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أخبار
مجموعة االتصاالت والتعليم العالي ُتعلنان أسماء الطلبة الفائزين

 في برنامج المنح الدراسية 2012  
اأعلنت جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية وبالتعاون مع وزارة التعليم العايل عن اأ�سماء الطلبة الفائزين يف برنامج جمموعة االت�ساالت للمنح الدرا�سية 2012 
والذي تنفذه موؤ�س�سة جمموعة االت�ساالت للتنمية املجتمعية، وذلك خالل حفل نظمته املجموعة يف فندق املوفنبيك يف رام اهلل وقطاع غزة عرب تقنية الفيديو 

كونفرن�س، بح�سور معايل وزيرالتعليم العايل د.علي اجلرباوي والرئي�س التنفيذي ملجموعة االت�ساالت الفل�سطينية ال�سيد عمار العكر.

وقدمت موؤ�س�سة جمموعة االإت�ساالت 400 منحة درا�سية، ت�سمل 170 منحة جديدة لعام 2012، اإىل جانب جتديد 154 منحة درا�سية للطلبة امل�ستفيدين من 
�سات  الربنامج منذ عام 2011، باالإ�سافة اإىل 76 منحة خلريجي الثانوية العامة ل�سنة 2010 امل�ستوفني ل�سروط املنحة، حيث مّت تق�سيم املنح ح�سب التخ�سّ

والتي �سملت: الطب الب�سري، الهند�سة بفروعها، العلوم وتكنولوجيا املعلومات، العلوم االإدارية واالقت�سادية، باالإ�سافة اإىل تخ�س�سي التمري�س والزراعة.



مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم جمعية بيت المسنين من خالل  
مشروع تأهيل المسنين بالوسائل الطبية المساندة

مجموعة االتصاالت تقوم بدعم بلدية دير بلوط

قامت جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية بدعم جمعية بيت امل�سنني واملعوقني اخلريية يف مدينة جنني، من خالل م�سروع تاأهيل امل�سنني بالو�سائل الطبية 
امل�ساندة،حيث قامت املجموعة بتزويد اجلمعية بعدد من الكرا�سي الكهربائية واالأجهزة امل�ساندة التي ت�ساعد امل�سنني على ممار�سة حياتهم اليومية.

دعمت جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية بلدية دير 
 ، متكامل  ،من خالل جتهيز خمترب �سحي  بلوط 
ال�سحي  القطاع  دعم  و  املنطقة  اأهايل  خلدمة 
تخدم  التي  التنموية  امل�ساريع  على  والرتكيز 

�سرائح وا�سعة من املجتمع الفل�سطيني .

مشاريع



مشاريع
مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم 

غرفة تجارة وصناعة نابلس

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تدعم 

معهد الطفل –جامعة القدس

نابل�س،  و�سناعة  جتارة  غرفة  بدعم  الفل�سطينية  االت�ساالت  جمموعة  قامت 
،وذلك  للغرفة  التابعة  االجتماعات  قاعة  تاأهيل  باإعادة  املجموعة  قامت  حيث 
الفل�سطيني  االقت�ساد  وتنمية  املحلي  املجتمع  املجموعة يف دعم  كم�ساهمة من 

من خالل حت�سني اأداء  املوؤ�س�سات الوطنية .

للفرو�سية  وبالتعاون مع بلدية مرج ابن عامر مهرجان  اأقام مركز دير غزالة 
االت�ساالت  جمموعة  من  رئي�سية  برعاية  الرابع  للفرو�سية  عامر  ابن  مرج 
حمافظات  من  اخليل  من  راأ�سا  وثمانني  خم�سة  نحو  ومب�ساركة  الفل�سطينية 

الوطن من اخلليل حتى جنني ومن داخل اخلط االأخ�سر.

