


ناصر  صفاء  د.  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  وزيرة  أعلنت 
قامت  حيث  الدولي،  للبريد  التبادل  مركز  ببناء  البدء  عن  الدين 
محافظة  محافظ  الفتياني  ماجد  المهندس  من  وكال  الوزيرة، 
أريحا، وعمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت بوضع 
من  عدد  بحضور  أريحا،  مدينة  وذلك في  للمبنى  األساس  حجر 

مسؤولي الوزارة والمحافظة والبلدية ومجموعة االتصاالت.

لتمويل  العكر »إن مبادرتنا في مجموعة االتصاالت  أكد عمار  و 
تشييد مبنى مركز التبادل الدولي للبريد في فلسطين، لم تأِت 
من باب تنفيذنا لمسؤوليتنا والتزامنا تجاه مجتمعنا وتجاه مختلف 
القطاعات الحيوية في فلسطين فقط، وإنما أيضًا ألننا ندرك أن 
البريد هو صورة أخرى من صور االتصال والتواصل، ونحن في 
المجموعة ال نزال نتمّسك بشعارنا والتزامنا بأن نبني التواصل 
ليس داخل فلسطين فقط وإنما مع العالم أجمع، وكما نسعى 

د. ناصر الدين والعكر يضعان حجر األساس لمركز التبادل البريدي الدولي

الخارطة  على  تعزيز موقع فلسطين  المساهمة في  إلى  دومًا 
التكنولوجية العالمية، فإن هذا المركز ال شك سيسهم في تعزيز 

موقع فلسطين عالميًا وعلى خارطة البريد الدولي«.

وأضاف العكر “إن بريد أي دولة في العالم يعكس هوية وثقافة 
جزء  الدولة، وألننا  تقّدم هذه  على  يدل  كما  البلد وشعبه،  هذا 
هذه  تعزيز  في  نساهم  بأن  أيضًا  مهتمين  فإننا  فلسطين  من 
الهوية وفي المساهمة في رفعة دولة فلسطين، وأوضح العكر 
أّن المعيقات التي يضعها االحتالل تشكل تحديًا ملموسًا لتطوير 
كل من قطاع االتصاالت والتكنولوجيا وقطاع البريد الفلسطيني، 
مؤكدًا  “ال تزال هناك قضايا هامة مثل تحرير الترّددات الفلسطينية، 
وحصولنا على ترددات الجيلين الثالث والرابع لنتمكن من توظيف 

أحدث التقنيات في خدمات االتصاالت والتكنولوجيا”.



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

في المشفى.

استراتيجية  إطار  يندرج في  الدعم  هذا  أن  اللحام  عماد  أوضح  و 
مجموعة االتصاالت الفلسطينية للمسؤولية المجتمعية، والتي 

مجموعة االتصاالت تفتتح وحدة تنظير الجهاز الهضمي 

بالمستشفى األهلي في الخليل 

خّصصت جزءًا كبيرًا للمساهمة في تطوير القطاع الصحي في 
فلسطين، مؤكدًا »نسعى عبر رؤيتنا في دعم القطاع الصحي 
المرضى والمساهمة في رفع كفاءة  التخفيف من معاناة  إلى 
مستشفياتنا الفلسطينية في آٍن معًا، ونحن نؤمن أن المواطن 
حجم  وندرك  متطورة،  طبية  خدمات  يستحق  الفلسطيني 
القطاع والذي يواجه  المتزايدة في هذا  المتطلبات واالحتياجات 
تحديات كبيرة، لذا نواصل التزامنا تجاه دعم القطاع الصحي والذي 

ال يزال بحاجة إلى مزيد من الدعم«.

للقطاع الصحي  المجموعة تواصل دعمها  أّن  إلى  اللحام  وأشار 
تمويل  دعم  عبر  ذلك  كان  سواء  أوجه،  عدة  عبر  فلسطين  في 
خالل  من  أو  طبية،  مؤتمرات  رعاية  أو  طبية،  ومعدات  أجهزة 
تسخير أحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الطب على 
الوطنية  والمؤسسات  للمشافي  بها  والتبرع  العالم  مستوى 

والمراكز الطبية المتواجدة في مختلف أرجاء الوطن. 



