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وزير االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات يزور مقر رشكة ريتش 

قــام وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات أ.د عــالم مــوىس بزيــارة ملقــر رشكــة ريتــش لالتصــال 

املتخصــص يف رام اللــه، وكان يف اســتقباله الرئيــس التنفيــذي ملجموعــة االتصــاالت الفلســطينية عــّار 

العكــر، ومديــر عــام رشكــة ريتــش غســان عنبتــاوي، ومديــر العالقــات العامــة ملجموعــة االتصــاالت عــاد 

ــة ــي الرشك ــن موظف ــدد م ــم اإلداري وع ــام، والطاق اللح

ــد  ــا، وتأكي ــي تقدمه ــات الت ــى الخدم ــالع ع ــار اإلط ــأيت يف إط ــة ت ــه للرشك ــى أن زيارت ــوىس ع ــد م  واك

التعــاون والتكامــل بــن القطاعــن العــام والخــاص، وأعــرب عــن اعتــزازه برشكــة ريتش كرشكــة وطنيــة، وكأول 

مركــز اتصــال متخصــص يف فلســطن، ومســتوى األداء الــذي يعمــل فيــه املركــز، كــا و قــام بجولــة يف 

أقســام املركــز املختلفــة، واطلــع عــى طبيعــة عملــه والخدمــات املتميــزة التــي يقدمهــا، وتــم تقديــم 

عــرض تفصيــي عــن الرشكــة و الخدمــات التــي تقدمهــا للجمهــور

وتحــدث وزيــر االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات عــن التجربــة التــي تعاونــت فيهــا وزارة االتصــاالت و 

ــوزارة،  ــاص بال ــكاوى الخ ــط الش ــئولية إدارة خ ــوىل مس ــث تت ــش حي ــة ريت ــع رشك ــات م ــا املعلوم تكنولوجي

والتعامــل مــع مختلــف شــكاوى املواطنــن وكانــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومــات قــد وقعــت مــع 

ريتــش اتفاقيــة تعــاون يف إبريل/نيســان 2010 تقــي بتــويل رشكــة ريتــش التعامــل مــع خــط الشــكاوى 

ــم  ــش باس ــة ريت ــي رشك ــل موظف ــن قب ــن م ــات املواطن ــتقبال مكامل ــم اس ــث يت ــوزارة 131، حي ــاص بال الخ

الــوزارة وبالنيابــة عنهــا، و شــدد عــى رضورة ان تحــذو باقــي الــوزارت الحكوميــة حــذو وزارة االتصــاالت وان 

تخــوض التجربــة، مــن خــالل تســخر التكنولوجيــا الحديثــة يف تســهيل اداء العمــل و توفــر ســبل الرفاهيــة 

ــن للمواطن
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للعام السادس عى التوايل

الرتبيــة  بالرشاكــة مــع وزارة  400 منحــة دراســية  تــوزّع  االتصــاالت  مجموعــة 

الجامعيــة للمنــح  االتصــاالت  برنامــج مجموعــة  العــايل ضمــن  والتعليــم 

أعلنــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أســاء الطلبــة الفائزيــن يف برنامــج املجموعــة 

للمنــح الجامعيــة للعــام 2015 والــذي تنفــذه مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة 

ــم  ــة والتعلي ــع وزارة الرتبي ــة م ــوايل ، وبرشاك ــى الت ــة ع ــنة السادس ــة للس املجتمعي

ــل  ــالل حف ــن خ ــة املتفوق ــى الطلب ــية ع ــة دراس ــع 400 منح ــّم توزي ــث ت ــايل، حي الع

ــة  ــر تقني ــزة ع ــاع غ ــه و قط ــة  رام الل ــك  مبدين ــدق املوفنبي ــة يف فن ــه املجموع نظمت

الفيديــو كونفــرس، بحضــور وزيــر الرتبيــة والتعليــم العــايل د. صــري صيــدم ، والرئيــس 

ــر .  ــار العك ــاالت ع ــة االتص ــذي ملجموع التنفي

 وســلّم  الحضــور، الطلبــة الفائزيــن شــهادات املنــح  خــالل الحفــل ، والــذي تخللــه عــرض 

لفيلــم حــول برنامــج املنــح الجامعيــة منــذ اطالقــه عــام 2010  ، كــا تضمــن فقــرة فنيــة 

لفرقــة عشــاق الشــيخ امــام.
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مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم جمعية اصدقاء مرىض الثالسيميا - غزة

من خالل متويل مرشوع اعادة تاهيل وتجهيز الوحدة العالجية ملرىض الثالسيميا يف مجمع الشفاء الطبي  

