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مجموعة االتصاالت الفلسطينية تطلق حملة 
»ضلك شايف حلمك« خالل شهر رمضان الكريم

  قامــت مجموعــة االتصــاالت باطــاق حملــة » ضلــك شــايف حلمــك« 
غــزة،  وقطــاع  الضفــة  محافظــات  فــي  الفضيــل  الشــهر  ايــام  خــال 
واســتهدفت الحملــة دور ايــواء االيتــام فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــواء، وســتقوم المجموعــة  غــزة والقــدس والتــي يبلــغ عددهــا 18 دار اي
مجموعــة  منحــة  خــال  مــن  حاســوب  بمختبــرات  دورااليــواء  بتزويــد 
االيتــام  لشــريحة  خصصــت  والتــي  الســنوية  للتكنولوجيــا  االتصــاالت 
لهــذا العام،باالضافــة الــى دعــم أخــر لاحتياجــات والنواقــص االساســية 
طواقــم  قامــت  ،حيــث  والجمعيــات  المؤسســات  لهــذه  والحيويــة 
المجموعــة بدراســة وحصــر احتياجــات هــذه الــدور لدعمهــا وتزويدهــا بهــا 

خــال الشــهر الكريــم .

 وقــال عمــار العكــر الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
أن هــذه الحملــة الرمضانيــة جــاءت انطاقــًا مــن إدراك المجموعــة ألهمية 
مســؤوليتها تجــاه المجتمــع، ال ســيما الفئــات المحرومــة والمهمشــة 
التــي تحتــاج للدعــم المــادي والمعنــوي علــى حــد ســواء. وأشــار إلــى ان 
مجموعــة االتصــاالت ســتواصل متابعــة هذه الفئات بما يضمن اإلســهام 

فــي تخفيــف معاناتهــم وتوفيــر احتياجاتهــم.

علــى  البســمة  رســم  االتصــاالت  مجموعــة  فــي   نحــاول   « واردف   
وجــوه احبائنــا  ومشــاركتهم أجــواء شــهر الخيــر التــي تحــث علــى العطــاء 
والتكافــل، وهكــذا فقــد حرصنــا علــى أداء واجبنــا تجــاه هــذه الفئــة مــن 
المعانــاة  لرفــع  احتياجاتهــم  علــى  والوقــوف  معهــم  التواصــل  خــال 
وتوافقــا  والدينيــة  والوطنيــة  اإلنســانية  قيمنــا  مــع  انســجاما  عنهــم 
ــا الفلســطيني  ــات مجتمعن ــا باالهتمــام بمختلــف شــرائح وفئ مــع رؤيتن
ســيما الفئــات المهمشــة، وإننــا نؤمــن أن ألطفالنــا األيتــام الحــق فــي 
اإلحســاس بالســعادة، حيــث نــرى فيهــم مســتقبًا واعــدَا، فهــم جــزء مــن 

الجيــل الــذي ســيبني الغــد المشــرق بــإذن اللــه«.

 وتحــدث عمــاد اللحــام مديــر ادارة العاقــات العامــة فــي مجموعــة 

االتصــاالت قائــًا« ارتأينــا ان نطلــق هــذه الحملــة خــال شــهر رمضــان 
الكريــم ، لنســاهم فــي خلــق اجــواء ايجابيــة مــن خــال توفيــر احتياجــات 
ضروريــة لــدور االيتــام فــي الضفــة وقطــاع غــزة، والتــي يقطــن فيهــا عــدد 
كبيــر مــن اليتامــى الذيــن هــم بحاجــة ان تتوفــر لهــم حيــاة كريمــة، مضيفــًا 
يوجــد لدينــا اســتراتيجية واضحــة وممنهجــة نقــوم بتنفيذهــا مــن خــال 
المســؤولية االجتماعيــة و تنفيــذ البرامــج التنمويــة التــي نســعى مــن 

ــر احتياجــات المجتمــع المحلــي«. خالهــا الــى المســاهمة فــي توفي

 و اضــاف اللحــام« نحــن نشــعر بالفخــر ان نتشــارك فرحــة الشــهر الفضيــل 
مــع هــذه الجمعيــات والمؤسســات الطيبــة التــي نجــد فيهــا تعبيــر عــن 
قيمنــا وعاداتنا،مؤكــدًا إن رعايــة و كفالــة اليتيــم هــي مــن أقــدس اعمــال 
الخيــر التــي أوصــى بهــا ديننــا الحنيــف، وتعتبــر ركيــزة اساســية مــن اركان 
الحفــاظ علــى دعائــم المجتمــع المحلــي ومــن هنــا جــاء اطــاق اســم 
الحملــة ضلــك شــايف حلمــك والتــي تعبــر عــن المســتقبل وعــن احــام 
هــؤالء االطفــال وتطلعاتهــم ولنقــول لهــم بإســم شــعبنا الفلســطيني 

نحــن معكــم .