مساهمة منها في تعزيز صمود اهالي االغوار الشمالية .. مجموعة 

االتصاالت الفلسطينية تفتتح مصنع التصنيع الغذائي في قرية العقبة 

مشروع  بافتتاح  االتصاالت   مجموعة  قامت 
تشطيبه  تم  الذي  الغذائي  التصنيع  مصنع 
بتمويل المجموعة . وجاء هذا الدعم  ايمانا منها 
االجتماعية  المسؤولية  في  الريادي  بدورها 
وتعزيز لصمود ابناء شعبنا في منطقة االغوار 
الخناق  وتضييق  التهميش  من  يعانون  الذين 
فرص  المشروع  هذا  سيوفر  حيث   ، عليهم 
عمل لمجموعة من نساء القرية كما سيساهم 
المشروع في توفير فرص عمل مباشرة وغير 
لها  المجاورة  والقرى  القرية  لسكان  مباشرة 
االولية  المواد  على  المصنع  سيحصل  حيث 
ثم  ومن  العقبة  بقرية  المحيطة  القرى  من 

تصدير منتجات المصنع لمدن الشمال.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية توقع اتفاقية رعاية مؤتمر بيت المقدس 

اإلسالمي الدولي الرابع

االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قام 
بيت  مؤتمر  رعاية  اتفاقية  بتوقيع  الفلسطينية 
وزارة  مع  الرابع  الدولي  اإلسالمي  المقدس 
األوقاف والشؤون الدينية ممثلة بمعالي الدكتور 
محمود الهباش وزير األوقاف والشؤون الدينية.



تخريج  حفل  فلسطين  شهداء  ألسر  الوطني  التجمع  نظم 
استهدفت  المهني  التدريب  مجال  في  دورات  لخمس 
مجموعة من أسر الشهداء في محافظات نابلس وطوباس 
البرامج  تنفيذ هذه  تم  وقد  وقلقيلية وسلفيت.  وطولكرم 
التدريبية بدعم من المجموعة. وشارك في حفل التخريج كل 
من الدكتور صبري صيدم  مستشار الرئيس محمود عباس 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لشؤون  مازن«  »أبو 
وعنان األتيرة نائبة محافظ محافظة نابلس وعماد اللحام مدير 
إدارة العالقات العامة في مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
ورائد عواد مدير دائرة المسؤولية االجتماعية في مجموعة 
األمين  صبيحات  محمد  والسيد  الفلسطينية  االتصاالت 
مصطفى  والسيد  الشهداء  ألسر  الوطني  للتجمع  العام 
لنقابات  العام  اإلتحاد  في  السالمة  دائرة  مسؤول  حنني 

التجمع الوطني ألسر الشهداء يخرج خمس دورات في التدريب المهني 

العمال باإلضافة للمشاركين في الدورات وذويهم من أسر 
الشهداء. ويأتي دعم المجموعة بتنظيم وإقامة مثل هذه 
الدورات بهدف مساعدة ذوي الشهداء المشاركين في هذه 
الدورات في خلق فرص عمل لهم وتسهيل عملية انخراطهم 
لذلك،  الالزمة  بالمهارات  تزويدهم  بعد  العمل  سوق  في 
التجمع  ينظمها  التي  الدورات  أهمية  على  يؤكد  ما  وهذا 
المرجوة  األهداف  تحقيق  يضمن  بما  المجموعة  وتدعمها 

منها.

هذا وقد قام التجمع الوطني ألسر الشهداء بتقديم دروع 
تقديرية للذين ساهموا بإنجاح هذه الدورات وهم: مجموعة 
العمل  ووزارة  صيدم،  والدكتور  الفلسطينية،  اإلتصاالت 

واإلتحاد العام لنقابات العمال.



مجموعة االتصاالت الفلسطينية توقع اتفاقية رعاية “مشروع تمكين أمهات 

األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة”  بالتعاون مع جمعية نفس للتمكين

مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية رعاية »مشروع تمكين أمهات األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة« والمنفذ من خالل 
جمعية نفس للتمكين/ مخيم الجلزون وهدف المشروع تعليم وتمكين أمهات األسرى والمعاقين على التعلم والتدرب على 

مهنة الخياطة مما يوفر لهم ولعوائلهم مصدر دخل مستمر يؤمن لهم حياة كريمة ومستقرة .



عالقات المســــــتثمرين:

أداء سهم المجموعة خالل أيار 2013 

4.82 سعر إغالق السهم )دينار أردني()كما في 31/05/2013(

4.78 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني()30/04/2013(

900,396,535 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

4.9 أعلى سعر تداول )دينار أردني()خالل أيار/2013(

4.74 أدنى سعر تداول )دينار أردني()خالل أيار/2013(

494 عدد العقود )خالل أيار/2013(

546,897 حجم التداول )خالل أيار/2013(

3,702,379.76 قيمة التداول )دوالر أمريكي()خالل أيار/2013(

0.42% معدل دوران السهم

7.77 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.39 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

أخبار المجموعة خالل أيار 2013

• عقد اجتماع مجلس اإلدارة في 2013/05/27، والذي تّم فيه المصادقة على البيانات المالية كما في 	
2013/04/30. يجدر بالذكر أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات مؤثرة على سهم الشركة خالل هذا االجتماع.

