
النشرة الشهرية
العدد الحادي والعشرون



قامت مجموعة االتصاالت وبحضور كل ّ من كامل حميد محافظ 
الخليل، وعّمار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة ، بافتتاح  خمسة 
األهلية  والجمعيات  المدارس  من  عدد  في  حاسوب  مختبرات 
الحرباوي رئيس  نافذ  الخليل، وذلك بحضور محمد  في محافظة 
مجلس إدارة ملتقى رجال االعمال فلسطين – الخليل، و اللواء 
محمد أمين الجعبري رئيس الهيئة الُعليا لدعم البلدة القديمة في 
الخليل، وعدد من أعضاء مجلس بلدية الخليل، ووجهاء المحافظة، 
ورؤساء وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وممثلي األجهزة 
الفلسطينية،  االتصاالت  مجموعة  شركات  ومدراء  األمنية، 

وإضافة إلى ممثلي وسائل اإلعالم.

وتّم افتتاح مختبرات الحاسوب في إطار مبادرة منحة الحاسوب 
أبجد نت  الجمعيات األهلية والمدنية، ومبادرة  والتي تستهدف 
الخاصة بدعم التكنولوجيا في المدارس، وُتشرف على تنفيذهما 

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية. 

وقام كل من محافظ الخليل والرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت 
المستفيدة،  والمدارس  الجمعيات  لممثلي  تكريمية  دروع  بتسليم 
لرعاية  أّمر  بيت  جمعية  مدرسة  المستفيدة  المؤسسات  وشملت 
األيتام، ومدرسة اإلسراء األساسية المختلطة في حلحول، ومركز 
البلدة  صمود  لدعم  األهلية  والهيئة  يطا،  في  للتنمية  الرواسن 

القديمة في الخليل، وجمعية التعاون الثقافي الخليل- فرنسا. 

وجمعيات  مدارس  من  عدد  في  المختبرات  افتتاح  يأتي   حيث 
والتي  الحاسوب  منحة  لمبادرة  استكمااًل  الخليل  محافظة 

مجموعة االتصاالت تفتتح 5 مختبرات في الخليل ضمن مشروع ابجد نت ومبادرة 

الحاسوب السنوية

تستهدف الجمعيات األهلية والمدنية، ومبادرة أبجد نت الخاصة 
في  المساهمة  بهدف  وذلك  المدارس،  في  التكنولوجيا  بدعم 
التعليمية  المؤسسات  لدى  التكنولوجي  بالمستوى  النهوض 
المحلي،  للمجتمع  خدماتها  تقديم  من  وتمكينها  والمجتمعية، 

وتحفيز ونشر التوعية الرقمية.

قطاعي  لدعم  خطتها  وفي  المجموعة  مؤسسة  تواصل  حيث 
والتعليمية  المجتمعية  المؤسسات  تعزيز  والتكنولوجيا؛  التعليم 
من مدارس وجامعات ومعاهد، من خالل افتتاح مختبرات الحاسوب 
في مختلف المحافظات والمناطق المعزولة والمهمشة، وتزويد 
تلك المؤسسة بخدمات اإلنترنت، وغيرها من البرامج والمبادرات 
األفراد  يشمل  بما  الرقمية  المعرفة  رفع مستوى  إلى  الهادفة 

والمؤسسات. 

مؤسستها  عبر  أطلقت  قد  كانت  االتصاالت  مجموعة  أن  ُيذكر 
التنموية »مبادرة منحة الحاسوب« والتي تهدف إلى توفير أجهزة 
في  المتواجدة  للمؤسسات  األولوية  ُتعطى  بحيث  حاسوب 
المناطق النائية والريفية والتي تقدم الخدمات للنساء والشباب 
واأليتام، وتلك التي تتبنى مبادئ العمل التطوعي. فيما تهدف 
مبادرة »أبجد نت« والتي أطلقتها مؤسسة المجموعة بالتعاون 
في  اإللكترونية  الثقافة  تطوير  إلى  والتعليم  التربية  وزارة  مع 
اآلالف من المدراس الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، وذلك 
الشبك  تشمل  والتي  المناسبة  التحتية  البنية  توفير  خالل  من 

على خدمة اإلنترنت.