 واشــارت ســماح ابو عون حمد مدير عام مؤسســة مجموعة االتصاالت 
للتكنولوجيــا  االتصــاالت  مجموعــة  منحــة  ان  المجتمعيــة«  للتنميــة 
الســنوية ُخصصــت هــذا العــام لفئــة االيتام،حيــث تســتهدف المنحــة 
والمؤسســات  المدنــي  المجتمــع  كافــة مؤسســات  أساســي  بشــكل 
األهليــة الســيما تلــك المتواجــدة فــي المناطــق النائيــة والريفيــة، والتــي 
ُتقــّدم خدمــات لشــرائح النســاء والشــباب واأليتــام وذوي االحتياجــات 
فــي  التطوعــي  العمــل  مبــادئ  تتبنــى  التــي  والمؤسســات  الخاصــة، 
فلســطين، و يتــم بشــكل ســنوي تحديــد فئــة مســتهدفة مــن المجتمــع 
فئــة  اســتهداف  تــم  بحيــث  االحتياجــات،  دراســة  خــال  مــن  المدنــي 
الصــم و  لفئــة  المنصرميــن  العاميــن  الخاصــة خــال  ذوي االحتياجــات 
المكفوفيــن وهــذه الســنة تــم اختيــار دور االيتــام ضمــن حملــة ضلــك 

شــايف حلمــك .



قامــت مجموعــة االتصــاالت بالمســاهمة فــي دعــم بلديــة 
حــوارة، مــن خــال توقيــع إتفاقيــة تمويــل مشــروع المســاعدة 
فــي تجهيــز قاعــة بلديــة حــوارة وتــم توقيــع االتفاقيــة فــي 
مــن  كل  بحضــور  الفلســطينية،  اإلتصــاالت  مجموعــة  مقــر 
نائــب  عــودة  وكمــال  البلديــة  رئيــس  الحــواري  جهــاد  ناصــر 
رئيــس البلديــة ومــراد عــودة أميــن ســر البلديــة وعــدي عــودة 
مهنــدس البلديــة وعمــاد اللحــام مديــر ادارة العاقــات العامــة 

ورائــد عــواد مديــر دائــرة المســؤولية اإلجتماعيــة

بلــدة  المواطنيــن فــي  المشــروع خدمــة  الهــدف مــن  وكان 
حــوارة حتــى تتمكــن البلديــة مــن عقــد اللقــاءات المجتمعيــة 
مــع المواطنيــن وعقــد ورش عمــل ودورات تدريبيــة ولقــاءات 

الوفــود  وإســتقبال  التكريــم  وإحتفــاالت  وصحيــة  توعويــة 
المحليــة الهييئــات  الرســمية ولقــاءات 

مجهــزة  قاعــة  توفيــر  علــى  ســيعمل  المشــروع  ان  حيــث 
تســتخدمها البلديــة لعمــل لقــاءات مجتمعيــة مــع المواطنيــن 
والمشــاركة المجتمعيــة بمســتوياتها األربــع )االخبــار واإلفصاح 
والتشــاور والتخطيــط وصنــع القــرار، ولعقــد الــدورات التدريبيــة 
وورش العمــل ولعقــد إجتماعــات دوريــة للجنــة الحمايــة مــع 
مؤسســات أطبــاء العالــم واالســعاف األولــي ولعقــد األيــام 
الطبيــة، وتســاعد هــذه القاعــة علــى التوفيــر علــى البلديــة 
المبالــغ التــي تصرفهــا الســتئجار قاعــات الســتخدامات البلديــة 

المتنوعــة

مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

تدعم بلدية حوارة



مجموعة االتصاالت تدعم بلدية سلفيت

قامــت مجموعــة االتصــاالت بالمســاهمة فــي دعــم بلديــة ســلفيت، مــن خــال توقيــع اتفاقيــة 
تركيــب مصعــد لمجمــع ومكتبــة البلديــة العامــة 

وتــم توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر بلديــة ســلفيت، بحضــور كل مــن د. شــاهر اشــتيه رئيــس البلديــة 
ــر إدارة العاقــات العامــة  ــر العاقــات العامــة بالبلديــة وعمــاد اللحــام مدي وفتحــي علقــم مدي

ورائــد عــواد مديــر دائــرة المســؤولية اإلجتماعيــة

وكان الهــدف مــن المشــروع خدمــة أهالــي محافظــة ســلفيت والقــرى المجــاورة مــن كبــار الســن 
وذوي اإلحتياجــات الخاصــة الذيــن يراجعــون بشــكل يومــي ومســتمر مجمــع بلديــة ســلفيت 

ومقــر مكتبــة بلديــة ســلفيت العامــة

حيــث ان المشــروع عبــارة عــن مســاعدة فــي تمويــل تركيــب مصعــد لمجمــع بلديــة ســلفيت 
والــذي ســيخدم اآلف المواطنيــن الذيــن يراجعــون مبنــى البلديــة والمكتبــة العامــة مــن كبــار 
الســن وذوي اإلحتياجــات الخاصــة ومراجعــي برنامــج التأهيــل ممــا يســهل عليهــم الوصــول 
للطوابــق العليــا مــن مبنــى البلديــة الــذي الــذي يتكــون مــن ثــاث طوابــق ويقــدم الخدمــة 

لحوالــي 60 ألــف مواطــن مــن محافظــة ســلفيت



قامــت مجموعــة االتصــاالت بالمســاهمة فــي دعــم مركــز يبــوس الثقافــي مــن خــال توقيــع اتفاقيــة لرعايــة 
مهرجــان ٢٠1٥ وتــم توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر مجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية/ رام اللــه ، بحضــور كل مــن رانيــا 
اليــاس مديــرة المركــز وعمــاد اللحــام مديــر إدارة العاقــات العامــة ورائــد عــواد مديــر دائــرة المســؤولية اإلجتماعية

