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الفلسطينية  االتصاالت  لشركة  العادية  العامة  الهيئة  عقدت 
اجتماعها السابع عشر اليوم األربعاء في فندق الموفينبك برام 
الله وعبر تقنية االتصال المرئي في فندق المشتل بقطاع غزة، 
وذلك برئاسة السيد صبيح المصري رئيس مجلس اإلدارة وبحضور 
كال من الدكتورة صفاء ناصر الدين وزيرة االتصاالت و تكنولوجيا 
المعلومات، و منيب المصري رئيس مجلس إدارة باديكو ،و أعضاء 
مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية والهيئة العامة و 
الفلسطينية  االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  العكر  عمار 
االقتصاد  وزارة  في  الشركات  مراقب  سرحان  حاتم  ،والدكتور 
ممثلي  والسادة  فلسطين،  بورصة  ممثلي  والسادة  الوطني، 
هيئة سوق رأس المال، وممثلي شركة آرنست ويونغ مدققي 
الحسابات الخارجيين للشركة، والمستشارين القانونيين، وأعضاء 

اإلدارة التنفيذية لشركات المجموعة. 

وقد بدأت وقائع االجتماع بعرض تقرير عن المسؤولية المجتمعية 
يلخص  بعضا من المشاريع المختلفة التي قامت بها المجموعة 
 7 يقارب   ما  االجمالية  تكلفتها  بلغت  والتي   2013 عام  خالل 
مؤسسة   500 يقارب  ما  منها  استفاد  و  اردني  دينار  مليون 
غير  او  مباشرة  بطريقة  سواء  فرد   16000 من  اكثر  و  وجمعية 
مجلس  رئيس  المصري  صبيح  السيد  عرض  ثم  ومن  مباشرة، 
اإلدارة تقرير المجلس عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 
الخارجي بعرض  الحسابات  كما قام مدقق   ،2013/12/31 بتاريخ 
التقرير المستقل عن السنة المالية المذكورة، وبعد مناقشة تقرير 
مجلس اإلدارة والبيانات المالية، قامت الهيئة العامة بالمصادقة 
على التقريرين، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة 
المنتهية بتاريخ 2013/12/31. ومن ثم قامت الهيئة العامة بإعادة 

انتخاب شركة آرنست ويونغ كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن 
السنة الحالية 2014 مع تفويض مجلس اإلدارة بالتعاقد معهم 

وتحديد أتعابهم. 

وفي نهاية االجتماع صادقت الهيئة العامة على توصية مجلس 
اإلدارة، وأقّرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة تصل 
أردني  دينار  والبالغة  للسهم  اإلسمية  القيمة  من   50% إلى 
للسهم الواحد، وذلك بواقع توزيع نقدي بنسبة %40 عن أرباح عام 
2013 باإلضافة إلى %10 كتوزيع نقدي استثنائي للمساهمين 
العامة  الهيئة  انعقاد  تاريخ  حتى  الشركة  المقّيدين في سجالت 
وذلك عن استثمارات الشركة خالل العام الماضي،وكانت البيانات 
قد   2013 أول  كانون    31 في  المنتهية  المالية  للسنة  المالية 
أظهرت ارتفاع نصيب السهم من األرباح ليصل إلى 0.698 دينار 

مقارنة بـ 0.624 دينار في العام 2012. 

وكشف التقرير المالي للمجموعة لعام 2013 عن ارتفاع صافي 
مليون   91.8 حوالي  بلغ  حيث   11.8% بنسبة  المجموعة  أرباح 
دينار أردني بالمقارنة مع عام 2012 والذي بلغ حينها 82.1 مليون 
مليون   375.3 الموحدة  التشغيلية  اإليرادات  بلغت  بينما  دينار، 
دينار أردني بنسبة نمو مقدارها %2.6 مقارنة مع 365.9 مليون 

دينار أردني في عام 2012.

صعيد  على  نموًا  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  حققت  كما 
األداء التشغيلي، حيث أظهرت المؤشرات التشغيلية لعام 2013 
بنسبة  المجموعة  شركات  لدى  المشتركين  قاعدة  في  ارتفاعًا 
3.25 مليون مشترك،  2012 لتصل إلى  %2.7 مقارنة مع عام 
حيث بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 403 آالف مشترك، فيما 

أقرت توزيع أرباح نقدية على مساهميها تصل إلى %50 من القيمة اإلسمية للسهم

الهيئة العامة العادية لشركة االتصاالت الفلسطينية تعقد اجتماعها السنوي السابع عشر



بلغ عدد مشتركي الهاتف الخلوي 2.63 مليون مشترك، باإلضافة 
 .ADSL إلى 213 ألف مشترك في خدمات

