


افصحت مجموعة االتصاالت الفلسطينية عن النتائج المالية 
85.1 مليون  2014 حيث بلغ صافي األرباح  األولية للعام 
دينار أردني منخفضا بنسبة 7.4 % عن العام 2013 والذي 
بلغ حينها 91.8 مليون دينار أردني. كما انخفضت اإليرادات 
التشغيلية الموحدة لتصل إلى 355.9 مليون دينار أردني 
أردني  دينار  مليون   375.3 مع  مقارنة   %  5.2 بنسبة  أي 
في العام الماضي، مما أدى الى انخفاض نصيب السهم 
الواحد من األرباح ليصل إلى 0.646 دينار اردني مقارنة بــ 

0.698  دينار اردني في العام 2013.

وقد أقّر مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية في 
جلسته األخيرة عقد اجتماع الهيئة العامة العادي للمجموعة 
االتصال  وعبر  الله  رام  مدينة  في   2015 آذار   24 بتاريخ 
للهيئة  توصياته  برفع  المجلس  أقر  كما  غزة،  مع  المرئي 
العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.45% 

من القيمة اإلسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد. 

أنه  المجموعة  إدارة  رئيس مجلس  المصري  وأوضح صبيح 
على الرغم من التحديات والتقلبات االقتصادية والسياسية 
أمام  تحٍد  شكلت  بدورها  والتي  المنطقة،  تشهدها  التي 
لم  والتي  فلسطين  في  عامًة  االقتصادية  المؤسسات 
أن  إال  الفلسطينية،  االتصاالت  مجموعة  على  تقتصر 
أن  واستطاعت  واستثمارها  أنشطتها  واصلت  المجموعة 
صمودها  على  والحفاظ  الصعوبات  هذه  وجه  في  تقف 
االتصاالت  مجموعة  »واصلت  قائاًل  وأردف  وثباتها، 
المختلفة،  وبمبادراتها  بمشاريعها  التزامها  الفلسطينية 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  في  كان  سواًء 
لعهدها  تنفيذًا  وذلك  المجتمعية،  التنمية  صعيد  على  أو 
المجموعة  وآمنت  القطاع،  هذا  تطوير  في  بالمشاركة 
العمل  تكثيف  في  االستمرارية  بضرورة  إدارتها  ومجلس 
والجهد بما يساند جهود بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية 

وتعزيز بنيتها المجتمعية«.

وقد أكد المصري أن المجموعة تكبدت خسائر فادحة في شبكة 
 ، األخير  اإلسرائيلي  العدوان  جراء  غزة  قطاع  في  االتصاالت 
واستطرد »اجتمعت في هذا العام ظروف وتحديات سياسية 
القطاع،  في  أهلنا  معاناة  رأسها  على  كان  وخارجية،  داخلية 
رئيس في  بشكل  المتمثلة  االقتصادية  التحديات  عن  ناهيك 
الضائقة المالية التي يعاني منها القطاع العام الفلسطيني، 
القطاعات  في  ملحوظ  نمو  إحداث  تعيق  قد  بدورها  والتي 
يزال  ال  الوطني  اقتصادنا  وأن  خاصة  المختلفة،  االقتصادية 
به  للنهوض  االطراف  جميع  جهود  تضافر  الى  ويحتاج  ناشئًا 

وتعزيز اركانه.

السنوات  عبر  المجموعة  أنجزته  بما  فخره  عن  المصري  وعبّر 
وفق  عملها  واصلت  المجموعة  أن  إلى  مشيرًا  الماضية، 
خطط مدروسة ومحكمة، وتمكنت من التعامل مع المتغيرات 
مشاريعها  وتنفيذ  والخارجية،  الداخلية  والتحديات  اإلقليمية 
وتطلع  المحلي  السوق  نمو  إلى  مستجيبة  المثالي  بالشكل 
كسائر  والتقدم  التطور  نحو  والمواطنين  المشتركين  جمهور 

شعوب العالم المتقدمة.

بتوزيع  االدارة  مجلس  قبل  من  التوصية  »ان  المصري  وختم 
نقدية  كارباح  للسهم  االسمية  القيمة  من   45% نسبته  ما 
تقدير  بادرة  لهو  االرباح،  التراجع في  من  بالرغم  للمساهمين 
مجموعة  اداء  في  ثقتهم  يضعون  الذين  المساهمين  لجميع 
االتصاالت ويؤمنون بقدرة المجموعة على االستمرار وتخطي 
العقبات والمضي قدما كصرح متين اثبت ويثبت دائما انه عند 

حسن ظن مساهميه ومشتركيه على حد سواء«. 