قامــت مجموعــة االتصــاالت بدعــم جميعــة اصدقــاء مــرىض الثالســيميا يف قطــاع غــزة ،وذلــك مــن خــالل 

متويــل مــرشوع اعــادة تأهيــل وتجهيــز الوحــدة العالجيــة الخاصــة مبــرىض الثالســيميا التابعــة ملجمــع 

الشــفاء الطبــي، والتــي تختــص بتقديــم العــالج الــالزم ملــرىض الثالســيميا ، وقــام بتوقيــع  االتفاقيــة كالً 

مــن الدكتــور بشــار الكرمــي رئيــس جمعيــة اصدقــاء مــرىض الثالســيميا وعــاد اللحــام مديــر عــام ادارة 

العالقــات العامــة يف مجموعــة االتصــاالت 
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إنعاش األرسة ومسرة خمسن عاما

من العمل التطوعي والخري

احتفلــت جمعيــة إنعــاش األرسة مؤخــرا مبــرور خمســن عامــا عــى تأسيســها منــذ عــام 1965، عــى يــد مجموعــة مــن 

املتطوعــات املناضــالت الفلســطينيات اللــوايت وهــن أعارهــن يف ســبيل شــعبنا الفلســطيني وتعزيــز صمــوده ودعم 

النضــال نحــو الحريــة واالســتقالل، وقــد حــر االحتفــال الــذي اقيــم يف قــر رام اللــه الثقــايف حشــد غفــر مــن أصدقــاء 

الجمعيــة واملؤمنــون برســالتها باإلضافــة إىل ممثلــن عــن الــرشكات والهيئــات املحليــة والقــوى الوطنيــة. وقــد دعــت 

عريفتــا االحتفــال الســيدتان لبنــى كاتبــة طوقــان ونــورة التجــاين صوفــان الجمهــور لتكريــم شــهداء شــعبنا بالوقــوف 

للســالم الوطنــي وقــراءة الفاتحــة

ــث  ــة؛ حي ــاش األرسة املتواضع ــات إنع ــول بداي ــث ح ــد الحدي ــارف العم ــدة الع ــيدة فري ــة الس ــة الجمعي ــتهلت رئيس واس

ــات  ــيدات املتطوع ــالص الس ــدؤوب وإخ ــاد وال ــل الج ــر أن العم ــرة، غ ــة الب ــن يف مدين ــة يف غرفت ــت الجمعي تأسس

ــن  ــر م ــاين وأك ــس مب ــن إىل خم ــن الغرفت ــن هات ــا الله-حّول ــل –رحمه ــل ام خلي ــميحة خلي ــة س ــة األم املؤسس وهم

خمســة وعرشيــن خدمــة وقســم، وامتــد خــر إنعــاش األرسة ليطــال اآلالف مــن األرس الفلســطينية التــي أنهكهــا االحتــالل 

ــق عيشــها وصــادر ارضهــا واعتقــل أبنائهــا وضيّ

وأشــارت العمــد يف كلمتهــا إىل أن الجمعيــة خاضــت الصعــاب وتحــدت كافــة املعيقــات ومنهــا االحتــالل وقلــة املــوارد 

املاديــة واســتطاعت ان تتكاتــف مــع ذوي األيــدي البيضــاء واملؤسســات املحليــة لتعزيــز الصمــود ودعــم األرس واملــرأة 

والطفــل وحفــظ الــرتاث، ووجهــت العمــد شــكرا خاصــا ملجموعــة االتصــاالت الفلســطينية - بــال تــل - والتــي رعــت الحفــل، 

ــن  ــددا م ــور ع ــدي الجمه ــن ي ــد ب ــت العم ــرة. ووضع ــة الب ــه وبلدي ــة رام الل ــي وبلدي ــة مرسوج ــة اىل رشك باإلضاف

اإلحصــاءات واألرقــام التــي تلخــص جــزءاً مــن مســرة الجمعيــة
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غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة قلقيلية تكرم 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

مجموعة االتصاالت تتفقد جمعية الهالل األحمر 

طولكرم )بيت االيتام( بعد حملة ضلك شايف حلمك

مجموعة االتصاالت تدعم جمعية الوفاء الخرية لرعاية املسنن

قامــت مجموعــة االتصــاالت باملســاهمة يف دعــم جمعيــة الوفــاء الخريــة لرعايــة املســنن يف ســلفيت  ، مــن خــالل 

توقيــع اتفاقيــة املســاعدة يف تأهيــل غــرف إضافيــة الســتيعاب نــزالء جــدد. وكان الهــدف مــن املــرشوع خدمــة قطــاع 