والمتواصل  الثابت  النمو  أن  المصري  أوضح  السياق  وفي هذا 
في األداء المالي لشركات المجموعة ناجٌم عن الخطط المدروسة 
اتسمت  والتي  عملياتها  لتنفيذ  المجموعة  إدارة  اتبعتها  التي 
بالمرونة من حيث التعامل مع المتغيرات السياسية واالقتصادية 
واالستثمارية مع االلتزام باالستجابة الحتياجات وتطلعات السوق 
على  والمحافظة  الشركة  مساهمي  مصلحة  وكذلك  جهة،  من 

عوائدهم االستثمارية من جهة اخرى. 

فلسطين  تعيشه  الذي  الحالي  الظرف  أن  إلى  المصري  ولفت 
هو ظرف استثنائي بكل المقاييس، وهو ما يشكل تحديًا كبيرًا 
أمام كافة المؤسسات السيما القطاع الخاص، إال أّن ما حققته 
المجموعة  قدرة  على  يبرهن  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة 
وثباتها في مواصلة العمل والنمو في ظل مثل هذه الظروف. 

حافزًا  تشّكل  تجربتها  أن  المجموعة  “تؤمن  المصري  وأضاف 
هذه  بحمل  نفخر  ونحن  التحديات،  ومواجهة  العمل  لمواصلة 
األمانة وهذه المسؤولية، وسنسخر كافة إمكاناتنا للحفاظ على 
بنا،  وثقوا  الذين  على حقوق مساهمينا  كذلك  وللحفاظ  الريادة 
خدمات  على  الحصول  المشتركين في  من  جمهورنا  حق  وعلى 
تكنولوجيا  تقديم  علينا في  تكنولوجية متطورة، وحق فلسطين 

مبدعة وخاّلقة ستسهم في تعزيز أركان دولتنا”.

أسرة  اعتزاز  عن  التنفيذي  الرئيس  العكر  عمار  أعرب  جهته،  من 
المجموعة بهذه النتائج التي تترجم جهود أبنائها في العمل الجاد 
المشتركون،  يستحقها  التي  المتطورة  الخدمات  توفير  أجل  من 
إدارة  مجلس  وضعها  التي  الحكيمة  والرؤى  يتوافق  وبما 
ثقة مساهمينا ومشتركينا عزيمة وإصرارًا  زادتنا  كما  المجموعة، 

للتقدم في العمل ضمن ظروف وتحديات كبيرة. 

وأشار العكر إلى أن المجموعة تمكنت من مواصلة التقدم والنمو 
بفضل وجود بيئة تنافسية مشجعة وصحية في فلسطين، وذلك 
بسبب الرؤى التي تقودها وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
بهدف تشجيع االستثمار في هذا القطاع وتطويره، إال أنه اليزال 
هناك المزيد مما يجب القيام به من أجل تمكين مؤسسات قطاع 

مواصلة  من  فلسطين  في  والمعلومات  االتصاالت  تكنولوجيا 
وغير  شريفة  غير  منافسة  نواجه  نزال  ال  حيث  والنماء،  التطور 
التي  اإلسرائيلية  والتكنولوجيا  االتصاالت  شركات  من  شرعية 
إلى  إضافة  قانونية،  غير  بصورة  الفلسطينية  السوق  تخترق 
مواصلة سيطرة االحتالل على معابرنا وحدودنا ما يضع العراقيل 
في  المتسارع  التكنولوجي  التقدم  مواكبة  صعيد  على  أمامنا 
العالم، وبشكل خاص حجب ترددات الجيلين الثالث والرابع بما يحّد 
من قدراتنا على توفير تطبيقات تكنولوجية متطورة، فيما يتمتع 

بها جمهور المشتركين في العالم.

 وأوضح أن إدارة المجموعة وكافة طواقمها حرصت على تطوير 
القطاعات  مختلف  وتطور  ينسجم  بما  مستمر  بشكل  خدماتها 
من  المجموعة  كّثفت شركات  كما  المتنوعة،  الشرائح  واحتياجات 
متطلبات مشتركيها في  تلبية  تراعي  التي  التشجيعية  حمالتها 
الخدمات  طرح  فواصلت  الصعبة،  االقتصادية  الظروف  ظل 
الثابت والخليوي واإلنترنت، وذلك  الخط  والحمالت في خدمات 
الشرائح من االستفادة  لمختلف  بمعايير دولية وبشروط تسمح 

من الخدمات.