• استكمال عملية توزيع أرباح األسهم النقدية عن عام 2012 التي كانت قد بدأت بتاريخ 2013/04/16 من خالل 	
جميع فروع بنك القاهرة عمان في فلسطين واألردن.



افتتحت مجموعة االتصاالت  الفلسطينية ومؤسسة شركاء  في 
التنمية المستدامة   PSDبالشراكة مع الجامعة العربية االمريكية 
في  التعلم   محتوى  لتطوير  وحدتين   ، الوطنية   النجاح  وجامعة 
الجامعتين.   حضر كل من االفتتاحين  م. سماح حمد مدير عام 
أبو  أ.جواد   و  المجتمعية  للتمنية  مؤسسة مجموعة االتصاالت 
عون الرئيس التنفيذي لمؤسسة شركاء في التنمية المستدامة  
في   اإللكتروني  والتعلم  المحتوى  تطوير  قسم   مديرة  و 
نائب  الجامعتين  ممثلي  الى  باالضافة  جرار  صبا  أ.  المؤسسة 
نظام  أ.د.  المجتمعية  للشؤون  االمريكية  العربية  الجامعة  رئيس 
ذياب ومديرة التربية والتعليم في جنين أ. سالم الطاهر ونائب 
رئيس جامعة النجاح الوطنية لشؤون الخريجين  أ.د. جواد فطاير 
باالضافة الى العديد من المحاضرين ورؤساء األقسام والطلبة 

من الجامعتين.

بمكونات  الجامعة  على   تزويد  تعتمد  المشروع   تنفيذ  آلية  أن 
طالب   24-16 يتم  ترشيح  حيث  التعلم  ،  محتوى  تطوير  وحدة 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تفتتح بالتعاون مع شركاء في التنمية المستدامة 

وحدات تطوير محتوى التعليم في الجامعة العربية االمريكية وجامعة النجاح الوطنية 

ضمن مشروع نت كتابي

جرافيكي  تصميم  تخصص  منهم   8 يكون  أن  على  الجامعة  من 
أو وسائط متعددة. والباقين من تخصصات العلوم والرياضيات 
، ويتم تدريب المشاركين على تصميم لبنات التعلم  وتطويرها 
من خالل نماذج التصميم التعليمي وبرامج التصميم الجرافيكي 
مجموعات  إلى  المشاركين  و تقسيم   ، المتعددة  والوسائط 
التعليمية  والمحتويات  المواد  لتطوير  أشهر  ستة  وإعطائهم 
المحتويات  وضع  يتم  اخيرا  مختلفة ،و  بتخصصات  المتعلقة 
المطورة  الى جانب الدروس والتطبيقات التعليمية على أجهزة 

نت كتابي لتعميم الفائدة والخبرة . 

حيث وفرت الجامعات مكان و الخدمات اللوجستية الالزمة لتوفير 
بالتمنية  شركاء  قدمت مؤسسة  و  المشروع  لتنفيذ  عملية  بيئة 
المستدامة اجهزة الحاسوب و االثاث المكتبي و التدريب الالزم 
من  المنتجة  التعلم  محتويات  مقابل  وستقدم مكافئات  للطلبة 
المخرج من  جودة  تقديرها حسب  يتم  المشاركين،  الطالب  قبل 

قبل لجنة التقييم . 



مجموعة االتصالت تتبرع  بأثاث و أجهزة مكتبية لالتحاد العام    

للمعاقين فرع خانيونس       

مجموعة االتصاالت تفتتح  مشروع تطوير قسم التخطيط 

الحضري و الحاسوب ببلدية خانيونس



مجموعة االتصاالت تشارك وتدعم افتتاح بيت الصحافة الفلسطيني 



دورات شركات مجموعة االتصاالت 



نشاطات شركات مجموعة االتصاالت 



والبنية  الشبكة  في  االستثمارات  من  سلسلة  عقب  جاءت  خطوة  في 
خط  خدمة  سرعة  مضاعفة  عن  الشركة  اعلنت  فقد  بالتل  لشبكة  التحتية 
ذهبية  فرصة  منح  و  بالخدمة  الحاليين  لمشتركيها     ADSL Accessالنفاذ
للجدد  لالشتراك بالخدمة واالستفادة من مضاعفة السرعة ولطول العمر.