املســنن يف محافظــة ســلفيت والنهــوض بواقــع املجتمــع الفلســطيني ملواجهــة التحديــات مــن خــالل دعــم إعــادة 

تأهيــل غــرف إضافيــة الســتيعاب نــزالء جــدد
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مجموعة االتصاالت تدعم بلدية عنبتا

قامــت مجموعــة االتصــاالت باملســاهمة يف دعــم بلديــة عنبتــا، مــن خــالل توقيــع إتفاقيــة متويــل إعــادة تأهيل 

وتأثيــث قاعــة البلديــة. وهــدف  املــرشوع اىل تجهيــز قاعــة بلديــة عنبتــا لتتمكــن البلديــة مــن عقــد اللقــاءات 

املجتمعيــة مــع املواطنــن وعقــد ورش العمــل والــدورات التدريبيــة واللقــاءات التوعويــة والصحيــة وإحتفــاالت 

ــع  ــة وجم ــدوات الخري ــد الن ــة لعق ــة باالضاف ــات املحلي ــمية ولقــاءات الهييئ ــود الرس ــم وإســتقبال الوف التكري

الترعــات

مجموعة االتصاالت تدعم جمعية أبناء الريف- فحمة

ــع  ــالل توقي ــن خ ــة، م ــة- فحم ــف الخري ــاء الري ــة أبن ــم جمعي ــاهمة يف دع ــاالت باملس ــة االتص ــت مجموع قام

إتفاقيــة تزويــد مركــز صحــي فحمــة بجهــاز فحــص الــدم. وكان الهــدف مــن املــرشوع تطويــر املختــر الصحــي 

ــة  ــة املختلف ــات املخري ــة الفحوص ــراء كاف ــك الج ــدم وذل ــص ال ــاز فح ــر جه ــالل توف ــن خ ــة  م ــادة القري لعي

وتوفــر ســبل الراحــة  للمواطنــن مــن خــالل تســهيل وصــول القــرى االخــرى. ويهــدف التــرع باملختــر الصحــي 

لعيــادة القريــة ايقــاف تكبــد املواطنــن عنــاء الســفر واملواصــالت للوصــول ملختــرات محافظــة جنــن، وكذلــك 

التســهيل عــى النســاء والســيا الحوامــل واألطفــال مــن تكبــد عنــاء الســفر
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مجموعة االتصاالت تدعم بلدية سلفيت 

باملســاهمة  الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة  قامــت 

لتكنولوجيــا  بلديــة ســلفيت- مركــز ســلفيت  يف دعــم 

خدمــة  اىل  املــرشوع   ويهــدف  رساج،  املعلومــات- 

مــن  املجــاورة  والقــرى  ســلفيت  محافظــة  أهــايل 

ــع  ــع املجتم ــوض بواق ــاء والنه ــباب والنس ــال والش األطف

الفلســطيني ملواجهــة التحديــات مــن خــالل تفعيــل مركــز 

رساج لتكنولوجيــا املعلومــات. املــرشوع ســيخدم اآلف 

ــن  ــاء م ــن النس ــباب ومتك ــال والش ــن األطف ــن م املواطن

خــالل الــدورات وعقــد ورش العمــل التــي يعقدهــا املركــز يف مجــال الحاســوب واالنرتنــت ودورات الســكرتاريا واملحادثــه 

وتشــغيل النســاء ويقــدم الخدمــة لحــوايل 60 ألــف مواطــن مــن محافظــة ســلفيت

التعــاون  جمعيــة  تدعــم  االتصــاالت  مجموعــة 

رافــات يف  املجتمعيــة  للتنميــة 

قامــت مجموعــة االتصــاالت باملســاهمة يف دعــم جمعية 

ــع  ــالل توقي ــن خ ــات، م ــة-  راف ــة املجتمعي ــاون للتنمي التع

ــاين  ــدة مب ــن ع ــع م ــم مجم ــاعدة يف ترمي اتفاقية املس

ــة  ــرشوع اىل خدم ــدف امل ــاء. ويه ــر النس ــة وتطوي لخدم

أهــايل بلــدة رافــات مبســاعدتهم مبــرشوع ترميــم مبنــى 

قديــم يف وســط البلــدة الســتخدامة كمقــر لجمعيــة 

التعــاون للتنميــة املجتمعيــة يتــم فيــه تقديــم الخدمــات 

ــادة  ــة يف القي ــرأة الريفي ــارات امل ــز مه ــة ولتعزي ــية واإلجتاعي ــاة السياس ــرأة يف الحي ــاركة امل ــادة مش ــاء وزي للنس

