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مجموعة االتصاالت ومركز التجارة الفلسطيني )بال تريد(، وبنك فلسطين، وشركة 

فلسطين للتنمية التابعة لصندوق االستثمار الفلسطيني، وباديكو القابضة، والبنك 

االسالمي للتنمية، وشركة اتحاد المقاولين

يوقعون مذكرة التفاهم لمشاركة فلسطين وألول مرة بتمثيلها كدولة في معرض 

 »اكسبو ميالنو 2015« والذي ينظم تحت شعار

»إطعام األرض ، طاقة للحياة«
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مجموعــة االتصــاالت تدعــم “جمعيــة بنك الدم المركزي” 

مــن خــال تجهيــز صالــة التبرع بالدم  التابعــة للجميعة

قامــت مجموعــة االتصــاالت وجمعيــة بنــك الــدم المركــزي بتوقيــع اتفاقيــة لدعــم تجهيــز صالــة التبــرع بالــدم بالمبنــى الجديــد 
الفلســطينية  االتصــاالت  بمجموعــة  العامــة  العالقــات  إدارة  مديــر  اللحــام  عمــاد  مــن  كل  االتفاقيــة  ووقــع  للجمعيــة، 
والدكتــور زيــاد شــعت رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة، وبحضــور مــدراء شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بغــزة.
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 مجموعة االتصاالت تعلن النتائج المالية للربع األول
من العام الحالي

ــع األول  ــن الرب ــة االتصــاالت الفلســطينية الصــادرة ع ــة لمجموع ــة األولي ــج المالي ــرت النتائ أظه
للعــام الحالــي 2015، تراجعــًا فــي اإليــرادات حيــث بلغــت حوالــي 78.9 مليــون دينــار أردنــي 
مقارنــة بـــ 89.9 مليــون دينــار أردنــي فــي ذات الفتــرة مــن عــام 2014. وأدى هــذا التراجــع إلــى 
ــة بـــ 25.9 مليــون  ــار أردنــي مقارن ــون دين ــي 22.2 ملي ــغ حوال ــذي بل ــح وال انخفــاض صافــي الرب

ــرة مــن العــام الماضــي.   ــذات الفت ــار أردنــي ل دين

ــح المصــري رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أن  انخفــاض  وأوضــح صبي
نتائــج الربــع األول مــن هــذا العــام جــاءت بغالبيتهــا نتيجــة انخفــاض قيمــة الشــيكل مقابــل الدينــار 
االردنــي، هــذا باالضافــة الــى اثــر التراجــع االقتصــادي والمرتبــط بشــكل عــام بتأخر صــرف الرواتب 
وغيــاب االفــق السياســي، اضافــة الــى التحديــات الكبيــرة التــي يواجههــا قطــاع االتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطيني. واوضــح اننــا وفــي الوقــت الــذي نضطــر فيــه الــى الدفــاع 
عــن حقوقنــا فــي تــرددات الجيــل الثالــث قــام معظــم مشــغلي الهواتــف الخلويــة فــي العالــم 
بتجــاوز هــذه المرحلــة الــى الجيــل الرابــع ومــا بعدهــا ممــا يجعلنــا فــي اخــر الــدول التــي ســتعتمد 

الجيــل الثالــث فــي حــال تــم االفــراج عــن التــرددات.

 وأردف المصــري »إن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية و بالرغــم مــن التحديــات الجمــة، ملتزمــة 
بمواصلــة تطويــر خدماتهــا وتعزيــز البنيــة التحتيــة كعمــود فقــري لقطــاع االتصــاالت والتكنولوجيــا، 
وهــو مــا ينســجم ورؤيــة المجموعــة ومســاهميها بااللتــزام نحــو تطويــر هــذا القطــاع كواحــد مــن 
أهــم القطاعــات الخدماتيــة واالقتصاديــة والــذي مــن شــأنه اإلســهام فــي تدعيــم االقتصــاد 
ــاز  ــا فــي اجتي ــارب ونجحن ــا هــذه التج ــد اختبرن ــّو، وق ــات الصمــود والنم ــي ورفــده بمقّوم الوطن
الكثيــر مــن المعيقــات خــال فتــرات صعبــة فــي الســنوات الماضيــة، حيــث تزيدنــا هــذه التحديــات 
ــر نحــو  ــع بأمــل أكب ــة الفلســطينية المســتقلة والتطل ــاء اقتصــاد الدول ــة بن إصــرارًا علــى مواصل

المســتقبل«.