وفي هذا السياق أكّد عمار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة أّن مضاعفة 
ADSL الى200,000  تأتي بمناسبة وصول عدد خطوط خدمة  السرعة 
خط، وتهدف بالدرجة االولى  لتقدير مشتركي خدمة خط النفاذ الحاليين 
الشركات  مع  الشراكة  ولتعزيز  الفرصة   هذه  الغتنام  للجدد   وتشجيعا 

المزودة لخدمة االنترنت.

واضاف العكر أّن بالتل تسعى من خالل هذه الخطوة الى زيادة انتشار 
الخدمة في فلسطين واالرتقاء بسرعات خطوط النفاذ الى مستويات 
متقدمة، الى جانب زيادة ثقافة االنترنت كونه الوسيلة االفضل واالسرع 

في التعليم والتواصل والترفيه واصبح اساسًا في الحياة اليومية. 

وزارة  مع  المشترك  بالتنسيق  تمت  الخطوة  هذه  أّن  العكر  وأوضح 
لتطوير  الثنائي  التعاون  اطار  في  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 
قطاع االتصاالت في فلسطين؛ مؤكدًا على أّن عملية مضاعفة السرعة 
لم تكن بالخطوة السهلة، بل انها جاءت ضمن رؤية واضحة واستراتيجية 
مدروسة وعمل دؤوب خالل الفترة الماضية لتلبية تطلعات المشتركين 
أّن  الى  عالية، مشيرًا  بالحصول على سرعات فائقة وبجودة  المتزايدة 
اليوم جاء بفضل االستثمارات  االعالن عن مضاعفة السرعة في هذا 
لجعلها  التحتية  وبنيتها  شبكتها  في  بالتل  وضعتها  التي  الضخمة 
احداث  عدم  يكفل  وبما  العملية  هذه  عالية الستيعاب  بسعات  مهيئة 
اليوم، مشيرًا  بطؤ لدى المشترك نتيجة لمضاعفة السرعات في هذا 
العملية  الدوالرات لتطبيق هذه  باستثمار ماليين  بالتل قامت  أّن  الى 

تقديرًا لمشتركيها الحاليين وفرصة ذهبية للجدد

Mbps 12  بالتل تضاعف سرعة خطوط النفاذ مجانًا ولطول العمر وتطلق سرعة

بين  الواصلة  المسافات  الشكبة وتقصير  بزيادة سعات  تمثلت  والتي 
.)shortening the local loop( مشتركيها ومواقعها الفنية

المشتركين  انتفاع  وكيفية  السرعة  بمضاعفة  الخاصة  التفاصيل  وحول 
الفلسطينية  االتصاالت  عام شركة  مدير  ملحم  المجيد  عبد  أشار  منها 
بالتل الى أن الشركة قامت باطالق حملة خاصة بهذه المناسبة؛ حيث 
خط  بخدمة  والجدد  الحاليين  المشتركين  لدى  السرعة  مضاعفة  سيتم 

النفاذ مجانًا ولطول العمر. 

الحاليين  المشتركين  لدى  السرعة  مضاعفة  سيتم   “ ملحم  وأضاف 
بالخدمة تلقائيًا وسيبدأ التنفيذ بتاريخ 2013/5/19 ويستمر لمدة أربعة 
شهور؛  حيث ستتم العملية بشكل تدريجي لدى المشتركين؛ وسيتم 
اعالم كل مشترك حال اتمام مضاعفة السرعة لديه؛ من خالل الرسائل 
القصيرة او باالتصال الهاتفي أوغيرها من وسائل االتصال المعتمدة 
المتوقع ان تكون نسبة المشتركين  بيانات المشترك، ومن  لدينا في 

الذين ستتم مضاعفة السرعة لديهم  %93 مع نهاية العام”.

وفي سياق االحتفاء بهذه الخطوة ومشاركة الشارع الفلسطيني؛ قال 
ستجوب  حيث  المناسبة  بهذه  خاصة  فعاليات  هناك  سيكون   “ ملحم 
مناطق الضفة والقطاع مجموعة من السيارات المحملة بالهدايا والتي 
ستقدم لالطفال و للمواطنين وفي االماكن العامة كرسالة شكر من 
ولتسليط  الماضية  االعوام  طيلة  بخدماتنا  الكبيرة  ثقتهم  على  بالتل 

الضوء على التطور الذي ستشهده فلسطين جراء مضاعفة السرعة”.

باالعالن  السرعات،  بمضاعفة  احتفاءنا  سنتوج  قائال”  ملحم  وصّرح 
والتي ستكون متوفرة  النفاذ  لخدمة خط   Mbps 12 عن اطالق سرعة 
السرعات  عن  يبحث  من  ولكل  المتجددة  مشتركينا  لتطلعات  استجابة 

الفائقة والجودة العالية”.



