحاسوب لعام 
2013« وبتسليم أجهزة الحاسوب للمؤسسات األهلية الفائزة، حيث خصصت المجموعة منحتها التكنولوجية هذا العام للجميعات 

والمؤسسات التعليمية التي ُتعنى بالمكفوفين في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

لدعمهم  بالمكفوفين، وذلك  ُتعنى  التي  التعليمية  والمؤسسات  الجمعيات  أنها ُخصصت لصالح  العام،  المبادرة هذا  يمّيز  ما  إّن 
ودمجهم في المجتمع، وإبراز قدراتهم في مجال التكنولوجيا، لذا حرصت المجموعة على تقديم أجهزة حاسوب و طابعات مزّودة 
التكنولوجيا  بنظام )بريل( الخاص بالمكفوفين، بما يسّهل استخدام الحاسوب ويتيح لهذه الشريحة المبدعة فرصة االستفادة من 

والتواصل مع العالم واإلبداع أكثر شأنهم شأن كافة أخوتهم وأقرانه.

كما سيتم تزويد المؤسسات الفائزة بمختبرات حاسوب وطابعات خاصة بالمكفوفين، باإلضافة إلى تزويد الجمعيات الفائزة بخدمة 
اإلنترنت مجانًا وبسرعات عالية على مدى عام، إلى جانب تقديم برنامج تدريبي حول كيفية استخدام البرامج الخاصة بالمكفوفين 

واستخدامات اإلنترنت بشكل عام.



ُيذكر أّن مبادرة الحاسوب التي تقدمها مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينية للتنمية المجتمعية تستهدف بشكل أساسي كافة 
مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات األهلية السيما تلك المتواجدة في المناطق النائية والريفية، والتي ُتقّدم خدمات لشرائح 

النساء والشباب واأليتام وذوي االحتياجات الخاصة، والمؤسسات التي تتبنى مبادئ العمل التطوعي في فلسطين.



المفتوحة  القدس  وجامعة  االتصاالت  مجموعة  وقعت 
ا للجامعة  اتفاقية تعاون، تقدم بموجبها المجموعة دعًما ماليًّ
لتمكين الجامعة من استكمال أعمال البناء في مبنى الجامعة 
تنفذ  التي  رعاية األنشطة  إلى  بمدينة قلقيلية، باإلضافة 

داخل مقرات الجامعة.

وتم حفل التوقيع في مقر رئاسة جامعة القدس المفتوحة 
برام الله، ووقعها عن مجموعة االتصاالت الرئيس التنفيذي 
للمجموعة عمار العكر، بينما وقعها عن الجامعة رئيسها أ. د. 
يونس عمرو بحضور وليد عساف وزير الزراعة وعثمان داوود 
مجموعة  من  مدراء  الى  باالضافة  قلقيلية  بلدية  رئيس 

االتصاالت .

وأشاد وزير الزراعة، عضو المجلس التشريعي عن محافظة 
قلقيلية، المهندس وليد عساف بدعم مجموعة االتصاالت 
في  للتعليم  المفتوحة  القدس  وجامعة  الفلسطينية 

المحافظة المحاصرة والمستهدفة من قبل االحتالل.

أرجاء  مختلف  في  التعليم  ستشجع  االتفاقية  أن  وبين 
أصبح  الطلبة  أن  خصوًصا  كلفته،  من  وستقلل  المحافظة 

مجموعة االتصاالت و«القدس المفتوحة« توقعان اتفاقية لتمويل إقامة فرع 

للجامعة في قلقيلية 

بإمكانهم تلقي العلم والمعرفة في محافظتهم دون الحاجة 
للتوجه إلى محافظة أخرى.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية 
عمار العكر بالتعاون المثمر بين المجموعة وجامعة القدس 
هادفة،  وتربوية  مجتمعية  فعاليات  تنظيم  في  المفتوحة 
منوًها إلى الدور الوطني واألكاديمي الذي تلعبه الجامعة 

في الحياة األكاديمية الفلسطينية.