وكان الهــدف مــن المشــروع المحافظــة علــى الهويــة الوطنيــة الفلســطينية لمدينــة القــدس وإحيــاء الثقافــة 
الفلســطينية للمدينــة والمحافظــة عليهــا 

حيــث ان المشــروع يتضمــن العديــد مــن األنشــطة الثقافيــة والموســيقية ومعــارض فنيــة تشــمل إقامــة عــروض 
لفــرق فلســطينية ملتزمــة وفــرق عالميــة بهــدف تعريــف المجتمــع الفلســطيني والحضــور علــى ثقافــات أخــرى 

قامت مجموعة االتصاالت بدعم 
مركز يبوس الثقافي، من خالل 

توقيع اتفاقية رعاية مهرجان 
القدس 2015



مجموعة االتصاالت تدعم جمعية المركز االجتماعي 
الخيرية

قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بالمســاهمة فــي دعــم جمعيــة المركــز اإلجتماعــي 
الخيرية-نابلــس، مــن خــال توقيــع اتفاقيــة المســاعدة فــي دعــم مشــروع تأهيــل وتوســعة 
مطبــخ جمعيــة المركــز االجتماعــي الخيريــة وتــم توقيــع االتفاقيــة فــي مقر مجموعــة االتصاالت 
الفلســطينية/ رام اللــه، بحضــور كل مــن عدنــان عــودة مديــر المشــاريع بالجمعيــة وعمــاد اللحــام 

مديــر إدارة العاقــات العامــة ورائــد عــواد مديــر دائــرة المســؤولية اإلجتماعيــة

ــة  ــرة بمدين ــن الفقــراء والمعاقيــن واألســر الفقي وكان الهــدف مــن المشــروع خدمــة المواطني
والفقــر  اإلضطهــاد  مكافحــة  لضمــان  الصحيــة  الغذائيــة  بالمــواد  دعمهــم  وتأميــن  نابلــس 

الفلســطيني المجتمــع  فــي  الضروريــة  المواطنيــن  إحتياجــات  والتهميــش وتأميــن 

حيــث ان المشــروع ســيعمل علــى تأهيــل وتوســعة قاعــة مطبــخ جمعيــة المركــز اإلجتماعــي 
الخيريــة بهــدف خدمــة الفقــراء والمعاقيــن واألســر الفقيــرة  فــي مدينــة نابلــس وبالــذات فــي 
البلــدة القديمــة حيــث انــه ســيعمل علــى المســاهمة  فــي تلبيــة اإلحتياجــات الغذائيــة للفقــراء 
والمهمشــين بهــدف التغلــب علــى المشــاكل التــي تعتــرض طريقهــم وتحــول دون تقدمهــم في 
الحيــاة وتطويــر قدراتهــا لمواجهــة تكاليــف الحيــاة اليوميــة الصعبــة، وسيســاهم فــي تشــغيل 
ــه يمكــن أن يحــدث  ــي حيــث ان ــع الغذائ ــة بمجــال التصني ــن مــن المدين مجموعــة مــن المواطني

تنميــة متكاملــة ويســاعد فــي تحســين دخــل األســر الفقيــرة



قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بالمســاهمة فــي دعــم جمعيــة الشــعراوية الخيريــة لذوي اإلحتياجــات الخاصة- 
عتيــل، مــن خــال توقيــع اتفاقيــة إســتكمال تشــطيب مبنــى جمعيــة الشــعراوية الخيريــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة- عتيل 

وتــم توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر مجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية/ رام اللــه ، بحضــور كل مــن عدنــان ربيــع رئيــس 
الجمعيــة ورائــد عــواد مديــر دائــرة المســؤولية اإلجتماعيــة

وكان الهــدف مــن المشــروع خدمــة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة وتطويــر قدراتهــم فــي  بلــدات الشــعراوية  والعمــل علــى 
ــة  ــى إســتضافة طواقــم طبي ــة لهــم والعمــل عل ــة والصحي ــم الخدمــات التثقيفي تعليمهــم ودمجهــم بالمجتمــع وتقدي

متخصصــة فــي مجــال التأهيــل والعــاج

حيــث ان المشــروع ســيخدم المواطنيــن مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة فــي بلــدات الشــعراوية ) الجاوشــية، المســقوفة، 
ديــر الغصــون، عتيــل، زيتــا، عــار، صيــدا، باقــا الشــرقية، النزلــة الشــرقية والغربيــة والوســطى ونزلــة عيســى، قفيــن، عقابــا( 
بتمويــل إســتكمال تشــطيب وتجهيــز مبنــى الجمعيــة لخدمــة المعاقيــن وتقديــم الخدمــات الطبيــة لــذوي اإلحتياجــات 

الخاصــة والتثقيــف الصحــي لهــم واإلعتنــاء بالفئــات المهمشــة فــي المجتمــع.