حفل اإلعالن عن الفائزين بمنحة مجموعة اإلتصاالت الفلسطينية للفنون والثقافة



افتتاح مهرجان القدس 2013 

برعاية مجموعة االتصاالت
 2013 القدس  »مهرجان  فعاليات  إطالق  تم 
تحت شعار »القدس منارة لإلشعاع الثقافي«، 
االفتتاح  وحضر  االتصاالت  مجموعة  برعاية 
العامة في  العالقات  ادارة  مدير  اللحام  عماد 
ان  الى  اللحام   ,وأشار  االتصاالت  مجموعة 
على  تركز  أصبحت  تأسيسها  ومنذ  المجموعة 
البعد التنموي في السنوات الثالث الماضية، 
مؤكدا فتح باب الدعم للمشاريع المختلفة في 

مدينة القدس

مجموعة االتصاالت توقع 

اتفاقية تمويل تجهيز مصبغة 

للمالبس تخدم نزالء الجمعية
اتفاقية  بتوقيع  االتصاالت  مجموعة  قامت 
تعاون مع مؤسسة يميمة – بيت لحم ووقع 
االتفاقية رائد عواد مدير المسؤولية االجتماعية 

و رائد حنانيا مدير عام مؤسسة يميمة

حفل اختتام مشروع التوعية 

البيئية لطلبة المدارس بدعم 

من مجموعة االتصاالت
نظمت بلدية رام الله حفل اختتام مشروع التوعية 
مجموعة  من  المدعوم  المدارس  لطلبة  البيئية 
االتصاالت الفلسطينية ، واستهدف المشروع 
طلبة المدارس في مدينة رام الله ويأتي دعم 
هذا المشروع ضمن إستراتجية المجموعة في 

نشر التوعية البيئة بين طلبة المدارس.



عالقات المســــــتثمرين:

أداء سهم المجموعة خالل حزيران 2013 

4.80 سعر إغالق السهم )دينار أردني()كما في 30/06/2013(

4.85 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني()31/05/2013(

891,114,097 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

4.89 أعلى سعر تداول )دينار أردني()خالل حزيران/2013(

4.80 أدنى سعر تداول )دينار أردني()خالل حزيران/2013(

349 عدد العقود )خالل حزيران/2013(

461,557 حجم التداول )خالل حزيران/2013(

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

0.35% معدل دوران السهم

7.69 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.38 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

آخر األخبار خالل حزيران 2013

• أعلنت شركة مورجان ستانلى كابيتال انترناشيونال )MSCI( أن فلسطين قد أضيفت إلى قائمة الدول المستقلة 	
في مؤشر )MSCI( بدءًا من 3 حزيران عام 2013. ويتألف مؤشر )MSCI( الخاص بفلسطين )IMI( من أربع 

شركات مدرجة، من ضمنها االتصاالت الفلسطينية. إن إدراج فلسطين ضمن قائمة الدول المكونة لمؤشر 
)MSCI( أهمية في رسم خرائط فلسطين على جدول األعمال االستثمارية اإلقليمية والدولية، األمر الذي 
سيؤدي إلى جذب المزيد من االستثمارات في األسهم القيادية المدرجة، بما فيها سهم “بالتل” وستعزز 

السيولة في السوق المالي الفلسطيني.

• إدراج سهم االتصاالت ضمن مؤشر البركة اإلسالمي الذي استحدثته بورصة فلسطين لتشجيع التداول بما 	
يتالءم مع الشريعة اإلسالمية، وزيادة سيولة السوق المالي.



نشاطات الدورات التدريبيه بنادي ومركز 

تدريب مجموعة االتصاالت



استقبل رئيس جامعة فلسطين التقنية – خضوري االستاذ الدكتور مروان عورتاني في مكتبه وفدا من بالتل برئاسة عبد المجيد ملحم-  

وذلك لتهنئة الدكتور العورتاني بتسلمه المنصب الجديد كرئيس للجامعة  ولبحث وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعة والشركة, بحضور نائب 

رئيس الجامعة للشؤون االدارية والمالية د. سهير الشوملي وعدد من عمداء الجامعة وطاقم وحدة العالقات العامة بالجامعة. 