االتصاالت  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  العكر  عمار  أكّد  بدوره، 
الفلسطينية أن المجموعة خصصت جزءًا كبيرًا من ميزانيتها من 
أجل تطوير البنية التحتية وشبكاتها التي تدمرت في قطاع غزة 
جراء العدوان اإلسرائيلي األخير، وواصلت طواقم المجموعة 
العمل في القطاع إبان العدوان اإلسرائيلي وحتى اآلن بعزم 

التوصية بتوزيع 45 قرشًا للسهم الواحد
االتصاالت الفلسطينية تعلن النتائج األولية للبيانات المالية 

للعام 2014



أن  إلى  العكر  وأشار  األزمة.  هذه  تجاوز  أجل  من  وثبات 
الحرب على غزة كانت من ضمن االسباب التي  ساهمت 
في انخفاض اإليرادات التشغيلية الموحدة، باالضافة الى 
االردني  الدينار  مفابل  الشيكل  صرف  سعر  في  التراجع 
والذي اثر بدوره بشكل كبير على النتائج المالية لهذه السنة، 
ناهيك عن االنخفاض المستمر السعار خدمات االتصاالت 

المقدمة واشتداد حدة المنافسة في هذا القطاع.

يواجه  عام  بشكل  االتصاالت  قطاع  ان  العكر  بين  كما 

تحديات كبيرة في ظل تنامي انتشار تطبيقات المحتوى عبر 
االنترنتOTT   والذي يسمح لمستخدمي الهواتف الخلوية 
ومحادثات  مكالمات  الجراء  المشغلين  شبكات  باستخدام 
تكون  ما  احيانا  انها  بالرغم من  االنترنت  عبر  مجانية  نصية 
على حساب الجودة. وتاتي االخيرة لتؤثر سلبا على فرص 
لشركات  العادية  النصية  والرسائل  المكالمات  من  الربحية 
االتصاالت  شركة  تزال  ال  الذي  الوقت  وفي  االتصاالت. 
الى  الدؤوب  سعيها  في  جوال  الفلسطينية  الخلوية 
الترددات الخلوية وترددات  الحصول على كامل حقها في 
الجيلين الثالث والرابع، فانها ال تألو جهدا في سبيل توفير 
تراعي  مختلفة  بحزم  لمشتركيها  خلوية  انترنت  خدمات 

السرعات المطروحة من جهة واالسعار من جهة اخرى.       

حققت  المجموعة  أن  إال  مما سبق،  بالرغم  أنه  العكر  وأوضح 
وخدمات  والخليوي   الثابت  الخط  مشتركي  قاعدة  في  نموًا 
المجموعة  قدرة  على  يبرهن  الذي  األمر   ،ADSL اإلنترنت 
وشركاتها على تطوير خدماتها بشكل متواصل ومواكبة أحدث 
والشرائح  المشتركين  احتياجات  لتنامي  استجابة  التقنيات 
يحفزنا على مواصلة  الفلسطيني، ما  السوق  المختلفة في 
المعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  تطوير  في  دورنا 
بطموح  تليق  التي  الخدمات  وتوفير  التحديات  مع  والتعاطي 

الجمهور الفلسطيني«.

وقال العكر »نحن على ثقة بأن المجموعة تتبنى االستراتيجية 
صناعة  زخم  في  األمام  إلى  أعمالها  دفع  في  الصحيحة 
االتصاالت التي تشهد تطورا مستمرا، وفي خضم التحديات 
الداخلية والسياسية واالقتصادية التي يعاني منها وطننا، وقد 
شهدت الفترة الماضية تزايدًا في المشاريع التطويرية في مجال 
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والتي قامت على تسخير 
مزيد من الطاقات والموارد لالرتقاء بمستوى كفاءاتنا وخدماتنا 
الذين  لمساهمينا  وتقديرًا  الفلسطيني  للمشترك  المقدمة 

وضعوا ثقتهم في أسرة مجموعة االتصاالت الفلسطينية«.