ــة  يف  ــة رواق املتخصص ــالل مؤسس ــن خ ــك م ــم ذل ــن وت ــر قدراته ــي لتطوي ــاد النف ــة اإلرش ــر خدم ــال وتوف واإلتص

ــة ــة واالثري ــاين القدمي ــم املب ترمي

الزهــراء  جمعيــة  تدعــم  االتصــاالت  مجموعــة 

النســائية الخريــة 

قامــت مجموعــة االتصــاالت باملســاهمة يف دعــم جمعية 

نابلــس.  عســكر_  مخيــم  النســائية-  الخريــة  الزهــراء 

ــراء  ــن الفق ــة املواطن ــرشوع خدم ــن امل ــدف م وكان اله

الجديــد  عســكر  مبخيــم  الفقــرة  واألرس  واملعاقــن 

لضــان  الصحيــة  الغذائيــة  باملــواد  دعمهــم  وتأمــن 

مكافحــة اإلضطهــاد والفقــر والتهميــش وتأمــن إحتياجات 

املواطنــن الروريــة يف املجتمــع الفلســطيني
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مجموعة االتصاالت الفلسطينية الراعي الرئيي السبوع فلسطن التكنولوجي »اكسبوتك 2015« 

للسنة الثانية عرشة عى التوايل

اعلنــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية عــن رعايتهــا الرئيســية لفعاليــات اســبوع فلســطن التكنولوجــي الثــاين عــرش 

ــزة،  ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــن الضف ــر 2015 يف كل م ــن 5-8/اكتوب ــا ب ــرتة م ــن الف ــيعقد م ــذي س ــبوتك 2015«، وال »اكس

ــة  ــات الوطني ــن املؤسس ــة م ــاركة نخب ــك مبش ــا«، وذل ــطينية« بيت ــات الفلس ــة املعلوم ــاد رشكات أنظم ــه اتح وينظم

ــراء ــة والخ ــرشكات العاملي ــن ال ــدد م ــة، وع والدولي

ــر  ــي، املؤمت ــرض التكنولوج ــامالً املع ــة( ش ــطن ذكي ــعار )فلس ــت ش ــام تح ــذا الع ــبوتك له ــرض اكس ــد مع ــذا ويعق ه

ــم  ــث تض ــطن، حي ــتوى فلس ــى مس ــرة ع ــاين وألول م ــا الث ــد لعامه ــي تعق ــة والت ــابقة الرقمي ــي واملس التكنولوج

ــرار،  ــاب الق ــوزراء واصح ــال وال ــال االع ــتوى رج ــى مس ــة ع ــات الحواري ــن الجلس ــدداً م ــي ع ــر التكنولوج ــدة املؤمت اجن

ــن،  ــن ومهندس ــن مرمج ــاالت م ــا و االتص ــاع التكنولوجي ــن يف قط ــتوى العامل ــى مس ــة ع ــات تقني ــة اىل جلس اضاف

كــا وســيتم تنــاول مجموعــة مــن املحــاور الرئيســية والتــي تركــز عــى اهميــة االنتشــار التقنــي واالســتخدام الرقمــي 

والتغيــرات عــى جميــع الجوانــب املرتبطــة بــه مبــا يعكــس منتجــات الــرشكات وخدماتهــم املتعلقــة بخدمــة القطاعــات 

االخــرى واســتهداف املســتهلكن نحــو حيــاة اســهل واذىك ومــن امثلتهــا: التحــول الرقمــي واالندمــاج الرقمــي
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وفد من مجموعة االتصاالت يزور 

بلدية الزبابدة - جنن

وفد من مجموعة االتصاالت يزور 

بلدية عزون- قلقيلية

وفد من مجموعة االتصاالت يزور 

الغرفة التجارية - طولكرم
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مجموعة االتصاالت توقع  اتفاقية مع

جمعية إعار للتنمية والتأهيل

لتجهيز وحدة العلوم الذكية لصعوبات السمع و التعلم

مجموعة االتصاالت تدعم

مركز حيدر عبد الشايف للثقافة والفنون لدعم أنشطة املركز
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مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم “جمعية بنك الدم املركزي”

من خالل تجهيز صالة الترع بالدم  التابعة للجميعة

قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وجمعيــة بنــك الــدم املركــزي بتوقيــع اتفاقيــة لدعــم 

تجهيــز صالــة التــرع بالــدم باملبنــى الجديــد للجمعيــة، ووقــع االتفاقيــة كل مــن عــاد اللحــام مديــر 

إدارة العالقــات العامــة مبجموعــة االتصــاالت الفلســطينية والدكتــور زيــاد شــعت رئيــس مجلــس إدارة 