قامت جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية بتنفيذ عدد من امل�ساريع الهامة، التي 
تهدف اإىل متكني املراة اقت�ساديًا، حيث دعمت جمعية املراأة الريفية التعاونية 
اإنارة  اأجهزة  الن�ساء على ت�سنيع  للتوفري والت�سليف، من خالل م�سروع تدريب 

تعمل بالطاقة ال�سم�سية .

عن  الدفاع  جمعية  و  جنني  الن�سوية/  املهارات  جمعية  املجموعة  ودعمت  كما 
االأ�سرة– البيت االآمن من خالل جتهيز املطابخ التابعة لهذه اجلمعيات، وتاأتي 
هذه امل�ساريع يف اإطار تنفيذ اإ�سرتاتيجية امل�سوؤولية االجتماعية لعام 2012 والتي 
تهدف اإىل متكني املراأة وتعزيز قدراتها وتقدمي خدمات الرعاية والتاأهيل، من 

اجل احل�سول على م�سدر دخل دائم. 

القد�س  – جامعة  الطفل  الفل�سطينية بدعم معهد  االت�ساالت  قامت جمموعة 
تربوية  و  و�سحية وعالجية  وتاأهيلية  ت�سخي�سية  بتوفري خدمات  يقوم  والذي   ،
تقدمي جهازي  وذلك من خالل  لها،  املجاورة  واملناطق  القد�س  مدينة  الطفال 
فح�س ال�سمع و االأذن الو�سطى، اإىل عيادة النطق و ال�سمع التابعة ملعهد الطفل، 
لتحقيق  االطفال،  لدى  ال�سمع  مل�ساكل  املبكر  االأكت�ساف  يف  للم�ساعدة  وذلك 

طفولة واعدة يف فل�سطني.

رعاية مهرجان دير غزالة للفروسية – جنين

مجموعة االتصاالت الفلسطينية تنفذ عددًا من المشاريع الحيوية لتمكين المرأة اقتصاديًا



أرقام
مجموعة االتصاالت الفلسطينية تعلن النتائج المالية نصف السنوية

اأعلنت جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية النتائج املالية للن�سف االأول من العام احلايل 2012، والتي و�سلت اإىل 58.4 مليون دوالر اأمريكي 
مقارنة مع ذات الفرتة من العام املا�سي 2011 حيث و�سلت حينها اإىل 67.1 مليون دوالر اأمريكي، منخف�سة بن�سبة 13%. ويعزى ذلك اإىل 
انخفا�س �سعر ال�سيكل مقابل الدينار االأردين من جهة، وتطبيق قانون ال�سريبة اجلديد من جهة اأخرى، الذي رفع ن�سب ال�سريبة من %15 

يف العام املا�سي اإىل 20% يف العام احلايل. 

كما اأعلنت جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية االنتهاء من توزيع االأرباح النقدية على م�ساهميها، والبالغة ما ن�سبته 40% من االأرباح النقدية، 
وبواقع اأكرث من 74.26 مليون دوالر اأمريكي، حمّققة بذلك القيمة االأعلى من حيث قيمة التوزيعات.

واأظهرت البيانات املالية للن�سف االأول من عام 2012 واملراجعة من املدّقق اخلارجي؛ ارتفاعًا يف االإيرادات الت�سغيلية املوحدة بن�سبة %0.3 
عن نف�س الفرتة من العام املن�سرم لتبلغ 257.7 مليون دوالر اأمريكي مقارنة بـ 257.0 مليون دوالر اأمريكي يف نف�س الفرتة من العام 2011.

 قامت املجموعة بتقدمي دعم مايل لغرفة جتارة و�سناعة وزراعة اجلنوب 
لتاأ�سي�س قاعدة بيانات اقت�سادية ملنطقة جنوب اخلليل، و ياأتي هذا الدعم 
التي  التكنولوجية  االأنظمة  حتديث  خالل  من  الغرفة  اأداء  حت�سني  اإطار  يف 

تزيد من كفاءة اخلدمات املقدمة للمواطنني يف املنطقة.