 

بعد اطاعها على االنتهاكات التي تقوم بها شركات االتصاالت اإلسرائيلية لقطاع االتصاالت الفلسطيني...

 الضابطة الجمركية الفلسطينية وشركة جوال تبحثان سبل التعاون للحد
من الممارسات اإلسرائيلية غير المشروعة

قــام العميــد إبراهيــم الجزرة،قائــد جهــاز الضابطــة الجمركيــة الفلســطينية بعــد زيــارة وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، بالتوجــه 
إلــى شــركة االتصــاالت الخليوية”جــوال”، وذلــك لاطــاع علــى حجــم الخســائر التــي تتكبدهــا شــركات االتصــاالت الفلســطينية وقطــاع 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بشــكل عــام جــراء االنتهــاكات التــي تقــوم بهــا شــركات االتصــاالت اإلســرائيلية للســوق الفلســطيني. 
وقــد كان فــي اســتقباله كل مــن الســيد عبــد المجيــد ملحــم مديــر عــام شــركة االتصــاالت الخليويــة جــوال، والســيد عمــاد اللحــام، مديــر إدراة 

العاقــات العامــة فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية.

التعــاون  ســبل  الطرفــان  بحــث  جــوال،  لشــركة  الزيــارة  وخــال 
مــن أجــل مواجهــة هــذه الخســائر والتخفيــف منهــا، حيــث تقــوم 
شــركات االتصــاالت اإلســرائيلية بتقديــم خدماتهــا فــي مناطــق 

الســلطة الفلســطينية بصــورة غيــر شــرعية وغيــر قانونيــة.

بــدوره شــكر الســيد عبــد المجيــد ملحــم  العميــد الجــزرة علــى هــذه 
الزيــارة، مثمنــًا دور الضابطــة الجمركيــة الفلســطينية وحرصهــا 
الخدمــات والبضائــع  الفلســطينية مــن  الســوق  علــى تنظيــف 
المهربــة التــي ُتنافــس بصــورة غيــر شــريفة الخدمــات والمنتجــات 
الفلســطينية. وأكــد أن جــوال ســتكون ملتزمــة بكافــة أشــكال 
التعــاون مــع الضابطــة الجمركيــة مــن أجــل تحقيــق جميــع أهدافهــا 

ــة. ــة المنتجــات الفلســطينية مــن القرصن فــي حماي
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مجموعة االتصاالت
تدعم

»جامعة فلسطين« 
لتجهيز قاعة

فيديو كونفرنس

ــة  وقعــت مجموعــة االتصــاالت وجامعــة فلســطين فــي مقــر الجامعــة بمدين
الزهــراء، اتفاقيــة لدعــم تجهيــز قاعــة فيديــو كونفرنــس، ووقــع االتفاقيــة 
كل مــن عمــاد اللحــام مديــر إدارة العاقــات العامــة بمجموعــة االتصــاالت 
الفلســطينية و أ. د. ســالم صبــاح رئيــس جامعــة فلســطين ، وبحضــور مــدراء 
شــركات المجموعــة بغــزة ووفــد مــن الطاقــم اإلداري واألكاديمــي بالجامعــة.

ومــن  االتصــاالت  مجموعــة  فــي  »نســعى  اللحــام  عمــاد  قــال  جانبــه  مــن 
خــال المســؤولية االجتماعيــة إلــى دعــم جميــع قطاعــات المجتمــع وتعزيــز 
القــدرة اإلداريــة والتكنولوجيــة للمؤسســات التعليميــة وتحســين بيئــة العمــل 
وتطويــر الخدمــات التــي تقدمهــا هــذه المؤسســات ويأتــي ذلــك ضمــن رؤيتنــا 
وتوجهنــا نحــو تحقيــق التنميــة المســتدامة، حيــث قمنــا بإطــاق وتنفيــذ العديــد 
مــن المشــاريع و البرامــج التنمويــة فــي مجــال تعزيــز قطــاع التعليــم والشــباب 

