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أخبار

تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس وبحضور د. حسين ا�عرج ممثًال عن الرئيس و رئيس ديوان الرئاسة الفلسطينية، ورئيس مجلس أمناء الجائزة 
السيد صبيح المصري، وا�مين العام للجائزة السيد عمار العكر واعضاء مجلس امناء الجائزة، وبمشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات االعتبارية 
بالوقوف دقيقة صمت وحداد و  ُبدأ الحفل  الخامس للجائزة، حيث  الفائزين للعام  الجائزة  المحلية والعالمية، كرم مجلس امناء  ووسائل ا�عالم 

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني.
وقد كّرمت جائزة فلسطين الدولية للتميز وا�بداع كًال من الرئيس البرازيلي ا�سبق لويس إيناسيو لوال دا سيلفا، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك 
الذي  الخامس  أفراد ومؤسسات متميزة خالل حفلها  الفلسطينيين من  المبدعين  الكبير مارسل خليفة، وعدد³ من  (أم ا�مارات)، والفنان  الكتبي  

أقيم في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس . 
وتم خالل الحفل عرض فيلم قصير عن كل من الفائزين ضمن الفئات المكرمة بالجائزة لهذا العام، كما تخلل الحفل أغنية عن الجائزة قدمتها 

فرقة حبيب شحادة  وفرقة راجعين.
الخاصة،  االحتياجات  التميز لذوي  الفائزين، وهم: عن فئة  الجوائز على  بتوزيع  العكر  المصري والسيد عمار  االعرج  والسيد صبيح  ثم قام د. حسين 
المركز  نابلس، والسيد محمد سعيد محمود ملحم من مدينة جنين، وحصل على  المركز االول كل من السيدة حنين هندية من مدينة  تقاسم 
الثاني السيد محمد فنون من مدينة غزة، أما فئة عن المشروع المتميز فاز بالمركز ا�ول مشروع إنارة قرى فلسطينية بواسطة الخاليا الشمسية، 
وكان المركز الثاني من نصيب مشروع إعادة تقسيم ا�راضي في مخطط توسعة مدينة رام ا¾، أما عن فئة المؤسسة المتميزة، فقد حازت جامعة 
تم  الجائزة  حفل  وخالل  الثاني،  المركز  على  مناصفة  ا�سالمية  الخيرية  والجمعية  الحق  مؤسسة   Àأيض وحازت  ا�ول،  المركز  على  الوطنية  النجاح 

تكريم الثالثي جبران- السيد سمير وعدنان ووسام ضمن التكريم الخاص.
الرئيس  بالنيابة عن  باولو روبيرتو، جائزة خاصة  البرازيلي العام في القدس السيد  الدولية فقد تسلم سعادة القنصل  وفي إطار تكريم الشخصيات 

البرازيلي ا�سبق  لويس إيناسيو لوال دا سيلفا تقدير³ لمواقفه المشرفة والنبيلة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بشكل خاص.

تحت رعاية فخامة الرئيس محمود عباس
جائزة فلسطين الدولية تكرم شخصيات دولية وعدد� من المبدعين الفلسطينيين في عامها الخامس



وتكنولوجيا  االتصاالت  نحو تطوير قطاع  لمواصلة مشوارنا  أكثر عزم�  اليوم  نحن  بدولة فلسطين،  االعتراف  «بعد  المصري:   -
المعلومات الفلسطيني»

- العكر: ”مجموعة االتصاالت حققت نقلة نوعية مهمة ليس على صعيد المجموعة فحسب، وإنما على صعيد قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني بشكل عام“

عقدت الهيئة العامة العادية لشركة االتصاالت الفلسطينية اجتماعها السادس عشر في فندق الموفنبيك برام ا¾ وعبر تقنية االتصال المرئي في فندق المشتل بقطاع 
غزة، وذلك برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وبحضور  معالي وزيرة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين 
و السيد منيب المصري رئيس مجلس ادارة باديكو القابضة، و أعضاء مجلس ا�دارة وجمهور المساهمين من أعضاء الهيئة العامة، با�ضافة إلى السيد عّمار العكر الرئيس 
التنفيذي للمجموعة، والدكتور حاتم سرحان مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني، والسيد أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين والسادة ممثلي هيئة 
سوق رأس المال، وممثلي شركة آرنست ويونغ مدققي الحسابات الخارجيين للشركة، والمستشارين القانونيين، وأعضاء ا�دارة التنفيذية لشركات المجموعة، وعدد من 

ممثلي وسائل ا�عالم المحلية والدولية. 

المالية  للسنة  الشركة  أعمال  عن  المجلس  تقرير  ا�دارة  مجلس  رئيس  عرض  بحيث   ،Àمسبق المساهمين  جميع  على  توزيعه  تم  الذي  ا�عمال  جدول  بحسب  االجتماع  وبدأ 
المنتهية بتاريخ 31/12/2012، ومن ثم قام مدقق الحسابات الخارجي بعرض التقرير المستقل عن السنة المالية المذكورة. وبعد مناقشة تقرير مجلس ا�دارة والبيانات المالية، 
قامت الهيئة العامة بالمصادقة على التقريرين، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس ا�دارة عن الفترة المنتهية بتاريخ 31/12/2012. ومن ثم قامت الهيئة العامة بإعادة انتخاب شركة 
آرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن السنة الحالية 2013 مع تفويض مجلس ا�دارة بالتعاقد معهم وتحديد أتعابهم. وفي نهاية االجتماع صادقت الهيئة 

العامة على توصية مجلس ا�دارة وأقّرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 45Í من القيمة ا�سمية للسهم، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 59.2 مليون دينار أردني.

