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الشفافية واالستدامة

والمحاســبة  الشــفافية  معاييــر  نطبــق 
والحوكمــة فــي كل أعمالنــا ومشــاريعنا، 
بهــدف تنفيــذ رؤيتنا واســتراتيجيتنا، وفق 
المعاييــر الفضلــى، وحرصــًا علــى ضمــان 
وتوجهاتنــا  خدماتنــا  فــي  االســتدامة 

المجتمعيــة.

النزاهة واألمانة

وبيــن  بيننــا  الثقــة  تعزيــز  علــى  نحافــظ 
مســاهمينا وشــركائنا، وذلــك مــن خــالل 
بمــا  واألمانــة،  النزاهــة  قيــم  مراعــاة 
والســير  خططنــا،  تدعيــم  علــى  يحافــظ 
بُخطــى واثقــة نحــو النمــو، للحفــاظ علــى 
حقــوق مســاهمينا، علــى حــد ســواء مــع 

ومشــتركينا. موظفينــا  حقــوق 

تعزيز القدرات الداخلية

ننمــي القــدرات المهنيــة لجميع موظفي 
المجموعــة، لتمكينهــم مــن المســاهمة 
لمشــتركينا  خدمــًة  البنــاء،  عمليــة  فــي 
عبــر  وذلــك  ولمجتمعنــا،  ولمســاهمينا 

اســتثمارنا فــي الطاقــات الشــبابية.

الجودة والتمّيز في خدماتنا

نســعى دائمــًا إلــى التعلــم، مســتفيدين 
العالميــة،  الخبــرات  ومــن  خبراتنــا  مــن 
العاليــة،  الجــودة  ذات  الخدمــات  لنقــدم 
علــى  المبنيــة  الرائــدة  الحلــول  ونبتكــر 
ســليمة  وقــراءة  شــاملة،  نظــرة 
المرونــة  مــع  التكنولوجــي،  للمســتقبل 
مــع  المســتمر  التكّيــف  علــى  القــادرة 

الفلســطيني. الواقــع 

الشراكة نحو بناء المستقبل 
التكنولوجي

نطمــح للعمــل كشــركاء مــع كل مواطــن 
ومؤسســة فــي فلســطين، يــدًا بيــد مــن 
ــاء المســتقبل التكنولوجــي فــي  أجــل بن

فلســطين.

شركة االتصاالت 
الفلسطينية 

)بالتل(، تقدم 
خدمات الهاتف 

الثابت وخدمة خط 
النت فائق السرعة 

وخدمات قطاع 
األعمال، وغيرها 

من الخدمات 
المضافة.

شركة االتصاالت 
الخلوية 

الفلسطينية 
)جوال(، أول 

مشغل للهواتف 
الخلوية في 

فلسطين. 

شركة حضارة 
لالستثمار 

التكنولوجي 
)حضارة(، أكبر 
مزود لخدمات 
اإلنترنت في 

فلسطين.

شركة ريتش 
لخدمات 

االتصاالت 
)ريتش(، أول 
مركز اتصال 

متخصص في 
فلسطين.

الشركة 
الفلسطينية 

متعددة الوسائط 
للخدمات 
اإلعالمية 
)بالميديا(، 

الذراع اإلعالمي 
للمجموعة.

الرؤية 

بــأن نبقــى الخيــار األول لمشــتركينا فــي خدمــات االتصــاالت، وذلــك عبــر  نلتــزم 
التزامنــا بقيمنــا وبمبادئنــا، واّتباعنــا المعاييــر العليــا في الممارســات اإلداريــة والعناية 
بالزبائــن، وتوفيــر أفضــل خدمــات االتصــاالت فــي فلســطين، لنحافــظ علــى موقعنــا 

كمجموعــة اتصــاالت رائــدة فــي المنطقــة.

لمحة عن المجموعة
رضا المشتركين

ونبــذل  مشــتركينا،  احتياجــات  نتفهــم 
ثقتهــم،  علــى  للحفــاظ  جهدنــا  قصــارى 
مــن خــالل التركيــز علــى جــودة خدماتنــا، 
لتحقيــق  الجهــد  مــن  المزيــد  وبــذل 
التميــز فــي تلبيــة رغباتهــم، واالســتجابة 

واالقتصاديــة. التقنيــة  الحتياجاتهــم 

أخالقياتنا ومبادئنا

ملتزمــون بأخالقيــات العمــل واألصــول 
المهنيــة، ونســتمّد مبادءنــا مــن أخــالق 
تشــكل  التــي  الفلســطيني،  مجتمعنــا 
لتوجهاتنــا  ومنــارًة  لعملنــا،  أساســًا 

. لمســتقبلية ا

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية 
والوطنية

االجتماعيــة  بمســؤوليتنا  ملتزمــون 
المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق 
بنــاء  نحــو  الوطنيــة  وبمســؤوليتنا 
مســتقبل تكنولوجــي مزدهــر، مــن خــالل 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  تعزيــز 

فلســطين. فــي  المعلومــات 

إن مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
فــي  االتصــاالت  قطــاع  رائــدة 
أحــدث  توفيــر  وتتصــدر  فلســطين، 
ــر  الخدمــات والتقنيــات وفــق المعايي
فــي  العالميــة  والمواصفــات 

الفلســطينية. الســوق 

العــام  فــي  المجموعــة  تأسســت 
1995 كشــركة مســاهمة عامــة، لتوفــر 
خدمــات االتصــاالت الثابتة، والخلوية، 
إلــى  إضافــة  اإلنترنــت،  وخدمــات 
التطــورات والتطبيقــات  آخــر  تطويــع 
التكنولوجيــة مــن أجــل بنــاء المســتقبل 

التكنولوجــي فــي فلســطين.

توســيع  علــى  المجموعــة  وتعمــل 
اســتثماراتها الخارجيــة بمــا يتــالءم مــع 
اســتراتيجيتها وتطلعاتهــا، حيث تمتلك 
ــل التــي تختــص  25% مــن شــركة فيت
باالســتثمار فــي قطــاع االتصــاالت، 
وتحديــدًا فــي األســواق الناشــئة مثــل 
كردســتان العــراق، والشــرق األوســط، 

وإفريقيــا.

االتصــاالت  مجموعــة  تعتبــر 
الفلســطينية المنشــأة األولــى فــي 
فلسطين من حيث القدرة التوظيفية 
الخــاص  القطــاع  ضمــن مؤسســات 

. لفلســطيني ا

االتصــاالت  مجموعــة  أنفقــت 
الفلســطينية مــا يقــارب 6.7 مليــون 
 2015 العــام  خــالل  أردنــي  دينــار 
فــي مجــال المســؤولية االجتماعية.

ويمثــــل ســــهم بالتــــل مــــا نســــبته 
الســــوقية  القيمــــة  مــــن   %31
اإلجماليــــة لبورصــــة فلســــطين كمــــا 

.2015 العــــام  نهايــــة  فــــي 

الذراع التنمويشركات المجموعة

مؤسسة 
مجموعة 

االتصاالت 
للتنمية 

المجتمعية، 
الذراع التنموي 

لمجموعة 
االتصاالت 

الفلسطينية.

القيم
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كانون الثاني
بالتل

مشترك حالي أو جديد من 
اآللي.. الكل رح يستفيد

جوال
نت بحزمة بفك أزمة, عرض 

عقد الجيبة
االنتاج التلفزيوني غزة من جديد

حملة حسابي

آذار
السعر محدود بس النت والحكي 

بال حدود
جوال

شريحتك مليانة كاش
حملة عيد األم

حضارة
ببساطة

حزيران
بالتل

اطالق برنامج نقاطي 
للمشتركين الحاليين

جوال
حملة العمرة، حملة رمضان، 

ضوي قلوب الغير
فرحة كبيرة بتبلش برسالة 

صغيرة )توجيهي(
حضارة

تيربو نت

تموز
بالتل
عيش يامان سنة بالمجان
جوال
حزم دواويين
حملة االتصال الدولي 
)حبايبي حولي بالحزمة 
الدولية(
حفل تكريم التوجيهي

آب
بالتل
بسدد آلي وبريح حالي

أيلول
بالتل
رشو العرايس بالورد والحنا 
احلى هدية من عنا
احلى عيدية 100 دقيقة 
مجانية
جوال
حملة الحج, جهازك علينا, 
حبايبي حولي بالحزمة 
الدولية
طريقك مليانة نقاط

تشرين األول
بالتل
سيبك من نت الجار خط 
النت بـ 19 شيكل صار
جوال
حكي عن حكي بفرق
رعاية المنتخب الوطني 
)الفدائي وحدنا ورفع 
علمنا(
حضارة
ضربة معلم

تشرين الثاني
بالتل
هدايا وجوائز مع خدماتي 
انت الفائز
جوال
اشحن رصيد واربح حتى 5 
اضعاف عاألكيد
رصيد مجاني %300

كانون األول
جوال
حصاد 2015 
عيد الميالد المجيد ورأس 
السنة والمولد النبوي 
الشريف

شباط
بالتل

حملة التوعية »عيني الك يا جاري«

جوال
حملة العمرة

أيار
بالتل

حط حزامك اوعى تطير 
حملة التوعية »مين سليم«

جوال
الغالي للغالي
jawwal zone  

تكاليف سفرتك علينا

نيسان
جوال

نقاطك ما تضيعها وبهدية بدلها
حملة التجوال في الكويت والصين

كانون األول

تشرين الثاني

تشرين األول

تموز

حزيران

شباط

آب

آذار

نيسان

أيار

أيلول

كانون الثاني

الحمالت التجارية خالل العام 2015
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أهم المؤشرات

اإليرادات 
التشغيلية

نسبة النمو 

في قاعدة  

المشتركين 

االجمالية

بالمقارنة مع العام 2014

الربح االجمالي

الربح قبل الفوائد 

والضرائب 

واالستهالك

واالطفاءات

صافي االرباح

نصيب السهم 

من االرباح

عدد الخطوط 

الثابتة

عدد الخطوط 

الخلوية

عدد خطوط النت 

فائقة السرعة

قاعدة المشتركين

132.6
مليون دينار أردني

276.3
مليون دينار أردني

406
ألف خط

%6.7
83.1
مليون دينار أردني

3.531
مليون مشترك

2.85
مليون خط

275
ألف خط

0.631
دينار أردني

332.3
مليون دينار أردني
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المساهمون األعزاء.. 

شركاء البناء، وضباط التحدي

نبراس دربنا، وفضاء حلمنا 

عشــرون عامــًا مضــت مــن الكــد والتعــب 
اســما  لنــا  ليكــون  والتحــدي،  والبنــاء 
يليــق بوطننــا وأرضنــا، عشــرون شــمعة 
بصبــر  أخــرى،  تلــو  واحــدة  أضأناهــا 
وعلــم  وســهر،  وتفــاٍن  وإدارة  ومهنيــة 
ــا يرفــرف فــوق رؤوســنا المرفوعــة  بالدن
كنســر شــامخ، ال يتوقــف عــن الطيــران 

البعيــدة. المســافات  فــي  والتحليــق 

أمــاًل،  وعشــرون  شــمعة،  عشــرون 
ــا فيهــا اســم  ــت، بنين وعشــرون ســنة َخل
الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة 
ونمــو  تطويــر  فــي  فارقــة  كعالمــة 
واحتضــان  الفلســطيني،  االقتصــاد 
الكفــاءات الشــابة، وتعزيــز ثقتنــا بخبرائنــا 
ســند  خيــر  خاللهــا  كنــا  بلدنــا،  وطاقــات 

وأهلهــا. للبــالد 

ــًا جديــدًا فــي  لقــد كان العــام 2015 تحدي
االتصــاالت  مجموعــة  شــركات  مســيرة 
كل  أمــام  وصمودهــا  الفلســطينية 
ســلطات  تضعهــا  التــي  المعيقــات 
االحتالل اإلســرائيلي، ســواًء في تطوير 

شــبكة الهاتــف األرضــي والوصــول إلــى 
مناطــق فلســطينية جديــدة، وغيرهــا مــن 
المعيقــات اليوميــة التــي تواجه طواقمنا 
ــر  ــر الشــريفة وغي الفنيــة، والمنافســة غي
الخلــوي  الهاتــف  شــركات  مــع  الوطنيــة 
جهــدًا  تّدخــر  لــم  التــي  اإلســرائيلي، 
الفلســطيني  الســوق  إلــى  للدخــول 

والوســائل. الطــرق  بمختلــف 

وكعــادة طواقمنــا، فقــد صمــدت أمــام 
التحديــات، وواكبــت كل تطــور  كل هــذا 
هــذا  فــي  للمواطــن  نقدمــه  أن  يمكــن 
المجــال، ولذلــك قامــت مجموعة شــركاتنا 
وأفــكار  آفــاق  وخلــق  خدماتهــا،  بتطويــر 
االتصــاالت  أعمــال  مجــال  فــي  جديــدة 

المعلومــات. وتكنولوجيــا 

الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة  إن 
كل  مــع  التشــاركي  بدوهــا  تؤمــن 
الجهــات العاملــة فــي مجــال االتصــاالت 
ونؤمــن  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
التقنيــات  كافــة  أيضــًا بضــرورة مواكبــة 
المجــال،  هــذا  فــي  المبتكــرة  الحديثــة 
وجلبهــا للبــالد حالمــا توفــرت اإلمكانيــات 
اللوجســتية والفنيــة، وهــي فــي هــذا 
الرســمية  الجهــات  مــع  تتعــاون  اإلطــار 
والدوليــة،  الفلســطينية  واألهليــة 
الحكومــة  مــع  متناغــم  عمــل  ظــل  فــي 
الفلســطينية، وقيــادة دولــة فلســطين. 

الهــّم  تــدرك  المجموعــة  وألن 
بــكل  وتعيشــه،  كلــه  الفلســطيني 
تفاصيلــه، فقــد وفــرت مجموعــة شــركاتنا 
والالزمــة  الضروريــة  الخدمــات  كل 
فــي  العاملــة  الفلســطينية  للطواقــم 
واالقتصاديــة،  اإلنســانية،  الخدمــات 
خدمــة  مــن  نتمكــن  حتــى  واالجتماعيــة 
التنميــة  مفاهيــم  وتطويــر  بلدنــا، 
كمــا  للتطــور  ومواءمتهــا  المجتمعيــة، 

المحيطــة.  المجتمعــات  فــي 

ولم تتوقف المجموعة في العام 2015 
عــن تطوير نشــاطاتها االســتثمارية، حيث 
تقــوم بالعمــل علــى توفيــر كل الظــروف 
الحاليــة،  اســتثماراتها  لتطويــر  الالزمــة 
جديــدة  ومشــاريع  أفــكار  عــن  والبحــث 
ربحــي  عائــد  وتحقيــق  فيهــا  لالســتثمار 
ويحقــق  الخطــر،  عــن  بعيــدا  بهــا  ينــأى 
الجهــد  ناحيــة  مــن  المطلــوب  التــوازن 
والربــح. وقــد تركــزت اســتثماراتنا المحليــة 
قطاعــات  فــي  والدوليــة  واإلقليميــة 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
كان  وقــد  شــبيهة،  أخــرى  وقطاعــات 
هدفنــا مــن كل هــذا النشــاط االســتثماري 
علــى  والحــرص  المســاهمين،  مصلحــة 
أموالهــم، وتحقيــق أربــاح جديــدة لهــم.