بالتل تطلق حملة ضاعفنا السرعة



وفد من بالتل  يزور الدفاع المدني

زار وفد من بالتل الدفاع المدني و ضم كل من احمد السرغلي مدير العالقات العامة و مدحت البدري مشرف مبيعات 
العميد محمود  المدني  الدفاع  عام  مدير  مع  الوفد  التقى  حيث  الحكومة  خدمات  مدير حساب  كنعان  منتصر  و  الحكومة 
عيسى ومدير العالقات العامة واالعالم والرائد لؤي بني عودة ومدير العمليات في جهاز الدفاع المدني المقدم مراد 
شبيطة ومدير االدارة المقدم محفوظ حنايشة وخالل الزيارة تم بحث التعاون المشترك بين الطرفين لرفع مستوى الوعي 
المجتمعي وتطوير الخدمة للمواطنين وقدم العميد عيسى شهادة شكر وتقدير لشركة االتصاالت الفلسطينية ممثلًة 
بالسيد مدحت البدري مشرف مبيعات الحكومة على جهودهم وتعاونهم, واثنى الوفد على جهود الدفاع المدني المبذولة 

لحماية المواطنين وتقديم الخدمة.



أعلنت »جوال«، عن اطالق عالمتها التجارية الجديدة تحت شعار 
»جوال ... كل يوم جديد«، وجاء ذلك االعالن خالل حفل أقامته 
يومي  غزة  وقطاع  الضفة  في  وموزعيها  لموظفيها  الشركة 
الخميس والجمعة الماضيين، بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة 
لشركات  العامين  والمدراء  العكر  عمار  الفلسطينية  االتصاالت 

مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

وقد أعلن معن ملحم المدير العام لشركة جوال عن العالمة التجارية 
وشعار الشركة الجديدين، خالل كلمته في الحفل حيث قال: »على 
التجارية  العالمة  على  تغيير  هناك  كان  الماضية  السنوات  مدى 
ليتناسب مع تطور الشركة ومراحل تقدمها في  وشعار الشركة 
البداية »جوال شبكة فلسطين« حيث  السوق، كان الشعار في 
أكدت الشركة علو كعبها في السوق الفلسطينية كشركة وطنية 
فلسطينية بالكامل من خالل منافسة 4 شركات اسرائيلية كانت 
وال زالت تعمل بشكل غير شرعي داخل األراضي الفلسطينية، 
الفلسطيني«.  لالقتصاد  األساسية  الركائز  من  جوال  وتعد  كما 
ال  »جوال...  ليصبح  الشعار  تعديل  تم  »ثم  ملحم:  واستطرد 
للمستحيل« حيث أثبتنا للجميع من خالل عملنا بأن جوال ال تعرف 
المستحيل وأنه غير موجود في قاموس عمل الشركة، ورغبة منا 
بان تكون مسيرة جوال ونجاحها في تخطي العقبات مصدر الهام 
للمشتركين وللمواطن الفلسطيني بشكل عام بأن ال يستسلم 

مهما كانت الظروف«.

الجديد وهو »جوال... كل يوم جديد« فقال  بالنسبة للشعار  أما 
ملحم: »إنه يحمل في طياته التفاؤل في كل يوم جديد فاألمس 
انتهى وأصبح من الماضي والغد لم يأِت بعد واليوم هو حياتنا. 
بها  نتشبث  أن  يجب  التي  بالفرص  مليء  يكون  جديد  يوم  كل 
ولتوفير  النجاح،  في  واالستمرار  والعطاء  الحياة  في  كاألمل 
أفضل سبل التواصل للمشتركين والتي تمكنهم من البقاء على 

“جوال ... كل يوم جديد”

“جوال” تطلق عالمتها التجارية الجديدة

اتصال دائم مع بعضهم البعض، بما يلبي احتياجاتهم سواء كانت 
ألغراض اجتماعية أو مهنية، األمر الذي يدفعنا لنكون معهم من 
خالل الفعاليات والنشاطات سواء في الرياضة أو في الجامعات 
األعزاء  لمشتركينا  وعد  أنه  إلى  باالضافة  آخر،  مكان  أي  في  أو 
فنحن  دائم،  تجدد  في  الشركة  هذه  بأن  وموظفينا  وموزعينا 
متفائلون بأن األيام القادمة تحمل لنا مزيدًا من النجاح واالزدهار«