مجموعة االتصاالت تدعم 
جمعية الشعرواية الخيرية



مجموعة االتصاالت تدعم جمعية اصدقاء الحياة 
لمكافحة المخدرات

الحيــاة  بالمســاهمة فــي دعــم جمعيــة اصدقــاء  الفلســطينية  قامــت مجموعــة االتصــاالت 
لمكافحــة المخــدرات، مــن خــال توقيــع إتفاقيــة تمويــل مشــروع رعايــة حملــة توعويــة حــول 

المخــدرات  مخاطــر 

وتــم توقيــع اإلتفاقيــة فــي مقــر مجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية/ رام اللــه ، بحضــور كل مــن 
الدكتــور إيــاد عثمــان رئيــس الجمعيــة وعمــاد اللحــام مديــر إدارة العاقــات العامــة ورائــد عــواد 

مديــر دائــرة المســؤولية اإلجتماعيــة

وكان الهــدف مــن المشــروع الحــد مــن إنتشــار المخــدرات فــي المجتمــع الفلســطيني مــن خــال 
زيــادة الوعــي المجتمعــي بكافــة فئاتــه خاصــة قطــاع الشــباب مــن خــال تنفيــذ النشــاطات 

والفعاليــات الوقائيــة والتوعويــة

الوعــي  لزيــادة  والنــدوات  المحاضــرات  وتنظيــم  عقــد  علــى  ســيعمل  المشــروع  ان  حيــث 
فــي  المخــدرات  آفــة  مــن  للتخلــص  واإلجتماعــي  النفســي  اإلرشــاد  وخدمــات  الجماهيــري، 
المجتمــع الفلســطيني واإلهتمــام بحــل مشــكلة التعاطــي واإلدمــان علــى المخــدرات وآليــات 
التخلــص مــن هــذا المــرض اإلجتماعــي مــن خــال حملــة التوعيــة  بكافــة الوســائل المرئيــة 

الجماهيــري واإلعــام  والســمعية 



ونــادي  الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة  افتتحــت 
ديــر  قريــة  عيــادة  فــي  الطبــي  المختبــر  قديــس  ديــر 
قديــس التابــع لنــادي ديــر قديــس الــذي تــم تجهيــزه 
بدعــم مــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية لتقديــم 
وذلــك  مــن  والتخفيــف  للمواطنيــن  الصحيــة  الرعايــة 
ضمــن المســؤولية المجتمعيــة لمجموعــة االتصــاالت 
فــي  والجمعيــات  المؤسســات  اتجــاه  الفلســطينية 

المهمشــة. المناطــق 



مجموعة االتصاالت تدعم مستشفى الهالل 
األحمر-حلحول

قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بتوقيــع ااتفاقيــة تمويــل شــراء أجهــزة طبيــة لتجهيــز 
غرفــة الطــوارىء فــي مستشــفى الهــال األحمــر- حلحــول ضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة فــي 

تطويــر القطــاع الصحــي وتقديــم افضــل الخدامــات للمواطنيــن فــي المناطــق المهمشــة

ــرة المســؤولية االجتماعيــة ممثــا عــن مجموعــة  ــر دائ ــد عــواد مدي ــة الســيد رائ وقــع االتفاقي
االتصــاالت الفلســطينية والدكتــور جهــاد البــدوي بصفتــه رئيــس جمعيــة الهــال األحمــر- حلحول



جامعة فلسطين التقنية - خضوري تكرم 
مجموعة االتصاالت الفلسطينية على 

دعمها المتواصل للجامعة وبرامجها من 
اجل النهوض بالجامعة وتطويرها

المشاركة بيوم التوظيف لكلية 
التجارة بالجامعة اإلسالمية 
برعاية مجموعة االتصاالت 

الفلسطينية 



مجموعة االتصاالت 
تدعم نقابة المحاسبين 

و المدققين 
الفلسطينيين بتجهيز  

مختبر حاسوب 



مجموعة االتصاالت 
تدعم القطاع الخاص مع 

جمعية رجال األعمال 
الفلسطينيين 



دعم مجمع الشفاء الطبي 
لحوسبة العيادات الخارجية 

بمستشفى الوالدة 

تنفيذ مشروع دعم تشغيل 
األشخاص ذوي اإلعاقة لبرنامج 

إرادة بالجامعة اإلسالمية و 
تسليم أثاث لمنازل المتضررين 

من العدوان اإلسرائيلي



دعم  االتحاد العام 
للصناعات الفلسطينية 

بأجهزة مكتبية و إلكترونية 



دعم جمعية األمل ألطفال 
التوحد إلعادة ترميم 

روضة األمل 



إنعاش األسرة ومسيرة خمسين عاما من العمل التطوعي والخيري

احتفلت جمعية إنعاش األســرة مؤخرا بمرور خمســين عاما على تأسيســها منذ عام 1965، على يد مجموعة من المتطوعات 
المناضــات الفلســطينيات اللواتــي وهبــن أعمارهــن فــي ســبيل شــعبنا الفلســطيني وتعزيــز صمــوده ودعــم النضــال نحــو الحريــة 
ــون  ــة والمؤمن ــر مــن أصدقــاء الجمعي ــه الثقافــي حشــد غفي ــم فــي قصــر رام الل ــذي اقي واالســتقال، وقــد حضــر االحتفــال ال
برســالتها باإلضافــة إلــى ممثليــن عــن الشــركات والهيئــات المحليــة والقــوى الوطنيــة. وقــد دعــت عريفتــا االحتفــال الســيدتان 

لبنــى كاتبــة طوقــان ونــورة التجانــي صوفــان الجمهــور لتكريــم شــهداء شــعبنا بالوقــوف للســام الوطنــي وقــراءة الفاتحــة.