شــركات  عملــت  عملنــا،  مجــال  وفــي 
تطويــر  علــى  المختلفــة  المجموعــة 
فــي  جديــدة  خدمــات  وتقديــم  أدائهــا، 
والخلــوي،  الثابــت،  الهاتــف  مجــاالت 
حصــار  ومواجهــة  اإلنترنــت،  وســرعة 
والصمــود،  الخدمــات  مــن  بمزيــد  غــزة 
وواصلنــا العمــل علــى إصــالح األبــراج، 
ومقاســم الهاتــف التــي تعطلــت بفعــل 

أهلنــا. علــى  األخيــرة  الحــرب 

اإلنســاني  العمــل  مجــال  وفــي 
والمســؤولية االجتماعيــة فقــد أنفقــت 
مليــون   6.7 يقــارب  مــا  المجموعــة 
مشــاريع  تنفيــذ  فــي  أردنــي  دينــار 
التعليــم  قطاعــات  وتطويــر  تنمويــة، 
فــرص  وخلــق  والشــباب،  والرياضــة 
جديــدة للنســاء، ودعــم األســر المحتاجــة 
واألفــكار  المشــاريع  مــن  العديــد  عبــر 
الرياديــة، كبرنامــج حيــاة كريمــة، ومشــاريع 
التطويــر التكنولوجــي، وتركيــب خطــوط 
الحكوميــة،  المــدارس  فــي  اإلنترنــت 
ودعــم المؤتمــرات وأيــام العمــل العلميــة 
والثقافيــة، وذلــك عبــر سياســة ممنهجــة 
وتقييــم  الحاجــة،  دراســة  علــى  تقــوم 

والضــرورات. األولويــات 

إلــى  اإلشــارة  مــن  أيضــا  بــد  ال  وهنــا 
نفذتهــا  التــي  الترويجيــة  الحمــالت 
مــن  المختلفــة،  المجموعــة  شــركات 
خــالل سياســة التواصــل المســتمر مــع 
المواطــن، وتقديــر تعاملــه معنــا، وقــد 
مــن  العديــد  الحمــالت  هــذه  قدمــت 
للمشــتركين,  المفاجئــة  مــة  القيِّ الجوائــز 
بنــا،  المشــتركين  ثقــة  عــزز  الــذي  األمــر 
وزاد مــن وتيــرة انضمــام مشــتركين جــدد 

المختلفــة. شــركاتنا  ضمــن 

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون الكرام،،

أسعد الله أوقاتكم جميعًا وبعد،

الــكالم، وكانــت لدينــا  كلمــا ســال 
والتواصــل  الكتابــة  علــى  القــدرة 
وتقــوى  الحلــم،  يتجــدد  معكــم، 
العزيمــة لالســتمرار والبنــاء. وهــذا 
وصبركــم  وثقتكــم،  بفضلكــم، 

. معنــا

أيها األعزاء جميعا،

إننــا وفــي ظــل الظــروف الشــائكة 
نؤكــد  بفلســطيننا،  تحيــط  التــي 
عطائنــا  اســتمرار  ضــرورة  علــى 
الوطنــي،  باالقتصــاد  للنهــوض 
وتقديــم خدماتنــا لــكل مشــتركينا، 
للحفــاظ  التحــدي  واســتمرار 
الفلســطينية  المكتســبات  علــى 
منهــا،  السياســية  الدوليــة، 
وعــدم  والثقافيــة،  والحقوقيــة، 
حقنــا  عــن  الدفــاع  عــن  التوقــف 
تكنولوجيــا  علــى  الحصــول  فــي 

األرض. شــعوب  كباقــي  حــرة 

لقــد كان عامــًا هزمنــا فيــه اليــأس كعادتنــا، 
أطفــال  وجــوه  علــى  بســمة  ورســمنا 
بأمــل  للغــد  نمضــي  زلنــا  ومــا  بالدنــا، 

وتحــٍد. وعمــل 

ــادة النمــو االقتصــادي  ونمضــي نحــو زي
أكبــر  اســتثمار  ونحــو  الفلســطيني، 
الفلســطينية  والطاقــات  بالشــباب 
ــر خدمــات وفــرص يزيــد  المبدعــة، وتوفي

العطــاء. فيهــا 

بحاجــة  فلســطين،  كل  فلســطين،  إن 
ويعــزز  فيهــا،  ليســتثمر  جهــد  كل  إلــى 

المصيــر. وتقريــر  الدولــة  فــي  حقهــا 

أخوكم،

صبيح المصري
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السيد عمار العكر - ممثل الشركة العربية للتموين والتجارة )أسترا(
يتولــى الســيد عمــار العكــر منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام 2010، وهــو عضــو في مجلــس إدارتها منذ العــام 2012. وقبل توليــه منصبه الحالي، 
شــغل منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية »جــوال« لمــدة خمــس ســنوات. كمــا ويتولــى الســيد العكــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة فيتــل - الشــرق 

األوســط وافريقيــا )MEA(، وهــي إحــدى اســتثمارات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــارج فلســطين، والتــي تهــدف لالســتفادة مــن االســتثمار فــي أســواق االتصــاالت اإلقليمية.
إضافــة لذلــك، فــإن الســيد العكــر عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار )باديكــو القابضــة(، باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي بعــض مجالــس إدارة شــركاتها التابعــة، 
ويشــغل منصــب عضــو مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح الوطنيــة منــذ العــام 2014. ويعتبــر عضــوًا فاعــاًل فــي مجالــس إدارة العديــد مــن المبــادرات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة، مثــل: 
مبــادرة فلســطين مــن أجــل بدايــة جديــدة، وجائــزة فلســطين الدوليــة للتميــز واإلبــداع، باإلضافــة إلــى كونــه عضــوًا فاعــاًل فــي كل مــن المجلــس االستشــاري لمنظمــة االمدايســت 

.)YPO( فــي فلســطين، ومنظمــة القــادة الشــباب )Amideast(
الســيد العكــر حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة إدنبــورو فــي واليــة بنســلفانيا األمريكيــة، وعلــى درجــة الماجســتير فــي المحاســبة مــن جامعــة كينــت ســتيت 

فــي واليــة أوهايــو بالواليــات المتحــدة.

السيد صبيح المصري - رئيس مجلس اإلدارة
الســيد صبيــح المصــري، هــو مؤســس ورئيــس الشــركة العربيــة للتمويــن والتجــارة )مجموعــة أســترا( منــذ العــام 1966، وهــي شــركة تعمــل فــي مجــاالت متعــددة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، والمملكــة األردنيــة الهاشــمية، واإلمــارات العربيــة المتحــدة. وتغطــي نشــاطات المجموعــة كاًل مــن قطــاع الزراعــة، والتجــارة، واإلنشــاءات، والعقــارات، والصحــة، والصناعــة، 

والبالســتيك، واالتصــاالت، والفنــادق، والبنــوك.
يتــرأس الســيد المصــري حاليــًا مجالــس إدارة الشــركات التاليــة: البنــك العربــي، ومجموعــة أســترا الصناعيــة، وشــركة زارة القابضــة لالســتثمار، وشــركة ســيكون لمــواد البنــاء، ومجموعــة 
االتصــاالت الفلســطينية التــي انضــم إلــى مجلــس إدارتهــا منــذ العــام 1999، إضافــة إلــى كونــه رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح فــي نابلــس - فلســطين، وعضــوًا فــي مجلــس 

إدارة شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار )باديكــو(، ومجلــس أمنــاء جامعــة الفهــد بــن ســلطان.
السيد المصري حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكيمياء، من جامعة تكساس في أوستن بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد د. فاروق زعيتر - ممثل شركة بنك القاهرة عمان
اكتســب د. فــاروق زعيتــر خبرتــه كمديــر اســتثماري تنفيــذي ذي مؤهــالت متميــزة وعاليــة، نتيجــة تقلــده مناصــب إداريــة وفنيــة رئيســية فــي مجالــي االســتثمار المباشــر وغيــر المباشــر 

فــي الــدول األوروبيــة، واألمريكيــة، والعديــد مــن البلــدان العربيــة.
يشــغل د. زعيتــر حاليــا منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، ورئيــس لجنــة االســتثمار فيهــا حيــث أنــه عضــو فــي مجلــس إدارتهــا منــذ العــام 2002، كمــا 
يشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة بنابلــس فــي فلســطين، ويشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك القاهــرة عمــان بــاألردن. وقــد شــغل 
د. زعيتــر ســابقًا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار )باديكــو(، وعمــل مستشــارًا ماليــًا واقتصاديــًا فــي الصنــدوق العربــي، ومستشــارًا اقتصاديــًا فــي 

الصنــدوق الكويتــي للتنميــة فــي الكويــت، ونائــب المديــر العــام ومديــر االســتثمارات فــي شــركة الســاحل للتنميــة واالســتثمار فــي الكويــت أيضــًا.
الدكتــور زعيتــر حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي المحاســبة، واالقتصــاد، واإلحصــاء مــن جامعــة تكســاس التقنيــة فــي العــام 1974، علمــًا بأنــه حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي 

المحاســبة مــن الجامعــة نفســها.

)GMS Holdings( السيد غياث سختيان - ممثل شركة جي إم إس القابضة
الســيد غيــاث ســختيان هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة إم إس فارمــا، إضافــة إلــى كونــه رجــل أعمــال ريــادي وبــارز، حيــث أســس عــدة شــركات اقليميــًا وعالميــًا خــالل األعــوام الثمانيــة 
واألربعيــن الماضيــة. كمــا أن الســيد ســختيان هــو مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة جــي إم إس القابضــة، وهــي شــركة اســتثمارية تديــر اســتثماراتها المتنوعــة فــي عــدة مناطــق 

جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة، منهــا: الصناعــات الدوائيــة، واالتصــاالت، والمقــاوالت، وخدمــات حقــول النفــط، والزراعــة.
شــارك الســيد ســختيان فــي تأســيس وإدارة شــركات دوائيــة عالميــة ناجحــة عــدة، وتشــمل شــركة الفوجيــن الدوائيــة، وشــركة تبــوك للصناعــات الدوائيــة، وشــركة الكنــدي للصناعــات 
الدوائيــة، وشــركةإم اس فارمــا. يجــدر بالذكــر أن الســيد ســختيان يــرأس مجلــس إدارة شــركة آجــري للعلــوم الزراعيــة، وهــو عضــو مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ 

العــام 1997، وشــركة فيتــل القابضــة فــي دبــي، وشــركة أوجيــر لإللكترونيــات فــي المملكــة المتحــدة.
إن الســيد ســختيان عضــو فــي منظمــة )WPO( العالميــة، وعضــو فــي مجالــس أمنــاء منظمــات غيــر ربحيــة عديــدة، بمــا فيهــا: مركــز جامعــة جــورج تــاون للدراســات العربيــة المعاصــرة، 
وصنــدوق المــرأة غيــر الربحــي الــذي يتــرأس مجلــس إدارتــه. وقــد تلقــى الســيد ســختيان تعليمــه فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت، وفــي جامعــة هيوســتن بالواليــات المتحــدة، 

حيــث تخصــص فــي االقتصــاد.

السيد ليث المصري - ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(
الســيد ليــث المصــري شــريك مؤســس فــي مجموعــة الفرســان، وهــي إحــدى الشــركات االســتثمارية الرائــدة فــي القطــاع الخــاص فــي منطقــة الشــرق األوســط، والتــي تســاهم فــي 
االســتثمارات للشــركات ذات النمــو المتســارع فــي هــذه المنطقــة، كمــا تديــر صنــدوق )Foursan Capital Partners I( الــذي يهــدف للمســاهمة فــي المشــاريع االســتثمارية فــي منطقــة 

الشــرق األوســط.
عمــل الســيد المصــري قبــل ذلــك مــع مجموعــة بالكســتون ومقرهــا فــي نيويــورك بالواليــات المتحــدة، وهــي أكبــر شــركة اســتثمارية عالميــًا مخصصــة للمســاهمة فــي الفــرص 
االســتثمارية. كمــا يــرأس الســيد المصــري مجلــس إدارة شــركة اســتارتا سلويشــن، وهــو عضــو مجلــس إدارة مجموعــة ادجــو، وشــريك مؤســس فــي مجموعــة الفرســان، كمــا أن الســيد 

المصــري عضــو فــي مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام 2001.
الســيد المصــري هــو محــٍام عضــو فــي نقابــة القانونييــن فــي نيويــورك وحاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي القانــون، والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ســتانفورد، وحاصــل 

علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة هارفــارد.

السيد طالل ناصر الدين - ممثل شركة بيرزيت لألدوية
يشــغل الســيد طــالل ناصــر الديــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة، والمديــر التنفيــذي العــام فــي شــركة بيرزيــت لألدويــة. كمــا أنــه أحــد مؤسســي البنــك الوطنــي »بنــك الرفــاه لتمويــل 

المشــاريع الصغيــرة ســابقًا« فــي العــام 2005، ويتــرأس مجلــس إدارتــه.
ويشــغل الســيد ناصــر الديــن أيضــًا منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة التكافــل الفلســطينية للتأميــن، التــي أسســها فــي العــام 2007. كمــا أنــه يتــرأس مجلــس إدارة شــركة أبــراج 
لالســتثمارات العقاريــة، وشــركة بتروبــال للزيــوت المعدنيــة، ولوتــس لالســتثمارات الماليــة، إضافــة إلــى أنــه عضــو مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام 2004، 

وعضــو فــي مجلــس التنســيق لمؤسســات القطــاع الخــاص الفلســطيني.
ومــن الجديــر ذكــره أن الســيد ناصــر الديــن كان عضــوًا فــي مجلــس إدارة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني بيــن العاميــن 2002-2006، وكان يشــغل منصــب رئيــس لجنــة فــض النزاعــات، 
وعضــو لجنتــي االســتثمار والترشــيحات. كمــا أســس الســيد ناصــر الديــن اتحــاد الصناعــات الفلســطينية وترأســه حتــى العــام 2008، وســاهم فــي تأســيس مركــز التجــارة الفلســطيني 

)بــال تريــد( فــي العــام 1997، وأســس جمعيــة رجــال األعمــال فــي العــام 1998.
حصل السيد ناصر الدين على درجة الماجستير في تخصص الكيمياء من الجامعة األمريكية ببيروت في العام 1974.

السيد شرحبيل الزعيم - ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(
شغل السيد شرحبيل الزعيم مناصب إدارية مختلفة في دول عدة، اكتسب خاللها خبرة عميقة في مجاالت أهمها: القانون، والمفاوضات السياسية والتجارية، وحل النزاعات.

ويتــرأس الســيد الزعيــم حاليــًا مجالــس إدارة جمعيــة أطفالنــا الصــم، وجمعيــة رعايــة وتطويــر حــي الرمــال الشــمالي، ونائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مركــز شــؤون المــراة، وعضــو 
مجلــس إدارة نــادي غــزة الرياضــي. إضافــة لذلــك، فهــو مؤســس ورئيــس مكتــب الزعيــم وشــركاه للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة، وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت 
ــد الطاقــة المســاهمة العامــة، وشــركة فلســطين  ــاء المســاهمة العامــة، وشــركة فلســطين لتولي ــذ العــام 2004، وعضــو مجلــس إدارة الشــركة الفلســطينية للكهرب الفلســطينية من

إلنشــاء وتطويــر المناطــق الصناعيــة، باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي عــدد مــن اللجــان والنقابــات والمؤسســات المحليــة والدوليــة.
الســيد الزعيــم حاصــل علــى درجتــي الماجســتير فــي القانــون فــي العــام 2007 مــن جامعــة االزهــر بغــزة، والماجســتير فــي الدراســات االمريكيــة مــن جامعــة القــدس - أبــو ديــس فــي 
العــام 2008، ودرجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة اإلســكندرية فــي العــام 1982. كمــا أنــه درس الوســائل البديلــة لحــل النزاعــات فــي المركــز الدولــي للتحكيــم فــي تكســاس 

فــي العــام 1997.

السيد سمير حليلة - ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(
يشــغل الســيد ســمير حليلــة منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار )باديكــو( منــذ العــام 2008، باإلضافــة إلــى كونــه عضــوًا فــي مجلــس إدارة مجموعــة 

ــذ العــام 2008. االتصــاالت الفلســطينية من
شــغل الســيد حليلــة قبــل ذلــك منصــب المديــر العــام لصنــدوق بورتالنــد فــي فلســطين، كمــا شــغل منصــب أميــن عــام مجلــس الــوزراء فــي الحكومــة الفلســطينية مــا بيــن العاميــن 
2005-2006، باإلضافــة إلــى منصــب وكيــل مســاعد وزارة االقتصــاد والتجــارة مــا بيــن العاميــن 1994-1997. وتولــى الســيد حليلــة مهــام رئيــس مجلــس إدارة مركــز التجــارة الفلســطيني 
)بــال تريــد( فــي العاميــن 2004-2005، وهــو عضــو فــي مجلــس إدارتــه منــذ العــام 2002. ويــرأس مجلــس أمنــاء معهــد مــاس، ومجلــس إدارة صنــدوق التنميــة الفلســطيني، إضافــة 

إلــى ترؤســه مناصــب متعــددة فــي القطــاع الخــاص.
تخــرج الســيد حليلــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت بدرجــة الماجســتير فــي االقتصــاد فــي العــام 1983، وعمــل محاضــرًا فــي جامعــة بيرزيــت خــالل ثمانينــات القــرن المنصــرم، وكان 

عميــدًا للطلبــة آنــذاك.

السيد باسل عبد النبي - ممثل شركة البنك العربي ش.م.ع
يعمــل الســيد باســل عبــد النبــي بوظيفــة مديــر إدارة أنظمــة المعلومــات )EVP( فــي البنــك العربــي منــذ العــام 2007، باإلضافــة إلــى تقلــده عــدة وظائــف إداريــة فــي إدارة أنظمــة 

المعلومــات فــي البنــك منــذ العــام 2002.
عمــل الســيد عبــد النبــي فــي مناصــب إداريــة عــدة فــي الســابق؛ كمنصــب مديــر رئيســي فــي شــركة أندرســون الستشــارات األعمــال، ومديــر مجموعــة التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومــات 
فــي شــركة المقاييــس والمعــدات الســعودية، ومديــر مركــز الحاســوب فــي مختبــرات باســيفيك الطبيــة فــي كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة. إضافــة إلــى أنــه عضــو فــي مجالــس إدارة 

شــركة الخليــج العربــي للتقنيــة باإلمــارات العربيــة المتحــدة، ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية التــي انضــم لمجلــس إدارتهــا منــذ العــام 2008.
يحمــل الســيد عبــد النبــي درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ليســتر بالمملكــة المتحــدة، ودرجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة )CSUF( فــي كاليفورنيــا بالواليــات 

المتحــدة، كمــا أنــه مدقــق أنظمــة معلومــات معتمــد.