وفي بداية الزيارة, قدم السيد ملحم التهاني والتبريك للدكتور مروان العورتاني بتعيينه رئيسا لجامعة فلسطين التقنية- خضوري, متمنيا 

الى  بالجامعة  واالرتقاء  لجامعة خضوري  التعليمية  المسيرة  دعم  على  والعمل  الجديد  منصبه  العورتاني في  للدكتور  والتوفيق  النجاح 

المستويات الدولية.

التي  الدور  مثمنا  للجامعة,  االتصاالت  وفد  لزيارة  وتقديره  عن شكره  العورتاني  وعبر  الضیف,  بالوفد  العورتاني  الدكتور  رحب  وبدوره, 

تقوم به مجموعة االتصاالت في خدمة المواطن و المجتمع الفلسطيني. واكد العورتاني على ضرورة  توثيق العالقة  والشراكة بين  

الجامعة  و مجموعة االتصاالت وشركاتها بما يهم الطرفين ويعود بالنفع والفائدة على المجتمع الفلسطيني، مشيرا اال ان الجامعة تنوي 

بلورة االفكار ذات االهتمام المشترك وتاطيرها من خالل اتفاقية تفاهم و شراكة مع شركات المجموعة انطالقا من حرص ادارة الجامعة 

على الشراكة مع جميع مؤسسات المجتمع الفلسطيني بما يكسب طلبة الجامعة للعلوم الحدیثة والعصریة التي تواكب التقدم العلمي 

العالمي في جمیع المجاالت بھدف تخریج طلبة مؤھلین قادرین على التمیز واإلبداع في سوق العمل بشكل خاص  ويحقق المنفعة العامة 

بشكل عام.

واثناء الزيارة, تم طرح ومناقشة العديد من االراء واالفكار لبحث وتوسيع افاق التعاون ما بين الجامعة وشركة االتصاالت و اتفق الجانبان 

على تعزیز تعاونھم وبناء شراكة حقیقیة مستقبال تعود بالفائدة والنفع على المجتمع الفلسطيني.

جامعة خضوري تستقبل وفد من بالتل



أطلقت وزارة االقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية ، تحت رعاية وحضور د. رامي الحمدالله رئيس مجلس 
 GIZ -الوزراء، نظام المعلومات الموّحد للغرف التجارية الصناعية في فلسطين، وذلك بالتعاون مع بالتل  وبرنامج تطوير القطاع الخاص

والممّول من ِقبل الوزارة األلمانية للتعاون االقتصادي.

م في فندق الموفنبك برام الله د. جواد الناجي وزير االقتصاد الوطني، وأحمد هاشم الزغير رئيس اتحاد الغرف التجارية  وحضر الحفل الذي ُنظِّ
الصناعية الزراعية الفلسطينية، وباربرا ولف رئيسة مكتب التمثيل األلماني برام الله، وعّمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت 
الفلسطينية، وعبد المجيد ملحم مدير عام بالتل ورؤساء وأعضاء مجالس ومدراء الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية وعدد من المسؤولين 
 وممثلو القنصليات والممثليات والمؤسسات الرسمية، وممثلون عن المؤسسات الدولية المانحة والمنظمات األهلية ووسائل اإلعالم. 
وعّبر الحمدالله عن أمله بتطوير النظام وربطه بقواعد البيانات في وزارة االقتصاد الوطني ومراكز الدراسة والبحث والجهات األخرى ذات 
العالقة، إضافة إلى أن يشكل مركزا وقاعدة معلوماتية ومنبرًا للترويج والتشبيك بين قطاع األعمال في فلسطين وباقي أنحاء العالم، 
متمنيا على المؤسسات الفلسطينية كافًة العمل على استخدام أحدث التكنولوجيا والبرمجيات من أجل تقديم الخدمات بسهولة ووقت 

زمني قصير.