مجموعة االتصاالت الفلسطينية تطلق مبادرة اإلبداع 

الفلسطيني لدعم الرياديين والمبدعين الفلسطينيين 

لتكنولوجيا  الفلسطينية  الحاضنة  مع  بالتعاون 

المعلومات )بيكتي( 

أطلقت مجموعة االتصاالت الفلسطينية وبالتعاون مع الحاضنة الفلسطينية 

لتكنولوجيا المعلومات )بيكتي(، مبادرة اإلبداع الفلسطيني والتي تهدف إلى 

قطاع  وخاصًة  القطاعات  كافة  في  الفلسطينيين  والمبدعين  الرياديين  دعم 

التكنولوجيا.

بمشاريعهم  للمشاركة  الفلسطينيين  الرياديين  تحفيز  إلى  المبادرة  وتهدف 

و  ملموس  واقع  إلى  المشاريع  هذه  لتحويل  لهم  الفرص  إتاحة  و  اإلبداعية 

شركات ناشئة، وذلك لتعزيز تبادل الخبرات بين المشاركين و نظرائهم محليًا و 

دوليًا،  حيث يمر الرياديون المتقدمون للمسابقة ضمن مرحلتين من التقييم، 

على  الريادييون  يحصل  وفيه  االحتضان،  قبل  ما  مرحلة  األولى هي  المرحلة 

تدريب نوعي ضمن معسكر تدريبي يستمر لمدة خمسة أيام في مجاالت الريادة 

واإلبتكار، وكيفية كتابة خطة العمل وتحضير الخطة المالية والخطة التسويقية 

ومهارات عرض الفكرة، باإلضافة الى العديد من الخدمات األخرى خالل هذه 

الفترة. وأما المرحلة الثانية، وهي مرحلة االحتضان التي تتلقى فيها المشاريع 

الفائزة حزمة متكاملة من الخدمات تشمل التشبيك وخدمات األعمال المختلفة، 

باإلضافة للتمويل ضمن خطة عمل تمتد لـ 105 أيام كمرحلة أولى، يتم خاللها 

التمويل ضمن نموذج  التالية من  للمرحلة  المشاريع وتطويرها تحضيرًا  تنفيذ 

التسريع المبتكر الذي يعتمده مركز األعمال واإلبداع  منذ عام 2012.



قامت مجموعة االتصاالت الفلسطينية وجمعية معهد األمل لأليتام بتوقيع اتفاقية لدعم إنشاء عيادة األمل لأليتام 
في الجمعية ، و وقع االتفاقية كل من أحمد أبو مرزوق رئيس إدارة إقليم غزة بشركة االتصاالت الفلسطينية و الدكتور 
عبد الماجد الخضري رئيس مجلس إدارة الجمعية ، و بحضور إياد المصري المدير التنفيذي للجمعية و عمر شمالي مدير 

ادارة جوال إقليم غزة، وعوني الطويل مدير حضارة بغزة  و محمد جودة من مجموعة االتصاالت.

مجموعة االتصاالت تدعم »جمعية معهد األمل لأليتام« بغزة إلنشاء عيادة طبية 



للسنة الثانية على التوالي مجموعة االتصاالت الفلسطينية تعقد لقاءًا 
مركزيًا من خالل مبادرة “من طالب إلى طالب”

ضمن برنامج المجموعة للمنح الجامعية 

عقدت مجموعة االتصاالت لقاءًا مركزيًا لمبادرة “من طالب إلى طالب” ، وذلك ضمن برنامج المجموعة للمنح 
العطاء  ثقافة  إثراء  على  المبادرة  فكرة  وتقوم  سنوات،  أربع  منذ  االتصاالت  مجموعة  تنفذه  والذي  الجامعية 
بالمقابل وذلك من خالل عمل تطوعي يقوم به طالب الجامعات المستفيدين من برنامج المنح، ويتمثل هذا 
اجل  المحدود،من  الدخل  ذوي  من  التعلم  في  من صعوبات  يعانون  الذين  المدارس  تالميذ  بمساعدة  التطوع 
تحسين تحصيلهم األكاديمي بحيث يقوم كل طالب جامعي بإفادة أربع طالب مدارس عن طريق التشبيك مع 

المدارس و المجالس القروية الختيار هؤالء الطالب.