السيد باسم عبد الحليم - ممثل شركة أسواق للمحافظ االستثمارية )شركة صندوق االستثمار الفلسطيني(
يتمتــع الســيد باســم عبــد الحليــم بخبــرة واســعة، تمتــد ألكثــر مــن 20 عامــًا فــي مجــال االســتثمار، والتمويــل، وتنميــة القطــاع الخــاص، والتــي اكتســبها مــن خــالل عملــه مــع عــدد مــن 

ــة. ــة والدولي ــة المحلي ــة، والتنموي المؤسســات االســتثمارية، والمالي
يشــغل الســيد عبــد الحليــم منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــادر - الــذراع االســتثماري الجديــد لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني والتــي تقــود اســتثمارات الصنــدوق فــي قطــاع 
الطاقــة، والميــاه، وتطويــر المصــادر الطبيعيــة )البتــرول والغــاز(. كمــا أن الســيد عبــد الحليــم عضــو مجلــس إدارة فــي مجموعــة مــن الشــركات والتــي تشــمل البنــك اإلســالمي العربــي، 
وشــركة ســند للصناعــات اإلنشــائية، وشــركة فلســطين لتوليــد الطاقــة، وشــركة كهربــاء فلســطين، ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية التــي انضــم لمجلــس إدارتهــا منــذ العــام 2012.
يحمــل الســيد عبــد الحليــم درجــة الماجســتير فــي التمويــل واإلدارة مــن جامعــة كرانفيلــد فــي المملكــة المتحــدة، والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن ماســتريخت فــي هولنــدا، وهــو 

حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن الجامعــة األردنيــة.

شركة المسيرة الدولية 
لم يتم تعيين ممثل عن شركة المسيرة الدولية حتى تاريخ هذا التقرير.
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وشــكلت الطواقــم والكفــاءات المتنوعــة 
هــذا  فــي  المجموعــة  كونتهــا  التــي 
القطــاع، والتــي تثبــت يومــًا بعــد يــوم 
إدارتهــا،  وحســن  الفائقــة  قدرتهــا 
مرجعــًا  االســتراتيجي،  وتخطيطهــا 
الشــباب،  للرياديــن  مهمــا  وأساســًا 
والعربيــة  الفلســطينية  والشــركات 

االتصــاالت. مجــال  فــي  العاملــة 

عنــد  شــركاتنا  طواقــم  تتوقــف  ولــم 
هــذا الحــد المهنــي المبــدع، بــل تجاوزتــه 
بنســيج  ذلــك  ربطــت  أنهــا  حــد  إلــى 
اجتماعــي وتفاعلــي مــع مختلــف فئــات 
الــذي  األمــر  الفلســطيني،  المجتمــع 
واتصــال  تواصــل  علــى  دومــا  يبقينــا 
مــع الــوكالء، والمشــتركين، والمجتمــع، 
المجتمعــي  العمــل  قيــم  ويعــزز 
البــاب  ويفتــح  والفنــي،  واالقتصــادي 
علــى مصراعيــه لمنظومــة متميــزة مــن 
ــالد  ــي تخــدم الب التشــابك والتالحــم، الت
الدولــة  لبنــاء  وخطاهــا  ومســتقبلها 

واالســتقالل. 

لقــد عملــت شــركات مجموعــة االتصــاالت 
الفلســطينية طــوال العــام 2015 برؤيــة 
وذلــك  ممنهجــة،  تكامليــة  اقتصاديــة 
انطالقــا مــن أهــداف المجموعة وخططها 

معــارض فــي محافظــات قطــاع غــزة، وما 
يزيــد عــن 1450 مــن الــوكالء والموزعيــن 
لخدماتهــا. كمــا شــهد هــذا العــام أيضــًا 
خدماتهــا  تطويــر  علــى  الشــركة  عمــل 
كافــة  وصــول  لتســهيل  اإللكترونيــة، 
مشــتركيها لحــزم خدماتهــا، والتعامــل مــع 

الشــركة بــكل سالســة ويســر.

كمــا أنهــا أولــت اهتمامــًا إضافيــًا بكبــار 
خاصــة  مختلفــة  برامــج  عبــر  مشــتركيها 
بهــم. إضافــة إلــى أنهــا طــورت برامــج 
حــزم  عبــر  اإلنترنــت  خدمــة  لتوفيــر 
مختلفــة تناســب كافــة فئــات المشــتركين 
ــات المتاحــة  وتطلعاتهــم حســب اإلمكاني

أزمــة(. )نــت بحزمــة بفــك  برنامــج  عبــر 

ولــم تغفــل الشــركة العمــل علــى تطويــر 
بمــا  والدوليــة  اإلقليميــة  عالقاتهــا 
الــذي  الدولــي،  التجــوال  نظــام  يخــدم 
التجــوال  مــن  اليــوم  مشــتركيها  مّكــن 
فيمــا يزيــد عــن 70 دولــة فــي العالــم، 
ســواء باالتصــال، أو مــن خــالل الرســائل 
لــكل  تغطيتهــا  وكذلــك  القصيــرة. 
األراضــي الفلســطينية علــى اإلطــالق.

وفــي ذات الوقــت، عملــت شــركة حضــارة 
علــى زيــادة حصتهــا الســوقية فــي مجــال 
اإلنترنت وتوفير خدمات الرسائل القصيرة، 
والحلــول التكنولوجيــة لمشــتركيها، لتظــل 
الشــركة أكبــر شــركة إنترنــت فلســطينية. 
فقــد نجحــت الشــركة فــي إطــالق العديــد 
أتاحــت  التــي  والعــروض  الحمــالت  مــن 
اإلنترنــت  علــى  الحصــول  للمشــتركين 
وبأســعار  الجــودة،  مســتويات  بأفضــل 
منافســة، إضافــة إلــى مضاعفــة ســرعات 
المشــتركيين الحالييــن، وتوفيــر مــا يضمــن 
بخدمــات  الفلســطيني  الســوق  إثــراء 
والســرعة،  بالمرونــة،  تمتــاز  متنوعــة 
واألمــان لــكل مــن فئــات األفــراد، واألســر، 
والمؤسســات. وقــد بلــغ معــدل نمــو عــدد 
مشــتركي حضــارة نهايــة العــام 2015 مــا 
نسبته 15.0 % بالمقارنة مع العام 2014.

وعملــت شــركة ريتــش لخدمــات االتصــال 
علــى  االتصــال  ومراكــز  المتخصــص 

عــدد  وزيــادة  التحتيــة،  بنيتهــا  تطويــر 
زبائنهــا حيــث وصــل عمــل الشــركة إلــى 
الفلســطينية، مســتقدما  الحــدود  خــارج 
العديــد مــن الشــركات العالميــة للعمــل 
الــذي  الوقــت  مــن خاللهــا، وفــي ذات 
فــرص  عشــرات  الشــركة  فيــه  وفــرت 
وقامــت  الجامعــي،  للشــباب  العمــل 

وحديثــة. مبتكــرة  بطــرق  بتدريبهــم 

أمــا فيمــا يخــص شــركة بالميديــا، فقــد 
زيــادة  فــي  ملموســًا  انجــازًا  حققــت 
اإليــرادات وتقليــل التكاليــف، إضافــة إلى 
إتمــام صفقــات هامــة خالل العــام 2015, 

والتــي بدورهــا تعــزز مــن أداء الشــركة.

المجتمعــي  العمــل  مجــال  وفــي 
والمســؤولية المجتمعيــة، فقــد تصــدرت 
المجموعة المشــهد الفلســطيني كاماًل، 
ــة،  ــوع مشــاريعها المجتمعي ــث تن مــن حي
الجغرافــي،  وانتشــارها  وعددهــا، 
بصمــة  لنــا  ســكاني  تجمــع  كل  ففــي 
وعمــل. وقدمنــا المســاعدات للكثيــر مــن 
العائــالت التــي تعيــش ظروفــًا قاســية 
عبــر برامــج العيــش الكريــم، ودعــم األســر 
عمــل  فــرص  لهــم  ووفرنــا  المحتاجــة، 

جديــدة.  وحيــاة 
كمــا قمنــا بدعــم العديد من المؤسســات 
عبــر  واالجتماعيــة  والعلميــة،  الخيريــة، 
والتأثيــث  المتنوعــة،  األجهــزة  توفيــر 
ألقســام فيهــا، وتطويــر برامجهــا. وفــي 
المنــح  برنامــج  زال  مــا  التعليــم  قطــاع 
الجامعيــة فعــااًل وحيويــًا، ويخــدم قطاعــًا 
واســعًا مــن الشــباب الفلســطيني مــن 
الفئــات األقــل حظــًا، والمندفــع للتعليــم 
»ســاعة  لمشــروع  وكان  الجامعــي، 
مــن  كبيــرة  حصــة  العــام  هــذا  برمجــة« 
دعمنــا وتطويرنــا لقطــاع التعليــم، وتوفير 

الحكوميــة.  المــدارس  فــي  اإلنترنــت 

كمــا كانــت شــركات مجموعتنــا حاضــرة بقوة 
فــي المجتمــع الفلســطيني عبــر حمالتهــا 
األعيــاد  للنــاس  ومشــاركتها  المختلفــة، 
والمناسبات الرسمية والدينية، وتقديمها 

الهدايــا، واألرصــدة المجانيــة لهــم.

كلمة
الرئيس التنفيذي

الحالــي  العــام  يكــون  أن  إلــى  ونتطلــع 
ــى  ــا، إل ــزًا فــي إنجازاتن ــدًا متمي عامــًا جدي
جانــب اإلنجــازات الفلســطينية المختلفــة، 
ولنبقــى عالمــة فارقــة وحقيقيــة وفاعلــة 
رايــة  ونرفــع  والعمــل،  الوعــد  فــي 
االســتمرار فــي تقديــم خدماتنــا وزيــادة 
ــح هــذا الوطــن  ــل لصال اســتثمارنا األصي

الحبيــب.

أخوكم،
عمار العكر

المساهمون األعزاء،

 2015 العــام  فــي  رفعنــا  لقــد 
عمــل...  وعــد...  )إنجــاز...  شــعار 
تمامــًا،  بــه  ووفينــا  اســتمرار(، 
التطويريــة،  أعمالنــا  مختلــف  عبــر 
وحاولنــا  والمجتمعيــة،  والتجاريــة، 
المشــاكل  كل  ومعالجــة  التكيــف 
التــي واجهتنــا ومــا زالــت مــن تقييــد 
ــة  ــدات الخطــوط الثابت ــا وتمدي لحركتن
اإلســرائيلي،  االحتــالل  قبــل  مــن 
مــع  الشــرعية  غيــر  والمنافســة 
الشــركات اإلســرائيلية التــي تدخــل 

عنــوة. عملنــا  نطــاق 

المساهمون األعزاء...

أيديكــم  بيــن  أضــع  أن  يســرني 
لشــركات  والمالــي  اإلداري  تقريرنــا 
الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة 

.2015 للعــام 

العمــل  مــع  عامــًا  عشــرين  خــالل 
المتواصــل والمتفانــي، اســتطاعت 
نفســها  تفــرض  أن  المجموعــة 
وعملهــا كرافعــة لالقتصــاد الوطنــي 
الفلســطيني، وعالمــة فارقــة فــي 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع 
المعلومــات، فــي فلســطين بشــكل 
االقليمــي  المحيــط  وفــي  خــاص، 

عمومــا.

خدماتهــا،  تطويــر  فــي  االســتراتيجية 
العالميــة  التطــورات  كافــة  ومواكبــة 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  فــي 
المعلومــات مــن جهــة، وفــي زيــادة عــدد 
المشــتركين والمنتفعيــن، وبالتالــي زيادة 

أربــاح المجموعــة مــن جهــة أخــرى.

ففــي مجــال الهاتــف الثابــت، وشــبكات 
االتصــاالت  شــركة  عملــت  اإلنترنــت، 
مضاعفــة  علــى  )بالتــل(  الفلســطينية 
 2 مــن  األساســية  اإلنترنــت  ســرعة 
Mbps 4، وتوفيــر ســرعات  إلــى   Mbps
االحتياجــات  لكافــة  مناســبة  جديــدة 
المنزلية،والتجارية،والتعليمية، والحكومية، 
وكذلــك القيــام بتمديــد شــبكات جديــدة 
وصيانــة  وتطويــر  الثابــت،  للهاتــف 
للشــبكات الحاليــة، ليصــل عــدد مشــتركي 
الخــط الثابــت إلــى 406 آالف خــط نهايــة 
عــدد  ارتفــاع  إلــى  إضافــة   2015 العــام 
خطــوط النــت إلــى 275 ألــف خــط نهايــة 
العام 2015. كما كان للشــركة الريادة في 
المبــادرة لربــط معظم المــدارس الحكومية 

العنكبوتيــة. بالشــبكة  الفلســطينية 

ال  الخلويــة،  االتصــاالت  قطــاع  وفــي 
تتربــع علــى ســوق  جــوال  زالــت شــركة 
الهاتــف الخلــوي الفلســطيني، وارتفــع 
مليــون   2.85 إلــى  مشــتركيها  عــدد 
مشــترك كمــا فــي نهايــة العــام 2015، 
بالتماشــي مــع حاجــة  وقامــت الشــركة 
ازديــاد  فــي  الفلســطيني،  الســوق 
الطلــب علــى الهواتــف الذكيــة، فعملــت 
أنــواع  مــن   واســعة  توفيــر   علــى 
حاجــات  تلبــي  التــي  الذكيــة  الهواتــف 
ذات  فــي  وشــغفهم،  المشــتركين 
الوقــت الــذي ســّهلت لهــم عمليــة اقتنــاء 
تقســيط  أنظمــة  عبــر  األجهــزة،  هــذه 
اشــتراكهم.  لبرامــج  طبقــًا  وخصومــات 

أوســع  انتشــارًا   ،2015 العــام  وشــهد 
لجــوال، مــن حيــث المعــارض والموزعين، 
معرضــًا   16 اآلن  الشــركة  لــدى  فصــار 
فــي محافظــات الوطــن الشــمالية، و8 
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تمتــاز مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
التــي  المحليــة  الســوق  فــي  بريادتهــا 
المتقدمــة  للتكنولوجيــا  تأتــي كمحصلــة 
لمزيــج  وتطويعهــا  تســتخدمها،  التــي 
والمــوارد  واألســاليب  المهــارات  مــن 
مــن أجــل خلــق قيمــة نوعيــة للمشــتركين 

حــد ســواء. علــى  والمســاهمين 

االتصــاالت  مجموعــة  قابليــة  إن 
الفلســطينية للتغيــر المســتمر والتطــور 
قطــاع  فــي  أساســية  المتواصــل، 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
وشــركاتها  المجموعــة  تكــن  لــم  الــذي 
الظــروف  لــوال تكيفهــا مــع  لتنجــح فيــه 
المحيطــة، وتمكنهــا مــن تلبيــة المتطلبات 

القطــاع. هــذا  فــي  التبــدل  ســريعة 

الماضيــة،  العشــرين  األعــوام  وخــالل 
نجحــت المجموعــة فــي تطويــر أعمالهــا 
اهتماماتهــا،  حــدود  فــي  والتوســع 
المتعامليــن  تجــاه  بوعودهــا  والوفــاء 
والمســاهمين  المشــتركين  مــن  معهــا 
وذوي المصالــح، حيــث قدمــت كل مــا هو 
الفلســطيني، وتمكنــت  للســوق  جديــد 
والكفــاءة  الجــودة  معاييــر  رفــع  مــن 
الخدماتيــة والتجاريــة، نتيجــة انفرادها في 
الرياديــة،  رؤيــة الواقــع، وطــرح الحلــول 
وتقديمهــا بــكل ســهولة وسالســة طــرق 

النمطيــة. حــدود  خــارج  تفكيــر جديــدة 

االتصــاالت  مجموعــة  تتكامــل  كمــا 
بــدأت  التــي  بخدماتهــا  الفلســطينية 
بخطــوط االتصــاالت الثابتــة، ثم توســعت 
فخدمــات  الخلويــة،  االتصــاالت  لتقــدم 
التطــور  مــع  يتناســب  بمــا  اإلنترنــت 
وامتــدت  العالــم،  فــي  التكنولوجــي 
االتصــاالت  مراكــز  خدمــات  لتشــمل 
المتخصصــة والخدمــات اإلعالميــة عاليــة 
الجــودة، بحيــث تمّثــل كاًل مــن هــذه الفروع 
قائمــة باإليــرادات والتكاليف التي تســمح 
أحــدث  ومواكبــة  خدماتهــا  بتطويــر  لهــا 

مجاالتهــا. فــي  العالميــة  التقنيــات 

وتتركــز أصــول المجموعة في التكنولوجيا 
التــي  والمهــارات  تســتخدمها،  التــي 
الحكيمــة  إلــى اإلدارة  توظفهــا، إضافــة 
فــي اســتغالل المــوارد المتاحــة مــن أجــل 
تقديــم صــورة متكاملــة تنعكــس أبعادهــا 
فــي األســعار المنافســة، والجــودة فــي 
الخدمــات، والتجــدد فــي العطــاء، وهــو 
مــا تلخــص فــي خلــق قيمــة للمشــتركين، 
وكان الدافــع وراء الحفــاظ علــى انتمائهم، 
وعالقــة طويلــة األمــد دامــت علــى مــدار 
عقديــن تربــط المجموعــة بمــن حولهــا مــن 

أفــراد وشــركات.