وقال السيد صبيح المصري «تمّيز عام 2012 بإنجاز مهم على المستوى الوطني أال وهو تحقيق االعتراف ا�ممي بفلسطين كدولة مراقب غير عضو في ا�مم المتحدة، وبعد 
هذا االستحقاق، فإّننا في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ازددنا عزمÀ لمواصلة مشوارنا في المساهمة بتطوير قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وما 
يتضمنه من تطوير لخدمات االتصاالت الثابتة والخلوية والبيانات، وتقديم التكنولوجيا الحديثة لدولة فلسطين، �ننا نؤمن بأن فلسطين تستحق التكنولوجيا الحديثة كبقية 

دول العالم، �ن فلسطين تتمتع بفرص االستثمار في هذا القطاع وبفرص النمو والتوسع والتقّدم التكنولوجي».

وبين عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية أن المجموعة تتمتع بمركز مالي قوي يرتبط بشكل مباشر بقوة سهمها على مستوى بورصة فلسطين، 
وهذا ما أكده تقرير بنك رسملة االستثماري الذي قام البنك بإعداده بصورة محايدة بناء على دراسة معمقة لوضع شركات المجموعة المالي وخططها المستقبلية وبالتالي 
تأثير ذلك على واقع سهم االتصاالت وقوته في السوق وا�سباب الموضوعية لتقدمه على نظرائه في بورصة فلسطين. وقد بين تقرير بنك رسملة ا�سباب الكامنة وراء تفوق 
سهم بالتل وتاريخ السهم في قيادة بورصة فلسطين كنتيجة طبيعية للنمو الذي حققته الشركة سواء على مستوى ا�داء المالي أو توزيعات ا�رباح النقدية أو النمو في 
حقوق المساهمين. هذا با�ضافة إلى تميز شركة االتصاالت بأعلى نسب توزيع أرباح نقدية في بورصة فلسطين وتحقيق عائدات مجزية على االستثمار في سهم الشركة. 
وقد أوصت رسملة بشراء سهم بالتل بناء على نتائج التقرير المذكور والذي تم نشره نهاية العام الماضي مما يدل على تميز أداء شركات المجموعة وقدرتها على النمو على 

الرغم من الظروف االقتصادية والسياسية المحيطة بها. 

خالل اجتماعها السادس عشر:
الهيئة العامة العادية لشركة االتصاالت الفلسطينية ُتقّر توزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة %45 من القيمِة ا£سمية للسهم



صور إجتماع الهيئة العامة...



 مجموعة االتصاالت الفلسطينية تفتتح مشروع تطوير قسم تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة-  
جمعية سنابل الخير لذوي االحتياجات الخاصة

افتتحت مجموعة االتصاالت الفلسطينية و جمعية سنابل الخير لذوي االحتياجات 
من  بتمويل  الخاصة  االحتياجات  ذوي  تأهيل  قسم  تطوير  ،مشروع  الخاصة 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

وحضر االفتتاح كل من وجدي ملحم رئيس بلدية حلحول،  وإبراهيم الحاج  رئيس 
الخلوية  االتصاالت  شركة  عام  مدير  ملحم  ومعن   ، الخير  سنابل  جمعية 
مجموعة  في  العامة  العالقات  إدارة  مدير  اللحام  وعماد  (جوال)،  الفلسطينية 
المجموعة،  في  ا�جتماعية  المسؤولية  مدير  عواد  ورائد  الفلسطينية،  االتصاالت 
با�ضافة إلى عدد  موظفي المجموعة و المسئولين ورؤساء الجمعيات، وأعضاء 
ذوي  معاناة  من  للتخفيف  الدعم  هذا   ويتأتى  الجمعية  في  ا�دارة  مجلس 

االحتياجات الخاصة وتوفير ا�دوات المساندة.

  مجموعة االتصاالت الفلسطينية
تفتح مشروع اضافة العاب  لالطفال في منتزه بلدية دورا

العاب  إضافة  مشروع  دورا  بلدية  و  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  افتتحت 
لÖطفال في منتزه بلدية دورا وبدعم  من مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

شركة  عام  مدير  ملحم  ومعن  دورا  بلدية  رئيس  الرجوب  زياد  االفتتاح  وحضر 
االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال)، وعماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة 
في مجموعة االتصاالت الفلسطينية، ورائد عواد مدير المسؤولية المجتمعية في 
و  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  موظفي  من  عدد  إلى  با�ضافة  المجموعة، 
بلدية دورا، و يأتي هذا الدعم للمساهمة في خلق مشاريع مدرة للدخل للبلدية 

وتوفير اماكن للترفية والتسلية  للنساء وا�طفال في المناطق المهمشة.