ــزة ــطينية بغ ــاالت الفلس ــة االتص ــدراء رشكات مجموع ــور م ــة، وبحض الجمعي
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أنشطة وفعاليات نادي ومركز مجموعة االتصاالت
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 »بالتل« تطلق حملة للمتزوجني الجدد لرتكيب خط النت فائق الرسعة 

ــس  ــو العراي ــوان »رش ــت، بعن ــف الثاب ــة الهات ــة وخدم ــق الرسع ــت فائ ــط الن ــة خ ــات خدم ــة لرتكيب ــل« حمل ــت  »بالت اطلق

ــدد. ــن الج ــة للمتزوج ــا«، واملخصص ــن عن ــة م ــة هدي ــا احل ــورد والحن بال

ــة  ــتهدف فئ ــدة تس ــة الجدي ــم، أن الحمل ــن ملح ــطينية مع ــاالت الفلس ــة االتص ــام رشك ــر ع ــة رصح مدي ــا الحمل ــن مزاي وع

املتزوجــون الجــدد، وذلــك لتشــجيعهم لالســتفادة والتمتــع بخدمــة خــط النــت فائــق الرسعــة وخدمــة الهاتــف الثابت يف 

منزلهــم الجديــد مجانــاً، باإلضافــة للحصــول عــى عــدد مــن املزايــا االســتثنائية ومنهــا: رسعــة خــط النــت فائــق الرسعــة 

حتــى 4Mbps، و1000 دقيقــة محليــة شــهرياً، و100 دقيقــة دوليــة وخلويــة شــهرياً، واشــرتاك الشــهري لخدمــة خــط 

الهاتــف، جميــع هــذه املزايــا فقــط بـــ 55 شــيكل شــهرياً. وأكــد ملحــم أن املزايــا املقدمــة ضمــن الحملــة للعرســان الجدد 

ستشــمل أيضــاَ فرصــة لدخــول الســحب عــى 50,000 شــيكل لخمســة عرســان، حيــث تســتمر مــدة االســتفادة مــن مزايــا 

الحملــة مــن تاريــخ اكتــال طلــب الرتكيــب وحتــى 12 فاتــورة. لالشــرتاك واالســتفادة مــن مزايــا الحملــة ميكــن للعرســان 

الجــدد التوجــه القــرب معــرض اتصــاالت او زيــارة شــبكة موزعينــا املعتمديــن، وللمزيــد مــن املعلومــات ميكنهــم زيــارة 

موقعنــا االلكــرتوين
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OSN تطلق حملة جديد شهرين مجاناً عند 

االشرتاك لدى أحد معارض االتصاالت 

  أطلقــت الشــبكة التلفزيونيــة الرتفيهيــة OSN حملة خاصة 

بالعــودة للمــدارس، متنــح مشــرتكيها الجــدد شــهرين 

ــاً عنــد االشــرتاك لــدى أحــد معــارض االتصــاالت، حيــث  مجان

ــرتكن  ــة للمش ــا املخصص ــن املزاي ــدد م ــرض ع ــمل الع يش

الجــدد للتمتــع بالحصــول عــى اجهــزة مجانيــةـ وذلــك 

حســب الباقــة املختــارة. حيــث ميكــن االســتفادة مــن 

املزايــا الحملــة مبــارشة عنــد االشــرتاك لــدى أحــد معــارض 

ــاالت. االتص

»بالتل« تطلق حملة مبناسبة حلول عيد 

األضحى املبارك

ــن يف  ــرتكيها الحالي ــة مبش ــة خاص ــل« حمل ــت »بالت أطلق

خدمــة الهاتــف الثابــت مبناســبة حلــول عيــد االضحــى 

الحملــة  املبــارك بعنــوان »أحــى عيدية«.وعــن مزايــا 

ــل«  ــطينية »بالت ــاالت الفلس ــة االتص ــام رشك ــر ع ــد مدي أك

معــن ملحــم، انهــا متنــح املشــرتكن 100 دقيقــة محليــة 

وخلويــة ودوليــة فقــط بـــ 10 شــيكل. وعــن آليــة االشــرتاك 

التمتــع  املشــرتكن  بامــكان  ان  ملحــم  أكــد  بالحملــة؛ 

مــن  199 مجانــاً  الرقــم  االتصــال عــى  عنــد  بالدقائــق 

الهاتــف الثابــت، حيــث تبــدأ مــدة االســتفادة مــن الدقائــق 

مــن وقفــة عرفــة حتــى آخــر ايــام عيــد االضحــى املبــارك
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سنة اشرتاك خدمة خط النت فائق الرسعة مجاناً