 مجموعة االتصاالت تدعم مشروع عمل قاعدة 

بيانات اقتصادية لمنطقة الجنوب- الخليل

مشاريع



EBITDA (millions US$)

CAPEX (millions US$)



Fact Sheet

Company Overview
An integrated Operator consisting of the Palestine Telecommunications Co. (PalTel), the 
nation’s fixed line operator; the Palestine Cellular Communications Co. (Jawwal), the first 
mobile operator; Hadara, a data services provider; Hulul, the IT support services provider; 
Palmedia, a multi-media services provider; and Reach, the first call center in Palestine.

Today, Jawwal has roughly 2.6 Million subscribers, PalTel has 392K subscribers and 167K ADSL 
subscribers. The Group contributes about 12% to the GDP of Palestine and is the number 
one employer with around 3,000 employees in the West Bank and Gaza Strip; making it  the 
largest employer after the Palestinian government. PalTel Stock represents 34% of the total 
market CAP of the Palestine Exchange (PEX) as of June 30th, 2012.

Net Revenues (millions US$) 

Operating Income (millions US$)



Key Milestones

1995-1999

•	 Obtained license from the Palestinian National Authority
•	 Started PalTel operations and listed on the Palestine Exchange (PEX) market
•	 Founded Jawwal with a 65% stake

2000-2005

•	 Acquired full ownership of Jawwal
•	 Created the Paltel Group holding company
•	 Established (VTEL International) Investment Arm with a 25% stake

2005-2011

•	 Founded Hadara, Hulul, Palmedia and Reach to leverage current operations with limited new 
investments

•	 Established the first Corporate Foundation for Paltel Group
•	 In 2011, Paltel was the first company listed on the Palestine Exchange to join as a member in 

the most important Arab and International indices; The “S&P-AFE40” and “Dow Jones-FEA 50”

Our Achievements H1 Jun/12 Vs. H1 Jun/11

7.0% growth in total number of subscribers (Fixed, Mobile, Data)

0.3% growth in Net Revenues to reach US$ 258m

4.4% decrease in EBITDA to reach US$ 110m

9.2% decrease in Operating Income (EBIT) to reach US$ 83m

13.0% decrease rate in Net Income to reach US$ 58m

13.0% decrease rate in EPS to reach US$ 0.44

0.4% increase in Total Assets to reach US$ 814m (vs. end of year 2011)
3.4% decrease in Shareholders Equity to reach US$ 584m (vs. end of year 2011)

Segments Revenues (As of June 30th, 2012)

(millions US$) 



Net Income (millions US$)

Earnings Per Share (US$)



Dividend Yield

Social Responsibility

Paltel Group (PG) contributes to the social development of Palestine by 2% of its earnings before tax 
throughout the PG foundation, the independent development arm of the Group, as of June 30th, 2012, total 
PALTEL GROUP expenditure for the H1, 2012 is around USD$2.8 million, in addition to USD$5 million expensed 
for major development projects performed by the PG foundation.  

Paltel Group Highlights 

•	 The Group is one of the largest companies operating in Palestine in terms of sales volume, market 
value and financial stability.

•	 The Company is on top of the list of Palestinian companies in terms of subscriber base, number 
of employees and distributors.

•	 The company enjoys a pool of highly professional human resources.
•	 The Company is focused on its core Telecom services and relies on outsourcing specialized service 

providers for its support services, in an effort to better utilize internal resources and reduce 
operational expenses.