وفد من مجموعة االتصاالت الفلسطينية يزور بلدية الخليل

عام  مدير  ملحم  بمعن  ممثلة   الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  من  وفد  قام 
ورائد  االتصاالت  مجموعة  في  العامة  العالقات  إدارة  مدير  اللحام  وعماد  جوال  
عواد مدير المسؤولية االجتماعية وعدد من موظفي المجموعة بزيارة  إلى بلدية 
أعضاء  من  وعدد  البلدية  رئيس  الزعتري  د.داوود  استقبالهم   في  وكان  الخليل 
المجلس البلدي با�ضافة إلى عدد من موظفي البلدية  وتأتي هذه الزيارة للتعرف 
االتصاالت  مجموعة  بين  ما  التعاون  سبل  ودراسة  البلدية  احتياجات  على 

الفلسطينية وبلدية الخليل.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
 تفتتح وحدة تنظير الجهاز الهضمي بالمستشفى ا¸هلي في الخليل 

افتتح المستشفى ا�هلي في الخليل ومجموعة االتصاالت الفلسطينية قسم أجهزة 
تنظير الجهاز الهضمي في المستشفى بتمويل من مجموعة االتصاالت الفلسطينية، 
وذلك بحضور كل د. داوود الزعتري رئيس بلدية الخليل و ومروان سلطان نائب محافظ 
الخليل، و د. محمد جميل الهشلمون مدير عام المستشفى، وعبد الكريم الزغير رئيس 
شركة  عام  مدير  ملحم  ومعن  ا�هلي،  المستشفى  في  المريض  أصدقاء  جمعية 
االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال)، وعماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة في 
في  المجتمعية  المسؤولية  مدير  عواد  ورائد  الفلسطينية،  االتصاالت  مجموعة 
ا�قسام  ومدراء  الجمعيات،  ورؤساء  المسئولين  من  عدد  إلى  با�ضافة  المجموعة، 

الطبية في المشفى.
بدوره أوضح عماد اللحام أن هذا الدعم يندرج في إطار إستراتيجية مجموعة االتصاالت 
الفلسطينية للمسؤولية المجتمعية، والتي خّصصت جزء³ كبير³ للمساهمة في تطوير 
القطاع الصحي في فلسطين، مؤكد³ «نسعى عبر رؤيتنا في دعم القطاع الصحي إلى 
التخفيف من معاناة المرضى والمساهمة في رفع كفاءة مستشفياتنا الفلسطينية 
متطورة،  طبية  خدمات  يستحق  الفلسطيني  المواطن  أن  نؤمن  ونحن   ،Àمع آٍن  في 
وندرك حجم المتطلبات واالحتياجات المتزايدة في هذا القطاع والذي يواجه تحديات 
كبيرة، لذا نواصل التزامنا تجاه دعم القطاع الصحي والذي ال يزال بحاجة إلى مزيد من 

الدعم».



 أنجزت رزمًة من المشاريع المستدامة
مجموعة االتصاالت الفلسطينية تفتح آفاق� جديدة لتمكين المرأة الفلسطينية

تواصل مجموعة االتصاالت الفلسطينية دعمها لمشاريع تمكين المرأة في 
للدخل.  المدّرة  والمشاريع  الُمستدامة  البرامج  من  العشرات  عبر  فلسطين 
وأنجزت المجموعة رزمًة من المشاريع الُمستدامة الهادفة إلى تمكين المرأة 
من  المئات  استفادت  حيث  والمهّمشة،  الريفية  المناطق  في  الفلسطينية 

السيدات الفلسطينيات من المشاريع التي نفذتها ودعمتها المجموعة .
إلى  تهدف  مشاريع  أطلقت  قد  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  وكانت 
تمكين المرأة الفلسطينية بالتعاون مع جمعيات محلية ونسوية في عدد 
مشاريع  المجموعة  دعمت  ا�غوار  منطقة  ففي  المحافظات،  من 
مع  بالتعاون  وذلك  وفصايل،  والعوجة  والجفتلك  زبيدات  قرى  استهدفت 
لجان المرأة في ا�غوار، وتمثلت المشاريع في تنفيذ دورات في فن التجميل 
وساهمت  تجميل.  صالون  تجهيز  إلى  إضافة  والخياطة،  التطريز  ومجال 

المشاريع في خلق فرص عمل للمستفيدات وعددهن 50 سيدة. 
تجهيز  مشروع  بدعم  المجموعة  قامت  والبيرة،  ا¾  رام  محافظة  وفي 
بالتعاون  النقاهة للمسّنات وذلك  صالون للتجميل يمّثل مصدر دخل لبيت 
مع جمعية االتحاد النسائي العربي- فرع البيرة، ما أسهم في خلق فرص 
التشغلية  التكاليف  من  جزء  تغطية  إلى  إضافة  سيدات،  لعشر  عمل 
للجمعية التي تأوي  20 سيدة مسنة. قامت المجموعة برعاية مشروع خلق 
فرص عمل للمرأة الفلسطينية في محافظة رام ا¾ والبيرة بالتعاون مع 
جمعية إنعاش ا�سرة، وبلغ عدد المستفيدات سنويÀ من المشروع بشكل 
مباشر 500 سيدة، من خالل تصنيع مطرزات ومنسوجات واثواب فلسطينية 
وبيعها. وفي قرية كفر عين، قامت المجموعة بدعم مشروع متمّيز يقوم 
بالطاقة  تعمل  إضاءة  أجهزة  تصنيع  على  القرية  نساء  تدريب  على 
الشمسية، بالتعاون مع جمعية المرأة الريفية التعاونية للتوفير والتسليف، 
قامت  كذلك  سيدة.   20 لـ  عمل  فرص  توفير  في  المشروع  ساهم  حيث 
نادي  جمعية  مع  بالتعاون  الغذائي  التصنيع  مشروع  بدعم  المجموعة 