وأشار إلى أن دعم المجموعة إلقامة مبنى فرع الجامعة في 
قلقيلية يأتي في إطار مسؤولية المجموعة تجاه مجتمعها، 

وبخاصة في دعم المسيرة التعليمية في فلسطين.

مع  المستمر  التعاون  على  أشدد  أن  »أود  العكر:  وأضاف 
جامعة القدس المفتوحة، وأشكر جميع كوادرها األكاديمية 
على أدائهم العلمي المتميز وريادة التخصص في مجاالت 
الفلسطيني  الطالب  بتزويد  الجامعة  التكنولوجيا، واهتمام 
بالوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة لتسهيل مسيرته 

التعليمية«.



مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم 

جامعة االستقالل من خالل تمويل شراء 

جهاز خاص بالمختبر الجنائي

االستقالل/  جامعة  بدعم  االتصاالت  مجموعة  قامت 
من  وذلك  األمنية،  للعلوم  الفلسطينية  األكاديمية 
التابع  الجنائي  بالمختبر  خاص  جهاز  شراء  تمويل  خالل 
رئيس  الله  عبد  تيسير  الدعم  اتفاقية  ووقع  للجامعة، 
العالقات  إدارة  مدير  اللحام  وعماد  االستقالل  جامعة 

العامة وذلك في مقر الجامعة في أريحا

مجموعة االتصاالت تدعم تمكين المرأة 

بريف محافظة بيت لحم

مع  اتفاقية  بتوقيع  االتصاالت  مجموعة  قامت 
للنساء  المهني  التدريب  مشروع  لرعاية  األمل  جمعية 
المشروع  هذا  وياتي  لحم،  بيت  محافظة  ريف  في 
المراة  تميكن  في  المجموعة  استراتيجية  ضمن 
المهمشة المناطق  في  خصوصا   الفلسطينية 

مجموعة االتصاالت تدعم المركز الرعوي 

للروم الكاثوليك

المركز  مع  اتفاقية  بتوقيع  االتصاالت  مجموعة  قامت 
الرعوي للروم الكاثوليك لدعم مشروع مشغل المطرزات 
فرص  توفير  إلى  المشروع  هذا  وهدف  الجمعية،  في 

عمل للنساء المهمشات في تصنيع المطرزات اليدوية



قام وفد من موظفي مجموعة االتصاالت بعمل زيارة ميدانية تفقدية لمشروع تدريب أمهات ذوي االحتياجات الخاصة 
وأمهات األسرى الذي يتم من خالله تدريب األمهات على مهارات الخياطة والتطريز، وشمل التدريب على تزويد األمهات 
المشاركات بمهارات إدارة المشاريع والتسويق باالضافة إلى تقديم الدعم النفسي المناسب لألمهات المشاركات. وقد 
أبدى العاملون في جمعية نفس للتمكين وهي الجهة المنفذة للمشروع والنساء المشاركات امتنانهم لرعاية المجموعة 
لهذا المشروع التنموي الذي يهدف إلى توفير مصدر دخل ألسر ذوي االحتياجات الخاصة وأسر األسرى من خالل برامج 

التمكين االقتصادي والتدريب المهني

وفد من مجموعة االتصاالت يقوم بزيارة تفقدية لمشروع تمكين امهات ذوي 

االحتياجات الخاصة في مخيم الجلزون

مجموعة االتصاالت تدعم مركز خليل أبو ريا 

لتأهيل المعاقين

قامت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بتوقيع اتفاقية تمويل شراء 
تجهيزات لمركز خليل أبو ريا لتأهيل المعاقين التابع لجمعية أصدقاء 
المريض في مدينة رام الله وهدف  هذا التمويل إلى دعم ومؤازرة 
ذوي  المرضى  من  والنزالء  المراجعين  خدمة  في  لالستمرار  المركز 
االحتياجات الخاصة مما يساهم في تطوير عمل المركز بشكل خاص 