تكنولوجيا  بتقديم  التزامها  المجموعة  “تواصل  العكر  وأضاف 
متميزة لتطوير قطاعات هامة في فلسطين ، وبما ُيسهم في 
السيما  المؤسسات  مختلف  مع  وبالشراكة  التنموية  العملية 
المجموعة  مواصلة  إلى  الفتًا  واألهلي،  العام  القطاعين  في 
المتقدمة  التكنولوجيا  توظيف  على  تركز  تنموية  برامج  توفير 
المنشود  التطور  وتحقيق  فلسطين  في  التنمية  مسيرة  لتعزيز 
والتكنولوجيا  التعليم  استراتيجية السيما قطاعات  في قطاعات 
في  تسهم  لمشاريع  دعمها  المجموعة  واصلت  كما  والصحة. 
تمكين المجتمع الفلسطيني من الصمود في مواجهة التحديات، 
فلسطين  في  والمعرفي  الثقافي  الموروث  دعم  جانب  إلى 
بناء  لمواصة  وتأهيلها  القادمة  األجيال  تمكين  أجل  من  وذلك 

مؤسسات وأركان الدولة الفلسطينية”.

من الجدير ذكره ان المبلغ االجمالي لالرباح التي سيتم توزيعها 
التوزيع ستبدأ  اردني وان عملية  66 ملبون دينار  سيبلغ حوالي 

خالل االسابيع القليلة القادمة و سيتم االعالن عنها في حينه.



 وقعت مجموعة االتصاالت مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية »بيتا، اتفاقية تعاون إلطالق مشروع مالئمة 
بحضور  وذلك  الخاص،  القطاع  واالتصاالت الحتياجات  المعلومات  تكنولوجيا  الفلسطيني في قطاع  الجامعي  التعليم 
د. مشهور أبو دقة الرئيس التنفيذي التحاد انظمة المعلومات الفلسطينية »  بيتا »، وسماح أبو عون حمد مدير عام 

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية وعماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة بمجموعة االتصاالت .

وقالت سماح ابوعون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية » نهتم في مجموعة االتصاالت 
بدعم المشاريع التنموية التي ُتعنى بتنمية مهارات قطاع الشباب وتطويرها،و خصوصًا في مجال تكنولوجيا المعلومات 
و  تغيرات  إجراء  ُتحتم  أصبحت  المعرفة  على  المبنية  المعلومات  ثورة  و  التكنولوجية  الثورة  إن  مضيفة  واالتصاالت«، 
تحوالت كبيرة على النظام التعليمي،   وذلك ليواءم المستجدات العالمية في مجاالت تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت 

و الثورة الرقمية، و بالتالي الحد من بطالة خريجي مؤسسات التعليم  العالي. 

و أشاد عماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة في مجموعة االتصاالت بالعالقة اإلستراتيجية التي تجمع ما بين مجموعة 
االتصاالت وبيتا والتي ُتخصص لدعم مشاريع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في فلسطين ، مشيرًا إلى أهمية 
تطبيق سياسة مالئمة التعليم الجامعي في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من خالل اجراء البحوث والدراسات 
من  الحد  وبالتالي  العمل،  سوق  متطلبات  و  التعليم  مخرجات  بين  التوزان  لتخطيط  العمل  سوق  متطلبات  تهم  التي 
المشكالت المتعلقة بالموارد البشرية و كفاءتها ، مضيفًا مما سيساهم في عملية النمو االقتصادي  والحد من البطالة 

في مجتمعنا الفلسطيني.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية و اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية 

» بيتا« تقومان بإطالق مشروع مالئمة التعليم الجامعي الفلسطيني في قطاع 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحتياجات القطاع الخاص



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

المجالس القروية الختيار هؤالء الطالب.

التنموية  برامجها  المجموعة وضمن  أن  المجتمعية »  للتنمية  أبو عون حمد مدير عام مؤسسة مجموعة االتصاالت  وقالت سماح 
ومجتمعنا  شعبنا  تجاه  مسؤوليتنا  من  يتجزأ  ال  جزء  ألنه  به  والنهوض  التعليم  مسيرة  دعم  ستواصل  المجتمعية  ومسؤوليتها 
الفلسطيني، وذلك من خالل العمل بالشراكة مع المؤسسات الرسمية ووزارة التربية والتعليم العالي و التي كانت حاضرة للقاء و 
ثمنت جهود المجموعة في دعم قطاع التعليم، من خالل تحفيز الطلبة على طلب العلم والمعرفة، والمساهمة في التخفيف من 

العبء المادي عن كاهل طلبة الجامعات وأسرهم.