المجموعــة  واظبــت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
ماليــة  سياســات  اتبــاع  علــى  بإدارتهــا 
الماضيــة،  الســنوات  خــالل  محكمــة 
مكنتهــا مــن اســتغالل مواردهــا، وتقليــل 
نفقاتهــا بمــا يضمــن فعاليتها التشــغيلية 
إلــى  إضافــة  هــذا  تبذيــر،  أو  هــدر  دون 
وأتمتــة  التنفيذيــة  النشــاطات  مركزيــة 
علــى  االدارة  ركــزت  كمــا  العمليــات. 
تنويــع مصــادر دخــل المجموعــة لتحقيــق 
وذلــك  للمســاهمين،  العليــا  المصلحــة 
مــن خــالل االســتثمارات العديــدة التــي 
قامــت بهــا المجموعــة خــالل الســنوات 
نقديــا  عائــدا  حققــت  والتــي  الماضيــة 
أن  ويتوقــع  للمســاهمين،  ســنويًا 
المســتقبل  فــي  أكبــر  بشــكل  تســاهم 
اعمــال  نتائــج  دعــم  خــالل  مــن  وذلــك 
عليهــا.  والحفــاظ  الموحــدة  المجموعــة 
كمــا تمكنــت قيــادة المجموعــة مــن إدارة 
مســتوى  علــى  النقديــة  التدفقــات 
الســيولة  وضمــان  الموحــدة  قوائمهــا 
النقديــة التــي أتاحــت لهــا إمكانيــة توزيــع 
األربــاح النقديــة ذات المســتويات العليــا 
محليــًا واقليميــًا، إضافــة إلــى المحافظــة 
علــى ثبــات هــذه العوائــد النقديــة لصالــح 

بالتــل. ســهم  وحملــة  مســاهميها 

ولــم يكــن مفهــوم الكفــاءة مجــرد فكــرة 
تعاقبــت  التــي  الفتــرات  خــالل  إداريــة 
علــى المجموعــة، بقــدر مــا كان محفزًا من 

أجــل إثبــات أن المبــادئ اإلداريــة المثلــى 
المحــددات  ظــل  فــي  للتطبيــق  قابلــة 
المجموعــة  واجهتهــا  التــي  والتحديــات 
فــي وجــه تقدمهــا، بمــا يشــمل العوامــل 
الخارجيــة غيــر الخاضعــة للســيطرة والتــي 
تضــم العوامــل السياســية واالقتصاديــة 
بشــكل أساســي. إال أن إدارة المجموعــة 
وطواقمهــا تمكنت مــن تحقيق اإلنجازات 
لتســطر  وتقدمــي،  اســتثنائي  بشــكل 
المجموعــة مثــااًل يحتــذى بــه وقصــة نجــاح 
اقتصاديــة فلســطينية اتخذتهــا الشــركات 
األخــرى كمؤشــر لالســتدالل علــى أفضل 
التغييــرات  مثــل  اإلداريــة  الممارســات 
الهيكليــة اإلداريــة التــي أجرتهــا المجموعة 
العمــل،  متطلبــات  مــع  يتناســب  بمــا 
تقديــم  أســاليب  علــى  والتحســينات 
التنســيقات  يشــمل  بمــا  الخدمــات، 
الالزمــة والتوريــدات بحيــث يجــري العمــل 
المتواصــل مــن أجــل اختصــار خطواتهــا 
أقصــر  فــي  الخدمــات  أفضــل  لتوفيــر 
وقــت، وأقصــى فعاليــة بأقــل المــوارد.

االتصــاالت  مؤسســو  قبــل  لقــد 
الفلســطينية التحــدي فــي العــام 1995، 
مــزود  أول  تأســيس  عقــد  توقيــع  عنــد 
الهاتــف  لخدمــات  فلســطيني  وطنــي 
الثابــت، وقــد ارتقــت المجموعــة بإلهــام 
الخبــرة  ذات  الرشــيدة  إدارتهــا  مجلــس 
والتجــارب الواســعة فــي مجــال المشــاريع 
التنفيذيــة  إدارتهــا  وبقيــادة  الرياديــة، 
التــي حركــت دفــة التطــور نحــو المعاييــر 
والتميــز،  الجــودة  واتجاهــات  العالميــة 
إضافــة إلــى طاقــات خاليــا العمــل التــي 
المجموعــة  شــركات  موظفــي  تضــم 
بمثابرتهــم وانتمائهــم وإبداعهــم بإصــرار 
مــن أجــل التفــوق، لقــد رســمت مجموعــة 
مــن  لوحــة  الفلســطينية  االتصــاالت 
اإلنجازات، تكللت نهاية كل عام بعشــرات 
الخدمــات والحمــالت التــي أغنــت الســوق 
بعوائــد  وأثمــرت  كافــة،  الفلســطيني 
وعــززت  مســاهميها،  ثقــة  زادت  ربحيــة 
االســتثماري. قرارهــم  بحســم  إيمانهــم 

نحتفل بإنجازات عشرين عامًا
1995

1996
1997 1998

1999

2000

2001

20022003

2004

20052006

2007
2008

2009

2010
2011

2012

2013

2014

2015

 تأسيس شركة
 االتصاالت

الفلسطينية  الحصول على
 الرخصة من

 السلطة الوطنية
الفلسطينية

 بالتل تباشر اعمالها
الميدانية

 إدراج االتصاالت
 الفلسطينية في
بورصة فلسطين

اعتماد رمز 
فلسطين الدولي 

 )+ 970(
ITU بقرار من

 االنطالقة التجارية
 والتشغيل الفعلي

للشبكة الخلوية لجوال

 طرح خدمة الرقم
 المجاني 1800

للمؤسسات والشركات

 السلطات اإلسرائيلية
 تحتجز معّدات جوال

 وتعيق نموها وتحصر
شبكتها

 بدء بالتل العمل
 على تنفيذ مراكز
 خدماتية شاملة

One Stop Shop

 بالتل تتبنى
 فكرة دعم اإلبداع

 والتميز في
التعلم والتعليم

  بلغت تغطية شبكة بالتل
 حوالي %98

 تقديم خدمات اإلنترنت
 بواسطة شبكة االلياف

الضوئية

 تشكيل مجموعة
االتصاالت الفلسطينية

 تأسيس حضارة
 وبالميديا

 جوال تعتمد مقاسم
اتصال لها في لندن

 اطالق خدمة اإلنترنت
عالية السرعة

 تأسيس فيتل بمساهمة
 25 % من قبل مجموعة
 االتصاالت  لتكون بمثابة

 الذراع االستثماري الخارجي
للمجموعة

 جوال تتخطى
المليون مشترك

 تأسيس مؤسسة مجموعة
 االتصاالت للتنمية

المجتمعية

 توفير اإلنترنت بسرعة
2 Mbps

تأسيس ريتش

 جوال تتخطى المليوني
مشترك

 اطالق نظام النفاذ الجزئي
BSA إلى اإلنترنت

 ادراج سهم بالتل ضمن مؤشري
 “ستاندرد اند بورز” التحاد

 البورصات العربية، و”داو جونز”
التحاد البورصات االورواسيوية

 الشراكة بين بالتل مع
 شركة )بانتل(، إحدى

 شركات مجموعة
 االتصاالت التركية،
 في أول ربط مباشر
 ومستقل للشبكة

 الفلسطينية عبر الكابل
البحري

 قامت بالتل برفع حصتها
 السوقية في األردن

 من خالل تزويد السوق
 األردنية بسعات إنترنت

عالية

 اطالق خطوط النت
 فائقة السرعة بسرعة

16 Mbps

  اطالق خط النت فائق السرعة
Mbps 30 بسرعة حتى

   بلغ عدد المشتركين االجمالي
 لشركات مجموعة االتصاالت

الفلسطينية 3.531 مليون مشترك

عبر تقنية VDSL وخطوط االنترنت 
FTTH فائقة السرعة عبر تقنية

 جوال تعقد شراكة
 استراتيجية مع فيسبوك

وواتس آب

جوال تتخطى 2.5 مليون مشترك
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية 
المجتمعية 

سماح أبو عون حمد     مدير عام المؤسسة

شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

المدير العاممعن ملحم
رئيس إدارة إقليم غزةأحمد أبو مرزوق7

رئيس اإلدارة الفنيةعلي عبد اللطيف ابراهيم
مدير إدارة التطوير خالد السايح

والتخطيط االستراتيجي
مدير إدارة الخدمات ياسر طوقان

المساندة
مدير إدارة العناية محمود جالد

بالمشتركين
مدير إدارة المبيعاتعيسى دعيبس8

مدير إدارة عالقات إيهاب السلعوس
المشغلين

مدير اإلدارة الماليةزاهي كنعان
مدير إدارة التسويقابراهيم خرمان

مدير إدارة الموارد البشريةسليمان أبو حجلة
مدير إدارة التشغيل الفنية كمال درويش9

بالوكالة
مدير إدارة تقنيه المعلوماتنزار شناعه

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

الرئيس التنفيذيعمار العكر   
رئيس اإلدارة الماليةسالمة خليل

رئيس اإلدارة الفنيةكمال الرطروط
أمين سر مجلس اإلدارةخليل حمد1
رئيس إدارة التدقيق مازن النجار

الداخلي
مدير إدارة العالقات العامةعماد اللحام

مدير إدارة الموارد البشريةسمير المصري2    
مدير إدارة اللوازم وليد فتيحة

والتوريدات
مدير إدارة الشؤون حاتم النتشة

التنظيمية
مدير إدارة عالقات فريدة دياب3

المستثمرين
مدير إدارة التخطيط وتوكيد خالد حجة4

الجودة
مدير إدارة العالقات الدوليةنداء مرار5

رئيس إدارة تكنولوجيا مصطفى حسن6   
المعلومات

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية
)جوال(

المدير العامعبد المجيد ملحم   
مدير إدارة غزة بالوكالةعمر الشمالي

مدير إدارة عمليات الشبكةماهر بروق
مدير إدارة تكنولوجيا أمجد البشتاوي

المعلومات
 مدير إدارة العناية بالزبائننادية منصور        

مدير إدارة التسويقمالك زيادنة
مدير إدارة المبيعاتعالء حجازي

مدير إدارة الموارد البشريةمأمون فارس
مدير إدارة اللوازم والتوريداتفايز مطير

مدير اإلدارة الماليةحاتم ترابي

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي 
)حضارة(

   المدير العامرامي شمشوم10
   مدير اإلدارة التجاريةرامي قطينة11
   مدير اإلدارة الفنيةجمال الطويل

   مدير الدائرة الماليةرامي أبو الرب

شركة ريتش لخدمات االتصاالت )ريتش( 

المدير العامغسان عنبتاوي12
مدير إدارة الدعم والتطويريوسف جبر

مدير إدارة العملياتمحمود الخطيب
مدير إدارة الموارد البشرية رامي خليف

واللوازم

12. الســيد غســان عنبتــاوي: آخــر يــوم عمــل بتاريــخ 2015/12/31, 
وتــم تعييــن الســيد رامــي شمشــوم مديــرًا عامــًا لشــركة ريتــش 

اعتبارًا من 2016/1/1 

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط 
للخدمات اإلعالمية )بالميديا(

المدير العامهشام زيد
مدير اإلدارة الماليةعالء عبادي

الســيد أحمــد ابــو مــرزوق: آخر يوم عمل بتاريــخ 2015/10/31 
وتم تعيين السيد خليل أبو سليم. 

الســيد عيســى دعيبــس: آخر يوم عمــل بتاريــخ 2015/09/30 
وتم تعيين السيد لؤي أبو شخيدم. 

الســيد كمــال درويــش: انتقــل الســتالم مهــام أخــرى بتاريــخ 
2015/11/11 بمسمى مدير دائرة القوى الكهربائية. 

.7

.8

.9

.10

.11

1. السيد خليل حمد: آخر يوم عمل بتاريخ 2014/4/17.
2. السيد سمير المصري: آخر يوم عمل بتاريخ 2015/12/31.

3. السيدة فريده دياب: آخر يوم عمل بتاريخ 2015/12/31.
4. السيد خالد حجة: آخر يوم عمل بتاريخ 2015/12/31.

5. السيدة نداء مرار: آخر يوم عمل بتاريخ 2015/12/31.
6. السيد مصطفى حسن: آخر يوم عمل بتاريخ 2015/12/31.

الســيد رامــي شمشــوم: آخــر يــوم عمــل كمدير عام شــركة 
عــام  مديــر  تعيينــه  وتــم   ,2015/12/31 لغايــة  حضــارة 

شــركة ريتــش بتاريــخ 2016/1/1.

الســيد رامــي قطينــة: تــم تكليفــه للقيــام بأعمــال مديــر 
عام شركة حضارة اعتبارًا من 2016/1/1. 

المستشار القانوني
مكتب الزعبي للمحاماة

المدقق الخارجي
شركة ارنست ويونغ الشرق األوسط
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االستراتيجية
بــدأت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
الفلســطيني،  الشــعب  أن  فكــرة  مــن 
التطــور فــي قطــاع  يســتحق أن يواكــب 
تطــور  هنــا  ومــن  الثابتــة،  االتصــاالت 
فــي  واالســتمرار  النمــو  نحــو  الشــغف 
فــي  والتوســع  جديــدة  خدمــات  تقديــم 

العمــل. نطاقــات 

شغف رغبة في النجاح

انتماء

إتقانثقة بالقدرات

اجتياز التحديات

وبعــد عشــرين عامــًا، تدخــل مجموعــة 
مرحلــة  الفلســطينية  االتصــاالت 
اتجاهيــن  إلــى  تنقســم  جديــدة، 

أساســيين:

الســوق  تزويــد  فــي  االســتمرار 
الحاليــة  بالخدمــات  الفلســطيني 
التــي توفرهــا شــركات المجموعة، 
بما يشمل خدمات الهاتف الثابت، 
وخدمــات  واإلنترنــت،  والخلــوي، 
والخدمــات  االتصــال،  مراكــز 
طــرق  واســتحداث  اإلعالميــة، 
جديــدة في تقديم هــذه الخدمات، 
بإبــداع، وجــودة، وكفــاءة، ومواكبــة 
والعالمــي  اإلقليمــي  التطــور 
والتغلــب  النواحــي،  هــذه  فــي 
علــى المحــددات التــي قــد تبطــئ 
التطــور، فيمــا يتعلــق بخصوصيــة 

الفلســطيني. الوضــع 

قــد  جديــدة،  مجــاالت  إكتشــاف 
ترغــب المجموعــة التوســع فيهــا، 
للنمــو،  فــرص  أي  واستشــعار 
ســعيًا منهــا للبقــاء فــي الطليعــة، 
ولخلق تحديات تتيح خيارات أوســع 
المجموعــة  تخضهــا  لــم  للنمــو، 

بعــد.

وتتطلــب هــذه االســتراتيجية توظيــف مبــادئ العمــل التــي تلتــزم بهــا مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية علــى المــدى قريــب األمــد، 
والتمســك بأساســيات النجــاح التــي تمكنهــا بالتالــي مــن تحقيــق أهدافهــا علــى المــدى البعيــد، مــن خــالل إدارة التغييــر، واإلتقــان، 

والســعي نحــو النجــاح. 

كما تتبلور استراتيجية مجموعة االتصاالت الفلسطينية من إصرارها على التفرد في تقديم تجربة لمن يتعامل معها، ولمشتركيها 
ُهــم فــي عالقــة  تحديــدًا، وتعمــل بجــد ودرايــة وعزيمــة  لتقــدم لهــم القيمــة بــداًل مــن الخدمةفقــط، ولتوفــر لهــم الرضــى، وتكســب ُودَّ

طويلــة األجل.

إن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية تســير وفــق رؤيــة موحــدة ومركــزة صــوب النجــاح بــأداء متماســك وإدارة ماليــة ســديدة، تحســن 
اســتغالل الفــرص، بمــا يضمــن اســتدامة المجموعــة وتعظيــم عوائــد مســاهميها وخدمــة المجتمــع الفلســطيني.