واســتهلت رئيســة الجمعيــة الســيدة فريــدة العــارف العمــد الحديــث حــول بدايــات إنعــاش األســرة المتواضعــة؛ حيــث تأسســت 
الجــاد والــدؤوب وإخــاص الســيدات المتطوعــات وهمــة األم  البيــرة، غيــر أن العمــل  الجمعيــة فــي غرفتيــن فــي مدينــة 
المؤسســة ســميحة خليــل ام خليــل –رحمهــا الله-حّولــن هاتيــن الغرفتيــن إلــى خمــس مبانــي وأكثــر مــن خمســة وعشــرين خدمــة 
وقســم، وامتــد خيــر إنعــاش األســرة ليطــال اآلالف مــن األســر الفلســطينية التــي أنهكهــا االحتــال وضّيــق عيشــها وصــادر ارضهــا 

واعتقــل أبنائهــا.

وأشــارت العمــد فــي كلمتهــا إلــى أن الجمعيــة خاضــت الصعــاب وتحــدت كافــة المعيقــات ومنهــا االحتــال وقلــة المــوارد 
الماديــة واســتطاعت ان تتكاتــف مــع ذوي األيــدي البيضــاء والمؤسســات المحليــة لتعزيــز الصمــود ودعــم األســر والمــرأة 
والطفــل وحفــظ التــراث، ووجهــت العمــد شــكرا خاصــا لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية –بــال تــل – والتــي رعــت الحفــل، 
باإلضافــة الــى شــركة مســروجي وبلديــة رام اللــه وبلديــة البيــرة. ووضعــت العمــد بيــن يــدي الجمهــور عــددا مــن اإلحصــاءات 

واألرقــام التــي تلخــص جــزءًا مــن مســيرة الجمعيــة.











لنشر أجواء الخير  في شهر الخير

»بالتل« تطلق مسابقة تصوير على موقع االنستغرام 

أطلقــت »بالتــل« مســابقة بعنــوان »صــورة وهاشــتاغ وشــير لننقــل اجــواء الخيــر« علــى الصفحــة الخاصــة بهــا علــى موقــع 
االنســتغرام، حيــث تشــجع المســابقة المعجبيــن بالصفحــة علــى تصويــر أجــواء الخيــر فــي شــهر رمضــان المبــارك فــي مختلــف 
المــدن الفلســطينية، ونشــر الصــورة علــى هاشــتاج #أجواء_الخيــر  والصــورة صاحبــة أكثــر عــدد مــن اإلعجابات ســتربح مــع »بالتل« 

.Galaxy Tab   جهــاز



في شهر الخير

»بالتــل« تــوزع طواقي للمصليــن المتجهين 
إلــى المســجد األقصى

قامــت »بالتــل« بتوزيــع الطواقــي علــى كل مــن معبــر قلنديــا ومعبــر بيــت 
ــارك،  ــن للصــاة فــي المســجد االقصــى المب ــن المتجهي لحــم وذلــك للمصلي

ــارك.  فــي الجمعــة الرابعــة مــن شــهر رمضــان المب



برنامــج والء  تطلــق  »بالتــل« 
نقاطــي« »برنامــج  بعنــوان 

أطلقــت »بالتــل« برنامــج والء خــاص بمشــتركي الفئــة 
المنزليــة بنظــم الفاتــورة بعنــوان »برنامــج نقاطــي« 
شــهريًا  النقــاط  تجميــع  إمكانيــة  لهــم  يتيــح  والــذي 
وتصنيفهــم  الصــادرة  فواتيرهــم  قيمــة  علــى  بنــاًء 
المميــزة  الخدمــات  مــن  بمجموعــة  واســتبدالها 

والهدايــا.

حصريًا شهرين اشتراك مجانًا

OSN تمنــح المشــتركين مــن خــالل »بالتــل« عــرض مييــز للتمتــع 
بخدمــات التلفزيــون التفاعلــي

قدمــت شــبكةOSN  عرضــًا مميــزًا لاشــتراك بشــبكتها يمنــح شــهرين اشــتراك مجانــي فقــط عنــد االشــتراك مــن 
»بالتــل«، حيــث يســتمر العــرض حتــى نهايــة شــهر  تمــوز2015/7.

سنة مجانًا االشتراك بخط النت فائق السرعة 

االتصاالت تطلق حملة »عيش يا مان.... سنة بالمجان«



اطلقــت »بالتــل« حملــة تركيبــات جديــدة لخدمــة خــط النــت فائــق 
الســرعة بعنوان »عيش يامان... ســنة بالمجان« وذلك لمشــتركي 

الفئــة المنزليــة والتجاريــة بنظــام الفاتورة.

حيــث تقــدم الحملــة فرصــة للمشــتركين الجــدد لتركيــب خــط الهاتــف وخــط النــت فائــق الســرعة مجانــًا، والتمتــع 
باشــتراك لمــدة ســنة مجانــًا موزعــة شــهر مدفــوع وشــهر مجانــي طيلــة مــدة االلتــزام بالحملــة والبالغــة ســنتان.

يمكــن للمشــتركين االشــتراك بالحملــة مــن خــال االتصــال علــى الرقــم 199 مجانــًا مــن الهاتــف الثابــت او زيــارة اقــرب 
مركــز اتصــاالت.