•	 The company enjoys the following attributes:
o	 Continued growth in its subscriber base.
o	 A strong commercial brand in Palestine.
o	 Solid Financial Performance and indicators.
o	 Stable and reliable profit with growth potential in the future.
o	 Strong financial ranking.
o	 Compliance to highest standards of Governance as per international best practices.
o	 A strong base of shareholders; with over 7000 investor.
o	 A high percentage of Free Float, over 50% of the shares are available for trading
o	 Reliability and consistency in dividend distribution over the years with an upward trend

Contact Information: Fareeda Diab Tel: +970-2-294-4004  e-mail: ir@paltelgroup.ps



Stock Chart (As of June 30th, 2012)

 Listing Information (As of June 30th, 2012) 

Ticker PALTEL
Market Palestine Exchange (PEX)
Sector Telecommunications

Listing Date May 6th, 1997

Market Cap $905,966,150
Share Price $ 6.88

Shares in Issue 131,625,000
Free Float (as of 31/12/2011)  49.52%

Top 5 Shareholders (As of June 30th, 2012)

*including shares owned 
by their subsidiaries and 
other related companies 
in which they enjoy 
major influence.



للمرة االولى .. وبشراكة تركية فلسطينية

“بالتل” و  “بانتل”  التابعة لمجموعة شركات االتصاالت التركية تعلنان عن ربط الشبكة 

الفلسطينية من خالل الكابل البحري  

اعلنت بالتل و�سركة »بانتل« اإحدى �سركات جمموعة االت�ساالت الرتكية، عن �سراكتهما الدولية لربط ال�سبكة الفل�سطينية مبا�سرة عرب الكابل البحري ب�سراكة 
تركية فل�سطينية.

أخبار بالتل



بالتل توزع عشرات االف القبعات على رواد المسجد االقصى
 في الجمعة االخيرة من رمضان

39 أغورة سعر دقيقة االتصال الدولي 
»بالتل« تستقبل العيد بتخفيض كبير على المكالمات الدولية

بالتل تطلق حملة ضاعف سرعتك وطير
ADSL Access مع

قامت �سركة االت�ساالت الفل�سطينية »بالتل« بتوزيع القبعات على املواطنني املتجهني لل�سالة يف امل�سجد االق�سى يف اجلمعة االخرية من ال�سهر الف�سيل.
فمنذ �ساعات ال�سباح الباكر تواجدت طواقم ال�سركة و عدد من املتطوعني على مقربة من حاجزي قلنديا وبيت حلم لتوزيع القبعات على املواطنني العازمني 

على الدخول اىل القد�س لل�سالة يف امل�سجد االأق�سى، كي تقيهم حر ال�سم�س احلارقة يف هذا اليوم الف�سيل.
وقد القت هذه اخلطوة اإ�ستح�سان امل�سلني وامل�سليات كونها تاتي يف ظل ارتفاع درجات احلرارة ا�سافة اىل انها جاءت مببادرة من �سركة فل�سطينية وطنية 

ك�سركة االت�ساالت الفل�سطينية.
ويف لقاء مع عدد من املواطنني املتجهني نحو االق�سى عرب حاجز قلنديا  اأكد احلاج اأبو حممد من �سكان طولكرم ان هذه اخلطوة  جاءت يف وقتها ال�سحيح 
�سي�سهده يف  الذي  امل�سجد االق�سى نظرا  لالكتظاظ  باحات  بال�سالة يف  �سيقومون  ال�سم�س احلارقة وحتديدا من  اأ�سعة  انها �ستحمي امل�سلني من  حيث 

اجلمعة االخرية من ال�سهر الف�سيل.

أخبار



حفل موظفي بالتل »انتم نجومنا« في غزة
بمناسبة العيد الخامس العشر



حفل موظفي بالتل »انتم نجومنا« في الضفة الغربية
بمناسبة العيد الخامس العشر



حفل كبار الشركات والمؤسسات » شراكتنا أساس نجاحنا« 
في غزة



المؤتمر الصحفي العالن الشراكة مع مجموعة االتصاالت التركية 
بأول كابل بحري

بالتل تسلم الجوائز الكبرى لحملة كاش



حفل كبار الشركات والمؤسسات وإعالن الشراكة مع 
مجموعة اإلتصاالت التركية - فندق الموفنبيك



�سمن فعاليات جوال يف »�سهر اخلري«، مت تنظيم عدد كبري من الن�ساطات التفاعلية مع املواطنني وامل�سرتكني يف جميع حمافظات الوطن، والتي �سملت:

• م�سابقات يف اأكرث من 80 مقهى وخيمة رم�سانية.	
• زيارات وتنظيم م�سابقات يف اأكرث من 28 موؤ�س�سة وطنية )�سرطة، اأمن وطني والدفاع املدين(.	
• تنظيم افطارات للم�سافرين القادمني واملغادرين عرب ا�سرتاحة اأريحا وتوزيع اأكرث من 3،500 وجبة.	
• فعالية جوائز العمرة يف ا�سرتاحة اأريحا بقيمة 20،000 دوالر على مدار 4 اأيام.	
• توزيع م�سروب ال�سو�س واخلروب على امل�سلني بعد ادائهم ل�سالة الرتاويح يف اأكرث من 40 م�سجد.	

كما �ساهم اأكرث من 60 موظف من ال�سركة يف اجناح هذه الفعاليات.

فعاليات جوال في شهر الخير

جوال تطلق حملة العيد »بالعيد ... ما في حد بعيد«



بتنظيم من االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم وبرعاية من �سركة “جوال” مت تنظيم حفل لتكرمي اأبطال املو�سم الريا�سي 2011-2012 لكرة القدم وكرة 
ال�سلة واختتام اأربعة موا�سم ريا�سية مليئة بالعطاء واالجنازات

برعاية جوال افتتاح بطولة كأس فلسطين لكرة السلة للموسم الرياضي 2012 في مدينة بيت لحم

جوال ترعى حفل تكريم األبطال



برعاية جوال افتتاح بطولة كأس فلسطين لكرة السلة للموسم الرياضي 2012 في مدينة بيت لحم

قامت »جوال« وعلى مدار ثالثة اأيام متوا�سلة بتنفيذ فعالية »معكم العيد بيحلى« للموظفني وعائالتهم بتح�سري وتزيني كعك العيد يف ال�سفة وقطاع 
غزة، لال�ستمتاع باجواء وبهجة العيد وتوزيع هدايا العيد على املوظفني

مبنا�سبة �سهر رم�سان واالأعياد قام موظفو �سركتنا احلبيبة “جوال” يف ال�سفة وقطاع غزة، ومببادرة �سخ�سية منهم مب�ساركة اأبناء �سعبنا يف عمل 
اخلري عن طريق التربع وتوزيع وجبات االفطار واملالب�س على املحتاجني حتت �سعار “هيك تربينا وهيك علمتنا جوال”

واملدن  املحافظات  خمتلف  يف  الفعاليات  ودعم  التوا�سل  منطلق  من 
“قلقيلية غري يف �سهر اخلري”،  الفل�سطينية، مت تقدمي الرعاية ملهرجان 
من  املواطنني  يتمكن  وكي  الفل�سطينية  وال�سلع  للمنتجات  الرتويج  بهدف 

�سراء احتياجاتهم باأقل اال�سعار  

»معكم العيد بيحلى«

هيك تربينا وهيك علمتنا جوال

جوال ترعى مهرجان “قلقيلية غير في شهر الخير”



احتفلت �سركة » جوال » بتخريج الدفعة العا�سرة من امل�ساركني يف برنامج التدريب الهند�سي امليداين للعام 2012، حيث يتم تنفيذ الربنامج بالتعاون 
مع كليات الهند�سة يف اجلامعات الفل�سطينية والعربية والعاملية،  وقد بلغ عدد امل�ساركني 170 طالبًا من  جامعات حملية وعربية ودولية

�ساركت »جوال« بجناحها اخلا�س ال�ستقبال اخلريجني و قد القى اجلناج 
من  وطالبة  طالب   400 امل�ساركني  عدد  بلغ  ،و  الطلبة  من  كبريا  اقباال 