وجمعية أصدقاء المريض بشكل عام



االتحاد  تدعم  االتصاالت  مجموعة 

الفلسطيني لرياضة السيارات والدراجات 

النارية

قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع اتفاقية دعم لالتحاد 
وذلك  النارية  والدراجات  السيارات  لرياضة  الفلسطيني 

من أجل النهوض بهذه الرياضة في فلسطين

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم 

عددا من المشاريع الحيوية في محافظة 

الخليل

المشاريع  من  عددا  بدعم  االتصاالت  مجموعة  قامت 
الحيوية في محافظة الخليل حيث قام عماد اللحام مدير 
وتوقيع  الخليل  محافظ  بزيارة  العامة  العالقات  ادارة 
السموع،  بلدة  في  الطبي  المركز  مع  دعم  اتفاقيات 
وذلك لتجهيز المركز بجهازUltrasound ،كما وقع اتفاقية 
مع  الذاتي  التأهيل  و  المهني  التدريب  مشروع  رعاية 
المشروع ضمن  الثقافي وياتي هذا  مركز شهداء دورا 
المشاريع التنموية المستدامة التي تتبناها المجموعة، 
باالضافة الى توقيع اتفاقية لدعم تطوير عيادة االسنان 

التابعة لجمعية االحسان الخيرية ويأتي هذا الدعم ضمن استراتيجية مجموعة االتصاالت لدعم المشاريع الحيوية والمناطق المهمشة



مجموعة االتصاالت ترعى مسابقة الروبوت السنوية  بالتعاون  

مع كلية فلسطين التقنية

مجموعة االتصاالت  تدعم مشروع التوعية بالسالمة المنزلية                                          

بالتعاون مع جمعية فلسطين الحبيبة



مجموعة االتصاالت تدعم جامعة غزة بتجهيز قاعة فيديو 

كونفرنس في الجامعة 

مجموعة االتصاالت ترعى مشروع Gaza IPv6 Project في 

الجامعة االسالمية 



مجموعة االتصاالت تتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم 

التطبيقية لتجهيز مختبر األسواق المالية 

جمعية األمل لذوي زارعي القوقعة تكرم  مجموعة االتصاالت 

لدعمها للجمعية



عالقات المســــــتثمرين:

أداء سهم المجموعة خالل تموز 2013 

5.04 سعر إغالق السهم )دينار أردني()2013/07/31(

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

935,669,801 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

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

4.81 أدنى سعر تداول )دينار أردني()خالل تموز/2013(

467 عدد العقود )خالل تموز/2013(

556,135 حجم التداول )خالل تموز/2013(

3,132,497.38 قيمة التداول )دوالر أمريكي()خالل تموز/2013(

0.43% معدل دوران السهم

8.08 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.45 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

آخر األخبار خالل تموز 2013

عدد من الشركات المدرجة تفصح عن بياناتها المالية النصف سنوية للعام 2013:

• سوق فلسطين لألوراق المالية )PSE(: خسائر صافية بقيمة )286,674( دوالر أمريكي.	

• موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت ))WATANIYA:  خسائر صافية بقيمة )11,574,043( دوالر أمريكي.	

• مصانع الزيوت النباتية )VOIC(: أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 1,817,664 دينار أردني.	

• االتصاالت الفلسطينية )PALTEL(: أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 45,341,000 دينار أردني.	

• فلسطين لالستثمار الصناعي )PIIC(: أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 2,150,434 دينار أردني.	

• دواجن فلسطين )AZIZA(: أرباح صافية بعد الضريبة بقيمة 1,777,462 أردني دينار.	

• فلسطين لصناعات اللدائن )LADAEN(: خسائر صافية بقيمة )147,584( دينار أردني. 	