»بالتل« تشارك في يوم االرشاد الوظيفي في جامعة بيت لحم

اضخم اعالن توعوي في فلسطين حول مشاركة االنترنت 
»بالتل«  تطلق  اعالن  »مين سليم؟!«

أعلنــت »بالتــل« عــن اطــاق حملــة »ميــن ســليم؟!« الخاصــة بتوعيــة المشــتركين بمخاطــر مشــاركة االنترنت مــع الجيران، 
وذلــك بعــد حملــة اعانيــة تشــويقية ضخمــة انتشــرت فــي جميــع أرجــاء الوطــن، نجحــت فيهــا شــركة االتصــاالت بخلــق 

ظاهــرة جديــدة فــي عالــم االعــام فــي فلســطين.





أطلقــت »بالتــل« مســابقة علــى صفحتهــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك نشــرت مــن خالهــا 
مجموعــة مــن األســئلة المتعلقــة باالعــان التلفزيونــي الخــاص بحملــة »ميــن ســليم«، طلبــت فيهــا مــن 
 ،OSN المعجبيــن بالصفحــة مشــاهدة الفيديــو واالجابــة علــى االســئلة بتعليــق لدخــول الســحب علــى أجهــزة

حيــث تــم فيهــا تقديــم أجهــزة OSN لثمانيــة فائزيــن.

»مين سليم«استكمااًل لحملة 
صفحة الفيسبوكمسابقة على »بالتل« تطلق 



»بالتل« تنظم حفل اطالق خط النت فائق السرعة وخدمات 
الرفاهية

نظمت »بالتل« حفًا اطلقت فيه خط النت فائق السرعة وخدمات الرفاهية، في فندق الموفنمبيك برام الله، 
بحضور العديد من الشخصيات االعتبارية.



فائــق  النــت  خــط  لخدمــة  عــن اطاقهــا  »بالتــل«  أعلنــت 
الســرعة لتقــدم مــن خالهــا ســرعات جديــدة تصــل حتــى 30 
ميجــا وذلــك ضمــن حملــة »حــط حزامــك... أوعــى تطيــر«.  

وتقــدم الحملــة لمشــتركي »بالتــل« الحالييــن امكانيــة رفــع 
ســرعة خــط النــت الــى الســرعات الفائقــة لمــدة 4 شــهور 
الجــدد  للمشــتركين  تقديــم فرصــة  الــى  باالضافــة  مجانــًا، 

لتركيــب خــط الهاتــف وخــط النــت فائــق الســرعة مجانــًا.

حيــث يمكــن االشــتراك بالحملــة مــن خــال زيــارة اقــرب مركــز 
اتصــاالت أو شــبكة موزعــي »بالتــل« المعتمديــن أو أحــد 
مــزوي خدمــة االنترنــت المرخصيــن أو االتصــال علــى الرقــم 

199 مجانــًا مــن الهاتــف الثابــت.

ميجا قي الثانيةسرعات تصل حتى 30 »بالتل« تعلن عن تقديم مجانًا لجميع المشتركينرفع السرعات لـ 4 شهور 



»بالتل« تطلق مسابقة أسئلة وأجوبة على صفحة الفيسبوك 

أطلقــت »بالتــل« مســابقة علــى صفحتهــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك نشــرت مــن خالهــا مجموعــة مــن 
األســئلة المتعلقــة باالعــان التلفزيونــي الخــاص بحملــة »حــط حزامــك واوعــى تطيــر«، طلبــت فيهــا مــن المعجبيــن بالصفحــة 
 OSN حيــث تــم فيهــا تقديــم أجهــزة ،OSN مشــاهدة الفيديــو واالجابــة علــى االســئلة بتعليــق لدخــول الســحب علــى أجهــزة

ــن. لخمســة فائزي

لنشر االعالن 

التلفزيوني الخاص 

بحملة »حط حزامك 

واوعى تطير«



في شهر رمضان المبارك

»بالتل« تمنح مشتركيها نقاط ترحيبية ضمن »برنامج نقاطي« 

ــارك، وذلــك ضمــن »برنامــج نقاطــي«، حيــث قدمــت  أطلقــت »بالتل«حملــة خاصــة بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المب
ــة الشــهر الفضيــل، وبامــكان المشــتركين اســتبدال النقــاط بمكالمــات  »بالتــل« لمشــتركيها 5000 نقطــة ترحيبيــة طيل

.Laptops و OSN ــى أجهــزة ــة وفــرص لدخــول الســحب عل ــة مجاني ــة ودولي ــة وخلوي محلي



دعوة منها لعمل الخير ومشاركته

»بالتل« تطلق مسابقة شير بالخير على صفحة الفيسبوك

أطلقــت »بالتــل« مســابقة »شــير بالخيــر« علــى صفحتهــا علــى موقــع التواصــل االجتماعــي الفيســبوك، وهــي عبــارة 
عــن نشــر مجموعــة مــن األســئلة الثقافيــة والدينيــة، لإلجابــة عليهــا مــن قبــل المعجبيــن بالصفحــة لدخــول الســحب علــى 

جوائــز نقديــة بقيمــة 300 دوالر  لثــاث فائزيــن يوميــًا، حيــث انتهــت المســابقة أخــر أيــام الشــهر الفضيــل.