المعلومات،  أنظمة  مجال  في  فلسطينية  وخبرات  بجهود  وتطبيقه  وبناءه  تصميمه  تم  والذي  النظام  هذا  أن  العكر  أكد  و 
في  اإلسهام  إلى  تتطلع  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  ان  مضيفا  والخاص،  العام  القطاعين  بين  ما  الشراكة  مبدأ  سيعزز 
والصناعية  االقتصادية  القطاعات  تدعيم  في  المشاركة  وكذلك  ومؤسساته،  الفلسطيني  للمجتمع  المقدمة  الخدمات  تطوير 
لتطوير  المجموعة  في  االتصاالت  لرؤية  ترجمة  هي  النظام،  هذا  إنجاز  في  االتصاالت  شراكة  ان  مشيرا  فلسطين،  في 
الخارجي. العالم  مع  أو  الوطن  داخل  سواء  الرقمي  التواصل  بناء  في  والمشاركة  فلسطين،  في  الحديثة  التكنولوجيا   ومواكبة 

وتّم خالل الحفل توقيع اتفاقية تعاون فني بين اتحاد الغرف الفلسطينية وشركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل( بهدف إطالق وتطوير 
نظام المعلومات الموّحد، والذي سيربط الغرف التجارية في مختلف أنحاء الوطن مع المقر الرئيسي لالتحاد من خالل الشبكة االفتراضية 
الخاصة بشركة االتصاالت الفلسطينية IPVPN، كما سيتمكن االتحاد عبر هذا النظام من نقل المعلومات من قواعد بيانات الغرف التجارية 
الصناعية في كافة المحافظات يوميًا وباستخدام شبكة VPN وإنجاز كافة األعمال في أي وقت ومن أي مكان في العالم. وتخّلل الحفل 
عرضا لفيلم عن نظام المعلومات الموحد للغرف التجارية الصناعية الفلسطينية يشرح فكرة النظام وآلية تنفيذه في جميع الغرف التجارية 
وخطوات ومراحل النظام وآلية الربط بين الغرف، باإلضافة إلى عمل ربط مباشر مع ثالث غرف تجارية لعرض الخدمات الرئيسية التي سيتم 

تنفيذها من خالل النظام الموحد لخدمة أعضاء الغرفة التجارية.

إطالق نظام المعلومات الموّحد للغرف التجارية الصناعية الزراعية  بالتعاون مع بالتل 



»بالتل” تشارك األطفال فرحتهم في المخيمات الصيفية 

في أكثر من 50 مخيم صيفي في الضفة الغربية وقطاع عزة



اختر دقايقك على قد حبايبك



توصلت كل من شركة »جوال« وعدد من مكاتب المحاماة في قطاع غزة التفاق يقضي بتوكيل شركة جوال لمكاتب المحاماة مهمة 
تحصيل الديون المتعثرة على بعض مشتركيها المدينين في القطاع.

حيث أن هذه االتفاقيات تأتي في سياق التعاون بين شركة »جوال« وبعض مكاتب المحاماة في قطاع غزة، ومن جانبه أكد السيد 
القيام بتسوية ديونهم فيمكنهم  المشتركين  بأنه في حال رغبة أي من  أبو سمرة، مدير عام شركة جوال في قطاع غزة،  يونس 
مراجعة أي من معارض شركة جوال لغاية تاريخ 2013/7/7، وبعد انقضاء هذا الموعد سيتم توجيه المشتركين لمكاتب المحاماة التي 

تم التعاقد معها.

اتفاق بين »جوال« وعدد من مكاتب المحاماة لمتابعة 

الديون المتعثرة

تواصلت التحضيرات لتنظيم المنتدى العربي الرابع لالعالم االجتماعي الرقمي والذي ينظم ألول مرة في فلسطين برعاية رسمية 
من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبالشراكة  الحصرية مع شركة جوال، والمتوقع عقده في الثامن من تموز المقبل في 

فندق الموفينبيك بمدينة رام الله.

وقال مالك الشيشتاوي مؤسس ورئيس المنتدى ومدير شركة اللمحة االبداعية: »إن التحضيرات جارية للمنتدى العربي والذي ينظم 
سنويًا كل مرة في دولة عربية، وقد وقع االختيار هذا العام على فلسطين لمكانتها العربية والقدسية والسياسية ونتيجًة للحراك 

الرقمي المتسارع فيها«.