من ناحية اخرى افادت مالك زيادنة مدير ادارة التسويق في شركة 
جوال: »أرى غد مشرق لهذه الشركة من خالل وجود أكبر قاعدة 
مشتركين, أكثر من 2.6 مليون مشترك يثقون بشبكتنا وخدماتنا 
ووجود أفضل كادر وظيفي لخدمة مشتركينا األعزاء وأكبر وأفضل 
شبكة موزعين وأفضل عالمة تجارية ، و نشعر بالسعادة للتغيير 
... كل  التجارية وعلى شعارنا »جوال  أدخلناه على عالمتنا  الذي 
إلى  بالشركة  لالنتقال  استعدادنا  إلى  يرمز  والذي  جديد«،  يوم 
تعزيز  في  سيساعدنا  الجديد  الشعار  أن  حيث  متقدم،  مستوى 
موقع الشركة في السوق الفلسطينية ولمواجهة التحديات التي 
تواجه أعمالنا في تبني التطورات العالمية في قطاع االتصاالت 

وتسخيرها لمشتركينا األعزاء وللمواطن الفلسطيني«.



جوال تشارك في فعاليات ذكرى النكبة و توزع مياه الشرب على 

المشاركين في مسيرة العودة

ضمن مؤتمر نقابة الصيادلة جوال تشارك في الزاوية الخاصة 

بمجموعة االتصاالت الفلسطينية وتقوم بتوزيع  الهدايا على 

المشاركين في المؤتمر



بالتعاون مع نقابة موظفي ومدرسي جامعة النجاح الوطنية، »جوال« تقوم 
رعاية الحفل التعارفي للعاملين في الجامعة من موظفين اداريين ومدرسين

جوال ترعى نهائي كأس فلسطين لكرة القدم بتوفير مواد تشجيعية للجماهير 
المشاركين بالمباراة



رعاية تتويج بطل دوري جوال للمحترفين »نادي شباب الظاهرية« 

لموسم 2013/2012

للسنة السادسة على التوالي، جوال تجدد رعاية فريق جيوس 

لكرة الطائرة



انطالقًا من ترسيخ وجود “جوال” في مدينة القدس ودعم الحراك الرياضي 
المقدسي، تم تركيب العالمة التجارية في مالعب جمعية برج اللقلق 

المجتمعي في البلدة القديمة

دعمًا للفنان الفلسطيني محمد عساف، “جوال” تنفذ 150 فعالية في أكثر من 50 
مقهى شعبي ومطعم بقطاع غزة، حيث قام موظفو الشركة بتوزيع بطاقات التعبئة 

على المواطنين وحثهم على التصويت للفنان محمد عساف



حمـــــالت جــــــــّوال





وقعت مجموعة عمار العقارية ممثلة برئيسها التنفيذي المهندس 
منيف طريش، اتفاقية مع شركة التجهيز والبناء الحديثة للتعهدات 
العملة، من أجل إنشاء وإنجاز  العام السيد فايز  ممثلة بمديرها 
ضاحية  مشروع  من  الثانية  المرحلة  من  الثالثة  الرزمة  مباني 
الريحان السكينة )حي جوال(، وتشمل هذه الرزمة 16 مبنى سكنيًا 
بإجمالي 60 شقة ومجموع مساحات تبلغ 17 ألف متر مربع، و قد 
تم تخصيص هذه الوحدات لموظفي صندوق ادخار شركة جوال، 

حيث بلغت قيمة االتفاقية حوالي 7.9 مليون دوالر أمريكي.

بناء عالقات شراكة مع القطاع الخاص

ووضح المهندس طريش، الرئيس التنفيذي لعمار، أن »االتفاقية 
شركات  مع  متينة  عالقة  بناء  على  عمار  مجموعة  حرص  تجسد 
في  وخاصة  المجاالت،  كافة  في  الفلسطيني  الخاص  القطاع 
في  ونحن  والهندسة،  والمقاوالت  العقاري  التطوير  مجاالت 
القطاع  تخطيط إلشراك  األمر نسعى عن قصد وسابق  حقيقة 
الخاص الفلسطيني في مختلف برامجنا ومشاريعنا التي ننفذها، 
ففي ضاحية الريحان تعاونا مع أكثر من 80 شركة مقاوالت وبناء 
القطاع  يستفيد  كي  وذلك  مكملة،  وصناعات  هندسة  ومكاتب 
في  إشراكه  عبر  قدراته  تطوير  خالل  من  الفلسطيني  الخاص 
في  الرائد  بدروره  ليضطلع  الريحان،  مثل  كبرى  مشاريع  تنفيذ 

تحقيق التنمية االقتصادية.«

بكونها  السكنية  الريحان  ضاحية  اتسمت  »لقد  طريش:  وأضاف 
بتوفير  الريحان  حيث ساهمت  األول،  الطراز  مشروعا وطنيا من 
حوالي 450 ألف يوم عمل لمئات العمال والمهندسين والفنيين 
ما  اآلن  حتى  ضخ  المشروع  أن  كما  الفلسطينيين،  والمقاولين 
االقتصاد  مباشر في  بشكل  أمريكي  دوالر  مليون   48 عن  يزيد 
الفلسطيني، وذلك من خالل تطوير المرحلة األولى من المشروع، 
والضرائب والرسوم لمؤسسات القطاع العام،باإلضافة إلى 10 
المستشفى  من  األولى  للمرحلة  كتطوير  أخرى  دوالر  ماليين 

االستشاري العربي«.