فعاليات وانشطة نادي ومركز تدريب 

مجموعة االتصاالت



  حضارة تطلق حملة رمضانك امان  

شهر  بداية  مع  امان«   »رمضانك  حملة  حضارة  اطلقت    
شهور  ثالث  تقديم  في  الحملة  وتمثلت   المبارك  رمضان 
مجانا للمشتركين الجدد في خدمة حضارة أمان لضمان انترنت 
امن للعائلة وثالث أشهر لخدمة مضاد الفيروسات بيتدفندر، 
الجوائز  من  مجموعة  على  سحب  على  للدخول  باالضافة 
تمثلت برحالت عمرة  والعشرات من اشهر االنترنت المجانية 

 حضارة ترعى مهرجان برك سليمان  

 قدمت حضارة رعاية »تكنولوجية« لمهرجان ليالي برك سليمان الذي عقد في قصر المؤتمرات في مدينة بيت لحم، 

حيث يتخلل المهرجان فعاليات وطنية وأدبية وفنية وثقافية مشوقة .



حضارة  تشارك في مسابقة شاشة رام الله الكبرى 
شاركت حضارة في مسابقة شاشة رمضان الكبرى المتواجدة في وسط مدينة رام الله و تخللت المسابقة  مجموعة من االسئلة 

المتنوعة التى تم طرحها من طرف المنظمون للمسابقة ، وتم تقديم جوائز للفائزين تمثلت في تقديم شهور انترنت مجانا 

حضارة تطلق تطبيق صورة وحل  
 اطلقت حضارة تطبيق صورة وحل على صفحة حضارة على الفيسبوك لمشتركيها على الصفحة بمناسبة شهر رمضان المبارك  

وذلك الضفاء نوع من المشاركة والتفاعل، حيث قدمت جوائز متعددة للمشتركين الفائزين مثل اجهزة ايباد وشهور انترت مجانية .



ريتش  تحتفل بوصول عدد معجبيها على صفحة التواصل االجتماعي  
FaceBook الى 35,000 الف معجب



افطار موظفي شركة ريتش في شهر رمضان المبارك

قامت شركة ريتش بتنظيم افطار لموظفيها في فرع نابلس تخلله العديد من المفاجات و األلعاب

في عيد الفطر السعيد  قامت شركة ريتش بتهنئة موظفيها بمناسبة حلول عيد 

الفطر السعيد لعام2013 و توزيع الهدايا عليهم 



استقبلت شركة »جوال« في مقرها بمدينة البيرة رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم السيد جوزيف بالتر وسيادة اللواء جبريل الرجوب 
رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية ورئيس اتحاد كرة القدم الفلسطيني، وكان في استقبالهم السيد معن ملحم المدير العام لشركة 
جوال وعدد من مدراء االدارات، حيث رحب معن ملحم بزيارة بالتر واللواء الرجوب لمقر االدارة العامة لشركة جوال »راعي المحترفين« 

مثمنًا هذه الزيارة، كما رافق الوفد الضيف في جولة تعريفية بمرافق الشركة

 Go Professional الجديد  برنامجها  جوال  شركة  أطلقت 
Tech ، لتؤكد من جديد على مسؤوليتها االجتماعية تجاه 
الشباب الفلسطيني، وعلى أنها الشركة السباقة دائما 
والمبادرات  البرامج  اطالق  خالل  من  المجال،  هذا  في 
الخريجين  الطلبة  مهارات  صقل  الى  تهدف  التي 

واكسابهم الخبرة العملية.

أمام   الفرصة   Go Professional Tech برنامج  يتيح  حيث 
بهم  الخاصة  األفكار  لبلورة  التقنية  التخصصات  خريجي 
في  تستخدم  وتطبيقات  عملية  حلول  الى  وترجمتها 
بيئة  اشراف فني متخصص في  اليومية ضمن  الحياة 
التي  عمل متطورة، باالضافة الى تزويدهم بالمعدات 
يحتاجونها للتطبيق، من خالل دعم وصقل هذه القدرات 
يحصل  كما  متواصلة  أشهر  ستة  لمدة  والمواهب 
نهاية  في  خبرة  وشهادة  شهري  راتب  على  المتدرب 

البرنامج التدريبي والعديد من االمتيازات.