و الجدير بالذكر بأنه تم تخريج الدفعة األولى من الطلبة الحاصلين على منحة مجموعة االتصاالت منذ تأسيسها 
عام 2010 ، كما و تم تأسيس«رابطة خريجي مجموعة االتصاالت الفلسطينية«، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل 
ما بين الخريجين أنفسهم، وما بينهم وبين المؤسسات الفلسطينية المختلفة. كما نأمل أْن تشّكل هذه الرابطة 
إطارًا يحتضن الخريجين لتبادل الخبرات، والتنسيق لدورات تأهيل وتدريب تمّكن الخريجين من تطوير قدراتهم وزيادة 

فرص العمل المتاحة أمامهم.



مجموعة االتصاالت تدعم مشروع تجهيز المسرح لمركز البيرة لتنمية واسعاد 
الطفولة المجاور للمبنى الرئيسي لبلدية البيرة

بالسيد  الفلسطينية ممثلة  البيرة و مجموعة االتصاالت  بالمهندس فوزي عابد رئيس بلدية  البيرة ممثلة  وقعت بلدية 
عمار العكر الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت في مقر البلدية على اتفاقية تمويل مشروع تجهيز المسرح لمركز البيرة 
لتنمية واسعاد الطفولة المجاور للمبنى الرئيسي لبلدية البيرة. وبناء على هذه االتفاقية ستقوم مجموعة االتصاالت 
من  المسؤولين  من  عدد  بحضور  التوقيع  حفل  وجرى  الطفولة.  لتنمية  البيرة  مركز  مسرح  تجهيز  بتمويل  الفلسطينية 

الجانبين.

مجموعة االتصاالت  تدعم  جمعية 
االتحاد النسائي العربي في رام الله
االحتياجات  توفير  اتفاقية  االتصاالت  وقعت مجموعة 
للنزالء  الخدمات  أفضل  لتقديم  للجمعية  االساسية 
المسنين في جمعية االتحاد النسائي العربي في  رام 
الله، ووقع االتفاقية عماد اللحام مدير ادارة العالقات 
العامة ونهلة قورة رئيسة الجمعية  ويهدف المشروع 
الى توفير بعض االحتياجات االساسية لتقديم افضل 

الخدمات للمسنين النزالء في الجمعية.



مشروع  تفتتح  االتصاالت  مجموعة 
الحرف اليدوية لالتحاد العام للمعاقين 

الفلسطينيين

مجموعة االتصاالت تدعم الملتقى 
بالتبرع   الفلسطيني  السينمائي 

بأجهزة تكنولوجية حديثة

مشروع  تطوير  االتصاالت تدعم  مجموعة 
تجمع  لجمعية  للسيدات  الغذائي  التصنيع 

نساء الريف الخيرية-تل

مشروع  تطوير  دعم  اتفاقية  بتوقيع  االتصاالت  مجموعة  قامت 
التصنيع الغذائي للسيدات لجمعية تجمع نساء الريف الخيرية- تل 
ووقع االتفاقية رائد عواد و وردة إشتيه رئيسة جمعية تجمع نساء 

الريف الخيرية- تل
للسيدات ويهدف  الغذائي  التصنيع  تل من خالل تطوير مشروع  الريفية في قرية  المراة  المشروع سيخدم  ان  حيث 
المشروع الى تمكين النساء المهمشات في األرياف لتخفيف المشاكل التي تعترض طريقها وتحول دون تقدمها في 
الحياة وتطوير قدراتها لمواجهة تكاليف الحياة اليومية الصعبة، وسيساهم في تشغيل مجموعة من السيدات من القرية 
بمجال التصنيع الغذائي من إنتاج الحلويات والمعجنات والعصائر المختلفة وإنتاج الخبز البلدي وغيرها من المنتوجات 

التي تشكل مشروع صغير يمكن أن يحدث تنمية متكاملة ومستدامة ويساعد في تحسين دخل األسر الريفية.

مجموعة االتصاالت تدعم جمعية أصدقاء 
المريض الخيرية في  يعبد

قامت مجموعة االتصاالت بتوقيع إتفاقية دعم جمعية أصدقاء 
و  اللحام  عماد  االتفاقية  ووقع  يعبد  في  الخيرية  المريض 
توفيق بدارنه رئيس جمعية أصدقاء المريض الخيرية في يعبد  
, و المشروع سيخدم أهالي بلدة يعبد والقرى المجاورة والذي 
تقديم  وسيتم  مواطن  الف   38 حوالي  السكان  تعداد  يبلغ 
التحاليل  وعمل  للحوامل  الالزم  الفحص  لتوفير  طبية  أجهزة 
الطبية الالزمة للحاالت الطارئة التي تزور الجمعية وخاصة رعاية 
الحوامل حيث ان المنطقة تفتقر لوجود أجهزة طبية للحوامل 
وسيعمل المشروع على تقديم هذه الخدمات بطريقة أفضل 