التجهيز  لشركة  العام  المدير  العملة،  فايز  السيد  أكد  بدوره، 
والبناء الحديثة، على »أن هذه االتفاقية تعكس مدى الثقة التي 
أولتها مجموعة عمار العقارية لشركة التجهيز والبناء، والتي أفخر 
الوطني،  المشروع  هذا  تنفيذ  في  للمشاركة  شركتنا  بانضمام 
والذي ساهم بشكل كبير في تطوير وتنمية شركاتنا الفلسطينية 
لمئات  العمل  فرص  وتوفير  التنفيذ،  في  إشراكها  خالل  من 

العاملين فيها«.

التزام بمعايير وشروط السالمة أثناء التنفيذ

العقاري في  البناء والتطوير  أعمال  كافة  أن  إلى  وتجدر اإلشارة 
لشروط  وتخضع  عالمية  لمواصفات  وفقًا  تتم  الريحان  ضاحية 

مجموعة عمار توقع اتفاقية انشاء المرحلة الثانية من حي جوال في ضاحية الريحان

المهندس منيف طريش،  العامة، حيث يقول  ومعايير السالمة 
الرئيس التنفيذي لمجموعة عمار العقارية:« إن أسلوب عملنا في 
المنفذة  الجهة  التزام  أولوياته  سلم  على  يضع  الريحان  ضاحية 
تنفيذ  مراحل  مختلف  في  واألمان  العامة  السالمة  بشروط 
يتم  التي  األساسية  الشروط  أحد  وهو  عليها،  المتفق  األعمال 
نعمل  الذين  والمقاولين  المطورين  وبين  بيننا  عليها  االتفاق 

معهم.« 

الموقعة  االتفاقية  وبحسب  نحن   « العملة:  السيد  وأضاف 
اليوم مع مجموعة عمار ملتزمون بكافة عوامل السالمة واألمان 
االحتياطات  جميع  أخذ  يتم  بحيث  اإلنشائية،  األعمال  تنفيذ  أثناء 
المطلوبة والالزمة لتأمين سالمة العمال لتجنب وقوع الحوادث 
أثناء العمل سواء أكانت بسبب أدوات أو معدات العمل أو بسبب 

أساليب وطرق تنفيذ العمل أو األخطاء البشرية.«

عن  واحد  شارع  يفصله  متكامل  سكني  حي   ... جوال(  )حي 
المستشفى االستشاري العربي

تضم المرحلة الثانية )حي جوال( من ضاحية الريحان والتي ستقوم 
التجهيز والبناء بتطوير جزء منها حوالي 240 وحدة سكنية  شركة 
وتحتوي  مربع،  متر  ألف   41.5 حوالي  تبلغ  إجمالية  على مساحة 
هذه المرحلة على ممرات مشاة ومناطق خضراء تبلغ مساحتها ما 
يقارب من 10 آالف متر مربع، في حين تضم هذه المرحلة حوالي 

43 مبنى على مساحة إجمالية تزيد عن 30 ألف متر مربع

 1,000 حوالي  أجزائه  كافة  اكتمال  عند  الحي  هذا  في  سيسكن 
فيه  تتوفر  سكني  حي  في  الريحان  ضاحية  لتجمعهم  نسمة 
وليفصلهم  والتعليمية،  والصحية  االجتماعية  المرافق  مختلف 
آخر  وشارع  واحد،  شارع  العربي  االستشاري  المستشفى  عن 
يفصلهم عن المركز التجاري واألبراج التنفيذية في الجهة المقابلة

وقد تم اإلعالن في وقت سابق عن انتهاء المرحلة األولى من 
الريحان والتي تضم حوالي 300 وحدة سكنية، ليبدأ السكان الجدد 
بكافة  اآلن  الجديدة،ولينعموا  منازلهم  في  والسكن  بالتوافد 
الخدمات والمرافق المتواجدة في الضاحية، بما في ذلك البنية 

التحتية لتحقق الريحان حلم الكثيرين منهم بامتالك منزل العمر.