إنجاز

عمل

استمرار
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فائقــة  « النــت  خطــوط  عــدد  زيــادة 
الســرعة بمــا نســبته 17 % ليزيــد عــن 

خــط. ألــف   274
زيــادة معــدل الســرعة فــي فلســطين  «

بمــا نســبته 86 % ليصــل إلــى 5.4 
.Mbps

زيــادة فــي عــدد خطــوط الربــط ونقــل  «
بنســبة     االعمــال  لقطــاع  البيانــات 

خــط. إلــى 5,400  ليصــل   % 20
زيــادة مبيعــات الجملــة لخدمــة اإلنترنــت  «

بنســبة المحلــي  الســوق  فــي 

.Gbps 49 69 % ليصل إلى    

المركزيــة  التراســل  شــبكة  ســعة  زيــادة 

 100 إلــى  لتصــل  أضعــاف   10 بـــ 
 .Gbps

إنجازات العام 2015

تمكنــت بالتــل مــن تحقيــق إنجــازات عــدة، 
خــالل العــام 2015، علــى صعيــد البنيــة 
االســتمرار  إمكانيــة  لهــا  لتتيــح  التحتيــة، 
بأحــدث خدمــات  تزويــد مشــتركيها  فــي 
االتصــاالت الثابتــة، واإلنترنت، بمســتوى 

جــودة وفــق أعلــى المعاييــر العالميــة. 
فقــد نحجــت بالتــل فــي زيادة ســعة شــبكة 
مضاعفــة،  بنســب  الرئيســية  التراســل 
حلقــة  وتشــغيل  تركيــب  إلــى  إضافــة 
)DWDM(، فــي منطقــة شــمال الضفــة، 
بســعات عاليــة، وتوســيع قــدرة الشــبكة 
األساســية Core Network لتوفر ســرعات 
 .100Gbps إلــى  نطاقهــا  يصــل  فائقــة 
واســتكماال لمشــروع تقصيــر المســافات 
فقــد   »Shortening the Local Loop«
ــة، فــي  ــدد المقاســم الطرفي ــادة ع ــم زي ت
خدمــات  لتقديــم  المحافظــات،  مختلــف 
النطــاق العريض بســرعات فائقــة، لم تكن 

تقــدم ســابقًا للمشــتركين.
ــة،  ــة األليــاف الضوئي وفيمــا يتعلــق بتقني
ســاهمت بالتــل ضمــن مشــروع »رام اللــه 
المدينــة الذكيــة«، بتوفيــر إنترنت الســلكي 
 ،Wi-Fi خارجــي، كمرحلــة تجريبيــة عبــر خدمــة
ــاف  ــة األلي ــة بتقني وربــط كل مرافــق البلدي
أطلقــت  كمــا   .Fiber Optics الضوئيــة 
بالتــل خــط النــت فائــق الســرعة، ألول مــرة 
فــي فلســطين، والــذي تضمــن تقديــم 
ســرعات تصــل إلــى 30Mbps، عبر الشــبكة 
 ،)VDSL( النحاســية، مــن خــالل تكنولوجيــا
 50Mbps إضافــة إلى توفير ســرعات حتــى
فــي المناطــق واألحيــاء الســكنية الجديــدة، 
المنزليــة،  الضوئيــة  األليــاف  عبــر شــبكة 
وباســتخدام تقنيــة FTTH، كمــا تــم فــي 
مدينتــي الريحــان وروابــي، حيــث تم تقديم 
األليــاف  عبــر  التلفزيونــي  البــث  خدمــة 
الضوئيــة فــي كافــة شــقق مدينــة روابــي.

أبرمتهــا  2015 شــراكات  العــام  وشــمل 
بالتــل مــع كل مــن نقابــة المهندســين، 
تعــاون،  اتفاقيــة  معهــا  وقعــت  التــي 
عليهــا  المتعــارف  المعاييــر  العتمــاد 
المنــازل  فــي  الداخليــة  للتمديــدات 
تحســين  بهــدف  الســكنية،  والعمــارات 
الواصــل  النــت  خــط  وســرعة  جــودة 
للمشــتركين فــي تلــك االماكــن، وعقــد 
التوعويــة  العمــل  ورش  مــن  سلســلة 
للمهندســين. كمــا قامــت بالتــل بتوقيــع 
اتفاقيــات شــراكة، مــع كبــرى الشــركات 
والمؤسســات الفلســطينية، والبنــوك، 
البينــي،  الربــط  بخدمــات  لتزويدهــا 
بالمقــرات  فروعهــا  وربــط  واإلنترنــت، 
األليــاف  تقنيــة  خــالل  مــن  الرئيســية، 
وتقنيــة   ،Fiber Optics الضوئيــة 
احتياطيــة.  كشــبكة  النحاســية،  الكوابــل 
التــي  الشــراكات  الئحــة  تضمنــت  كمــا 
عقدتهــا بالتــل فــي العــام 2015، توقيــع 
مــع  الشــراكة  وتعزيــز  تعــاون  اتفاقيــات 
عــدد  لتزويــد  األكاديميــة،  المؤسســات 
خــالل  مــن  باإلنترنــت،  الجامعــات  مــن 
شــبكة األليــاف الضوئيــة الخاصــة بشــركة 

بالتــل. الفلســطينية  االتصــاالت 
بالتــل  عــززت  الدولــي،  الصعيــد  وعلــى 
مــن  المزيــد  لتقديــم  الدوليــة،  شــراكاتها 
الخدمات، في مختلف دول المنطقة، حيث 
تــم مــد الكابــل البحــري التركــي الفلســطيني 
AMEER، بشــراكة اســتراتيجية مــع شــركة 
Airetel Bharti، حتى يصل إلى سنغافورة.
ولــم تقتصــر إنجــازات بالتــل علــى تطويــر 
البنــى التحتيــة، فقــد كان العــام 2015، 
حافــاًل بالحمــالت والبرامــج، التــي حققــت 
تطلعــات  تلبيــة  فــي  بالتــل  أهــداف 
وتســهيل  وتقديرهــم،  مشــتركيها، 

بهــا.  ثقتهــم  وتعزيــز  أعمالهــم، 

التــي  والحمــالت  الخدمــات  وتنوعــت 
 ،2015 العــام  خــالل  بالتــل  قدمتهــا 
فتضمنت إطالق خط النت فائق الســرعة 
وحتــى   ،8Mbps وحتــى   ،Mbps )حتــى 
16Mbps، وحتــى 30Mbps( عبــر تقنيــة 
النــت  خــط  ســرعات  ومضاعفــة   ،VDSL
شــهور  أربعــة  لمــدة  للمشــتركين  مجانــا 
وتقديــم ســرعة خــط النــت فائــق الســرعة  
حتــى 4Mbps للمشــتركين الجــدد بســعر 
االشــتراك  علــى  لتشــجيهم  مخفــض 
والتمتــع بخدمــات اإلنترنــت، كمــا أطلقــت 
الــذي صمــم  بالتــل برنامــج »نقاطــي«، 
خصيصًا كبرنامج الوالء األول، لمشتركي 
بالتــل تقديــرًا الختيارهــم خدماتهــا، والــذي 
يتيــح إمكانيــة تجميــع النقــاط شــهريًا، بنــاًء 
ــر المشــترك الصــادرة،  علــى قيمــة فواتي
مــن  بمجموعــة  واســتبدالها  وتصنيفــه، 
الخدمــات المميــزة والهدايــا. واســتمرت 
الحمــالت النوعيــة لتشــمل حملــة التمتــع 
لمــدة  التفاعلــي،  التلفزيــون  بخدمــات 
ــًا، والتــي ارتبطــت بإطــالق  شــهرين مجان
حملة لالشــتراك بخدمات OSN، الشــريك 
إثــراء  أجــل  مــن  لبالتــل،  االســتراتيجي 
المحتوى التلفزيوني المقدم للمشــاهد. 

بالتــل  تفــردت  ســبق،  مــا  إلــى  إضافــة 
بحمــالت خطــوط النــت فائقــة الســرعة، من 
خــالل إطالقهــا مجموعــة مــن الحمــالت 
اإلنترنــت  بخطــوط  الخاصــة  المميــزة، 
المنزلــي فائــق الســرعة  والتــي هدفــت 
وزيــادة  المشــتركين،  اســتقطاب  إلــى 
الحصــة الســوقية، وعــززت ذلــك بتكثيــف 
خدمــة  بمزايــا  الخاصــة  التوعيــة  حمــالت 
خطــوط اإلنترنــت المنزلــي فائقــة الســرعة، 
خصوصيــة  علــى  بالحفــاظ  والمتمثلــة 
المشــترك، وجــودة الخدمــة المقدمــة مــن 
بالتــل.  الفلســطينية   شــركة االتصــاالت 

قطاعات األعمال
شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

مين سليم؟: اإلعالن رقم 1 في 
فلسطين:

نجحت االتصاالت الفلسطينية بجذب انتباه 
الشــارع الفلســطيني حــول ســؤالها الــذي 
طرحته بعنوان “مين سليم؟” والذي تمكنت 
خاللــه مــن تســليط الضــوء علــى ظاهــرة 
ســلبية فــي المجتمــع، وهي أخذ ومشــاركة 
اإلنترنت مع الجيران والتي تؤثر بشكل كبير 
على خصوصية المشترك وامن معلوماته  
وغيرها من المشاكل االجتماعية الناتجة عن 
تلــك المشــاركة، ونجحــت بالتــل مــن خاللــه 
فــي خلــق ظاهــرة جديــدة فــي عالــم اإلعــالن 
التســويقي المرتكــز علــى عنصــر التشــويق 

واثــارة الفضــول عنــد المتســائل.
وســعيًا منهــا لخدمــة المشــتركين بأفضــل 
االشــتراك  عمليــات  وتســهيل  صــورة، 
بالتــل  قامــت  المتنوعــة،  خدماتهــا  فــي 
بالصــورة  معارضهــا  تصميــم  بإعــادة 
المتالئمــة مــع عالمتهــا التجاريــة الجديــدة، 
التــي تعكــس روح الشــباب والعصريــة، 
وتعــزز اســتخدام اإلنترنــت فــي مختلــف 
مجــاالت الحيــاة اليوميــة، حيــث تــم افتتــاح 
العالمــة  يعكــس  تفاعلــي  أول معــرض 
الخليــل،  مدينــة  فــي  الجديــدة  التجاريــة 
وعقبــه افتتــاح معــارض الــرام والعيزريــة 
فــي  بالتــل  نجحــت  كمــا  وغــزة.  وجباليــا 
وإيقــاف  االلكترونيــة  الفاتــورة  اعتمــاد 
طباعــة الفاتــورة الورقيــة بهــدف توفيــر 
فــي  والمســاهمة  والجهــد  الوقــت 
الحفــاظ علــى البيئــة، حيــث توفــر الفاتــورة 
وأســرع  أســهل  خدمــة  االلكترونيــة 
الســتالم قيمــة الفاتــورة مــن خــالل البريد 
االلكترونــي أو جهــاز الحاســوب أو االجهزة 
يضمــن  ممــا   Smart Phones الذكيــة 
معرفــة  فــي  والخصوصيــة  األمــان 

الفاتــورة. وبنــود  تفاصيــل 

الفلســطينية  االتصــاالت  شــركة  تعــد 
لقطــاع  التحتيــة  البنيــة  أســاس 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
األكبــر  والمســتثمر  فلســطين  فــي 
فــي خطــوط وخدمــات اإلنترنــت فــي 
الرئيســي  المــزود  فهــي  فلســطين، 
لخطــوط النــت وخطــوط الهاتــف الثابــت 
ــر  والوســيلة األساســية التــي تربــط أكث
مــن 4 مليــون جهــاز ذكــي باإلنترنــت.

وتعتبر بالتل “شبكة فلسطين” فقد حظيت بثقة جميع مؤسسات الوطن في القطاع الخاص والعام، 
لكونهــا العمــود الفقــري الــذي يربــط الشــبكات الخلويــة الفلســطينية إضافــة إلــى غالبيــة مــزودي خدمــات 
االتصــاالت فــي فلســطين. كمــا تمكــن بالتــل مختلــف قطاعــات األعمــال فــي فلســطين مــن التواصــل 
مــع العالــم ومــع زبائنهــا مــن خــالل شــبكتها اآلمنــة والمتطــورة، فعلــى ســبيل المثــال تقــوم بالتــل بتوفيــر 
خدمــات الربــط ونقــل البيانــات لكافــة البنــوك واجهــزة الصــراف اآللــي، باإلضافــة إلــى ربــط المؤسســات 
البنكيــة مــع امتداداتهــا اإلقليميــة وإداراتهــا المركزيــة فــي الخــارج، وربــط الســفارات الموجــودة فــي دولــة 
فلســطين مــع مقراتهــا الرئيســية فــي مختلــف دول العالــم. وتوفــر بالتــل البنيــة التحتيــة الداعمــة لمختلف 
القطاعــات االقتصاديــة، حيــث تقــدم شــبكة بالتــل خدمــات الربط واإلنترنت للشــبكة الحكومية لتمكنها من 
ربــط جميــع المؤسســات والــوزارات والدوائــر الحكوميــة المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الوطــن مــع بعضهــا 
البعــض، كمــا تربــط الشــبكة الطبيــة مــن مستشــفيات ووزارة الصحــة بمــا يكفــل تقديــم الخدمــة للمواطــن 
بأقصــى ســرعة وأعلــى جــودة، باإلضافــة إلــى ربــط المــدارس الفلســطينية ووزارة التربيــة والتعليــم. إن 
اإلجمــاع علــى اعتمــاد شــبكة بالتــل مــن قبــل المؤسســات الســابقة جــاء نتيجــة لتميــز الشــبكة باالســتقرار 

واألمــان إضافــة إلــى تقديمهــا ألحــدث تكنولوجيــا وأكثرهــا تطــورًا وفــق أعلــى معاييــر الجــودة.

التحديات خالل العام 2015

تتمثــل التحديــات التــي واجهتهــا بالتــل فــي 
القانونيــة  غيــر  بالمنافســة   2015 العــام 
مــن قبــل الشــركات اإلســرائيلية المــزودة 
خدمــة  بيــع  واعــادة  اإلنترنــت،  لخدمــة 
اإلنترنــت الالســلكي Wi-Fi، وتمديدالكوابل 
بطريقــة غيــر قانونيــة فــي بعــض المناطــق 
الفلســطينية، باالضافة إلى انتشــار ظاهرة 
مشــاركة خــط النــت والتــي تهــدد خصوصيــة 
المشــتركين. مــن ناحيــة اخــرى،  تواجــه بالتــل 
صعوبة في تمديد شبكتها داخل المناطق 
المصنفــة كمناطــق “C” مــن حيــث تجهيــز 
المخططــات، وإصــدار التصاريــح الالزمــة من 
الجهــات اإلســرائيلية لتنفيــذ أعمــال الصيانة 

والتوســعة فــي تلــك المناطــق.

نظرة مستقبلية

تتطلــع بالتــل  إلــى زيــادة انتشــار خدمــات 
وتعزيــز  فلســطين،  فــي  اإلنترنــت 
ثقافــة اســتخدام اإلنترنــت فــي مختلــف 
ــر اطــالق سلســة مــن  ــاة، عب مجــاالت الحي
حمــالت التوعيــة، باإلضافــة إلــى تقديــم 
بأعلــى  الفائقــة  الســرعات  مــن  المزيــد 
ــة،  ــات العالمي جــودة لتواكــب احــدث التقني
وايصــال تقنيــة األليــاف الضوئيــة  للمنــزل 
الحديثــة  المناطــق  الفلســطيني  فــي 
التــي  الخدمــات  مــن  مجموعــة  لتقديــم 
تتطلــب وجــود أعلــى الســرعات وأكثرهــا 
جودة، باإلضافة لتقديم خدمات ومنتجات 
جديــدة تلبــي طمــوح مشــتركيها ورغباتهم، 
ويأتــي هــذا  كلــه متناغمــًا مــع ســعيها  
االقليمــي  االنتشــار  لزيــادة  الــدؤوب 
لخدمــات قطــاع األعمــال ومبيعــات الجملــة 
حلــول   وتقديــم  المجــاورة  الــدول  فــي 
ــة لخدمــات قطــاع األعمــال،  ــة متكامل تقني

ومبيعــات الجملــة فــي فلســطين.