وأسرع وأسهل للمواطنين



تدعم جمعية  مجموعة االتصاالت  
األطفال  لرعاية  الخيرية  ياسمين 

ذوي اإلحتياجات الخاصة

دعم  اتفاقية   بتوقيع  االتصاالت  مجموعة  قامت 
جمعية ياسمين الخيرية لرعاية األطفال ذوي اإلحتياجات 

الخاصة 

حيث تم  تجهيز جمعية ياسمين الخيرية بقسم العالج 
الصحية  الرعاية  خدمات  تقديم  لضمان  الطبيعي 
تنفيذ  في  والمساعدة  اإلعاقة  لذوي  المتكاملة 
النشاطات المختلفة للمعاقين ورفع مستوى الخدمات 

التي تقدم لهم.

مجموعة االتصاالت تدعم مركز 
إصالح و تأهيل محافظة غزة 
بتحسين صالة أهالي النزالء

مجموعة االتصاالت تدعم عيادة جلقموس

قامت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بتوقيع اتفاقية  تمويل 
مشروع تجهيز مختبر طبي في عيادة جلقموس ووقع االتفاقية 
عماد اللحام و محمد فخري القرم رئيس مجلس قروي جلقموس, 
حيث ان  المشروع سيعمل على تجهيز المختبر الطبي  في عيادة 
جلقموس باألجهزة المخبرية الالزمة حيث ان هذه األجهزة تقوم 
بعمل معظم الفحوصات المخبرية الدورية للمواطنين في قرية 
في  الوحيد  الصحي  المركز  وهو  المجاورة  والقرى  جلقموس 

جلقموس الذي يقدم الخدمات الصحية للمواطنين.



جمعية  تدعم  االتصاالت   مجموعة 
المجتمعي  والتأهيل  للرعاية  الجليل 

في جنين

جمعية  دعم  اتفاقية  بتوقيع  االتصاالت  قامت مجموعة 
الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي في جنين

الخاصة من  والمشروع يهدف  لخدمة  ذوي اإلحتياجات 
أهالي مدينة جنين من خالل تمويل مشروع شراء أجهزة 
خدمة  تقديم  أجل  من  الصناعية  األطراف  وحدة  لتطوير 
وزيادة  األسرة  دور  وتعزيز  للمعاقين  المتكاملة  الرعاية 
مقدرتها على رعاية ذوي اإلعاقة وتقديم الدعم الصحي 

وعالج الحاالت التي تحتاج لتركيب أطراف صناعية.

مجموعة االتصاالت تدعم جمعية 
الشعراوية الخيرية لذوي اإلحتياجات 

الخاصة  في عتيل

تمويل مشروع  اتفاقية  بتوقيع  االتصاالت  قامت مجموعة 
لذوي  الخيرية  الشعراوية  مبنى  جمعية  وتجهيز  تشطيب 
سيخدم  المشروع  أن  حيث  عتيل   في  الخاصة  اإلحتياجات 
المناطق  في  الخاصة  اإلحتياجات  ذوي  من  المواطنين 
المهمشة في بلدات الشعراوية ) الجاروشية، المسقوفة، 
دير الغصون، عتيل، زيتا، عالر، صيدا، باقا الشرقية، النزلة 

الشرقية والغربية والوسطى ونزلة عيسى، قفين، عقابا(.

مجموعة االتصاالت  ترعى إحتفاالت 
عيد الميالد المجيد في ساحة كنيسة 

المهد في بلدية بيت لحم

رعاية  اتفاقية  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  وقعت 
المهد،  كنيسة  المجيد في ساحة  الميالد  عيد  إحتفاالت 
ووقع االتفاقية عماد اللحام مدير ادارة العالقات العامة 

وفيرا بابون رئيس بلدية بيت لحم.