ــًا ونشــر المعرفــة الرقميــة فــي المجتمــع الفلســطيني«. تكنولوجي

للسنة الثالثة على التوالي

مجموعة اإلتصاالت تتكفل بتمويل إجراء عمليات جراحية لمائة من مرضى العيون في قطاع غزة

وّقعــت مجموعــة االتصــاالت ومستشــفى ســانت جــون للعيــون، اتفاقيــًة لتمويــل إجــراء عمليــات جراحيــة لمائــة مــن 
مرضــى العيــون مــن قطــاع غــزة، وذلــك بحضــور الســيد عمــاد اللحــام مديــر إدارة العاقــات العامــة بمجموعــة االتصاالت 
الفلســطينية، والدكتــور كمــال عكاشــة مديــر مستشــفى ســانت جــون للعيــون بغــزة ، هــذا باإلضافــة إلــى مــدراء 

شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بغــزة.

ووقــع االتفاقيــة كّل مــن الســيد عمــاد اللحــام و الدكتــور كمــال عكاشــة وأكــد اللحــام »إّن مســاهمتنا للمــرة الثالثــة فــي 
تمويــل إجــراء عمليــات لمرضــى العيــون، إنمــا تأتــي ترجمــًة اللتزامنــا تجــاه أهلنــا فــي قطــاع غــزة، ورغبتنــا فــي التخفيــف 
مــن معاناتهــم، وهــو مــا ينســجم مــع نهــج المجموعــة لدعــم البرامــج والمشــاريع المجتمعيــة فــي المناطــق المهمشــة 

والنائيــة فــي مختلــف مدننــا وقرانــا«.
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بتمويل من مجموعة االتصاالت 

جمعية عطاء فلسطين الخيرية تفتتح مكتبة أشبال بيت المقدس في بيت عنان بمحافظة القدس

افتتحــت جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة، »مكتبــة أشــبال بيــت المقــدس« فــي بلــدة بيــت عنــان قضــاء القــدس، بتمويــل مــن مجموعــة 
االتصــاالت ، ومســاهمة دار الفتــى العربــي للنشــر والتوزيــع، وحضــر حفــل االفتتــاح مــن جمعيــة عطــاء فلســطين الخيريــة، الدكتــور نبيــل 
شــعث الرئيــس الفخــري للجمعيــة، والســيدة رجــاء أبــو غزالــة شــعث مؤســس ورئيــس الجمعيــة، ود. بهيــة عــودة أميــن الصنــدوق، والســيدة 

امتيــاز رشــيد أميــن الســر، والســيدة ميســر ابــو شــاويش عضــو مجلــس اإلدارة، والســيدة نجــوى خــوري المديــر اإلداري بالجمعيــة.

كمــا حضــر االحتفــال الســيد ناجــي جمهــور رئيــس المجلــس المحلــي، بجانــب الســيد محمــد الطــري مديــر مكتــب محافظــة القــدس، وحضــر 
ــر مــن الشــخصيات  ــدو وبيــت ســوريك، وعــدد كبي ــدة ب ــل بل ــان، مث ــدة بيــت عن ــة المجــاورة لبل أيضــا لفيــف مــن أعضــاء المجالــس المحلي

المحليــة.

تجــارة غرفــة  مــع  تتعــاون  االتصــاالت   مجموعــة 
وصناعــة غــزة لرعايــة حفــل تكريــم كبــار الســن مــن 

األعمــال. ورجــال  التجــار 

مجموعــة االتصــاالت تدعــم  برنامــج إرادة بالجامعــة 
اإلســامية لدعــم مشــروع تشــغيل األشــخاص ذوي 

اإلعاقــة.
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 مجموعة  االتصاالت الفلسطينية تدعم مشروع تطوير مختبر التكييف والتبريد
التابع لكلية فلسطين التقنية – دير البلح  

للعام الثاني على التوالي ترعى مجموعة االتصاالت مدرسة المبدعين التابعة للمدرسة 
االسالمية احدى مدارس  جمعية التضامن الخيرية

قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وكليــة فلســطين التقنيــة - ديــر البلــح بتوقيــع اتفاقيــة لدعــم مشــروع تطويــر 

مختبــر التكييــف والتبريــد بالكليــة، ووقــع االتفاقيــة كل مــن عمــاد اللحــام مديــر إدارة العالقــات العامــة بمجموعــة 

االتصــاالت  مــدراء شــركات مجموعــة  وبحضــور  الكليــة،  عميــد  عــدوان  عمــاد  والدكتــور  الفلســطينية  االتصــاالت 

ــة. ــد ورئيــس قســم المهــن الهندســية ورئيــس قســم العاقــات العامــة بالكلي ــواب العمي الفلســطينية بغــزة، ون
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مجموعة 
االتصاالت تتعاون  

مع غرفة تجارة 
وصناعة غزة لرعاية 

حفل تكريم كبار 
السن من التجار 
ورجال األعمال

افتتاح األسبوع 
التكنولوجي 

الدولي األول 
في فلسطين 
ضمن فعاليات 
مشروع فتيات 

تكنولوجيات بدعم  
من مجموعة 

االتصاالت وتنفذه 
جمعية فجر لإلغاثة 

والتنمية

مجموعة 
االتصاالت 

تدعم  برنامج 
إرادة بالجامعة 

اإلسالمية لدعم 
مشروع تشغيل 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة
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مجموعة االتصاالت

تدعم مؤسسة حوار

 قامــت مجموعــة االتصــاالت  بدعــم تأثيــث المؤسســة بــأدوات مكتبيــة وتكنولوجيــة وحضــر االفتتــاح الســيد ربحــي دولة 
رئيــس بلديــة بيتونيــا والســيدة هبــه الوزنــي ولويــل مديــرة شــبكة رايــة االعاميــه كداعــم وراعــي اعامــي للمؤسســة  
والســيد رائــد عــواد مديــر دائــرة المســؤولية االجتماعيــة فــي مجموعــة االتصــاالت وايمــان عبــد الرحمن مديرة مؤسســة 

حــوار للتنمية.

ــة الجامعــات  ــة وخاصــة طلب ــر مهــارات وقــدرات الطلب ــارة عــن  مؤسســة تعمــل علــى تطوي ومؤسســة حــوار هــي عب
فــي شــتى المجــاالت لانخــراط بســوق العمــل مــن اجــل خلــق جيــل يســتطيع االعتمــاد علــى نفســه لمواجهــة تحديــات 
الحيــاه ورفــع الكفائــة والمهنيــه للطلبــه لتأهيلهــم للعمــل فــي مؤسســات الوطــن مــن اجــل المســاهمه فــي بنائهــا 

وتطويرهــا .

مجموعة االتصاالت توقع اتفاقية شراكة مع جامعة النجاح 
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مجموعة االتصاالت تمول مشروع تجهيز غرفتي الطوارئ واألشعة في مستوصف 
مسقط التابع لبلدية العبيدية

للعام الثامن على التوالي

مجموعة االتصاالت ومؤسسة إنجاز فلسطين يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

 وقعــت مجموعــة االتصــاالت ومؤسســة انجــاز فلســطين اتفاقيــة تعــاون لدعــم برامــج “إنجــاز” التدريبيــة فــي مقــر 
مجموعــة االتصــاالت فــي مدينــة رام اللــه، ووقــع االتفاقيــة كا مــن مديــر إدارة العاقــات العامــة فــي مجموعــة 

ــدة رمحــي ســامة. ــاز فلســطين رن ــام مؤسســة انج ــر ع ــام و مدي االتصــاالت الفلســطينية عمــاد اللح

ويتمثــل الدعــم بتوفيــر الدعــم المــادي والمعنــوي للمؤسســة للمســاعدة فــي تنفيــذ خطتهــا االســتراتيجية، وتطويــر 
برامجهــا التدريبيــة التــي تقدمهــا المؤسســة لطلبــة المــدارس والجامعات مــن خــال متطوعــي القطــاع الخــاص ذوي 
الكفــاءة والخبــرة المميــزة فــي هــذا المجــال بهــدف تعزيــز الفــرص االقتصاديــة للشــباب الفلســطيني عــن طريــق 
إكســابهم مجموعــة مــن المهــارات التــي تتناســب مــع احتياجــات القــرن الحــادي والعشــرين وإعطائهــم فرصــة التعــرف 