المؤشرات التشغيلية والمالية
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إنجازات العام 2015

لتلبيــة  جــوال  بســعي   2015 العــام  تميــز 
وذلــك  مشــتركيها،  جميــع  احتياجــات 
وبرامــج  وخدمــات  حمــالت  بإطالقهــا 
خصصــت  بحيــث  ومتنوعــة،  متعــددة 
مــن  معينــة  لفئــة  منهــا  مجموعــة  كل 
المشــتركين. ولــم يتوقــف إنجــاز الشــركة 
بمتطلبــات  واإللمــام  التنــوع  حــد  عنــد 
توفيــر  إلــى  تعــداه  بــل  ككل،  المجتمــع 
تعطــي  التــي  بالجــودة  الخدمــات  هــذه 
وباألســعار  لمســتخدميها،  قيمــة  أفضــل 
احتياجــات  مــع  تتناســب  التــي  المنافســة 
المشــتركين، وتتخطــى توقعاتهــم. وتكمــن 
الميــزة التنافســية التــي تنفــرد بهــا جــوال، 
القطاعــات  خدمــة  علــى  قدرتهــا  فــي 
التــي  والخصوصيــة  بالكفــاءة  المختلفــة 
تضمــن رضــى المشــتركين، بمــا يشــمل 
والعائــالت،  والشــباب،  األفــراد،  فئــات 

الحكومــي. والقطــاع  والشــركات، 

والشــباب،  األفــراد  فئتــي  إلــى  وبالنظــر 
تنوعــت الخدمــات والحمــالت الموجهــة لــكل 
منهمــا، بمــا يشــمل إطــالق حــزم إنترنــت 
مــع  لتتناســب  مختلفــة،  مميــزات  ذات 
مثــل  للمشــتركين،  المتباينــة  االحتياجــات 
وحــزم  أزمــة«،  بفــك  بحزمــة  »نــت  حملــة 
الحمــالت  هــذه  وتشــترك  »دواوويــن«. 
إبقــاء  إلــى  تهــدف  كونهــا  فــي  جميعهــا 
ــى تواصــل مــع محيطهــم،  المشــتركين عل
أي  وفــي  بســهولة،  أعمالهــم  وإنجــاز 
وقــت، بأقــل وأفضــل األســعار، علمــًا بأنهــا 
تــم  بحيــث  احتياجاتهــم،  لتالئــم  صممــت 

متعــددة. اســتهالك  بخيــارات  إطالقهــا 

الخدمــات  مــن  نصيــب  للعائلــة  وكان 
والحمــالت خــالل العــام 2015، نظــرًا ألن 
جــوال اعتــادت أن تشــارك المجتمــع فــي 
مثــل  الوطنيــة،  والمناســبات  الفعاليــات 
قطــف الزيتــون ويــوم الشــجرة، ومشــاركة 

والمناســبات  األعيــاد  فرحــة  المواطنيــن 
جــوال  أطلقــت  فقــد  وغيرهــا،  الدينيــة 
الخاصــة  التجاريــة  العــروض  مــن  العديــد 
ــة، مثــل شــهر  ــاد والمناســبات الديني باألعي
رمضــان المبــارك، وأعيــاد الميــالد المجيــد، 
باإلضافــة إلــى تنظيــم الفعاليــات الميدانية 
والمشــتركين،  المواطنيــن  مــع  للتواصــل 
هــذه  خــالل  بينهــم  فيمــا  والتواجــد 
المناســبات. كمــا أضفــت حمــالت التجــوال 
والعــروض خــالل موســمي الحــج والعمــرة 
علــى  البقائهــم  للمشــتركين،  قيمــة   ،
تواصــل مــع األهــل واألحبــة خــالل التجــوال 
ــى التجــوال  فــي الســعودية، باالضافــة إل
الصيــف،  فتــرة  خــالل  والدولــي  المحلــي 
علــى  منافســة  بأســعار  تميــزت  التــي 
اســتقبال وإرســال المكالمــات والرســائل.

حواَلــي  »حبايبــي  حــزم  إطــالق  تــم  كمــا   
الدولــي  لالتصــال  الدوليــة«  بالحزمــة 
بأســعار غيــر مســبوقة، وذلــك باالســتناد 
التــي  الســوقية،  جــوال  دراســات  إلــى 
تدلــل علــى أهميــة االتصــال الدولــي فــي 
خــالل  خاصــة  اليوميــة،  المشــتركين  حيــاة 
الحمــالت  هــذه  فجــاءت  األعيــاد،  فتــرة 
ــا بحســب حاجــات  تحمــل العديــد مــن المزاي
الصــوت  نقــاء  توفــر  حيــث  المشــتركين، 
التطبيقــات  عكــس  علــى  ووضوحــه، 
مخفضــة  وبأســعار  األخــرى،  المجانيــة 

األخــرى. األســعار  مــع  بالمقارنــة 

وكان لفئــة رجــال األعمــال وقطــاع الشــركات 
حصــة كبيــرة خــالل العــام 2015، وذلــك مــن 
خــالل توفيــر خدمــات تمكنهــم مــن متابعــة 
تــم  حيــث  احتياجتهــم،  وتلبــي  أعمالهــم 
توفيــر التحديثــات المطلوبــة علــى خدمــة 
إضافــة   ،»Fleet« المركبــات  تتبــع  أجهــزة 
تشــمل  التــي  الحمــالت  مــن  للعديــد 
حمــالت التجــوال الدولــي، وذلــك بالتزامــن 
التجاريــة  والمعــارض  المؤتمــرات  مــع 

أقيمــت عالميــًا. التــي  الكبــرى 

كمــا تولــي جوال اهتمامًا بالقطاع الحكومي، 
ــد مــن  ــم إطــالق العدي ــه، حيــث ت بكافــة فئات
العــروض والخدمــات التــي تلبــي احتياجــات 
اســتخدام  وتناســب طبيعــة  القطــاع،  هــذا 
مشــتركيه، وعاداتهــم اإلســتهالكية، ونقــاط 

اهتماماتهــم المشــتركة.

وضمــن ســعيها لمواكبــة كل مــا هــو جديــد 
جــوال  واظبــت  التكنولوجيــا،  عالــم  فــي 
ليوفــر  حســابي،  موقــع  تحديــث  علــى 
مــن  العديــد  تنفيــذ  إمكانيــة  لمشــتركيها 
الخدمــات، بأيســر الطــرق وأســرعها، دون 
الحاجــة لالتصــال علــى مركز االســتعالمات، 
وفــي  الموزعيــن.  أو  المعــارض  زيــارة  أو 
مــن  العديــد  إطــالق  تــم  ذاتــه،  الوقــت 
التــي  جــوال،  تطبيقــات  علــى  التحديثــات 
تمكــن المشــتركين مــن تفعيــل الخدمــات 
مثــل  الذكيــة،  هواتفهــم  مــن  مباشــرة 
تطبيــق »جــوال«، كمــا تــم إطــالق »حولــي 
إكســبرس«، الخاصــة بتحويــل الرصيــد عــن 
ــة »NFC«. كمــا قامــت جــوال  ــق خاصي طري
ــة، خــالل العــام  بخطــوات اســتباقية وريادي
الحمــالت  مــن  العديــد  بإطالقهــا   ،2015
التفاعليــة، والعــروض والجوائــز المميــزة، 
مثــل »الرابــح األكبــر« و»الغالــي للغالــي«، 
و»شــريحتك مليانــة كاش«، و»نقاطــك مــا 
لهــا«، وغيرهــا الكثيــر. عهــا وبهديــة بدِّ تضيِّ

كمــا اســتثمرت جــوال فــي مجــال اإلعــالم 
اإللكترونــي لتعــزز تواجدهــا وتواصلهــا مــع 
مشــتركيها مــن خــالل تطويــر محتــوى خــاص 
باإلعــالم اإللكترونــي، حيــث نجحــت الشــركة 
بــأن تتصــدر مواقــع التواصــل االجتماعــي 
يعــد  الــذي   2015 للعــام  فلســطين  فــي 
ــر  العــام الثانــي علــى التوالــي وفقــًا لتقري
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شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(

فيديو الفدائي ورعاية المنتخب:

خــالل العــام 2015 أصبحــت جــوال “راعــي 
الرياضــة الفلســطينية” حيــث قامــت برعايــة 
المنتخب الوطني لكرة القدم، باإلضافة إلى 
إنتــاج عمــل تلفزيونــي مميــز خــاص بالمنتخب 
حصــد مشــاهدة واســعة، ويأتــي ذلــك إلــى 
جانــب رعايــة جــوال للعديــد مــن الفعاليــات 
والنشاطات الرياضية الفلسطينية بالشراكة 

مــع االتحــادات الرياضيــة.

وعلــى صعيــد آخــر، وســعيًا منهــا لتوفيــر 
أفضــل الخدمــات لمشــتركيها، قامــت جــوال 
بتركيــب ماكنتــي خدمــات ذاتيــة للمشــتركين 
بحيــث تتيــح خدمتــي الشــحن االلكترونــي 
افتتــاح  إلــى  إضافــة  الفواتيــر،  ودفــع 
معــارض جديــدة فــي جنيــن، وأريحــا، ورفــح 
علــى  المعــارض  تجديــد  لخطــة  اســتكماال 
الطابــع والشــكل الجديــد. ومــن الجديــر ذكــره 
لشــبكة  هــوم  ســبيتاني  شــركة  انضمــام 
وتقديــم  لبيــع  الحصرييــن  جــوال  موزعــي 
خدمــات جــوال، إلــى جانــب إطــالق خدمــة 
شــحن الرصيــد مــن موقــع بنــك فلســطين 

االلكترونــي.

التحديات خالل العام 2015

جــوال،  التــي تواجههــا  التحديــات  تتلخــص 
فــي عــدم اســتقرار األوضــاع االقتصاديــة 
والسياســية فــي فلســطين، علــى مراحــل 
مختلفــة خــالل العــام 2015، إضافــة إلــى 
األوضــاع االقتصاديــة والسياســية الصعبــة 
فــي قطــاع غــزة، األمــر الذي أثــر على امكانية 
واألعــداد  باألنــواع  األجهــزة،  أحــدث  ادخــال 
المطلوبــة للمشــتركين فــي القطــاع أســوة 
بمشــتركي الضفــة. كمــا يشــكل التغلغــل 
فــي  اإلســرائيلية  االتصــاالت  لمشــغلي 
المناطــق الفلســطينية، تحديــًا كبيــرًا أمــام 

أن تظل جوال على قمة الشركات الرائدة 
فــي الســوق الفلســطينية، التــي توّفــر 
خدمات االتصال الخلوي بكفاءة وفاعلية 
وموثوقيــة لجميــع مشــتركيها، متغلبــة 
والمعيقــات،  المصاعــب  جميــع  علــى 
ويكون لها الدور األكبر في التقريب بين 
الجميع ولم شــملهم وتيســير أعمالهم، 
وأن يتواصــل نمّوهــا جنبــًا إلــى جنــب مــع 

نمــو االقتصاد الفلســطيني.

نجحــت جــوال فــي تجســيد انتمائهــا تجــاه الشــعب الفلســطيني، حيــث تمكنــت 
مــن اجتيــاز الحواجــز والتغلــب علــى التحديــات التــي واجهتهــا منــذ تأسيســها عــام 
1999، لتحقــق اليــوم إنجازهــا بخدمــة أكثــر مــن 2.85 مليــون مشــترك مــع نهايــة 
العــام 2015، بكفــاءة وفاعليــة. وقــد تميــزت جــوال بنشــاطها ومثابرتهــا وقدرتهــا 
ــذي يعــّد واحــدًا مــن  ــة، ال ــى التجــدد واالســتمرار فــي قطــاع االتصــاالت الخلوي عل
ــة، لتبرهــن أن رضــى المشــترك هــو اهتمامهــا األول، وأنهــا  ــر القطاعــات حيوي أكث
تواصــل إصرارهــا علــى توفيــر أحــدث الخدمــات والميــزات لمشــتركيها، إلــى جانــب 

مســؤوليتها والتزامهــا تجــاه المجتمــع.

جــوال، بمــا يشــمل العــروض المقدمــة مــن 
قبلهــم علــى مســتوى األفــراد والشــركات، 
فــي منافســة غيــر شــرعية مــن قبــل أربــع 
شــركات إســرائيلية، عملــت ومــا زالــت فــي 
مناطــق امتيــاز شــركات االتصــاالت الخلويــة 
الفلســطينية. وممــا يجــدر ذكــره أن التأخيــر 
فــي منــح تــرددات الجيــل الثالــث، يقف عقبة 
فــي ســبيل تزويــد الشــعب الفلســطيني 
بالعديــد مــن االمتيــازات، كمــا أن لــه األثــر 
العكســي علــى مســتوى النمــو فــي قاعــدة 
المشــتركين إضافــة للعديــد مــن االمتيــازات 
التكنولوجيــة المتوفــرة فــي جميــع البلــدان 
األخــرى، وعــدم القــدرة علــى تقديــم أحــدث 
التــي  وبالجــودة  للمشــتركين،  الخدمــات 

تطمــح جــوال لتقديمهــا.

نظرة مستقبلية 
بمســتوى  االرتقــاء  إلــى  جــوال  تســعى 
ــي تقدمهــا لمشــتركيها،  جــودة الخدمــة الت
توســيع  خــالل  مــن  رضاهــم،  وزيــادة 
الشــبكة  تحســين  بهــدف  اســتثماراتها 
خــالل  اهتمامهــا  جــّل  وتركــز  واألنظمــة. 
خدمــات  توفيــر  علــى  القادمــة  الفتــرة 
الجيــل الثالــث أمــاًل فــي مواكبــة الخدمــات 
عــدة  فبعــد  وإقليميــًا،  عالميــًا  المقدمــة 
شــهور سنشــهد لحظــة تاريخيــة فــي تاريــخ 
ودخــول  الفلســطينية  االتصــاالت  قطــاع 
ــة جديــدة فــي تقــدم  فلســطين فــي مرحل
خــالل توفيــر  المعلوماتــي مــن  االتصــال 
جديــدة  وتطبيقــات  ومنتجــات  خدمــات 
الســوق  احتياجــات  لتلبــي  ومتنوعــة، 
المتغيــرة. ومــن ناحيــة أخــرى تســعى جــوال 
إلــى تقنيــن المصاريــف والتكاليــف، مــن 
وآليــات  األنظمــة  وأتمتــة  تطويــر  خــالل 
ينعكــس  الــذي  األمــر  المختلفــة،  العمــل 
للخدمــات  النهائيــة  األســعار  علــى  إيجابــًا 

ولصالحهــم. للمشــتركين  المقدمــة 

المؤشرات التشغيلية 

عــدد  فــي  تراكميــًا  نمــوًا  جــوال  حققــت 
المشــتركين نهايــة العــام 2015، بالمقارنة 
مــع الســنوات الثــالث الســابقة بمعــدل 

.% 3.4

بلــغ متوســط اإليــراد الشــهري 6.9 دينــارًا 
لــكل مشــترك فــي نهايــة العــام 2015.

فــي  جــوال  تغطيــة  مســتوى  وصــل 
غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  مناطــق 
إلــى  2015 العــام  نهايــة  فــي  كمــا 

% 99 

بلغــت نســبة حصــة جــوال الســوقية مــن 
الســوق الفلســطينية نهايــة العــام 2015 

76.9 % تقريبــًا.

وصــل عــدد محطــات التوســعة المشــغلة 
ــة إلــى 950 محطــة،  فــي الضفــة الغربي
فيمــا بلــغ فــي قطــاع غــزة 520 محطــة 
ــة العــام 2015 وبمجمــوع  كمــا فــي نهاي

ــغ 1,470 محطــة. ــي بل كل

تمكنــت جــوال مــن توفيــر خدمــة التجــوال 
الدولــي مــع أكثــر مــن 436 مشــغاًل، فــي 

أكثــر مــن 170 دولــة.
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واضحــة  اســتراتيجية  حضــارة  تتبــع 
طــرح  فــي  واإلبــداع  الريــادة  لمواصلــة 
أحــدث التقنيــات والخدمــات التكنولوجيــة، 
اإلنترنــت  مســتخدمي  حيــاة  إلثــراء 
غيــر  خدمــات  وتوفيــر  فلســطين،  فــي 

واإلتقــان. التميــز  فــي  مســبوقة 

وعلــى صعيــد الحمــالت التــي قدمتهــا 
حضــارة خــالل العــام 2015، قامــت حضارة 
بإطــالق العديــد مــن العــروض والحمــالت 
مــن أهمهــا: حملــة »ببســاطة«، والتــي 
أتاحــت للمشــتركين الجــدد الحصــول علــى 
اإلنترنــت بأســعار مميــزة جــدًا لمــدة ســنة. 
كمــا وفــرت حملــة »تيربــو نــت« باقــات 
الحالييــن  للمشــتركين  جديــدة  إنترنــت 
إطــالق  مــع  بالتزامــن  وذلــك  والجــدد، 
النــت فائقــة الســرعة مــن قبــل  باقــات 
حيــث  الفلســطينية،  االتصــاالت  شــركة 
 ،Mbps 4 توفــرت هــذه الباقــات بســرعات

 ،Mbps و30   ،Mbps و16   ،Mbps و8 
وعملــت علــى مضاعفــة ســرعات جميــع 
المشــتركين الحالييــن لباقــات »تيربــو نت« 
الجديــدة مجانــا لمــدة 5 شــهور. إضافــة 
إلــى ذلــك، أطلقــت حضــارة حملــة »ضربــة 
والتــي   ،2015 العــام  خــالل  معلــم« 
أتاحــت للمشــتركين الجــدد الحصــول علــى 
اإلنترنــت بأســعار مميــزة جــدًا لمــدة ســتة 

شــهور.