ذوي  للطالب  الداعمة  االكاديمية  مشروع  ترعى  االتصاالت  مجموعة 
التحصيل االكاديمي المتدني

وقعت مجموعة االتصاالت اتفاقية رعاية مشروع االكاديمية الداعمة للطالب ذوي التحصيل االكاديمي المتدني 
التابعة لكلية تراسانطة للبنين- بيت لحم 



“بالتل” تطلق حملة »التضيع فرصتك بالفوز« 

التلفزيوني المصور لحملة  الفيسبوك والخاصة باالعالن  التواصل اإلجتماعي  أطلقت »بالتل« مسابقة على صفحة 
التوعية الخاصة بخدمة خط النفاذ  ADSL Access بعنوان  »ال تضيع فرصتك بالفوز« والتي تمكن المعجبين بالصفحة 

.IPAD من اإلجابة على األسئلة التي تتعلق باالعالن والتمتع بفرصة دخول السحب على جهاز تلفزيون وجهاز

“بالتل” تعلن عن أسماء الفائزين بحملة »الفاتورة االلكترونية«
اعلنت  »بالتل« عن أسماء الفائزين بأجهزة Galaxy tab  ضمن حملة »الفاتورة االلكترونية«

بالتل توقع اتفاقية تعاون مع بنك القدس 
 أعلنت شركة االتصاالت الفلسطينية »بالتل« عن توقيع اتفاقية تعاون مع بنك القدس لربط شبكة الفروع والمكاتب التابعة 
للبنك بشبكة رئيسية و أخرى احتياطية. حيث تم التوقيع في مقر اإلدارة العامة لبنك القدس بمدينة رام الله، وقام بتوقيع 

االتفاقية مدير عام »بالتل« معن ملحم والمدير العام لبنك القدس سميح صبيح.



بالتل تسلم الفائزين بالجوائز الكبرى ضمن حملة »فصل الخير هالسنة غير«
قامت »بالتل« بتسليم الفائز الثالث بالجائزة الكبرى وقيمتها 100 ألف شيكل ضمن  حملة »فصل الخير هالسنة غير«، حيث 

تم مفاجأة المشترك مصطفى الراعي في موقع عمله في  مديرية التربية التعليم بالخليل.

قامت »بالتل« بتسليم الفائز الرابع بالجائزة وقيمتها 100 ألف شيكل ضمن حملة »فصل الخير هالسنة غير«، حيث تم مفاجأة 
الفائز محسن زايد محمد ثابت في مدينة رفح في منزله وبحضور عائلته.



بالتل تطلق حملة »باألبيض صورها« 

أطلقت »بالتل«حملة »باألبيض صورها« وهي عبارة عن أجمل صورة تم التقاطها خالل المنخفض الجوي مع الزائر األبيض، 
وأعلنت الشركة عن أسماء الفائزين بأجهزة IPAD  وأجهزة السلكية وليرة ذهبية ضمن الحملة على موقع التواصل االجتماعي 

الفيسبوك.

بالتل تطلق حملة “في هاالجواء الشتوية ..المكالمات المحلية مجانية”
أطلقت »بالتل« حملة المكالمات المحلية  المجانية على مدار ثالثة أيام متتالية لمشتركي« بالتل« ضمن الفئة المنزلية 
بنظام الفاتورة والتي تم إطالقها خالل العاصفة الثلجية وذلك لحاجة المشتركين إلجراء مكالمات لألطمئنان على األهل 

واألقارب ، وتم إطالق الحملة على صفحات المواقع االجتماعي الخاصة بالشركة. 



جوال تروج لحملة شريحتك ذهب

قام موظفي جوال وطالب »أنا جوال« على الترويج لحملة »شريحتك ذهب« بزيارتهم للمقاهي والجامعات وأماكن 
تجمع الناس .  من خالل توزيع الFlyers  على المشتركين  وبيعهم للشرائح.

مدن   3 في  ذهب«  »شريحتك  حملة  ضمن  للفائزين  الذهب  سبائك  تسّلم  جوال 
الخليل وبيت لحم وغزة



موظفو جوال وطالب »أنا جوال« يشاركون  بإحتفاالت عيد الميالد المجيد في مدينة  
بيت لحم وقاموا بتوزيع الهدايا على المشتركين المتواجدين في ساحات المهد



جوال تروج لحملة “عرض ع قد الجيبة “

قامت جوال بالترويج لحملة “عرض ع قد الجيبة”  في أهم معارض جوال في الضفة الغربية  وقام موظفو جوال وفريق “أنا 
جوال” بتوزيع الFlyers  على المشتركين المتواجدين في تلك المعارض.