االعالم  استراتيجيات  في  ودمجها  العامة  والعالقات  التسويق  تطبيقات  هي  رئيسية  محاور  ثالثة  يناقش  المؤتمر  أن  وأضاف 
االجتماعي، والمحتوى في االعالم االجتماعي، والخطوة القادمة في االعالم االجتماعي وذلك من خالل متحدثين معظمهم يزورون 
فلسطين ألول مرة من الدول العربية واألجنبية، يمثلون مجموعة من الخبراء الذين سيكون لهم إضافة معرفية متميزة لكل المهتمين 

بهذا المجال في فلسطين سواء من الضفة أو قطاع غزة.

www. وأكد الشيشاوي أن المنتدى جاهز الستقبال ضيوفه من المتحدثين والمدعويين وأن التسجيل مستمر للمشاركة به )من خالل
asmf.me ( واالستفادة من آخر التطورات في هذا العالم االفتراضي والذي من المتوقع أن يشارك به أكثر من ثالثمائة مشارك، كما 

انه سيبث عبر االنترنت ومن المتوقع أن يتابعه مليوني ونصف مشاهد ومشاهدة.

تختص  التي  المهمة  القضايا  من  عددًا  سيناقش  المنتدى  هذا  أن  إلى  جوال،  لشركة  العام  المدير  ملحم  معن  أشار  ناحيته  ومن 
بمواضيع االعالم االجتماعي والعاملين والمهتمين في هذا المجال على مستوى العربي بشكل عام والفلسطيني بشكل خاص، 
ومن اهم هذه المواضيع موضوع البيئة القانونية والتشريعات المرتبطة بموضوع االعالم االجتماعي، وقد حرصنا من خالل شراكتنا 
الحصرية للمنتدى على اعطاء هذا الموضوع اهمية قصوى من خالل استضافة متحدث دولي متخصص في هذا المجال للحديث عنه 

والخروج بتوصيات محددة حول هذا الموضوع وغيرها من المواضيع التي سيناقشها المنتدى.

انعقاد  دالالت  بأن  أوضحت  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  في  واالعالم  العامة  العالقات  مديرة  حمدان  بثينة  بدورها 
المؤتمر في فلسطين يشير إلى أننا جزء من هذا الحراك الرقمي العالمي والذي من شأنه أن يدعم القضية الفلسطينية من حيث 

إيصالها للعالم اجمع ومن حيث دعم االقتصاد الوطني وقطاع المعلوماتية الذي بات رافعة لكافة للقطاعات األخرى.

وأكدت أن الوزارة تقدم كل ما تستطيع من تسهيالت لضمان انعقاد المنتدى على أعلى المستوى وبالشكل الذي يشرف فلسطين 
ضيافة واستقبااًل ولضمان مشاركة المهتمين بهذا القطاع وبالتالي االستفادة مما يعرضه المنتدى من محتوى معرفي سيشكل 
إضافة حقيقية للقطاع الخاص والحكومي وعلى مستوى األفراد من طلبة والمندرجين في العمل عن الجزئي والعمل عن بعد عبر 

شبكة االنترنت. 

تواصل التحضيرات لتنظيم المنتدى العربي الرابع لالعالم 
االجتماعي الرقمي 



الحمالت  من  لعدد  واطالقها  للفعاليات  تنفيذها  في  استمرارًا 
المشارك  عساف  محمد  الفلسطيني  الفنان  لدعم  تهدف  التي 
لتشجيع  جديدة  حملة  جوال  اطلقت   ،Arab Idol برنامج  في 

المواطنين على التصويت للفنان محمد عساف.