سيدات قراوة بني زيد، حيث استفادت من المشروع 20 سيدة.
كما قامت المجموعة بدعم مشاريع في محافظة سلفيت، حيث أطلقت 
مشروع تصنيع الصابون بشتى أنواعه بشكل متمّيز وجودة عالية وتسويقه 
بالتعاون مع جمعية نساء من أجل الحياة في قرية بديا، وسيوّفر المشروع 
مجموعة  وقامت  المحافظة.  في  سيدة  عشرة  �ثنتي  دخل  مصدر 

االتصاالت الفلسطينية بدعم مشروع عقد دورات تدريب مهني سلفيت، 

إلى  القش والقرطلة والخياطة،  المشروع دورات في مجال صناعة سالل  وشمل 
جانب توفير فرص عمل مدّرة للدخل استهدف 55 سيدة في المحافظة. 

وفي عناتا؛ قامت المجموعة برعاية مشروع التدريب المهني على دورات التطريز 
استفادت  حيث  الثقافي،  عناتا  مركز  مع  بالتعاون  الفلسطينية  االثواب  وتصميم 
يعود  بحيث  المنتجات  بتسويق  الجمعية  وقامت  المشورع،  من  سيدة   60 حوالي 

ريعها إلى السيدات العامالت في المشروع.  
نابلس  في  اÞمن  البيت  مطبخ  تجهيز  مشروع  بدعم  المجموعة  قامت  كذلك 
الذي  المشروع  وهدف  اÞمن،  البيت  ا�سرة-  عن  الدفاع  جمعية  مع  بالشراكة 
استفادت منه من حوالي 20 سيدة؛ إلى توفير فرص عمل للسيدات اللواتي يقطن 
في البيت اÞمن من خالل إنتاج مواد غدائية وتسويقها بما يتيح توفير مصدر دخل 
المهارات  لجمعية  مطبخ  تجهيز  مشروع  بدعم  المجموعة  قامت  كما  لهن. 
تصنيع  خالل  من  سيدة   16 لـ  عمل  فرص  توفير  بهدف  وذلك  جنين،  في  النسوية 
مواد غذائية وتسويقها عبر الجمعية. با�ضافة إلى دعم مشروع إنجاز وتشطيب 
مبنى التصنيع الغذائي التابع لجمعية المرأة الريفية الخيرية في قرية العقبة في 
من  سيدة   60 لـ  عمل  فرص  توفير  في  المشروع  أسهم  حيث  طوباس،  محافظة 

خالل توفير مكان للتصنيع وعرض المنتجات.



 مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
”تدعم مشروع تفعيل مركز سلفيت لتكنولوجيا المعلومات و االتصاالت ” سراج 

سلفيت  مركز  تفعيل  مشروع  بدعم  الفلسطينية   االتصاالت  مجموعة  قامت 
لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ” سراج“ ويأتي هذا التمويل لعقد دورات وورش 
قدراتهن  تطوير  الى  تهدف  النساء  فئة  وخاصة  سلفيت  مدينة  �هالي  عمل 

التكنولوجية.

 رعاية المؤتمر الصيدالني الفلسطيني السابع

قامت مجموعة االتصاالت الفلسطينية ونقابة الصيادلة بتوقيع اتفاقية رعاية المؤتمر الصيدالني الفلسطيني السابع.
وقع االتفاقية السيد عماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة ممثال عن مجموعة االتصاالت الفلسطينية والدكتور فواز صيام بصفته نقيب صيادلة فلسطين.



مجموعة االتصاالت 
تدعم عدد من المشاريع التابعة لجمعية بلعين النسائية التعاونية للتسويق و التصنيع الغذائي 

للتطوير  الخضراء  فلسطين  وشركة  الفلسطينية   االتصاالت  مجموعة  قامت 
الريفي بتوقيع اتفاقية تمويل مشاريع لجمعية بلعين النسائية التعاونية للتسويق 
تمكين  في  المجموعة  إستراتجية  ضمن  التمويل  هذا  ويأتي  الغذائي،  والتصنيع 

المرأة في المناطق المهمشة.

 مجموعة االتصاالت الفلسطينية و بلدية قلقيلية

تبحثان آفاق التعاون المستقبلية

 مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم بيت الصحافة  في قطاع غزة، و

. ذلك من خالل تجهيز قاعة التدريب و االجتماعات و المؤتمرات الصحفية

قام وفد من مجموعة االتصاالت الفلسطينية  ممثلة بمدير إدارة العالقات 
عواد،  رائد  بالمجموعة  االجتماعية  المسؤولية  مدير  و  اللحام  عماد  العامة 
محافظة  محافظ  عطوفة  باستقبالهم  وكان  قلقيلية،  لبلدية  بزيارة 
قلقيلية  ربيح الخندقجي، ونائب رئيس البلدية محمد نزال وعدد من أعضاء 

غرفة تجارة وصناعة قلقيلية، وذلك لبحث اطر التعاون المستقبلي.
المشاريع  بعض  لتفقد  بجولة  االتصاالت  مجموعة  وفد  قام  الزيارة  وبعد 
التي أنجزت في محافظة قلقيلية ، ومنها افتتاح مظالت حديقة الحيوان 
في المحافظة، والتي تعتبر المركز الترفيهي  الوحيد الذي يقصده طالب 
وطالبات المدارس من خالل الرحالت المدرسية التي تنظمها المدارس من 

جميع أنحاء محافظات الضفة الغربية.
الصحافة  في قطاع غزة، و  بيت  الفلسطينية تدعم  االتصاالت   مجموعة 

ذلك من خالل تجهيز قاعة التدريب و االجتماعات و المؤتمرات الصحفية .



 مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية تفتتح مختبرين للحاسوب ضمن برنامج محو
 «ا¸مية التكنولوجية ” أبجد نت

كجزء من العمل الجاري على برنامج ” أبجد نت» الذي يهدف إلى تطوير الثقافة ا�لكترونية في المدراس الفلسطينية، من خالل توفير البنية التحتية المناسبة والتي 
تشمل الشبك على خدمة ا�نترنت، والتي ستعمل مؤسسة مجموعة االتصاالت على تقديمها بشكل مجاني وبتعاون كامل مع وزارة التربية والتعليم ، سيعمل 
المشروع على شبك عدد من المدارس في الضفة الغربية وقطاع غزة ، كما سيعمل على محو االمية التكنولوجية للفئات العمرية من 60-6 عام من خالل تقديم 
المحتوى  المدارس وتطبيق استخدام هذه ا�جهزة من خالل دعم تطوير  . واستكماال لجزئية  تقديم أجهزة حاسوب لفائدة  50000 مواطن  تدريبية تشمل  برامج 
ا�لكتروني لفائدة المدارس تم العمل على  افتتاح مختبر مدرسة ذكور باقة الحطب وتقديم 12 جهاز حاسوب وأثاث مع إعادة تأهيل كامل للغرفة با�ضافة إلى 
انترنت 4 ميجا لمدة سنة مجانÀ ، كما تم افتتاح مختبر مدرسة جنين ا�ساسية للبنين  وتقديم 15 جهاز حاسوب وأثاث مع إعادة تأهيل كامل للغرفة با�ضافة إلى 

 .Àانترنت 4 ميجا لمدة سنة مجان



مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية
 توزع منحة ا¸مير فهد بن سلطان للعام 2012 

الرابع على التوالي، بتوزيع منحة سمو ا�مير   قامت مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية- الذراع التنموية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية، وللعام 
فهد بن سلطان بن عبد العزيز لعام 2012 وقيمتها مئة ألف دوالر؛ على ست عشرة مؤسسة خيرية محلية في الضفة وقطاع غزة ُتعنى با�يتام وبذوي االحتياجات 

الخاصة وبالفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.

وأوضحت مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية والتي تدير منحة سمو ا�مير فهد بشكل طوعي؛ أنه تم توزيع المنحة على الجمعيات بهدف تعزيز 
خدماتها المقّدمة للفئات المستفيدة ولشراء المعدات الطبية الالزمة وتوفير االحتياجات التي تمكنها من مواصلة خدمة الشرائح المستفيدة، مؤكدًة أن مواصلة 

تقديم الدعم لمثل هذه الجمعيات سُيسهم في استمرارية تقديم خدماتها للشرائح المهمشة والتي ُتعّد بأمس الحاجة للدعم واالهتمام.



جامعة الخليل وشركة االتصاالت الفلسطينية بالتل توقعان اتفاقية تعاون

استقبل رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الدكتور نبيل الجعبري في مكتبه وفد³ من شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل ممثًال بمدير عام الشركة عبد المجيد 
أحمد  الدكتور  وا�ستاذ  الخليل،  جامعة  أمناء  مجلس  عضو  اسنينه  أبو  جودي  وبحضور  الشركة  مدراء  من  وعدد  دعيبس  عيسى  المبيعات  إدارة  ومدير  ملحم 

العطاونة رئيس الجامعة، واالستاذ محمد زياد الجعبري النائب االداري ، واالستاذ محمد الزهور مدير مركز الحاسوب.
ورحب الدكتور الجعبري بالوفد الضيف، وأكّد على أهمية الشراكة الثنائية مع شركة االتصاالت الفلسطينية، وتمنى على جميع مؤسسات القطاع الخاص في 
فلسطين دعم المؤسسات التعليمية غير الربحية من أجل المساهمة في تطوير المجتمع وإيجاد وظائف �كبر عدد ممكن من الشباب الفلسطيني العاطل عن 
ونتائج  استمرارية  لها  كبيرة  مشاريع  الى  الفلسطيني  المجتمع  حاجة  على  مؤكدا  المتبادل،  التعاون  خالل  من  أفضل  مستقبل  لبناء  جدية  عالقة  وبناء  العمل، 

حقيقية على الجامعات والطالب.
من جانبه تحدث عبد المجيد ملحم مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل عن آفاق التعاون مع جامعة الخليل، معبر³ عن اعتزازه وفخره بكونه أحد خريجي 
هذه الجامعة ، مشير³ الى أّن جامعة الخليل شهدت تطور³ كبير³ ساهم في التغيير االيجابي في المسار ا�كاديمي الفلسطيني، وأكد ملحم على أّن هذه الشراكة 