جــوال تشــارك المشــجعين فــي نهائــي دوري أبطــال أوروبــا وتــوزع 
الهدايــا عليهــم



جــوال تنفــذ فعاليــة بــاب العامــود »المولــد« لخلــق أجــواء رمضانيــة جميلــة وروحانيــة فــي المــدن 
الفلســطينية وإلعــادة إحيــاء التقاليــد واألجــواء الرمضانيــة القديمــة فــي الشــهر الفضيــل 

جوال تسلم السيارة الثالثة ضمن حملة »الغالي للغالي«  



جوال تطلق برنامج »عشرة خير«  والذي كان يبث على فضائيتّي فلسطين والفلسطينية 
ــارة مختلــف المــدن الفلســطنية فــي الضفــة  ــل. وحيــث تمــت زي ــام الشــهر الفضي ــة أي طيل
وقطــاع غــزة والقــدس والداخــل الفلســطيني وتــم توزيــع هدايــا نقديــة وكوبونــات إفطارات 

رمضانيــة لبــث جــو مــن الفرحــة والســرور علــى الصائميــن.

جــوال تنفــذ العديــد مــن الفعاليــات ضمــن رعايتهــا للخيمــة الرمضانيــة بفنــدق الروتــس فــي 
قطــاع غــزة.



شــاركت جــوال مشــتركيها أجــواء رمضــان مــن خــال  العديــد مــن الفعاليــات وتوزيعهــا 
الفلســطينية. المــدن  المقاهــي والمطاعــم فــي كافــة  للهدايــا فــي 

االحتفــال بتكريــم أبطــال جميــع المســابقات الكرويــة للموســم 2014 - 2015، بحضــور  كل 
مــن اللــواء جبريــل الرجــوب والســيد عبــد المجيــد ملحــم.



جوال تسلم الجائزة الكبرى في مسابقة »الرابح األكبر« وقيمتها 200,000 شيكل.

فريــق جــوال يــروج لحزمــة »دواويييــن« الجديــدة الخاصــة بتطبيقــّي الفيــس بــوك والواتــس 
آب فــي المــدن الفلســطينية المختلفــة.



إطــاق العديــد مــن المخيمــات الصيفيــة فــي مختلــف مــدن الضفــة الغربيــة، حيــث قّدمــت 
جــوال العديــد مــن الهدايــا والبايــز الخاصــة باألطفــال المشــاركين فــي المخيمــات.

تركيــب العامــة التجاريــة الخاصــة بجــوال فــي ملعبــي نــادي تراســنطا الرعــوي وجمعيــة بــرج 
اللقلــق المجتمعــي، وذلــك ضمــن رؤيــة الشــركة فــي رعايــة الفعاليــات والنشــاطات الرياضيــة. 



ــام الجمعــة علــى مــدار  ــة المقدســة خــال أي ــارة المدين جــوال تشــارك مشــتركيها فرحــة زي
ــة. ــع آالف األرصــدة المجاني ــك مــن خــال توزي ــل، وذل الشــهر الفضي

ضمــن حملــة »ضــوي قلــوب الغيــر« وبالتعــاون مــع وزارة الشــؤون االجتماعيــة، وزعــت 
جــوال طــرود غذائيــة, علــى األســر المحتاجــة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.



جــوال ترعــى فعاليــات خيمــة » فنــدق الجرانــد الرمضانيــة« والتــي حضــر فعالياتهــا أكثــر مــن 
10,000 مشــترك خــال الشــهر الفضيــل.

ــارك فقــط،  ــد ب ــة فــي فنــدق الجران ــة الخيمــة الرمضاني ــة جــوال علــى رعاي ــم تتوقــف رعاي ل
بــل كان لهــا حضــور الفــت, حيــث رافــق فريــق جــوال المشــتركين الليالــي الرمضانيــة وقــام 

ــا عليهــم. بتوزيــع الهداي



حمالت جوال 





شــاركت “حضــارة” فــي يــوم التوظيــف الســنوي لكليــة األعمــال واالقتصاد،الــذي عقــد فــي حــرم جامعــة بيرزيــت، جــاءت مشــاركة 
»حضــارة« فــي هــذا اليــوم  فــي إطــار حرصهــا علــى التواجــد فــي مختلــف الفعاليــات التــي تنظمهــا الجامعــات والمعاهــد، 
باالضافــة الــى أهميــة هــذه الفعاليــات التــي تعــد واحــدة مــن القنــوات المهمــة التــي تســاهم فــي التواصــل مــع الهيئــات 
ــاح خــاص لهــا، وأجــرت معهــم مقابــات  ــة الجامعــة فــي جن ــر بالذكــر أن »حضــارة« اســتقبلت طلب التدريســية والطــاب .وجدي

ــر فــرص العمــل والتدريــب للخريجيــن الجــدد. ــة و توفي عمــل حيــث أن »حضــارة« تســعى دائمــا لدعــم الطلب

حضارة تشارك في يوم 
التوظيف السنوي في جامعة 

بيرزيت



انطاقــًا مــن مســؤوليتها المجتمعيــة، قامــت شــركة »حضــارة »بدعــم و رعايــة فعاليــات اليــوم المفتــوح فــي مدرســة الفرنــدز 
لانــاث فــي مدينــة رام اللــه، حيــث تواجــد مجموعــة مــن موظفيــن »حضــارة« طيلــة اليــوم لمشــاركة الطلبــة وعائاتهــم فــي 
الفعاليــات . حيــث عملــت »حضــارة«  علــى إعــداد مجموعــة مــن األلعــاب والمســابقات الترفيهيــة والذهنيــة لتســلية الطلبــة 
ومشــاركتهم يومهــم بالكامــل. مــع العلــم أن حضــارة قامــت فــي هــذا اليــوم بتقديــم خصومــات وتســهيات لاشــترك باالنترنــت 
والخدمــات لألهالــي الكــرام وتعريفهــم حــول طــرق االســتخاد االمــن لانترنــت. وقــام الموظفــون بتوزيــع الجوائــز  للطلبــة 

الفائزيــن ضمــن فعاليــات ذلــك اليــوم.