الذين  للمشتركين  النقدية  الجوائز  من  العديد  الحملة  وتشمل 
يصوتون للفنان محمد عساف عبر شبكة جوال حيث يبلغ مجموع 
تبلغ قيمة  الجوائز االجمالية 31,000 دوالر أمريكي، فيما  قيمة 
لصاحب  امريكي  دوالر   10,000 الكبرى  الجائزة  الكبرى  الجائزة 
أولى  من  جوال  شركة  بأن  العلم  مع  مليون،   2 رقم  الرسالة 
رسالة  سعر  تخفيض  الى  بادرت  التي  الفلسطينية  الشركات 
الذي  2.725 شيكل األمر  1.5 شيكل بداًل من  التصويت لتصبح 
حيث  المشتركين،  قبل  من  التصويت  حجم  مضاعفة  الى  أدى 
وصل حاليًا عدد الرسائل التي تم ارسالها للتصويت لعساف عبر 

شبكة جوال إلى أكثر من 1,400,000 رسالة منذ بداية البرنامج.

وفي تعليقه على حمالت دعم الفنان محمد عساف قالت مالك 
زيادنة مدير إدارة التسويق في جوال: »بالبداية فإننا في شركة 
جوال نقدر جميع الجهود المبذولة من قبل المؤسسات الحكومية 
والخاصة والتي كانت وال زالت تقدم دعمها ومساندتها بشتى 
السبل للفنان محمد عساف، وعلى رأس هذه المؤسسات بنك 
فلسطين والذي قام بمساهمة سخية تقدر بحوالي 5,000 رسالة 
أسبوعيًا  كحد أقصى تقدم كمساهمة من البنك، مع العلم بانه 
 20,000 لتصبح  األخير  األسبوع  خالل  الرسائل  عدد  برفع  قام 

رسالة أي بما مجموعه 55,000 رسالة حتى اآلن«.     

»صوت لنجم فلسطين«

جوال تطلق حملة جديدة لدعم محمد عساف

هذه  اليوم  »نطلق  زيادنة:  أشارت  األخيرة  الحملة  وبخصوص 
الحملة الجديدة لتكملة سلسلة الحمالت التي تم اطالقها على 
مدى األسابيع الماضية لدعم مشاركة محمد عساف واستمراره 
في برنامج Arab Idol، حيث تم تخصيص عدد من الجوائز النقدية 
للمشتركين الذين يصوتون له، كما وقد قمنا في بداية مشاركته 
بالمسابقة بتخفيض سعر رسالة التصويت وبنسبة كبيرة والتي 

تمثل حصة جوال من سعر الرسالة”.

قامت  األخيرة  واألسابيع  األشهر  مدى  :”على  زيادنة  وأضافت 
جوال بتنفيذ المئات من الفعاليات الميدانية في الضفة وقطاع 
غزة والتي تم خاللها بتوزيع بطاقات تعبئة على المواطنين في 
للفنان  التصويت  على  وحثهم  والمطاعم  والمقاهي  الشوارع 
محمد عساف، حيث بلغت قيمة بطاقات التعبئة التي تم توزيعها 
من  عدد  مع  تعاوننا  الى  باالضافة  شيكل،   500,000 من  اكثر 
الميدانية  الفعاليات  من  العديد  نفذت  التي  المحلية  االذاعات 

دعمًا لعساف”.

الكبرى،  الجائزة  جانب  الى  اطالقها  تم  التي  الحملة  وتشمل 
رقم  الرسالة  صاحب  المشترك  سيحصل  حيث  أخرى  جوائز  عدة 
1,500,000 من اجمالي التصويت على مبلغ نقدي قيمته 1,000 
الرسالة رقم 1,600,000 يفوز بمبلغ  دوالر، والمشترك صاحب 
2,000 دوالر، والمشترك صاحب الرسالة رقم 1,700,000 يفوز 
بمبلغ نقدي قيمته 4,000 دوالر، والمشترك صاحب الرسالة رقم 
1,800,000 يفوز بمبلغ نقدي قيمته 6,000 دوالر، والمشترك 
صاحب الرسالة رقم 1,900,000 يفوز بمبلغ نقدي قيمته 8,000 

دوالر .