جوال واتحاد كرة القدم يوقعان اتفاقية
رعاية دوري جوال للمحترفين

سعيًا منها لتطوير مهارات الطلبة الخريجين
Go Professional Tech جوال” تطلق برنامج“



قال مستشار الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت د. صبري صيدم،: “نحتاج الى ثورة على الثورة 
دائرة  الناس من  نخرج  أن  نريد  أعم،  كدائرة  المجتمع  الصحيحة ونشرك  بالصورة  لنوظفها فلسطينيا  االعالمية 

االدمان على التكنولوجيا الى دائرة توظيف التكنولوجيا بصورة أفضل“. 

بينما دعت وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين، الى توحيد جهود النشطاء على هذه 
المواقع في فلسطين ونشر الوعي حول أخالقيات التواصل والحوار للتقليل قدر االمكان مما يقوم به البعض 

من القذف والتشهير دون أدلة وللتقليل من نقل األخبار المضللة والشائعات.

جاء ذلك خالل منتدى اإلعالم االجتماعي الرقمي المنتدى العربي الرابع لإلعالم االجتماعي الرقمي الذي عقد 
أمس تحت رعاية وزيرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين، وينظم ألول مرة في فلسطين 
في فندق موفنبيك برام الله، وكان من المفترض حضور 25 خبيرا دوليا عربيا وأجنبيا، بدعم من جوجل وبالشراكة 

مع جوال، ولكن سلطات االحتالل لم تسمح سوى الربعة منهم. 

في  والمحتوى  االجتماعي  لالعالم  القانوني  واالطار  االجتماعي،  االعالم  حمالت  المشاركون  وناقش 
المنتدى ثالث جلسات  الرقمي، وتخلل  االجتماعي  القادمة في مجال االعالم  والخطوات  االجتماعي  االعالم 
معن  قال  للمؤتمر،  الحصري  الشريك  “جوال”  شركة  كلمة  وفي  خبراء.  مع  واثنتان  جوجل  فريق  مع  واحدة 
الشباب في فلسطين  فئة  أن  منطلق  المؤتمر من  هذا  برعاية  جوال  اهتمام  “يأتي  الشركة  عام  مدير  ملحم 
جوال  في  أننا  كما  االجتماعي،  االعالم  وسائل  منصات  يستخدمون   50% نسبة  تتجاوز  كبيرة  قاعدة  تمثل 
العديد  استقينا  خاللها  من  مبكرًا،  االلكتروني  االجتماعي  االعالم  تجربة  خضنا  الخاص  القطاع  ضمن  كشركة 
األمر  الدوائر  بعض  بنية  على  االجتماعي  االعالم  وسائل  باستخدام  توجهنا  أثر  حيث  والدروس،  التجارب  من 
5 موظفين  كامل يضم  المواقع وصاًل اليجاد قسم  لمتابعة هذه  توفير موظف  البداية  الذي تطلب منا في 
خاللها“. من  المشتركين  مع  والتواصل  المواقع  هذه  على  للشركة  الرسمية  الصفحات  لمتابعة   حاليًا 
يذكر أن المنتدى الذي تنظمه مؤسسة اللمحة االبداعية في األردن نظم سابقا في األردن والسعودية ويتوقع 
أن يتابعه 2,5 مليون مشاهد عبر االنترنت،وتشمل محاوره تطبيقات التسويق والعالقات العامة ودمجها في 
استراتيجيات االعالم االجتماعي، والمحتوى في االعالم االجتماعي، والخطوة القادمة في االعالم االجتماعي