خمتلف الكليات

 Go برنامج  متدربي  تاأهيل   يف  جوال  �سركة  ن�ساطات    �سمن 
الفل�سطينية  والكوادر  اجلدد  للخريجني  املوجه   Professional
اكادميية  وذلك يف  متدرب  ع�سر  لثمانية  تدريبية  دورة  ، مت عقد  ال�سابة 
العمل  بيئة  يف  النجاح  �سلوكيات  و  مهارات  الدوره   تناولت  و  االت�ساالت 
الوفود  مع  التعامل  و  والزيارات  الر�سمي  العمل  لربوتوكوالت  �سرحا  و 

الر�سمية  و ذلك �سمن اأجواء تفاعلية و اإيجابية للمتدربني

جوال تخرج الدفعة العاشرة من برنامج التدريب الهندسي

جوال تشارك بجناح خاص في  يوم 
التوظيف في جامعة النجاح الوطنية

جوال تجدد رعايتها لدوري المحترفين 
»دوري جوال للمحترفين« للموسم الثالث 

على التوالي

”Go Professional  »جوال تعقد ورشة  عمل حول« برنامج مهارات النجاح في بيئة العمل لمتدربي



Go Professional جوال تطلق المرحلة الثالثة من برنامج

جوال تطلق برنامج مسجاتي 



أطلقت حضارة حملة » انترنت و رواتر 
مجاني« لمشتركيها

حضارة تكرم الفائزين بمسابقتها
الرمضانية  

اأطلقت ح�سارة حملة« انرتنت + رواتر جماين«  والتي ت�ستهدف امل�سرتكني 
 Bit Stream( اجلُدد يف خدمة االإنرتنت على نظام النفاذ اجلزئي
Access ”BSA”( وامل�سرتكني املحّولني من خدمة الـ ADSL يف 
�سركة ح�سارة اإىل نظام الـ BSA وذلك يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة.

�سفحتها  على  ح�سارة  وم�سابقات  لفعاليات  اختتاما  ح�سارة   قامت 
�سركة  قامت  الف�سيل  رم�سان  �سهر  خالل  بوك  الفي�س  على  الر�سمية 
الذين  للمت�سابقني  �سيكل   2000 قدرها  نقدية  جوائز  بتقدم  ح�سارة 
ح�سلوا على الدرجات العليا ،كما قامت بتوزيع جوائز يوميه عبارة عن 

ا�سرتاك انرتنت جماين لنحو 50 م�سرتك متفاعل على �سفحتها 

حضارة توزع البالونات على األطفال 

االأطفال  على  البالونات  بتوزيع  االنرتنت  �سركة ح�سارة خلدمات  قامت   
واملت�سوقني ابتهاجا وفرحا بحلول عيد الفطر ال�سعيد حيث قامت بتوزيع 

اكرت من خم�سة اأالف بالون يف خمتلف حمافظات الوطن. 



شركة ريتش تكرم موظفيها المتميزين على أدائهم

شركة ريتش وبالتعاون مع جمعية 
أصدقاء النجاح تشارك الطالب االفطار 

في شهر رمضان 

شركة ريتش ومنتدى  »شارك« 
يوقعان اتفاقية شراكة لتوفير فرص 

تدريبية للخريجين



»ريتش« و »غرغور«
توقعان اتفاقية شراكة لالستفادة من خدمات االتصال المتخّصص والمساند

»ريتش« و »بال يلو بيجز« 
توقعان اتفاقية شراكة لالستفادة من خدمات االتصال المتخّصص والمساند



بالميديا تساهم في إنجاح حفل االتصاالت بمدينة نابلس 

�ساهم فريق بامليديا “ ال�سركة الفل�سطينية متعدده الو�سائط “ يف اإجناح حفل �سركة االإت�ساالت الفل�سطينية “ بالتل “ والذي اقيم موؤخرا يف مدينة 
نابل�س، مبنا�سبة مرور 15 عاما على تاأ�سي�سها

حيث برزت خربة الزمالء يف ال�سركة من خالل روح فريق العمل العايل و التعاون املهني من جهه و اخلربة العالية املحرتفة التي متتع بها فريق العمل 
ب�سكل عام، حيث تاأتي هذه اخلربات ثمرة عمل م�ستمرة يف جمال العمل االنتاجي املرئي و امل�سموع و التي جتاوزت ال�سبع �سنوات من العطاء.