وأضافت أبو عون حمد« سيكون هذا اللقاء بمثابة تقييم للمرحلة األولى ، لمناقشة إيجابيات و سلبيات التجربة من خالل مجموعات 
عمل تحت إشراف د. طالب ادكيدك خبير واستشاري في األمور التعليمية، مشيرة إلى انه سيقوم بإلقاء محاضرة لتوعية الطالب 
المتطوعين  بطرق التدريس الصحيحة و إيصال المعلومات بشكل سهل و سلس للطالب الذين يعانون من ضعف أكاديمي، مما 

سيساعدهم على رفع درجة التحصيل العلمي . 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية ُتنفذ لقاءا مركزيا ثانيا من خالل  مبادرة “ من طالب 

إلى طالب” ضمن برنامج المجموعة للمنح الجامعية 



جمعية  بدعم  االتصاالت  مجموعة  قامت 
الخيرية في بيت ساحور، و ذلك من  مالذ 
ومشاكل  النطق  عالج  وحدة  تجهيز  خالل 
شريحة  لدعم  للجمعية،  التابعة  الكالم 
والذين  الخاصة  االحتياجات  ذوي  األطفال 
يعانون من مشاكل في النطق، لتمكنيهم 
من االنسجام في المجتمع والتواصل مع 
غادة  من  كل  االتفاقية  وقع  و   ، ذويهم 
وعماد  الخيرية  مالذ  جمعية  رئيسة  اسحق 
في  العامة  العالقات  إدارة  مدير  اللحام 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تقوم بدعم تجهيز وحدة عالج النطق ومشاكل 

الكالم التابعة لجمعية مالذ الخيرية

مجموعة االتصاالت تمول مشروع إقامة حديقة لنادي سلوان الرياضي

قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع اتفاقية تمويل مشروع إقامة حديقة  لألطفال في ساحة نادي سلوان الرياضي وقع االتفاقية 
عماد اللحام مدير إدارة العالقات العامة  للمجموعة و احمد الرويضي بصفته رئيس نادي سلوان الرياضي ويأتي هذا الدعم دعما 

للصمود المؤسسات المقدسية وخوفًا من مصادرة هذه الحديقة.



مجموعة االتصاالت تسلم كرسي كهربائي لطفله من ذوي االحتياجات الخاصة

مجموعة االتصاالت ترعى معرض القرطاسية السنوي في جامعة النجاح 

الوطنية بالتعاون مع مجلس طلبة جامعة النجاح الوطنية



فعاليات وانشطة نادي ومركز تدريب 

مجموعة االتصاالت



بالتل  تعلن عن اسماء الفائزين بالسحب الرابع واألخير لحملة 
»ال تتفاجأ كثير ...مع »بالتل« كل شي بصير«



حمـــــالت بالـــــتل

أعلنت “بالتل” عن إطالقها لحملة جديدة خاصة بمشتركي خدمة 
خط النفاذ ADSL Access بعنوان “بالسرعة طير... وما تدفع كتير«.

وصرح عبد المجيد ملحم مدير عام شركة االتصاالت الفلسطينية 
 ADSL بالتل« أن الحملة جاءت لتشجيع مشتركي خدمة خط النفاذ«
الخاصة  النفاذ  خطوط  سرعات  رفع  على  والجدد  الحاليين   Access

بهم والتمتع بسرعات اعلى.

فقط  4 شيكل  بـ  السرعة  بمضاعفة  المشترك سيتمتع  أن  حيث  
عن  الحالية  السرعة  رسوم  على  تضاف  شهرية  اشتراك  كرسوم 
المستفيدة  الفئة  المطلوبة.  للسرعة  وصواًل  بها  يمر  سرعة  كل 
من الحملة جميع مشتركي خدمة خط النفاذ ADSL Access للفئة 
المنزلية بنظام الفاتورة بنسبة مشاركة  1:24 أو1:12. و باالمكان 
االشتراك بالحملة من خالل زيارة اقرب مركز اتصاالت او االتصال 
على الرقم 199 مجانًا من الهاتف الثابت او زيارة اقرب مزود خدمة 
واالستفسار  المعلومات  من  وللمزيد  ومعتمد،  مرخص  انترنت 
االلكترونيwww.paltel.ps  مع  الشركة  موقع  زيارة  باالمكان 
العلم أن االشتراك بالحملة يبدأ من تاريخ 2014/2/9 حتى 2014/3/9 

و تستمر مزاياها حتى تاريخ 2014/6/30

»بالتل« تمنح مشتركيها فرصة مضاعفة سرعات خط النفاذ 

بالتل تطلق حملة االحتفال بوصول 

عدد معجبي صفحة التواصل 

االجتماعي الفيسبوك الى 

500,000 معجبًا 



جوال ترعى مبادرة االبداع الفلسطيني

قامت جوال برعاية مبادرة االبداع الفلسطيني والتي أقيمت في جامعة القدس المفتوحة، لتفعيل دور خريجي كلية التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية

مقابالت تدريب برنامج انا جوال

بدات جوال بمقابلة طلبة الجامعات المشاركة في برنامج »انا جوال« والبالغ عددهم 7 جامعات فلسطينية، مستهدفة بذلك طلبة 
كلية التجارة واالقتصادة وكلية تكنولوجيا المعلومات، الختيارهم ضمن فريق »انا جوال« المشارك في النسخة السابعة للبرنامج

جوال لبرنامج هنا البلد

قامت جوال بالترويج لحملة »هنا البلد« باستهداف اكبر عدد ممكن من المشتركين لالنضمام الى الحملة، مما كان له االثر الكبير 
باستقطاب العدد االكبر من المشتركين للحملة



حمـــــالت جــــــــّوال



حضارة تواصل تنفيذ فعاليات 
علمية في مختلف مدارس الوطن  

حضارة تواصل نشاطاتها في فعاليات مؤسسة 
علمية  تجارب  بتقديم  تمثلت  ،والتي  البيروني 
على مستوى محافظات الوطن حيث تم تنفيذ 
مختلف  في  مدرسة  عشر  ثالثة  في  النشاط 
من  مجموعة  النشاطات  وتخلل   ، المحافظات 
باالستخدام  للتعريف  حضارة  لشركة  الفعاليات 
المضافة  الخدمات  من  وغيرها  لالنترنت  اآلمن 

التي تقدمها الشركة  

حضارة  ترعى مؤتمر »حملة مكافحة 
المواقع االباحية«

االباحية  المواقع  مكافحة  حملة  مؤتمر  برعاية  حضارة  قامت 
باب  من  المشاركة  هذه  وتأتي   ، الوطنية  النجاح  جامعة  في 
توعية الشباب باالستخدام اآلمن لالنترنت،حيث تم التعريف 

بخدمة آمان ومدى اهميتها في توفير تصفح آمن 

حضارة تروج لحملة »كويك نت«
طولكرم  مدينة  قرى  في  ميدانية  جولة  بعمل  حضارة  قامت 
وذلك للترويج لحملة كويك نت التي اطلقتها الشهر الماضي 
السرعات  مختلف  على  مميزة  اسعار  بتقديم  الحملة  تمثلت 
والجدد  الحاليين  المشتركين  لتحفيز  النشاطات  هذه  وتأتي 

لالطالع على آخر مستجدات وأخبار حضارة  



ريتش تنظم حملة للتبرع بالدم حيث تم التبرع ب 32 وحدة دم 
لبنك الدم  بفرعيها في رام الله ونابلس

مشاركة ريتش  في ورشة عمل حول توظيف ذوي االحتياجات 

الخاصة في فندق الموفنبيك في رام الله .



عالقات المســــــتثمرين:

أداء سهم المجموعة خالل شباط 2013 

6.50 سعر إغالق السهم )دينار أردني()2014/02/28(

6.68 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني()2014/01/31(

1,206,717,006 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

6.70 أعلى سعر تداول )دينار أردني()خالل شباط/2014(

6.40 أدنى سعر تداول )دينار أردني()خالل شباط/2014(

837 عدد العقود )خالل شباط/2014(

1,587,629 حجم التداول )خالل شباط/2014(

14,621,839.31 قيمة التداول )دوالر أمريكي()خالل شباط/2014(

1.21% معدل دوران السهم

9.32 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.70 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

أهم أخبار السوق المالي خالل شباط 2014

حصلت هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على   •  
أسواق المال )أيوسكو( وهي أرفع جسم مهني عالمي في مجال الرقابة واإلشراف على أسواق المال.

أفصحت الشركات المدرجة عن بياناتها المالية الختامية األولية للعام 2013، حيث تظهر النتائج األولية تحقيق   •  
36 شركة أرباحًا في العام 2013، تصدرتها االتصاالت الفلسطينية )PALTEL( بأرباح صافية بعد الضريبة بلغت 

91,827,000 دينار أردني.

تم توقيع اتفاقية إدراج الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار “أيبك” في بورصة فلسطين في   •  
2014/04/26، على أن يتم بدء تداول أسهمها اعتبارًا من يوم األحد الموافق 2014/03/02، وبذلك تكون 

الشركة العربية الفلسطينية لالستثمار “أيبك” التي ُأدرجت ضمن قطاع االستثمار ورمز تداولها )APIC(، أول 
شركة ُتدرج لهذا العام، ليرتفع عدد الشركات المدرجة إلى 50 شركة.