»بالتل« تطلق حملة »عيش يا مان سنة باملجان«

اطلقــت رشكــة االتصــاالت الفلســطينية »بالتــل« 

ــا مــان... ســنة  حملــة جديــدة بعنــوان »عيــش ي

ملشــرتيك  الحملــة  تقــدم  حيــث  باملجــان«، 

»بالتــل« اشــرتاك شــهري مجــاين لخدمــة خــط 

النــت فائــق الرسعــة موزعــة شــهر مدفــوع 

ــة،  ــزام بالحمل ــدة االلت ــة م ــاين طيل ــهر مج وش

ــت  ــط الن ــف وخ ــط الهات ــب خ ــة إىل تركي باالضاف

ــاً ــة مجان ــق الرسع فائ

زيــارة  خــالل  مــن  بالحملــة  االشــرتاك  ميكــن 

اقــرب مركــز اتصــاالت أو شــبكة موزعــي »بالتــل« 

االنرتنــت  خدمــة  مــزوي  أحــد  أو  املعتمديــن 

ــاً  ــم 199 مجان ــى الرق ــال ع ــن أو االتص املرخص

ــت ــف الثاب ــن الهات م

استكاالً لحملة »عيش يا مان سنة باملجان«

»بالتل« تطلق مسابقة »عيش يا مان والهدايا نعف 

كان«

أطلقــت رشكــة االتصــاالت الفلســطينية »بالتــل« مســابقة 

ــا  ــى صفحته ــان« ع ــف ك ــا نع ــان والهداي ــا م ــش ي »عي

ــي  ــبوك، والت ــي الفيس ــل االجتاع ــع التواص ــى موق ع

ــة ــة وكتاب ــاركة الحمل ــة مش ــن بالصفح ــت املعجب مكن
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»بالتل« تعلن أساء الفائزين مبسابقة »عيش يا مان«

أعلنت »بالتل« عن اساء الفائزين يف مسابقة »عيش يا مان ...الهدايا نعف كان« عى صفحة الفيسبوك الخاصة بها، والتي تم اطالقها سابقاً 

ضمن حملة »عيش يامان...سنة باملجان«
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أعلنــت رشكــة االتصــاالت الفلســطينية عــن الفائزيــن بالســحب االول لحملــة التســديد اآليل »مشــرتك حــايل او جديــد مــع 

التســديد اآليل ... الــكل رح يســتفيد« 

بالتل تعلن عن الفائزين بحملة 

التسديد اآليل

»بالتل« تعلن أساء الفائزين »بشجع الفدايئ« عى 

صفحة الفيسبوك

أعلنــت »بالتــل« عــن اســاء الفائزيــن يف منشــور »شــجع الفــدايئ« 

ــم  ــا  لدع ــم اطالقه ــي ت ــا، والت ــة به ــبوك الخاص ــة الفيس ــى صفح ع

ــطيني ــي الفلس ــب الوطن ــجيع املنتخ وتش
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فريق جوال يرّوج لحزم »دواووين«الخاصة 

بتطبيقّي الفيس بوك والواتس آب يف جميع 

محافظات الضفة الغربية

رعاية مهرجان فلسطن الدويل

ألول مرة، كانت جوال الراعي الحري والرئيي 

ملهرجان فلسطن الدويل

تسليم السيارة السادسة ضمن حملة »الغايل للغايل«

جوال تسلّم الفائز األخر  بالسيارة السادسة ضمن حملة 

»الغايل للغايل«
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الرتويج لحملة »حبايبي حوليّي بالحزمة الدولية«

فريق جوال يرّوج لحملة »حبايبي حوليّي بالحزمة 

الدولية« الخاصة باالتصال الدويل

حفل تكريم الفائز ببطولة كأس فلسطن 2015

ــطن  ــة كأس فلس ــي لبطول ــي الرئي ــوال الراع ــت ج كان

ــدق  ــب يف فن ــز باللق ــج الفائ ــت بتتوي ــام 2015 واحتفل للع

ــاد  ــس االتح ــل رئي ــر الحف ــم، وح ــت لح ــارس باالس-بي الج

الفلســطيني لكــرة القــدم الســيد جريــل الرجــوب، ومديــر 

ــم ــد ملح ــد املجي ــيد عب ــوال الس ــة ج ــام رشك ع

افتتاح معرض جوال يف مدينة جنن

افتتحــت جــوال معرضــاً جديــداً لهــا يف مدينــة جنــن 

بحضــور مديــر عــام رشكــة جــوال الســيد عبــد املجيــد 

ومــدراء رشكات مجموعــة االتصــاالت، باإلضافــة إىل 

محافــظ جنــن اللــواء ابراهيــم رمضــان  والســيد منيــب 

املــري والعديــد مــن الشــخصيات االعتباريــة األخــرى
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الوطنيــة  النجــاح  جامعــة  يف  القرطاســية  أســبوع 