حمالتهــا  تنــوع  مــن  حضــارة  وتهــدف 
الواحــدة  الحملــة  فــي  الشــرائح  وتعــدد 
مــن  جديــد  هــو  مــا  كل  طــرح  إلــى 
الســوق  إثــراء  يضمــن  بمــا  الخدمــات، 
تمتــاز  متنوعــة،  بخدمــات  الفلســطيني 
وَتِعــُد  واألمــان،  والســرعة  بالمرونــة 
وعالميــا. وإقليميــا  محليــا  باالفضــل 

وبهــدف تعزيــز مكانتهــا التنافســية، فقــد 

قامــت حضــارة بإطــالق خدمــة »تحكــم« 
للمشــتركين  تتيــح  والتــي  الجديــدة، 
التحكــم فــي أوقــات تشــغيل اإلنترنــت، 
وفــي التحكــم بتشــغيل وإيقــاف مواقــع 

إنترنــت مختــارة. 

ومن جانب آخر، مكنت حضارة مشــتركيها 
خــالل العــام 2015 مــن الحصــول علــى 
جهــاز مقــوي اإلشــارة الالســلكية، والــذي 
يعمــل علــى توســيع نطــاق البــث فــي 
جميــع المســاحات التــي ال تصــل إليهــا 
إشــارة الراوتــر الالســلكي، ويخــدم جميــع 

ســرعات اإلنترنــت المتوفــرة.

والحمــالت  الخدمــات  تقتصــر  ولــم 
حضــارة  توفــر  حيــث  األفــراد،  علــى 
الفلســطينية  والشــركات  للمؤسســات 
أكثــر الخدمــات تميــزًا وتنوعــًا وعلــى أعلــى 
التزامهــا  بســبب  وذلــك  المســتويات، 

قطاعات األعمال

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة(

للنهــوض  جهدهــا  قصــارى  بتكريــس 
بالقطــاع التكنولوجــي عبــر توفيــر أحــدث 
الخدمــات والبرامــج، التــي تســهل أعمــال 
وتلبــي  والشــركات،  التجــاري  القطــاع 
المتجــددة،  واحتياجاتهــم  تطلعاتهــم 
مــن أجــل المحافظــة علــى مركزهــا فــي 
األولــى  الشــركة  لتبقــى  الصــدارة، 
والرائــدة المــزودة لخدمــات اإلنترنــت فــي 

. فلســطين

التحديات خالل العام 2015

المعيقــات  بعــض  حضــارة  واجهــت 
فــي   ،2015 العــام  خــالل  والتحديــات 
بســبب  شــديدة  منافســة  تواجــد  ظــل 
كثــرة عــدد شــركات اإلنترنــت التــي تخــدم 
الســوق الفلســطيني، ســواًء المرخصــة 
والمــزودة  المرخصــة،  غيــر  أو  منهــا، 

نهــدف إلــى مواصلــة الريــادة واإلبداع 
فــي طــرح أحــدث التقنيــات والخدمــات 
ــاة مســتخدمي  ــراء حي التكنولوجيــة إلث
وتوفيــر  فلســطين،  فــي  اإلنترنــت 
التميــز  فــي  مســبوقة  غيــر  خدمــات 

واإلتقــان.

وموثوقــة  مبتكــرة  إنترنــت  خدمــات  تقديــم  علــى  باســتمرار  حضــارة    تعمــل 
ــة، فاليــوم حضــارة هــي المــزود األول لخدمــة اإلنترنــت فــي  وذات جــودة عالي
فلســطين، وتوفــر أكبــر ســعة وســرعة إنترنــت، وتخــدم أكبــر عــدد من المشــتركين 
ــاز خدمــات  ــر مــن 100 ألــف مشــترك نهايــة العــام 2015. وتمت ليصــل إلــى أكث
حضــارة بأنهــا مواكبــة للتطــور التكنولوجــي، ومتنوعــة، وذات جــودة عاليــة، إلــى 
جانــب تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي وخدمــات المشــتركين والشــركات علــى 
أعلــى المســتويات العالميــة، والتــي تأتــي كمحصلــة لســعي حضــارة المســتمر 

مــن أجــل تحســين وتطويــر كل مــا تقدمــه إلرضــاء مشــتركيها.

لخدمــة Wi-Fi ، إضافــة إلــى المنافســة 
التــي تواجهــا حضــارة مــن طــرف المــزود 

الشــرعي. غيــر  اإلســرائيلي 

نظرة مستقبلية

يتمثل هدف حضارة في أن تواصل خدمة 
مشــتركيها كأكبــر شــركة فلســطينية ورائــدة 
قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات، مما يمكنها 
مــن توفيــر أفضــل الخدمــات الموثوقــة، 
مشــتركيها  ربــط  مــن  الغايــة  وتحقيــق 
بعالمهــم فــي كل مــكان يتواجــدون فيــه، 
إضافــة إلــى الســعي الــدؤوب لتوظيــف 
أحدث التطــورات التكنولوجيــة، والتــي مــن 
شــأنها توفيــر أفضــل التقنيــات والخبــرات 
حلــول  وفــق  اإلنترنــت،  لمســتخدمي 
إبداعيــة تمكــن حضارة مــن النهوض بقطاع 

ــت فــي فلســطين. خدمــات اإلنترن

المؤشرات التشغيلية 

بلــغ معــدل نمــو عــدد المشــتركين نهايــة 
ــة مــع العــام 2014  العــام 2015 بالمقارن

مــا نســبته 

نهايــة  فــي  كمــا  الــوكالء  عــدد  وصــل 
فــي  وكيــاًل   165 إلــى     2015 العــام 
الضفــة الغربيــة و158 وكيــال فــي قطــاع 
غــزة، باإلضافــة إلــى 133 نقطــة تحصيــل 

Palpay شــبكة  ضمــن 

  % 15.0
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كان العــام 2015 الفتــًا مــن حيــث قــدرة 
المتغيــرات  مــع  التكيــف  علــى  ريتــش 
الخارجيــة، حيــث قامــت بجهــود ممنهجــة 
اســتقطاب  مــن  مّكنتهــا  ومدروســة، 
الزبائــن، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتهداف 
الســوق األمريكــي، والــذي نجحــت ريتــش 
مــع  خاللــه  مــن  والتعاقــد  دخولــه  فــي 
علــى  الحصــول  فــي  الراغبيــن  الزبائــن 
توفرهــا  التــي  االتصــال  مراكــز  خدمــات 

العالميــة. المســتويات  وفــق  ريتــش، 
وعلــى صعيــد الســوق المحلــي، تمكنــت 
ــر الخدمــات والعــروض  ريتــش مــن تطوي
الســوق  متطلبــات  مــع  يتوافــق  بمــا 
الشــركات  عمــل  وأنمــاط  واحتياجاتــه، 
المحليــة والتــي تطغــى عليهــا المشــاريع 
إلــى  الصغيــرة  العائليــة  التجاريــة 

الحجــم. متوســطة 
كمــا نجحــت ريتــش فــي تطبيــق سياســات 

لترفــع مــن مســتويات الكفــاءة الداخليــة، 
لتتوافــق  النفقــات  ضبــط  يشــمل  بمــا 
مــع حجــم اإليــرادات، حيــث ســعت ريتــش 
لتحســين أســس التكلفة، وبالتالي قامت 
المجديــة  غيــر  المشــاريع  بعــض  بإلغــاء 
بنــاء علــى هــذه المعاييــر، واألخــرى التــي 
تحمــل تكاليــف تفــوق العوائــد منهــا، مثــل 
فــرع بيــت لحــم الــذي تقــرر إغالقــه، األمــر 
التكلفــة  بنيــة  بالفائــده علــى  عــاد  الــذي 
باتجــاه تحســين القــدرة علــى المنافســة 

ــر خفــض النفقــات. عب

وعلــى مــدار العــام 2015، عملــت ريتــش 
الخدمــات  جــودة  أهميــة  تعزيــز  علــى 
مــع  المتبادلــة  الثقــة  لخلــق  المقدمــة، 
الزبائــن والعالقــات طويلــة األمــد، حيــث 
تعتبــر ريتــش زبائنهــا شــركاء اســتراتيجيين 
لهــا، فتتفهــم أهدافهــم وتبنــي خدماتهــا 
الخدمــات  تقديــم  فــي  يســاهم  بمــا 

خالقــة  بطــرق  طرفهــم  مــن  المطلوبــة 
ترجمــة  مــن  تتمكــن  بحيــث  وفاعلــة، 
االحتياجــات والمتطلبــات إلــى سياســات 
ــة، ومــن  ــات تكنولوجي ــراءات ومتطلب وإج
موظفيهــا  تدريــب  علــى  تشــرف  ثــم 
عبــر  الخدمــات  تقديــم  آليــات  بحســب 
الهاتــف، لضمــان أعلــى درجــات الجــودة. 

فــي  المبــادئ  هــذه  لتعزيــز  ونتيجــة 
سياســات العمــل، فقــد تعاقــدت ريتــش 
مــع شــركات استشــارية محليــة وعالميــة، 
إضافــة  ناجحــة،  تجاريــة  مشــاريع  فــي 
إلــى إتمــام مشــاريع فنيــة عــدة، وفــق 
ومنهــا:  العالميــة،  الممارســات  أفضــل 
ــر  ــر نظــام إدارة المكالمــات، وتطوي تطوي
الــرد  خدمــة  وأتمتــة  البيعيــة،  الخدمــات 
نظــام  تطويــر  إلــى  إضافــة  التفاعلــي، 
النصيــة  الرســائل  طريــق  عــن  التبليــغ 
الخارجيــة،  الحســابات  إلــى  واإليميــل 

قطاعات األعمال

شركة ريتش لخدمات االتصاالت )ريتش(

وتطويــر  الدردشــة،  نظــام  وإطــالق 
الذكيــة. األجهــزة  تطبيــق 
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كان لألوضــاع السياســية غيــر المســتقرة 
أثــرًا علــى إتمــام النســبة المخطــط لهــا 
مــن التعاقــدات العالميــة، التــي ســعت 
ريتــش إلــى إتمامهــا خــالل العــام 2015، 
السياســي  االســتقرار  غيــاب  حــد  حيــث 
مــن قدرتهــا علــى اختــراق أســواق جديدة، 
التــي تعمــل  والتوســع فــي األســواق 

ــًا.  فيهــا حالي

نظرة مستقبلية

تعزيــز  علــى  التركيــز  فــي  ريتــش  تأمــل 
فكــرة الفائــدة مــن مركــز االتصــال فــي 

فــي  الرائــدة  الشــركة  تكــون  أن 
تقديــم خدمــات االتصــال والتواصــل 
معاييــر  بأعلــى  بالزبائــن  والعنايــة 
وإقليميــًا  محليــًا  المتبعــة  الجــودة 
وعالميــًا مــن خــالل باقــة واســعة مــن 
الخدمــات والحلــول اإلبداعيــة لمختلــف 

االحتياجــات.

تهــدف ريتــش انطالقــًا مــن كونهــا أول مركــز اتصــال متخصــص لتقديــم خدمــات 
العنايــة بالزبائــن، إلــى جعــل مركــز االســتعالمات أداة رئيســة توضــع ضمــن 
قوائــم خدمــة الشــركات لمســاعدتها فــي الوصــول إلــى أفضــل رضــى لزبائنهــا 
ــزة للتواصــل معهــم ولتلبيــة  ــر تقليديــة، ومــن خــالل آليــات متمي ــر حلــول غي عب
احتياجاتهــم. ويتــم اســتقبال حوالــي 45 الــف  مكالمــة يوميــًا فــي ريتــش، لتتــم 
ــق  ــز مــن خــالل فري ــة، وأســعار منافســة، وأداء ألــف متمي خدمتهــا بجــودة عالي
عمــل ريتــش، الــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة لخدمــة كل مــن األســواق المحليــة 

والعالميــة.

مــن  والمســتفيدين  الزبائــن  أذهــان 
إلــى  إضافــة  تقدمهــا،  التــي  الخدمــات 
ســعيها مــن أجــل مضاعفــة حجــم األعمال 
والتوســع  المحلــي،  الســوق  فــي 
العالقــة  تبــرز  منهجيــة،  بطريقــة  فيــه 
االســتراتيجية بيــن شــركة ريتــش وزبائنها. 

كمــا تتطلــع ريتــش إلــى التوســع بالحصــة 
الســوقية، مــن خــالل اســتهداف الســوق 
األمريكــي والخليــج العربــي ممــا يســاهم 
فــي زيــادة المبيعــات، وذلــك بالتزامــن 
مــع  يتوافــق  بمــا  النفقــات  ضبــط  مــع 
إلــى  ريتــش  وتهــدف  اإليــرادات.  حجــم 
مواصلــة تفاعلهــا اإليجابــي والبنــاء مــع 
ــة، خاصــة  القطاعــات المهمشــة، والطلب
خــالل  مــن  وذلــك  الجــدد،  الخريجيــن 
وإكســابهم  المحلــي  بالســوق  دمجهــم 
الخبــرات العمليــة وضمهــم إلــى ســوق 

العمــل.

المؤشرات التشغيلية 

بلــغ العــدد اإلجمالــي للمكالمــات نهايــة 
العــام 2015 مــا مجموعــه 14,131,803 
مكالمــة   1,299,792 منهــا  مكالمــة، 
واردة. مكالمــة  و12,832,011  صــادرة، 

وصــل وقــت االنتظــار خــالل العــام 2015 
22 ثانيــة  20 ثانيــة بالمقارنــة مــع  إلــى 
علــى  يــدل  وذلــك   ،2014 العــام  خــالل 

زيــادة ســرعة الــرد خــالل العــام 2015.

تحــرص ريتــش علــى توظيــف حوالــي 5 % 
مــن مجمل موظفيها مــن ذوي االحتياجات 
الخاصة، كما شــكلت نســبة العامالت في 
القــوى  مــن  العــام 2015 حوالــي 20 % 

العاملة.
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إنجازات العام 2015

لقــد نجحــت بالميديــا فــي تحقيــق أهــم 
األهــداف االســتراتيجية التــي وضعتهــا 
بزيــادة  يتعلــق  فيمــا   ،2015 للعــام 
حيــث  التكاليــف،  وتخفيــض  اإليــرادات 
حققــت إنجــازًا فعليــًا ومميــزًا، مــن خــالل 
إيــرادات خدمــات  فــي  زيــادة ملموســة 
البــث، وانخفــاض فــي تكلفــة المبيعــات 

والعموميــة. اإلداريــة  والمصاريــف 

وقــد تميــزت بالميديــا فــي العــام 2015 
بتغطيتهــا الواســعة لألحــداث المتســارعة 
المســتوى  علــى  فلســطين  فــي 

انعكــس  الجماهيــري والسياســي، ممــا 
إيجابيــا علــى متابعتهــا الكترونيــا، حيث بلغ 
االجتماعيــة  لصفحاتهــا  المتابعيــن  عــدد 

أكثــر مــن ثالثــة مالييــن متابــع.

الخاصــة  بالميديــا  صفقــة  كانــت  كمــا 
أبــرز  مــن   ،GulfSat جلفســات  بشــركة 
وأهــم اإلنجــازات التــي تقتضــي تزويــد 
هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون الفلســطينية 
علــى  الفضائــي  البــث  تــرددات  بحزمــة 
القمــر الصناعــي، ممــا اســتدعى الهيئــة 
إلدارة   PalSat بالســات  شــركة  إلنشــاء 

حيــث  بيعهــا،  وإعــادة  التــرددات  هــذه 
شــكلت هــذه الخطــوة انطالقــة لعــدد كبير 
الفلســطينية. الفضائيــة  القنــوات  مــن 
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كبيريــن،  وتحديــًا  عائقــًا  بالميديــا  تواجــه 
بســبب افتقــار قطــاع الخدمــات اإلعالمية 
القانونــي  للتنظيــم  فلســطين  فــي 
المحكــم، والــذي يضمــن حقوق الشــركات 
ــى  ــة فــي القطــاع، فباإلضافــة إل العامل
غيــر  بصــورة  يعملــون  الذيــن  األفــراد 

قطاعات األعمال

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط للخدمات اإلعالمية )بالميديا(

اإلســرائيلية  الشــركات  فــإن  قانونيــة، 
األراضــي  فــي  مكثفــة  بصــورة  تعمــل 

غيــر شــرعية.  بطــرق  الفلســطينية 

نظرة مستقبلية
البــث  إن تســارع التحديثــات فــي مجــال 
بصــورة  اإلعالمــي  واإلنتــاج  الفضائــي 
يفــرض  األخيــرة،  الســنوات  فــي  كبيــرة 
هــذه  مواكبــة  عــبء  بالميديــا  علــى 
موقعهــا  علــى  لتحافــظ  التطــورات، 
الفلســطينية،  الســاحة  علــى  الريــادي 

المركــز  نمثــل  أن  إلــى  نهــدف 
األول  الفلســطيني  اإلعالمــي 
واألكبــر لتوفيــر الخدمــات اإلعالميــة، 
مــن خــالل تقنيــات االتصــاالت والبــث 
الصناعيــة  األقمــار  عبــر  الفضائــي، 
واألليــاف الضوئيــة، بكفــاءة وجــودة 

عالميتيــن.