وستضم ضاحية الريحان السكنيةحوالي 1,600 وحدة سكنية عند 
اكتمال كافة مراحلها، ولتستوعب ما يقارب من 8,000 نسمة في 
مجتمع سكني متكامل يضم مختلف المرافق الصحية والتجارية 
والتعليمية والترفيهية. ومن بين تلك المرافق مركز تجاري على 
والمستشفى  مبان،   4 من  يتكون  مربع،  متر  ألف   19 مساحة 
أطفال  العربي ومدرستان ومسجد ومكتبة وروضة  االستشاري 

ومتنزه ترفيهي.



حضارة تطلق حملة سرعة ماكس

االنترنت  لمشتركي  سرعة”  “ماكس  حملة  حضارة   أطلقت 
الحاليين والجدد في الضفة الغربية وغزة ، و استهدفت الحملة 
مشتركي حضارة الحاليين والجدد على النظام » BSA« أو عند 
المشتركين  ستمكن  الحملة  أن  علمًا  آخر،  مزود  من  التحويل 
اليت  الجديدة  الحزم  على  لديهم  االنترنت  سرعات  رفع  من 
واكسترا ماكس، وتشمل الحملة جميع السرعات على باقات 

اليت واليت )+( واكسترا واكسترا)+( .

حضارة تشارك في مؤتمر الصيادلة 

شاركت حضارة في مؤتمر الصيادلة  الذي عقد في فندق الموفنبيك في مدينة رام الله على مدار ثالث ايام  ، هدف 

المؤتمر الى طرح التطورات العلمية للمستحضرات الدوائية وأهم المشاكل التي تواجه مهنة الصيدلة ، و الطرق 

العلمية الصحيحة لحلها .

و كان هذا المؤتمر منظما و مثمرا مما يسهم  باالرتقاء بمهنة الصيدلة إلى أعلى مستوياتها.



حضارة  تشارك في اليوم المفتوح  في المدرسة  االنجلية االسقفية العربية  

من منطلق المسؤولية اإلجتماعية لحضارة تجاه المؤسسات واالفراد، حيث قامت حضارة  بالمشاركة في فعاليات اليوم المفتوح 
في المدرسة  االنجلية ، و تم توزيع  هدايا متعددة منها شهور انترنت مجانية للطالب المشاركين .

 Google I/O Extended Ramallah حضارة ترعى  ورشة

  Google I/O Extended Ramallah قامت حضارة برعاية ورشة لتطوير المهارات التقنية والتكنولوجية ضمن منتدى جوجل التكنولوجي
العمل والمسابقات  المحاضرات وورشات  ، حيث تم عقد مجموعة من  التكنولوجيا وتحديثات شركة جوجل  اخبار  اخر  للتعرف على 

المتعددة وذلك  في معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني - ماس ، وتم تقديم جوائز للمشاركين.



حضارة اطلقت تطبيق مسابقة 
»سرعة ماكس«

اطلقت حضارة تطبيق خاص بمسابقة حملة »سرعة 
بشركة  الخاصة   الفيسبوك  صفحة  على  ماكس« 
مجانية  انترنت  شهور  تقديم  تم  حيث   ، حضارة 
جوائز  على  السحب  وسيتم  الفائزين  للمشتركين 

. ipad Miniتمثلت باشهر انترنت مجانية و

حضارة تطلق فعاليات في محافظات الوطن

الفعاليات  من  مجموعة  بعقد  حضارة  قامت 

»سرعة  حملتها  اطالق  مع  تزامنا  االحتفاليه 

ماكس« في عدة محافظات ) نابلس ، طولكرم 

تضمنت   ) الله   رام   ، قلقيلية   ، لحم  بيت   ،

والعروض  المنظمة  النشاطات  من  العديد 

توزيع  وتم  االنترنت  خدمات  على  المميزة 

العديد من الهدايا على المشتركين .



ريتش و بالتعاون مع 
مؤسسة انجاز يختتمون دورة تطوعية

اختتمت ريتش و بالشراكة مع مؤسسة انجاز دورتي تدريب خاصة بطالب المدارس, الدورة األولى تحت عنوان 
أنا صاحب مشروعي و التي تم تأديتها في مدرسة بنات بتونيا الثانوية و الدورة الثانية تحت عنوان جولة في 

السوق  و التي تم تأديتها في مدرسة بنات األمعري الثانوية 

ريتش تكّرم موظفيها المتميزين

تفخر ريتش ان تعلن عن اسماء موظفيها المميزين, 
ادائهم  على  بناء  تحفيزهم  و  تكريمهم  تم  حيث 

المتميز لشهر آذار 2013