القــدس وجامعــة 

ــق  ــد، كان فري ــدرايس الجدي ــام ال ــة الع ــبة بداي مبناس

جــوال متواجــد ليشــارك طــالب جامعــة القــدس وجامعــة 

الهدايــا  بتوزيــع  وقــام  القرطاســية  أســبوع  النجــاح 

ــم عليه

يوم التوظيف السنوي يف جامعة النجاح الوطنية

شــاركت جــوال بيــوم التوظيــف الســنوي يف جامعــة 

النجــاح الوطنيــة والــذي أقيــم برعايــة رئيســية منهــا

مباراة فلسطن واإلمارات

شــاركت جــوال مشــجعي منتخبنــا يف مباراتــه 

أمــام منتخــب اإلمــارات أجــواء الحــاس وذلــك 

ضمــن تصفيــات كأس العــامل 2018 وتصفيــات كأس 

ــم.  ــا عليه ــع الهداي ــت بتوزي ــيا 2019 وقام آس
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أجواء مباريات الدوريات األوروبية

شــارك فريــق جــوال املشــجعن يف »رسيــة رام 

اللــه األوىل« أجــواء املباريــات الحاســية مــن خــالل 

ــم.  ــا عليه ــع الهداي توزي

حملة «بسدد آيل وبريّح حايل«

 رّوج فريق جوال لحملة »بسدد آيل وبريّح حايل« يف 

 معارض الرشكة يف الضفة الغربية

فعالية عيد األضحى املبارك

 شارك فريق جوال الناس فرحة العيد يف محافظاتنا 

املختلفة من خالل توزيع الهدايا عليهم وفعاليات 

عديدة لألطفال
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معرض القرطاسية يف جامعة القدس

مبناسبة بداية العام الدرايس الجديد 2016/2015، 

شارك فريق جوال طالب جامعة القدس معرض 

القرطاسية وقام بتوزيع الهدايا عليهم

حملة دعم الشهيد عي دوابشة – جامعة الخليل

برعاية رئيسية من جوال وبالتعاون مع مجلس طلبة 

جامعة الخليل إطلقت جوال حملة »الشهيد عي 

دوابشة« لدعم الطالب املحتاج

إفتتاح معرض رفح

افتتحت جوال معرضها يف مدينة رفح بحلته 

الجديدة بحضور العديد من الشخصيات االعتبارية 
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مهرجان »أرض كنعان«

قامــت رشكــة جــوال برعايــة مهرجــان الفلكلــور  »أرض كنعــان« الــذي 

ــن  ــد م ــع العدي ــذي جم ــه، وال ــا- رام الل ــن قيني ــة ع ــم يف قري أقي

ــة  ــة املختلف ــروض الفني ــة والع ــرق الدبك ــيقية وف ــرق املوس الف

  تسليم الرابح األول بالدراجة النارية

جوال تسلّم الرابح األول بالدراجة النارية »طريقك مليانة نقاط«
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حملة »طريقك مليانة نقاط«

ــك  ــة »طريق ــوال حمل ــة ج ــت رشك أطلق

مليانــة نقــاط« التــي تتيــح للمشــرتكن 

ــة  ــات ناري ــاط، ودراج ــن النق ــح مالي رب

أن  مبجــرد  القيمــة  الهدايــا  وآالف 

يقومــوا بشــحن رصيــد واالتصــال عــى 

 *#444 الرقــم 

حملة الحج »انرتنت ال محدود ودقائق 

مجانية«

ــت ال  ــج »انرتن ــة الح ــوال حمل ــت ج أطلق

محــدود ودقائــق مجانيــة« بحيــث توفر 

الحملــة لحجــاج بيــت اللــه الحــرام حزمة 

ــة إىل  ــال باإلضاف ــق اتص ــت ودقائ انرتن

تخفيــض عــى أســعار التجــوال، ليبقــوا 

ــة  ــالل تأدي ــل خ ــع األه ــل م ــى تواص ع

فريضــة الحــج بأفضــل األســعار
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حملة »بسدد آيل وبريح حايل«

ــة  ــة بخدم ــايل« الخاص ــح ح ــدد آيل وبري ــة »بس ــوال حمل ــت ج أطلق

ــدد  ــن والج ــرتكن الحالي ــة للمش ــح الحمل ــث تتي ــديد اآليل. بحي التس

»iPhone 6 « ــزة ــى أجه ــحب ع ــول الس ــة لدخ ــة فرص بالخدم

حملة »جهازك علينا«

أطلقــت جــوال حملــة »جهــازك علينــا« والتــي تشــمل جهــاز ورشيحــة 

ب 89 شــيكل 
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حملة »حبايبي حوليي بالحزمة الدولية«