تأتي لتجسد التعاون الدائم مع مختلف الجامعات الفلسطينية انطالقا من مسؤولية الشركة والمجموعة تجاه المجتمع وقطاع التعليم بوجه خاص. 
وفي نهاية اللقاء وقع رئيس الجامعة ومدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل اتفاقية تعاون لتزويد الجامعة باالنترنت من خالل شبكة االلياف الضوئية 

الخاصة ببالتل



تمنح مشتركيها فرصة الفوز باشتراك مجاني 
بخدمة خط النفاذ لمدة سنة 

«بالتل» تطلق حملة جديدة لمشتركي خدمة 
ADSL Access خط النفاذ

أطلقت شركة االتصاالت الفلسطينية ”بالتل“ حملة للتضامن 
االحتالل  سجون  في  الطعام  عن  المضربين  ا�سرى  مع 
بالقيد» وذلك عبر صفحتها على موقع  لو  الُحر  «انت  بعنوان 

التواصل ا�جتماعي فيسبوك.
الـ  صورة  الستبدال  «بالتل»  من  كدعوة  الحملة  فكرة  وجاءت 
«انت  بعبارة  مرفقة  الحرية  عن  تعبر  بصورة  وتغييرها   pro�le
الفلسطيني  الفنان  أغنية  من  والمقتبسة   » بالقّيد  لو  الٌحر 
صفحتها  وزوار  مشتركيها  «بالتل»  حثت  حيث  شقير،  سميح 
 Àدعم وذلك  الشخصية  صفحاتهم  عبر  الصورة  نشر  على 

لصمود ا�سرى البواسل وقضيتهم.



برعاية جوال
”إعالميون بال حدود“ تصدر وثيقة التوظيف ا£عالمي

نظام  على  للتدريب  تعليميا  يوما  الفلسطيني  موزيال  مجتمع  مع  بالتعاون  الفلسطينية  الحرة  البرمجيات  مؤسسة  نظمت 
التشغيل»َفَيرُفكس أو إس» الموجه للهواتف الذكية برعاية شركة «جوال» عقد في قرية حداد السياحية. وشارك فيه اللواء طالل 
دويكات محافظ جنين وحكمت زيد عضو المجلس االستشاري لحركة فتح وناصر سرحان مدير العالقات العامة في شركة جوال 
وممثلوا المؤسسات الحكومية والخاصة والبنوك، وأكاديميين وطلبة من الجامعات الفلسطينية في الضفة، من خريجي كلية 

تكنولوجيا المعلومات والوسائط المتعددة ورجال أعمال.



«جوال» تفتتح معرضها في حلحول بحلته الجديدة

احتفلت شركة االتصاالت الخلوية «جوال»، بإعادة افتتاح معرضها في بلدة «حلحول» شمال الخليل بحلته الجديدة، بمشاركة معن 
بلدية «حلحول» وجدي ملحم، عالوة  الرفاعي، ورئيس  الخليل خالد دودين وإيهاب  الشركة، وممثلي محافظة  ملحم مدير عام 

على عدد من قادة ا�جهزة ا�منية، ورؤساء المجالس البلدية والقروية، وممثلي المؤسسات ومدراء ا�دارات في «جوال».
وفي هذا السياق، أكد مدير عام «جوال»، التزام الشركة ببناء مستقبل تكنولوجي أفضل لفلسطين، مضيفÀ: «نحن سعداء بافتتاح 

المعرض بحلته الجديدة».
وقال: في كل عام نعمل على تحديث خمسة معارض، سواء من حيث التصاميم، أو توفير أحدث التكنولوجيا وا�جهزة، ومنذ مدة 
بحلتيهما  ا¾  رام  شمال  بيرزيت  ببلدة  ومعرضنا  البيرة،  بمدينة  مول»  «بالزا  في  معرضنا  من  كل  افتتاح  باعادة  احتفلنا  بسيطة 

الجديدتين، وها نحن نفتتح معرضنا في حلحول وقريبا سنحتفل بافتتاح عدد من المعارض ا�خرى»



نقابة العاملين في جامعة القدس المفتوحة 
تنظم ”اللقاء المركزي ا¸ول“ للعاملين في الجامعة 

برعاية من ”جوال“

برعاية  المفتوحة  القدس  العاملين في جامعة  نظمت نقابة 
اللقاء   ، «جوال»  الفلسطينية  الخليوية  االتصاالت  شركة  من 
ا�ول للعاملين في الجامعة وذلك في فندق االنتركونتننتال 
ودوائر  فروع  كافة  من  موظًفا   ٧٥٠ من  أكثر  بمشاركة  بأريحا 

ومراكز الجامعة بالضفة.
وصالت  منها  ترفيهية  نشاطات  عدة  إقامة  اللقاء  وتخلل 
غنائية وتراثية أحيتها فرقة «ميجانا « للتراث والفلكلور الشعبي 
خماسيات  في  دوري  إقامة  إلى  با�ضافة  للجامعة،  التابعة 

كرة القدم شارك فيه عدة فروع للجامعة. 
وفي نهاية اللقاء أجرت شركة ”جوال“ سحوبات على عشرات 
الجوائز العينية التي تضمنت أجهزة هواتف خليوية وبطاقات 
جوال  شركة  من  حسونة  سامي  السيد  وقام  الرصيد،  شحن 

بتسليم الجوائز إلى الموظفين الفائزين بها.