إدارة أنظمة الخدمات الفنية تتوج بكأس المرتبة األولى في دوري اإلدارات األول 
لموظفي الشركة بكرة القدم 

اللجنة الرياضية في حلول تنظم يومًا لموظفات الشركة في رياضة البولينج

قامت اللجنة الريا�سية يف �سركة حلول بتنظيم دوري االإدارات االأول ملوظفي ال�سركة بكرة القدم على ملعب مدر�سة النجاح وقد �سارك بالدوري كافة 
االإدارات املوجودة بال�سركة بدعم من اإدارة ال�سركة ممثلة مبديرها العام ال�سيد م�سطفى ح�سن و نقابة العاملني يف ال�سركة  وجلنة �سندوق التكافل 
االإجتماعي، وقد كان ي�سم كل فريق يف �سفوفه نخبة من الالعبني املميزين من كل اإدارة و كان اللعب 6+1 واإتباع اأ�سلوب النقاط ، وقد ح�سر عدد 
املرتبة  بكاأ�س  الفائز  الفريق  بتتويج  ح�سن  م�سطفى  العام  املدير  ال�سيد  الدوريقم  نهاية  ويف  فرقهم  لت�سجيع  االإدارات  كافة  من  املوظفني  من  كبري 
االأوىل وامليداليات الف�سية لفريق اإدارة دعم اأنظمة االأعمال الذي حل يف املركز الثاين واملركز الثالث كان من ن�سيب ال�سوؤون املالية واالإدارية و الذين 
ح�سلوا على امليداليات الربونزية ، فيما ح�سل الالعب رامي ابو الرب على كاأ�س اأف�سل العب و الالعب اأمين جرارعلى كاأ�س الهداف و الالعب فرا�س 
�سوارب على كاأ�س اأف�سل حار�س، وقد مت توزيع �سهادات �سكر وتقدير على اللجنة التي اأ�سرفت على الدوري، طاقم التحكيم،  الداعمني للدوري، فريق 
اخلدمات اللوج�ستية، الزميل نور اخلطيب من �سركة بامليديا على تغطيته امل�سورة للدوري، وبهذه املنا�سبة تتقدم اللجنة الريا�سية يف �سركة حلول من 
اإدارة ال�سركة ممثلة مبديرها العام ال�سيد م�سطفى ح�سن وال�سادة مدراء االإدارات بجزيل ال�سكر والتقدير على اإهتمامهم وت�سجيعهم لهذه االأن�سطة 
الريا�سية، وجزيل ال�سكر والعرفان واالإمتنان لكل من �ساهم يف اإجناز واإجناح هذا احلدث الريا�سي املميز ونخ�س بالذكر ال�سادة نقابة العاملني 

وجلنة التكافل االجتماعي يف ال�سركه وال�سادة يف �سركة بامليديا على تغطيتهم امل�سورة له.
كما ن�سكر امل�ساركني يف هذا احلدث �سواء كان العبا اأو م�سجعا.

نظمت اللجنة الريا�سية يف �سركة حلول يومًا لريا�سية البولينج خا�س ملوظفات يف �سالة نادي Quattro  يف فندق القي�سر ملدة �ساعتني ، حيث 
�سارك يف هذا الن�ساط غالبية املوظفات وقد نال هذا احلدث اإ�ستح�سان و اإعجاب املوظفات والذين بدوهم اأ�سادوا مبثل هذه االأن�سطة و طالبوا اللجنة 

بعمل العديد من الن�ساطات املماثلة و التي تتعلق بهم، مما عاد عليهم باالآثر االإيجابي باخلروج من �سغط العمل والروتني اليومي.