علــى ســوق العمــل الفلســطيني ومتطلباتــه.
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مجموعة االتصاالت تعيد تأهيل وتأثيث الغرف 
التابعة للجنة الشعبية في نابلس وتمويل مشروع 
التعليم المساند  من أجل المساهمة في إحداث 

التنمية المستدامة وتحسين مستوى ثقافة أطفال 
البلدة القديمة بمدينة نابلس الذين هم عماد الوطن 

وأساس نهضته

مجموعة االتصاالت  تدعم مشروع اصدار التقرير 
السنوي الصادر عن مركز الدراسات االسرائيلية 

»مدار«

مجموعة االتصاالت تدعم جمعية القدس العربية 
للمسنين بتمويل مشروع مصنع التصنيع الغذائي 

المدر للدخل على الجمعية ولمساعدة العائالت 
الفقيرة في أريحا

مجموعة االتصاالت تساهم في  تطوير مشروع 
إنتاج الصابون وتغليفه - جمعية نساء من أجل الحياة 

في سلفيت
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جوال تشارك في 
يوم التوظيف في 
جامعة فلسطين 

األهلية في بيت لحم 
 والذي نظم

تحت رعايتها 

جوال تشارك في يوم التوظيف في جامعة بيت لحم الذي نظم برعاية مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية

 جوال تكرم من قبل المركز الفلسطيني
للصحة والسالمة المهنية في جامعة 
بولتيكنك فلسطين إللتزامها بتطبيق 

إجراءات السالمة الصحية والمهنية
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جوال تحتفل بيوم 
المرأة من خالل توزيع 

الهدايا

على أهم 
المؤسسات النسوية 
في كل من الخليل 
ونابلس وجنين وغزة.

 الترويج لدوري
»جوال للمحترفين« 

من خالل توزيع 
الستكرز الخاصة 

باألندية المشاركة 
في الدوري

موظفو جوال يجوبون القرى الفلسطينية راسمين البسمة والسرور على 
األطفال بحضور نجوم المنتخب الوطني الفلسطيني.
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موظفو جوال يروجون لحملة العمرة  
ويقومون بتوزيع الفاليرات واألرصدة 

المجانية في إستراحة أريحا

جوال تشارك في ماراثون فلسطين 
الدولي الثالث في مدينة بيت لحم 

باإلضافة إلى رعايتها لهذا الحدث

جوال تشارك الجماهير أجواء 
الكالسيكو في المقاهي والمطاعم

الترويج لحملة »شريحتك مليانة كاش« 
من خالل توزيع الفاليرات والهدايا 

على المشتركين في أهم الجامعات 
والمقاهي والمطاعم وشوارع 

المحافظات الفلسطينية

جوال تحتفل بعيد األم من خالل توزيع الهدايا على األمهات في 
المحافظات والمستشفيات الفلسطينية في الضفة وغزة
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الفلسطيني تحت شعارباألطفال بمناسبة يوم الطفل جوال تنظم ماراثونًا خاص 
 

"نركض لألمل بخطوات كبيرة"

جوال تحتفل بعيد الفصح المجيد 

وتشارك الطوائف المسيحية 

فرحتها بتوزيع البيض عليهم في 

ساحة المهد في بيت لحم

 جوال تفتتح معرض أريحا
بحلته الجديدة
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حضارة تطلق حملة"ببساطة"

أعلنــت شــركة حضــارة لتكنولوجيــا المعلومــات، عــن 
إطــاق حملــة "ببســاطة" للمشــتركين الجــدد فــي 
ــة ، والتــي تســعى مــن خــال هــذه  الضفــة الغربي
الحملــة الــى اثــراء الســوق الفلســطني بتمتعــه 
يحصــل  بحيــث  الجميــع  تناســب  بأســعار  بانترنــت 
باإلضافــة   ، مميــزة  خصومــات  علــى  المشــترك 
الــى تقديــم خصــم %50 علــى خدمــة حضــارة أمــان 
ــدر( بهــدف أن  وخدمــة مضــاد الفيروســات )بيتدفن
يكــون العــرض متماشــيًا مــع النمــو المتســارع فــي 
قطــاع خدمــات االنترنــت فــي الســوق الفلســطيني 