جوال تطلق حملة السالمة على 
الطرق

تتجاوز،  ال  بالك  التالية:)طول  العبارات  تحمل  ستكرز  بتوزيع  جوال   قامت 
طول بالك ال تزمر، طول بالك ال تسرع( وتم توزيعها  من خالل المعارض 
الناس  يقوم   ان  اجل  من  السيارات،  على  البنزين  ومحطات  والموزعين 
بالصاقها على سياراتهم في مكان ظاهر. وقام  فريق جوال باختيار سيارات 

في الشارع واهدائهم بلوتوث .



جوال توزع الهدايا على االطفال المسافرين

جوال تطلق حملة ساعدني

قامت طواقم جوال بتوزيع هدايا على األطفال المسافرين والقادمين مع أهاليهم على المعابر في استراحة أريحا



جوال تشارك االطفال بالمخيمات الصيفية 
جوال تشارك االطفال الفرحة بالمخيمات الصيفية من خالل استهداف اكثر من 20 مخيم صيفي في كافة محافظات الضفة الغربية

جوال ترعى فريق جيوس لكرة الطائرة في نهائي كأس فلسطين لكرة الطائرة



vending machines جوال تطلق

 وهي عبارة عن ماكنات تقوم على مبدأ الخدمة الذاتية للمشتركين تحتوي على خدمات شحن رصيد و دفع فواتير وخدمات واطلقت 
المرحلة االولى من الخدمة في معرض بالزا مول بمدينة رام الله

»جوال الراعي الحصري لدوري كرة السلة في محافظات قطاع غزة«



حمـــــالت جــــــــّوال





حضارة تشارك في الحفل العاشر لبالزا مول

الفتتاح  العاشر  السنوي  الحفل  في  حضارة  شاركت 
الفعاليات  من  العديد  الحفل  شهد  حيث   Plaza mall
الترفيهية خاصة بالعائالت واطفالهم  من رسم على 
البسمة  إلدخال  متنوعة  موسيقية  وفقرات  الوجوه 
على وجوه األطفال، مع توزيع عدد من الهدايا العينية 

وبطاقات الشراء على الموجودين

 

حضارة تشارك في افتتاح العسعس 
لالتصاالت 

الحصري  الوكيل  مركز  افتتاح  في  حضارة  شاركت 
  ) االتصاالت   ، حضارة  )جوال  االتصاالت  لمجموعة 
الجديدة،  بحلته  الله  رام  في  لالتصاالت  العسعس 
الذي  افتتحته محافظة رام الله والبيرة  د. ليلى غنام 
، بحضور مجموعة من ممثلي المؤسسات والشركات 

ورجال االعمال والوكالء

  حضارة ترعى مهرجان ليالي جفناوية 

اقيم في  الذي  جفناوية  ليالي  مهرجان  برعاية  قامت حضارة 
العديد  المهرجان  تخلل  و  متتالية  ايام  ثالث  لمدة  جفنا  قرية 
من االنشطة والفعاليات التي خلقت جوا من المرح والسعادة 
لدى العائالت التي حضرت المهرجان ، باالضافة الى الفقرات 
السياحة  تشجيع  الى  المهرجان  وهدف  المتنوعة   الفنية 

الداخلية وابراز قرية جفنا التي تمتاز بفاكهة المشمش  



حلول تنظم يومًا  للتجوال والتسلق لموظفي الشركة  في قرية عين قينيا

قامت دائرة الموارد البشرية في شركة حلول وبالتعاون مع مجموعة I climb Palestine بتنظيم يوم ترفيهي 
لموظفيها لممارسة نشاط التجوال والتسلق في قرية عين قينيا 



منتدى شارك الشبابي يعقد أول ورشة عمل في شركة ريتش

مقر شركة  الشبابي في  التشريعي  المجلس  بمشروع  تعريفة  عمل  ورشة  أول  الشبابي  منتدى شارك  عقد 
“ريتش« والذي ينفذه المنتدى بالشراكة مع المجلس التشريعي الفلسطيني، وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
باب  افتتاح  تم  و  البلجيكية,  الحكومة  من  والممول  السياسية  المؤسسات  في  التشاركية  زيادة  برنامج  ضمن 

التسجيل في سجل الناخبين التابع للمشروع في الشركة و تسجيل أول ناخب من موظفي الشركة.