ــة  ــة« الخاص ــة الدولي ــي بالحزم ــي حولي ــة »حبايب ــوال  حمل ــت ج أطلق

ــول  ــرتكن دخ ــح للمش ــعار وتتي ــل األس ــدويل بأفض ــال ال ــزم لالتص بح

ــا ــواحل أوروب ــى س ــة ع ــل بحري ــى رح ــحب ع الس
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حضارة تروج لباقات تربو نت

قامــت حضــارة بعمــل جولــة ميدانيــة يف مختلــف القرى يف 

محافظــات الوطــن وذلــك للرتويــج لباقــات تربــو نــت والتــي 

متثلــت بتقديــم اســعار مميــزة عــى مختلــف الرسعــات 

الحاليــن  املشــرتكن  لتحفيــز  النشــاطات  هــذه  ،وتــأيت 

ــارة   ــات حض ــروض وخدم ــر ع ــى آخ ــالع ع ــدد لالط والج
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حضارة تستمر يف اطالق مسابقتها االسبوعية

حضــارة تســتمر يف اطــالق مســابقتها عــى صفحــة التواصل 

االجتاعــي فيــس بــوك مــن خــالل تقديم مســابقة اســبوعية  

ــز  ــن الجوائ ــد م ــدم العدي ــئلة وتق ــن االس ــة م ــم مجموع تض

بــن رشكــة حضــارة ومســتخدمي  الصلــة  لزيــادة  وذلــك 

الفيســبوك واســتقطاب مشــرتكن جــدد، حيــث أحــرزت صفحــة 

ــاً  ــا ملحوظ ــراً  وتقدم ــاً كب ــرة  نجاح ــه االخ ــارة يف اآلون حض

ــي ــالم االجتاع ــبكات االع ــى ش ع
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حضارة تطلق مسابقة شهر أيلول 

ــة  ــى صفح ــهرية ع ــابقتها الش ــالق مس ــارة  بإط ــت حض قام

تضــم  حيــث  »فيســبوك«،  االجتاعــي  للتواصــل  حضــارة 

املســابقة مجموعــة مــن األســئلة و يقــوم املشــرتكون 

باإلجابــة عليهــا  ويتــم الحصــول عــى أشــهر انرتنــت مجانيــة 

ــة حضــارة. ويذكــر أن حضــارة تحــرص دامئــاً  ــن رشك ــة م مقدم

عــى أن تبقــى عــى تواصــل مــع مشــرتكيها خــالل شــبكات 

التواصــل االجتاعــي وغرهــا. و تعمــل بشــكل مســتمر عــى 

ــا  ــن خالله ــل م ــي يحص ــة والت ــابقات املتنوع ــالق املس اط

ــة ــهر املجاني ــز واألش ــن الجوائ ــد م ــى العدي ــرتكن ع املش
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عالقات املستثمرين

أداء سهم بالتل للفرتة خالل آب وأيلول 2015  

5.40  أدىن سعر تداول)دينار أردين(5.44 سعر إغالق السهم )دينار أردين(

688 عدد العقود5.45سعر اإلغالق السابق )دينار أردين(

582,964 حجم التداول1,009,929,309القيمة السوقية )دوالر أمرييك(

4,499,417.93قيمة التداول )دوالر أمرييك(5.58أعىل سعر تداول )دينار أردين(

احصائيات حول سهم بالتل )للفرتة من 2015/08/01 إىل 2015/09/30(

أسعار سهم بالتل

تداول سهم بالتل 

 
أداء السوق املايل خالل آب وأيلول 2015

عدد األسهم املتداولةعدد الصفقات
 قيمة األسهم املتداولة

)دوالر(
 الرشكات
املدرجة

 القيمة السوقية
)دوالر(

4,33422,360,82234,537,070493,056,613,108

أخبار السوق املايل خالل آب وأيلول 2015

أفصحــت االتصــاالت الفلســطينية )PALTEL( عــن بياناتهــا املاليــة نصــف الســنوية للعــام 2015 بأربــاح صافيــة بعــد الريبــة بقيمــة 42,677,000 	 

دينــار أردين

اســتحقت بورصــة فلســطن ترقيــة عــى مــؤرشات )Indices FTSE( العامليــة لتنتقــل البورصــة مــن قامئــة األســواق عــى »الئحــة املراقبــة« 	 

إىل )Frontier Market( يف أيلــول 2016