ــه . وحاجات
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حضارة تشارك في األسبوع 
التكنولوجي في جامعة الخليل

حضارة تشارك في اليوم التكنولوجي 
في جامعة البوليتكنك

قامــت حضــارة بالمشــاركة فــي االســبوع التكنولوجــي فــي جامعــة الخليــل 
الــذي عقــد لمــدة اســبوع بهــدف عــرض موجــزًا لهــذا األســبوع مــن حيــث أهدافــه 
وأهميتــه ومنطلقاتــه وأنــواع الــورش العلميــة البــراز إبداعــات ومهــارات الطلبــة 
ومشــاريع تخرجهــم بهــدف نشــر روح المنافســة بيــن الطلبــة وتشــجيع اإلبتــكار 
والتميــز . و جــاءت مشــاركة حضــارة فــي هــذا االســبوع مــن منطلــق دعــم فئــة 
الشــباب و الطــاب، واعطائهــم فكــرة عــن أهــم خدمــات ومنتجــات حضــارة 
التــي تفيدهــم فــي انجــاز وتطويــر مشــاريعهم وأبحاثهــم الدراســية،باإلضافة 
إلــى الــرد علــى استفســاراتهم و اســئلتهم بخصــوص الخدمــات التــي تقدمهــا 
حضــارة. وقامــت أيضــًا بتوزيــع نشــرات دعائيــة تعــرض اخــر الحمــات والعــروض 

،و توزيــع عــدة هدايــا علــى المشــاركين بالمعــرض.

شــاركت حضــارة فــي فعاليــات اليــوم التكنولوجــي الــذي ُأقيــم فــي جامعــة 
ــات أبرزهــا المعــرض  ــدة فعالي ــث ضــم ع ــل بحي ــة الخلي ــك فــي مدين البوليتكن
التكنولوجــي الــذي شــارك فيــه العديــد مــن الشــركات التكنولوجية الفلســطينية 
ــت  ــر شــركة انترن ــن،و كأكب ــة الخريجي ــى معــرض لمشــاريع الطلب ــة إل ، باإلضاف
علــى  إطــار حرصهــا  اليــوم ضمــن  هــذا  فــي  تواجــدت حضــارة  فلســطينية 
ــة  ــا الجامعــات لمســاندة الطلب ــي تنظمه ــات الت ــف الفعالي ــد فــي مختل التواج
ــث قامــت بإعــداد مجموعــة مــن  ــة ، حي ــة والطابي ودعــم نشــاطاتهم التعليمي
ــة لتســلية المشــاركين، وتحفزيهــم  ــة والذهني األلعــاب والمســابقات الترفيهي
ــة مــن  ــات وخدمــات حضــارة ،وتســليم مجموع ــر  منتج ــى اخ ــى التعــرف عل عل

الجوائــز التقديريــة.
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حضارة ترعى اليوم المفتوح لمدارس الفرندز للبنين

بدعــم  حضــارة  شــركة  قامــت  المجتمعيــة،  مســؤوليتها  مــن  انطاقــًا 

و رعايــة فعاليــات اليــوم المفتــوح فــي مدرســة الفرنــدز للبنيــن فــي 

مدينــة رام اللــه، حيــث تواجــد مجموعــة مــن موظفيــن الشــركة طيلــة 

اليــوم لمشــاركة الطلبــة وعائاتهــم فــي الفعاليــات . وقامــوا بعقــد 

دورة تثقيفيــة للحضــور تــم فيهــا عــرض ألهــم خدمــات ومنتجــات حضــارة 

،بهــدف توعيتهــم حــول طــرق االســتخدام الصحيــح لانترنــت والتصفــح 

بتقديــم  اليــوم  هــذا  فــي  قامــت  حضــارة  أن  العلــم  مــع  لــه.  االمــن 

لألهالــي  والخدمــات  باالنترنــت  لاشــترك  وتســهيات  خصومــات 

الكــرام. وقــام الموظفــون بتوزيــع مجموعــة مــن الجوائــز  ألفضــل الطلبــة 

الفائزيــن فــي فعاليــات ذلــك اليــوم.