منتدى التواصل االجتماعي العربي يدعو إلى توظيف التكنولوجيا 
بشكل أفضل



اعلنت »جوال« عن فوز فريق طلبة الجامعة العربية األمريكية بجائزة المركز األول في دورة البرنامج التدريبي”أنا جوال” للعام 2012-
2013، وقيمتها 10 آالف دوالر، ونيل جامعة “بيرزيت” الجائزة الثانية وقيمتها خمسة آالف دوالر، وجامعة “القدس المفتوحة-فرع 

رام الله” الجائزة الثالثة وقيمتها ألفان وخمسمائة دوالر.

جاء ذلك خالل فعاليات الحفل الختامي لدورة برنامج “أنا جوال” للعام 2012-2013، الذي اقيم في قاعة االجتماعات الرئيسية بمقر 
االدارة العامة لشركة جوال بمدينة البيرة، بمشاركة 120 طالب وطالبة من ستة جامعات  فلسطينية )بيرزيت، النجاح الوطنية، العربية 
األمريكية، جامعة القدس المفتوحة/رام الله، جامعة فلسطين األهلية وجامعة بولتكنيك فلسطين/الخليل(، بحضور مالك زيادنة مدير 
ادارة التسويق في شركة جوال إلى جانب عدد من ممثلي الجامعات الفلسطينية المشاركة، حيث يهدف البرنامج التدريبي إلى ترجمة 

الدراسة النظرية إلى تجربة عملية للطالب، وتخلل االحتفال توزيع الشهادات على المشاركين.

»جوال« تختتم الدورة السادسة من برنامج »أنا جوال«

ضمن فعاليات المنتدى الرابع لالعالم االجتماعي الرقمي والذي احتضنته فلسطين ألول مرة، وخالل حفل عشاء اختتام فعاليات 
الرقمي، وقد حصدت شركة »جوال«  باالعالم االجتماعي  تتعلق  التي  الجوائز  باالعالن عن مجموعة من  المنظمون  المنتدى قام 

جائزتين في مجال االعالم االجتماعي.

حيث استلم الجائزتين من شركة جوال كل من السيدة مالك زيادنة مدير ادارة التسويق والسيد أمجد بشتاوي مدير إدارة تكنولوجيا 
 Social Media المعلومات، وقد احتلت جوال المركز األول على مستوى فلسطين من حيث التسويق عبر القنوات االجتماعية الرقمية
Marketing، والمركز الثاني على مستوى الوطن العربي من حيث نسبة تفاعل المشتركين والمتابعين لصفحات جوال الرسمية على 

برامج التواصل االجتماعي.

يشار إلى أن جوال من أبرز الشركات الفلسطينية التي تتواجد على صفحات ومواقع التواصل االجتماعي، حيث طورت العديد من 
التطبيقات والبرامج واأللعاب على صفحتها على “الفيسبوك” وموقعها االلكتروني.

وتضم صفحة جوال على “الفيسبوك” أكثر من 700 ألف معجب وتحتل المركز الثاني على المستوى العربي من ناحية التواصل مع المشتركين.

األولى فلسطينيًا والثانية عربيًا

جوال تحصد جائزتين في مجال االعالم االجتماعي



جوال تطلق العديد من الفعاليات الميدانية في شهر رمضان المبارك

 ،Buzz الميدانية  الفعاليات  كبيرة من  بتنفيذ مجموعة  المبارك في كل من الضفة وقطاع غزة قامت جوال   في شهر رمضان 

مشتركينا  واسعاد  الخير  لعمل  تطوع  و  االدارات،  مختلف  ومن  جوال  موظفي  من  كبير  عدد  الفعاليات  هذه  حيث شارك في 

ورسم البسمة على وجوه األطفال أكثر من 600 زميل وزميلة لتنفيذ حوالي 80 فعالية شملت كافة المدن والقرى والمحافظات 

ومنها:  الميدانية  الفعاليات  من  العديد  خالل  من  والمشتركين  والمواطنين  األمن  ومقرات  والمطاعم  المقاهي  واستهدفت 

فعاليات توزيع الحلويات )القطايف(, فعاليات من غير كالم في المقاهي والمطاعم,فعاليات حكواتي, فعاليات توزيع البالليين. 