حضارة ترعى اليوم 
المفتوح لمدارس الفرندز 

لالناث 



أعلنــت “حضــارة” عــن إطــاق باقــات انترنــت جديــدة وســرعات عاليــة بعنــوان باقــات  » تيربــو نــت »  الجديدة، لجميع مشــتركيها 
ــًا لغايــة  الحالييــن والجــدد، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. باإلضافــة إلــى رفــع ســرعات جميــع المشــتركين الحالييــن مجان
انتهــاء دورة اشــتراكهم الحاليــة ولغايــة تاريــخ 2015/8/31 كحــد أقصــى بحيــث يســتطيع المشــترك الحالــي مضاعفــة ســرعته 
ــرات  ــدة، وذلــك بحســب فت ــد االشــتراك فــي الباقــات الجدي ــدة، كمــا يســتطيع المشــترك الجدي ــى الباقــات الجدي ــة ال الحالي

اشــتراك مختلفــة . 

حيــث أن ســرعات االنترنــت تتنــوع مــا بيــن 4،8،16،30 ميجــا تيربــو . باإلضافــة إلــى الحصــول علــى )6( أشــهر مجانيــة. مــع 
العلــم أن شــروط االشــتراك فــي باقــات »تيربــو نــت« ســهلة وميســرة، عــن طريــق التوجــه إلــى أحــد مراكــز حضــارة أو موزعيهــا 

المنتشــرة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أو االتصــال علــى 1700100100.

باقــات  تطلــق  حضــارة 
انترنــت جديــدة بعنــوان 

» تيربــو نــت« 



انطاقــًا مــن تشــجيع  شــركة »حضــارة« للنشــاطات الترفيهيــة و الرياضيــة  قدمــت »حضــارة« رعايتهــا الكاملــة  لمخيــم »ميســاء 
خــوري« الــذي نظمتــه ســرية رام اللــه االولــى فــي مدينــة رام اللــه، بمشــاركة نحــو 300 طفــًا تتــراوح أعمارهــم بيــن 12-5 
ســنة، وجــاء ذلــك اســتكمااًل للــدور الملقــى علــى عاتــق الشــركة فــي دعــم كافــة قطاعــات المجتمــع الفلســطيني فــي مختلــف 
نشــاطاتها.  مــن جهتهــا قدمــت »ســرية رام اللــه االولــى« الشــكر العميــق لشــركة »حضــارة«  لرعايتهــا ودعمهــا للمخيــم 
الصيفــي ومســاهتمها الرئيســية فــي انجاحــه مؤكديــن أن »حضــارة« تحــرص دومــًا علــى الدعــم والتواجــد فــي كافــة األنشــطة 

والفعاليــات، متمنيــن لــه المزيــد مــن العطــاء.

حضارة ترعى المخيم 
الصيفي في سرية رام 

الله االولى



أطلقــت »حضــارة« مســابقة »شــغل مخــك« علــى صفحــة حضــارة علــى الفيســبوك خــال شــهر رمضــان المبــارك، وتقــوم 
المســابقة علــى قيــاس ســرعة اجابــة الاعــب ألســئلة معينــة بشــكل صحيــح، واعطائــه نتيجتــه ، ويدخــل الاعــب الســحب علــى 
جائــزة معينــة حســب نتيجتــه. و تــم تســليم الفائزيــن العديــد مــن الجوائــز المتنوعــة )اجهــزة موبايــل، تابلت،ايبــاد، أشــهر  انترنــت 
مجانية...الــخ( . وجديــر بالذكــر أن المســابقة القــت تفاعــًا واقبــااًل شــديد مــن قبــل المشــتركين. مؤكديــن أن »حضــارة« تقــدم 
جميــع خدماتهــا ومنتجاتهــا لكافــة الشــرائح بالمجتمــع ، وأن هدفهــا دائمــًا هــو مشــاركة هــذه الفئــات فــي جميــع مــا تقدمــه 

الشــركة.

حضارة تطلق مســابقة 
فــي  مخــك«  »شــغل 
شــهر رمضــان المبــارك



عالقات المستثمرين

أداء سهم بالتل خالل تموز 2015  

5.35أدنى سعر تداول )دينار أردني(5.45سعر إغاق السهم )دينار أردني( 

362عدد الصفقات )صفقة( 5.35سعر اإلغاق السابق )دينار أردني(

2,640,351حجم التداول )سهما ً(1,011,785,797القيمة السوقية )دوالر أمريكي(

20,285,863.27قيمة التداول )دوالر أمريكي(5.5أعلى سعر تداول )دينار أردني(

احصائيات حول سهم بالتل )للفترة من 2015/07/01 إلى 2015/07/31(

أسعار سهم بالتل

 تداول سهم بالتل 

د

أداء السوق المالي خالل تموز 2015

القيمة السوقية )دوالر(الشركات المدرجةقيمة األسهم المتداولة )دوالر(عدد األسهم المتداولةعدد الصفقات

1,6498,531,19826,798,034493,043,200,397