العدد 30النشرة الشهرية

ــة خاصــة حيــث قامــت  ــات ترفيهي ــذ فعالي قامــت شــركة ريتــش بتنفي

بتنفيــذ رحلتهــا الســنوية و علــى مــدى ثاثــة أيــام فــي مركــز ونــادي 

تدريــب مجموعــة االتصــاالت فــي مدينــة اريحــا, حيــث قــام الموظفين 

األلعــاب  و  النشــاطات  مــن  العديــد  فــي  بالمشــاركة  خالهــا  مــن 

ــات تحــت شــعار: بعزيمــة واصــرار بنكمــل المشــوار. والفعالي

ريتش تنظم فعاليات ترفيهية لموظفيها
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ريتش تحتفل بيوم االرض

بمناســبة يــوم األرض قــام مــا يقــارب 100 متطــوع ومتطوعــة مــن متدربــي و موظفــي شــركة 

ريتــش و بالتعــاون مــع جمعيــة أصدقــاء النجــاح الوطنيــة و تحــت اشــراف بلديــة نابلــس بتنظيــم يــوم 

تطوعــي فــي مدينــة نابلــس تحــت شــعار "ننتمــي ونتطــوع" حيــث قــام المتطوعــون بزراعــة أشــجار 

بشــارع االكاديميــة و تنظيــف الشــارع ، باإلضافــة الــى تنظيــف ودهــن األشــجار .
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عالقات المستثمرين

أداء سهم بالتل خال آذار 2015

5.15 سعر إغاق السهم )دينار أردني( 

5.86 سعر اإلغاق السابق )دينار أردني(

956,091,166 القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

5.92 أعلى سعر تداول )دينار أردني(

5.06 أدنى سعر تداول )دينار أردني(

712 عدد العقود 

713,891 حجم التداول 

5,748,196.56 قيمة التداول )دوالر أمريكي(

0.54 معدل دوران السهم

7.97 )P/E( القيمة السوقية إلى العائد

1.30 )P/BV( القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

أخبار عالقات المستثمرين خالل الربع األول 2015

عقــد مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية اجتماعــه األول لعــام 2015 بتاريــخ 2015/02/10 حيــث قــرر فيــه المجلــس رفــع توصيــة 
إلــى الهيئــة العامــة بتوزيــع أربــاح نقديــة بمقــدار %45 مــن القيمــة االســمية للســهم.

انعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة الثامــن عشــر بتاريــخ 2015/03/24 حيــث أقــرت الهيئــة العامــة توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن 
الســنة المنتهيــة فــي 2014/12/31 بنســبة %45 مــن القيمــة االســمية للســهم.

تــم البــدء بتوزيــع أربــاح شــركة االتصــاالت الفلســطينية النقديــة عــن عــام 2014 للمســاهمين اعتبــارًا مــن يــوم االربعــاء 2015/04/15 
مــن خــال فــروع بنــك القاهرة-عمــان فــي فلســطين واألردن، حيــث يبلــغ إجمالــي األربــاح مــا مقــداره 59.23 مليــون دينــار أردنــي ســيتم 

توزيعهاعلــى مســاهمي شــركة االتصــاالت الفلســطينية عــن العــام 2014.

تــم اإلفصــاح عــن نتائــج الربــع األول لعــام 2015 بتاريــخ 2015/04/29 حيــث بلــغ صافــي الدخــل 22.2 دينــار أردنــي ووصلــت قاعــدة 
3.346 مليــون مشــترك. إلــى  المشــتركين اإلجماليــة 
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احصائيات حول سهم بالتل )للفترة من 2015/01/01 إلى 2015/04/30(

أسعار سهم بالتل

تداول سهم بالتل

أداء السوق المالي خال الربع األول 2015

عدد األسهم عدد الصفقات
المتداولة

قيمة األسهم 
القيمة السوقيةالشركات المدرجةالمتداولة

7,20448,436,45693,094,442482,993,579,457