فعاليات نسور فلسطين وفعاليات طبخة اليوم



حمـــــالت جــــــــّوال



جانب من مسابقات »بالتل« في االماكن العامة والمقاهي في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة وتوزيع عدد من الجوائز المميزة ) أجهزة 

اي باد، و اجهزة هاتف ،وبطاقات اهال( على الفائزين



للعام الثاني على التوالي

“بالتل” توزع عشرات اآلف القبعات على رواد األقصى في الجمعة االخيرة 

من رمضان

كما في العام الماضي ومنذ ساعات الصباح الباكر قامت »بالتل« بتوزيع القبعات على المواطنين المتجهين للصالة في 
المسجد االقصى في الجمعة االخيرة من الشهر الفضيل، حيث تواجدت طواقم الشركة على مقربة من حاجزي قلنديا وبيت 
لحم لتوزيع القبعات على المصلين الذين توافدوا من كافة األراضي الفلسطينية منذ ساعات الصباح األولى للدخول الى 

المسجد األقصى وساحاته، الداء صالة الجمعة األخيرة من شهر رمضان المبارك 



اعلنت  الماضي؛  أيار  االخير من شهر  الثلث  بالتل في  الفلسطينية  اطلقتها شركة االتصاالت  التي  السرعة  لعملية مضاعفة  استكماال 

الشركة اليوم عن اتمامها لمضاعفة سرعة خطوط النفاذ لدى أكثر من %83 من مشتركيها، وهي النسبة التي كان من المفترض اتمامها 

خالل الثالث شهور االولى وفقا لما تم التصريح عنه من قبل بالتل مسبقًا.

وأكد عبد المجيد ملحم مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل أّن هذا االنجاز يأتي بفضل االستثمارات التي وضعتها بالتل في 

شبكتها وبنيتها التحتية الى جانب التخطيط المسبق للعملية والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل طواقم الشركة الفنية والتجارية التمام 

العملية بأفضل جودة، مشيرًا الى أنه تم السير بالعملية وفقًا للخطة المعدة ابتداًء من تاريخ 2013/5/19 وتمت مضاعفة السرعة لدى أكثر 

من 166,000(( مشترك لغاية االن وتم اعالمهم بضرورة التوجه الى مزودي خدمة االنترنت من خالل وسائل االتصال المعتمدة لدى بالتل 

التمام مضاعفة سرعة االنترنت لديهم.

واضاف ملحم” عملية مضاعفة السرعة جاءت نتيجة لالستثمارات الضخمة التي وضعتها بالتل في شبكتها وبنيتها التحتية وتطلب تطبيقها 

على أرض الواقع تنفيذ تعريفات على مختلف االجهزة المرتبطة بالشبكة واحتاجت في بعض االحيان الى تنفيذ أعمال ميدانية؛ الى جانب 

االستمرارية بمراقبة الشبكة لضمان عدم تأثر جودة الخدمة نتيجة لعملية المضاعفة، وعلى الرغم من ذلك فقد نجحنا اليوم بمضاعفة 

السرعة لدى غالبية مشتركينا وانجزنا المرحلة االولى من العملية قبل الوقت المحدد وبافضل جودة”

المرحلة االولى انجزت...

بالتل تعلن عن اتمام مضاعفة سرعة خطوط النفاذ لدى أكثر من %83 من مشتركيها

بالتل« توزع عدد من تذاكر لحضور حفالت نخبة من الفنانين ضمن مهرجان برك 

سليمان لمشتركي صفحتها على الفيسبوك



حمـــــالت بالـــــتل