حمالت جوال



اتفاقيات  توقع   حضارة 
من  عدد  مع  تعاون 

المطاعم والمقاهي    

وقعت حضارة اتفاقيات تعاون مع 
والمقاهي في  المطاعم  عدد من 
مختلف محافظات الوطن تضمنت 
االتفاقية مطعم جاسمين وارجوان 
وستونز وجافا والريف الفلسطيني 
مطاعم  وسلسلة  كافيه  واليت 
الجامعة  وكافتيريات  دومنيوز 
في  الرويال  وقصر  االمريكية 

محافظة نابلس.

حيث أن هذا التعاون المثمر قد أتخذ 
تنظيميًا مشتركا من قبل الطرفين 
ليتسنى استهداف أكبر عدد ممكن 
هذه  وبموجب  المشتركين  من 
حضارة  شركة  ستقوم  االتفاقية، 
معدات  مع  انترنت  خط  بتقديم 
التي  الترحيب  مقابل صفحة  مجانا 
سيتم تركيبها حيث يظهر فيها اعالن 
لشركة حضارة واعالن للمطعم يتم 
التصفح،  الى  الدخول  خاللها  من 
تركيب  تطبيق  سيتم  انه  علما 
المطاعم  لجميع  الترحيب  صفحات 

مع نهاية شهر شباط.



حضارة تطلق مسابقات على صفحة التواصل االجتماعي
قامت حضارة باطالق عدة مسابقات على صفحتها على موقع التواصل االجتماعي )فيس بوك( لمشتركيها الحاليين والجدد 
للتنافس مع أصدقائهم في اإلجابة على أكثر من سؤال ثقافي مختلف، مثل الرياضة والتكنولوجيا واألدب وبعض التنصيفات 

األخرى.حيث تميزت المسابقات بتقديم العديد من الجوائز تمثلت بتقديم شهور انترنت مجانًا وراوترات سوبر بوكس 



إتفاقية  توقعان  ويونيبال  ريتش 
شراكة 

اتفاقية  االتصال  لخدمات  ريتش  شركة  وقعت 
تقدم  العامة  للتجارة  يونيبال  شركة  مع  شراكة 
بموجبها ريتش خدماتها المتخصصة في العناية 
االتفاقية  وحسب  الجمهور،  وخدمات  بالزبائن 
شركة  لصالح  خدماتها  بتقديم  ريتش  ستقوم 
الالزم  الفني  الدعم  توظيف  خالل  من  يونيبال 
إدارة خدمات  عبر طاقم مؤهل ومتخصص في 

الجمهور

عام  مدير  خوري  عماد  من  كل  اإلتفاقية  ووقع 
عام شركة  مدير  عنبتاوي  يونيبال وغسان  شركة 
وممثلي  مدراء  من  عدد  بحضور  وذلك  ريتش 
الدوائروذلك في مقر شركة يونيبال الكائن في 
الشركة  خطة  ضمن  وذلك  الصناعية.  المنطقة 
الشركات  مع  وعالقاتها  تشبيكها  توسيع  في 
تطبيقًا  فلسطين  في  العاملة  والمؤسسات 
لمفهوم الشراكة البناءة والتكاملية والتخصصية 
في  اإلقتصادية  التنمية  أهداف  يخدم  بما 

فلسطين«.



عالقات المستثمرين
أداء سهم بالتل خالل كانون الثاني 2015 

5.80 سعر إغالق السهم )دينار أردني( )31/01/2015(

5.70 سعر اإلغالق السابق )دينار أردني( )31/12/2014(

1,076,762,867 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

6.00 أعلى سعر تداول )دينار أردني()خالل كانون الثاني/2015(

5.50 أدنى سعر تداول )دينار أردني()خالل كانون الثاني/2015(

291 عدد العقود )خالل كانون الثاني/2015(

227,354 حجم التداول )خالل كانون الثاني/2015(

1,825,074.61 قيمة التداول )دوالر أمريكي()خالل كانون الثاني/2015(

0.17 معدل دوران السهم

8.31 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.52 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

احصائيات حول سهم بالتل )للفترة من 01/01/2015 إلى 31/12/2015(

أسعار سهم بالتل 

 تداول سهم بالتل 

أداء السوق المالي خالل كانون الثاني 2015

عدد الصفقاتقيمة األسهم المتداولةعدد األسهم المتداولةعدد جلسات التداول

184,769,3089,184,2021,756