برعاية ”جوال“

بورصة فلسطين تعلن نتائج مسابقة محاكاة التداول

مسابقة  من  السادسة  الدورة   ، فلسطين  بورصة  اختتمت 
محاكاة التداول في الجامعات الفلسطينية ، في حفل خاص 

بالمقر الرئيس لشركة «جوال»، الراعي الحصري للمسابقة.
وشركة  فلسطين  بورصة  عن  ممثلون  الحفل،  في  وشارك 
االقتصاد  كليات  وأساتذة  عمداء  من  عدد  بحضور  جوال، 

والتجارة من الجامعات المشاركة . 
وكانت البورصة قد أطلقت تداوالت الدورة السادسة منتصف 
 Àتشرين الثاني ٢٠١٢، على مدار أربعة شهور، وبمشاركة ١٨٠ طالب

وطالبة من تسع جامعات .
الخامس  وللعام  تحظى،  التداول  محاكاة  مسابقة  أن  يذكر 
تم  حين  في  جوال،  شركة  من  حصرية  برعاية  التوالي،  على 
للبرمجة  إسراء  شركة  قبل  من   Àفني المسابقة  نظام  تطوير 

والكمبيوتر. 



برعاية «جوال»
مؤسسة «ا£عالميون بال حدود» تنفذ عدد من ورشات العمل في الجامعات الفلسطينية

(المؤسسات  بعنوان  الخريجين  دعم  حول  متخصصة  عمل  ورشة  «جوال»  شركة  وبرعاية  حدود»  بال  «إعالميون  مؤسسة  نظمت 
ا�عالمية والخريجين الجدد، آليات التوظيف المتبعة) بمشاركة نحو عشرين مسئوال في مؤسسات إعالمية مختلفة وبحضور عدد 

من الصحفيين.
وناقشوا آليات وطرق التوظيف المتبعة داخل المؤسسات ا�عالمية، وطالبوا الخريجين بضرورة تطوير أنفسهم وزيادة مهاراتهم 

واالتجاه نحو التخصصية أمال في الحصول على وظيفة.
التوصيات  من  بجملة  والخروج  ا�عالمية  والمؤسسات  ا�عالم  خريجي  بين  الفجوة  تقليص  في  المساهمة  إلى  الورشة  وهدفت 
وا�رشادات والنصائح لتشكل وثيقة إعالمية حول آليات التوظيف المتبعة من قبل المؤسسات ا�عالمية وماهية المهارات التي على 

طالب وخريج ا�عالم امتالكها.



حفل افتتاح دوري جوال للدرجة الممتازة لكرة السلة موسم ٢٠١٣-٢٠١٤



قرعة دوري جوال للدرجة الممتازة لكرة السلة 
موسم ٢٠١٣-٢٠١٤ 

فعالية عيد العمال

وتوزيع  عملهم  أماكن  في  العمال  بزيارة  جوال  طواقم  قامت  المناسبات،  جميع  الفلسطيني  الشعب  أبناء  مشاركة  من  انطالقا 
الهدايا عليهم.



Go Professional استقبال الدفعة الرابعة من متدربين برنامج

  Go Professional التدريبي  البرنامج  إطالق  من  عام  مرور  بعد 
استقبلت   ،  ٢٠١٢ العام  في  المتدربين  من  دفعات  ثالث  واستقبال 
جوال في شهر نيسان من العام ٢٠١٣ دفعه جديدة من المتدربين 

لينضموا إلى زمالئهم في طريقهم نحو االحتراف.

تسليم الجائزة الكبرى بمسابقة جمع 
نجوم أكثر.. 



الحمــــــــالت



الحمــــــــالت



   حضارة تطلق حملة شهر علينا وشهر عليك
 اطلقت شركة حضارة لتكنولوجيا المعلومات أكبر حملة لها لهذا العام «شهر 
غزة،  وقطاع  الغربية  الضفة  في  الجدد  لمشتركيها  عليك»  وشهر  علينا 
BSA بحيث  النظام الجديد  واستهدفت الحملة مشتركين حضارة الجدد على 
انترنت مجاني مقابل كل شهر يشترك به  يحصل المشترك الجديد على شهر 
المشترك  يحصل  كما  واكسترا.  اليت  السرعات  كافة  على  وذلك  الشركة،  مع 
وخدمة  المنزلي“  ”بيتدفندر  الفيروسات  مضاد  لخدمة  مجانيين  شهرين  على 

حضارة أمان والتي تضمن تمتع أفراد العائلة بتصفح انترنت سريع واكثر أمانا.

حضارة تشارك في اليوم التكنولوجي 
السادس في جامعة بيرزيت 

 شاركت شركة حضارة لتكنولوجيا المعلومات في فعاليات اليوم  السادس  الذي 
  ، بيرزيت  جامعة  في  المعلومات   تكنولوجيا  كلية   في  يومين  مدار  على  اقيم 
ويضم اليوم التكنولوجي عدة فعاليات أبرزها المعرض التكنولوجي الذي تشارك 
إلى  با�ضافة  والعالمية،  الفلسطينية  التكنولوجية  الشركات  من  العديد  فيه 

معرض لمشاريع الطلبة الخريجين في الجامعات الفلسطينية .



 حضارة تشارك في اليوم التكنولوجي
 في الجامعة االمريكية

 شاركت شركة حضارة في «يوم الهندسة والتكنولوجيا الثالث“  الذي افتتحته 
كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الجامعة العربية ا�مريكية وبهدف 
احدث  وعرض  والهندسي،  التكنولوجي  المجال  في  المستجدات  مناقشة 
ا�جهزة والتقنيات والحلول التكنولوجية في السوق الفلسطيني، با�ضافة الى 
مجموعة من المشاريع ا�بداعية للطلبة، وتبادل الخبرات بين مختلف القطاعات 

العاملة والمتخصصة في المجاالت الهندسية والتكنولوجيا المحلية .

  مشاركة حضارة في معرض الشركات التابع 
للمؤتمر الفلسطيني الدولي لتكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
لتكنولوجيا  الدولي  الفلسطيني  المؤتمر  أعمال  في  حضارة  شركة  شاركت   
بالجامعة  المعلومات  تكنولوجيا  كلية  نظمته  والذي  واالتصاالت  المعلومات 
ا�سالمية، وانعقدت الجلسة االفتتاحية للمؤتمر في قاعة المؤتمرات الكبرى 
بمركز المؤتمرات بالجامعة حيث  يهدف المعرض الى جمع الباحثين والعلماء 
التطور  على  والوقوف  وا�فكار  الخبرات  لتبادل  والمشاركين  والمهندسين 
المعلومات  تكنولوجيا  بمجال  المتعلقة  وا�بحاث  التطبيقات  في  المتالحق 

واالتصاالت.



حضارة ترعى اليوم المفتوح 
لمدارس الفرندز للبنين 

قامت  وا�فراد،  المؤسسات  تجاه  االجتماعية  الشركة  مسؤولية  منطلق  من 
اليوم  فعاليات  برعاية  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  مع  وبالتعاون  حضارة 
الطلبة  �فضل  جوائز  تقديم  تم  حيث   ، للبنين  الفرندز  مدرسة  في  المفتوح 

الفائزين .

 حضارة ترعى الحفل الموسيقي 
في مدارس الفرندز 

 قامت شركة حضارة برعاية الحفل الموسيقي الخاص بمدارس الفرندز للبنات 
حضارة   شركة  قامت  حيث   ، ا¾  رام  بمدينة  الثقافي  المركز  في  عقد  حيث 
بتقديم جوائز متعددة ، وتم توزيع بالونات على ا�طفال المتواجدين كنوع من 

إضفاء البهجة والسرور عليهم . 



 افتتاح معرض وكيل حضارة « روتانا «
 في جامعة بيرزيت

تّم  حيث   ، مكتوم  ال  بمبنى  بيرزيت  جامعة  في    ” روتانا   » معرض  افتتاح  تم   
االفتتاح  بحضور رسمي من  شركات المجموعة      ( حضارة ، جوال ،  االتصاالت 
لشركات   حصرية  وكالة  هو  روتانا  معرض  ان  بالذكر  والجدير    ( الفلسطينية 
مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وشهد االفتتاح حضور مميز من طالب جامعة 
على  الحصول   من  تمكينهم  في  الكبير  الدور  له  وطواقمها،حيث  بيرزيت 

خدمات بشكل أسرع. 

  حضارة تشارك في فعاليات ملتقى 
تكنولوجيا المعلومات الثالث بكلية العلوم 

والتكنولوجيا بخان يونس
  شاركت حضارة في ملتقى تكنولوجيا المعلومات الثالث الذي نظمته كلية 
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزارة  مع  بالتعاون  يونس  بخان  والتكنولوجيا  العلوم 
فلسطين“  �جلك  واالتصاالت  المعلومات  ”تكنولوجيا  بعنوان  المعلومات 
أن أهم عوامل تطوير قطاع االتصاالت  لتعزيز  فكرة  الثالثة، و ذلك  بفعالياته 
المجال  العاملين والخريجين وطلبة هذا  المعلومات هو إكساب  وتكنولوجيا 
التدريب  فترة  تكمن  هنا  ومن  للتطوير،  الالزمة  وا�دارية  التقنية  المهارات 
والمهارات  القدرات  ببناء  المختلفة  والجامعات  الكليات  لخريجي  الميداني 

الالزمة لدمجهم بشكل مباشر في سوق العمل بعد التخرج.



البنك ا�سالمي الفلسطيني» و «ريتش» يوّقعان اتفاقية شراكة في 

مجال خدمات االتصال المتخّصص

 أعلنت شركة ريتش عن اسماء موظفيها المميزين ،حيث تم 

تكريمهم و تحفيزهم بناء على ادائهم المتميز لشهر شباط ٢٠١٣



قامت شركة ريتش بتنظيم رحلة ترفيهيه لموظفيها و على مدى ثالثة أيام في أكاديمية االتصاالت في مدينة 
أريحا، و قام الموظفين من خاللها بالمشاركة في العديد من النشاطات و ا¸لعاب و تحت شعار: ريتش يا أحلى 

لمة، يال سوا نشد الهمة