تتصــدر بالميديــا دور اإلنتــاج واإلعــالم وخدمــات البــث فــي فلســطين منــذ 
ــة المنتشــرة  ــز اإلعالمي ــد مــن المراك إنطالقهــا عــام 2004، حيــث تمتلــك العدي
والمونتــاج  االســتديوهات  بأحــدث  والمجهــزة  الوطــن،  أنحــاء  مختلــف  فــي 
وطواقــم التصويــر، وذلــك لتهيئــة بيئــة حديثــة ومتطــورة باســتخدام شــبكة 
األليــاف الضوئيــة المقدمــة مــن شــركة االتصــاالت الفلســطينية، وتراســل 
القنــوات  مقصــد  بالميديــا  وُتَعــد  الصناعيــة.  األقمــار  بواســطة  المعطيــات 
الفضائيــة الخاصــة ووكاالت األنبــاء فــي مجــال تغطيــة األخبــار وتوفيــر خدمــات 
ــث بواســطة األقمــار  ــات الب ــات، تشــمل مركب ــه مــن إمكاني ــز ب ــث، لمــا تتمي الب

تــرددات األقمــار الصناعيــة. الصناعيــة )SNGs(، وتزويــد 

اإلقليميــة.  الســاحة  علــى  وتميزهــا 
فــي  تســعى  بالميديــا  فــإن  وعليــه، 
الفتــرة المســتقبلية بحســب خططهــا إلــى 
البــث  تحديــث شــبكات  فــي  االســتثمار 
بواســطة  البــث  ومركبــات  اإلعالمــي، 
األقمــار الصناعيــة )SNGs(، لتصبــح عاليــة 
بالميديــا   تســعى  كمــا   .)H.D( الوضــوح 
المبيعــات  توســيع  علــى  التركيــز  إلــى 
للقنــوات  البــث  بتــرددات  الخاصــة 
الفضائيــة علــى األقمــار الصناعيــة، وذلك 

اإليــرادات. مــن  جديــد  كقطــاع 

المؤشرات التشغيلية 

الرواتــب بنســبة 12 %  تكلفــة  انخفــاض 
.2014 بالعــام  مقارنــة 
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نظرة على المجتمع الفلسطيني
بلــغ عــدد الســكان فــي فلســطين حوالــي 
ــون نســمة بمــا يشــمل الضفــة  4.75 ملي
الغربيــة وقطــاع غــزة كمــا فــي نهايــة العــام 
2015 بمعــدل نمــو ســكاني تجــاوز 2.9 %. 

كما وصل عدد األسر  إلى ما يزيد عن 870 
ألــف أســرة، وبلــغ معــدل عــدد أفراد األســر ة 
5.4 أفــراد. ويعتبــر المجتمــع الفلســطيني 
فتيــًا فــي مجملــه، حيــث وصلــت نســبة 
الســكان ضمــن الشــريحة العمريــة )14-0( 
عامًا إلى 40 %، كما وصلت نسبة السكان 
ضمــن الشــريحة العمريــة )15-29( عامًا إلى 

30 % مــن التعــداد الكلــي للســكان.

اســتخدام  انتشــار  مــدى  يعكــس  وفيمــا 
فــي  االتصــاالت  وخدمــات  التكنولوجيــا 
المجتمع الفلســطيني، فإن نســبة األســر  
التــي تمتلــك جهــاز تلفــاز بلغــت %97.1, 
وبلغــت نســبة األســر  التــي تمتلــك جهــاز 
نســبته   مــا  أن  كمــا   .% 63.1 حاســوب 
ــًا،  ــًا ثابت ــك هاتف 39.8  % مــن األســر تمتل
ومــا نســبته 97.8 % مــن األســر تمتلــك 
هاتفــًا خلويــًا، إضافــة إلــى نســبة 48.3 % 
مــن األســر لديهــا اتصال باإلنترنــت، وذلك 

كمــا فــي العــام 2014 1.

االقتصاديــة  المؤشــرات  حيــث  مــن  أمــا 
معــدل  فــإن  الفلســطيني،  للمجتمــع 
التضخــم وصــل إلــى 1.43 % فــي العــام 
 % 24.8 نســبة  البطالــة  وبلغــت   ،2015
بمــا يشــمل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
إضافــة إلــى أن معــدل دخل الفرد الشــهري 
باألســعار الجارية وصل إلى 1,161 شــيكل 

بحســب تقديــرات العــام 22015.

1. كما في آخر التحديثات لدى جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني.
2. معــدل دخــل الفــرد: تــم تقديــره للعــام 2015 بنــاء علــى بيانــات اســم التقريــر الصــادر عــن الجهــاز الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني المنشــورة لغايــة الربــع 

الثانــي مــن العــام 2015.

التحليل التنافسي
قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات في فلسطين
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  قطــاع  إن 
المعلومــات عمــاد عصــر المعرفــة وأحــد 
نمــوًا،  االقتصاديــة  القطاعــات  أســرع 
وذلــك بحســب الدراســات واإلحصائيــات 
مــا  وهــو  العالــم،  أنحــاء  مختلــف  فــي 
ينطبــق كذلــك على الواقع الفلســطيني، 

حيــث تعتبــر شــبكات وخدمــات االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات مــن أهــم محفــزات 
عنهــا  نتــج  والتــي  االقتصــادي،  النمــو 
مــن  يعــد  الــذي  الرقمــي،  االقتصــاد 
الخارجيــة.  االســتثمارات  جــذب  عوامــل 

ويســهم قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات فــي فلســطين فــي تنــوع 
الخــاص،  القطــاع  االقتصــاد وزيــادة دور 
العمــل  فــرص  زيــادة  فــي  يؤثــر  كمــا 
هــذا  المحلــي،  الناتــج  وزيــادة  المتاحــة، 
وتحســين  الخدمــات  نشــر  إلــى  إضافــة 
وتعميــم  تكلفتهــا  وتخفيــض  جودتهــا 

المجتمــع. فــي  التقنيــة 

ومــن أهــم اآلفــاق التــي تبشــر بمســتقبل 
واعــد لهــذا القطــاع فــي فلســطين انتشــار 
المــدن  وتفعيــل  المنزلــي،  الحاســوب 
الذكية، وتطبيق مبدأ الحكومة اإللكترونية، 
وغيرهــا مــن المشــاريع التــي ترفــع مــن 
مســتويات الجــودة فــي التواصــل وإنجــاز 

األعمــال فــي المجتمــع الفلســطيني.

تحليل العوامل التنافسية
يعتمــد تحليــل العوامــل التنافســية علــى 
تقييــم اســتراتيجيات العمــل فيمــا يرتبــط 

بالتعامل مع الســوق في عالقة مزدوجة 
ومتبادلــة. وحيــث أن ســوق االتصــاالت 
الفلســطيني  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
علــى  ويشــتمل  مشــترك  ســوق  هــو 
متنافســين، فــإن التنافســية المســتندة 
إلــى التحليــل المنطقــي تعــد الوســيلة 
األكثــر مالئمــة لإللمــام بالعوامــل المؤثرة 
فــي الســوق كعــدد المنافســين، وحجــم 
أعمالهــم، وحصــة كل منهــم من الســوق، 
إضافــة إلــى تقييــم نجــاح أعمالهــم وأفــق 
مواصلــة  أجــل  ومــن  اســتمراريتهم. 
العمــل فــي بيئــة مماثلــة، فــإن مجموعــة 
وشــركاتها  الفلســطينية  االتصــاالت 
تعــي أهميــة اكتســاب ميــزات تنافســية 
والمحافظــة عليهــا، والــذي يعــد التحــدي 
فــي  المشــترك  إرضــاء  بهــدف  األكبــر 
ــز المجموعــة  الســوق الفلســطيني. وترك
لتضمــن  عــدة  ركائــز  علــى  جهودهــا 
التنافســية  ميزتهــا  علــى  المحافظــة 
الركائــز  لــدى مشــتركيها، وتشــمل هــذه 
مواصلــة تطويــر جودة الخدمــات، والعمل 
لتقديــم  الــالزم  الوقــت  اختصــار  علــى 
وتقديــم  للمشــتركين،  الخدمــات  هــذه 
العنايــة بالمشــتركين وفــق معاييــر الخدمة 
إلــى جانــب التطويــر  المعتمــدة عالميــًا، 
ــة مــع  المســتمر علــى العالقــات المتبادل
المورديــن والــوكالء، وغيرهــا مــن القواعد 
المجموعــة  تتخذهــا  التــي  األساســية 

عنوانــًا لثقــة المشــتركين بخدماتهــا.

وبالنظــر إلــى خدمــات الهاتــف الثابت، فقد 
تميــزت بالتــل على مــدار األعــوام  الماضية 
بريادتهــا لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات الفلســطيني؛ وأخــذت علــى 
عاتقهــا وال زالــت مســتمرة بتقديم خدمات 

مــن   % 5 يقــارب  مــا  إلــى  اإلســرائيلية 
الســوق الفلســطيني. وحيــث أن معظــم 
يســعون  االتصــاالت  خدمــات  مــزودي 
إلــى تطبيــق أســاليب التنبــؤ االقتصــادي 
التغييــرات  حســب  التخطيــط  بهــدف 
علــى  المتفــاوت  والطلــب  الموســمية 
يســاعد  الدقيــق  التنبــؤ  فــإن  الخدمــات، 
جــوال علــى اتخــاذ القــرارات االســتثمارية 
الخدمــات،  بتطويــر  المتعلقــة  الرئيســية 
وطرحهــا فــي الســوق، واإلعــالن عنهــا، 
المشــتركين  مــع متطلبــات  يتــالءم  بمــا 
التــي تتغيــر نتيجــة للعوامــل االقتصاديــة، 
وغيرهــا  والديموغرافيــة، والتكنولوجيــة، 
علــى  تؤثــر  التــي  المحــددات  مــن 
واالســتخدام  الطلــب  مســتويات 
للخدمــات، خاصــة خــالل فتــرات الصيــف، 
والمواســم الدينيــة كالحــج وشــهر رمضــان 
الكريــم، والمناســبات الرســمية العامــة.

التــي  اإلنترنــت  خدمــات  بخصــوص  أمــا 
تقدمهــا حضــارة فــي كافــة المحافظــات 
الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
ــة  غــزة، والتــي تصنــف إلــى خدمــات منزلي
وتجاريــة، فــإن ثقــة المشــتركين مــن أهــم 
مــن  حضــارة  مكنــت  التــي  القــوة  نقــاط 
ــر  ــى أكب المنافســة واالســتمرار، إضافــة إل
طاقــم مــن الموظفيــن الذيــن يقومــون 
بدراســة الســوق الفلســطيني على الدوام 
لمعرفة ما يحتاجه ولتقديم كل ما يتناسب 
األفــراد  مــن  كل  احتياجــات  مــع  ويتالئــم 
والشــركات فــي الســوق الفلســطيني. 

مميــزة بأعلــى جــودة وبأفضــل األســعار 
لمشــتركيها، لتحاكــي تطلعاتهــم المتجــددة 
واالتصــاالت.  التكنولوجيــا  عالــم  فــي 
ــر بالتــل المشــغل  إضافــة إلــى ذلــك تعتب
األول والوحيــد فــي فلســطين لخدمــات 
 ADSL Access الهاتــف الثابــت وخــط النت
حيــث تقــوم بتقديمهــا لمشــتركيها وفقــا 
االســعار  وبافضــل  العالميــة  للمعاييــر 
كذلــك  المجــاورة  الــدول  مــع  مقارنــة 
فــان بالتــل تتميــز بتقديــم أكثــر الخدمــات 
تطــورا واســتقرارا وامانــًا لقطــاع األعمــال 

باســتمرار.  المتطــور  الفلســطيني 

بعــض  مــن  منافســة  بالتــل  وتواجــه 
الشــركات الصغيــرة التــي تقــدم خدمــة 
 Wi-Fi تقنيــة  عبــر  الالســلكي  اإلنترنــت 
الشــركات  مــن  شــرعية  غيــر  ومنافســة 
اإلســرائيلية المــزودة لخدمــة اإلنترنــت، 
وبالرغــم مــن ذلــك فقــد حافظــت بالتــل 
خــالل  مــن  الســوقية  حصتهــا  علــى 
ــى جــودة  ــم خدماتهــا بأعل التزامهــا بتقدي

األســعار. وبأفضــل 

كمــا تعتبــر بالتــل االســاس الــذي يســتند 
عليــه قطــاع األعمــال في فلســطين لربط 
فروعــه المنتشــرة فــي مختلــف المناطــق 
ــا  ــة مــع مراكزهــا الرئيســية محلي الجغرافي
الجــودة،  معاييــر  اعلــى  وفــق  ودوليــا 
حيــث تضــم شــبكة بالتــل كبــرى الشــركات 
الرئيســية فــي الســوق الفلســطيني من 
التأميــن،  وشــركات  وجامعــات،  بنــوك، 
والمؤسســات الحكوميــة. وتفخــر بالتــل 
كبــرى  مــع  االســتراتيجية  بشــراكاتها 
الشــركات العالميــة العاملــة فــي مجــال 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 

خدمــات  تقديــم  مــن  تمكنــت  حيــث 
اإلنترنــت وبســعات عاليــة فــي عــدد مــن 

الدوليــة. االســواق 

وفيمــا يتعلــق بخدمــات الهاتــف الخلــوي، 
فقــد اســتمرت جــوال بتقديــم خدماتهــا 
لجميــع المواطنيــن ولجمهــور مشــتركيها 
الفلســطينية،  األراضــي  كافــة  فــي 
وبتغطيــة تصــل إلــى 99 % مــن المناطــق 
المأهولــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع 
غزة كما في نهاية العام 2015. وتشــمل 
خدمــات جــوال توفيــر خدمــات االتصــال 
مــن دول  مــن 99 %  أكثــر  مــع  الدولــي 
التــي  إلــى خدماتهــا  العالــم، باإلضافــة 
المرتبــط  االتصــال  لتوفيــر  خارجيــًا  تمتــد 
مــن  عــدد  أكبــر  فــي  الدولــي  بالتجــوال 
الــدول بجــودة عاليــة وأســعار منافســة. 
وتشــغل جــوال المركــز األول فــي تقديــم 
خدمــات االتصــال الخلــوي فــي الســوق 
الفلســطيني، حيــث يتجلــى ذلــك فــي 
والنمــو  التشــغيلية،  مؤشــراتها  كافــة 
الــذي حققتــه فــي عــدد مشــتركيها نهايــة 
بالمقارنــة   % 6.7 بنســبة   2015 العــام 
مــع العــام 2014 هــذا إلــى جانــب حصتهــا 
 % 76.9 إلــى  وصلــت  التــي  الســوقية 
تقريبــًا مــن إجمالي الســوق الفلســطيني 

نهايــة العــام 2015. 
اإليجابيــة  النتائــج  هــذه  جــوال  وتحقــق 
فيــه  تتعــرض  الــذي  الوقــت  فــي 
شــركات  أربــع  قبــل  مــن  للمنافســة 
غيــر  بصــورة  خدماتهــا  تقــدم  إســرائيلية 
الفلســطينية  المناطــق  فــي  شــرعية 
لشــركات  امتيــاز  مناطــق  تعــد  التــي 
الفلســطينية،  الخلويــة  االتصــاالت 
حيــث تصــل الحصــة الســوقية للشــركات 
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وتوجد 11 شــركة منافســة لحضارة بشــكل 
مباشــر فــي الضفــة الغربيــة، و7 شــركات 
منافســة بشــكل مباشــر فــي قطــاع غــزة، 
غيــر  المنافســة  الشــركات  جانــب  إلــى 
المباشــرة والتــي تقــدم خدمــات اإلنترنــت 
ولكــن بنظــام يختلــف عــن نظــام BSA الــذي 
تقدمه حضارة، مثل اإلنترنت الالســلكي، 
ــى الشــركات  ــر، إضافــة إل وخطــوط الفايب
اإلســر ائيليــة غيــر المرخصة التــي تعمل ال 
شــرعيا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. 
وفــي ظــل المنافســة فــي ســوق خدمات 
نحــو  حضــارة  حصــة  تمثــل  اإلنترنــت، 
نصــف إجمالــي الســوق المحلــي مقارنــة 

بالشــركات المنافســة بشــكل مباشــر.

وعلــى صعيــد خدمــات مراكــز االتصــاالت 
تســعى  ريتــش  فــإن  المتخصصــة، 
تتــالءم  التــي  احــدث الخدمــات  لتقديــم 
األســوق  ومتطلبــات  احتياجــات  مــع 
المختلفــة، وذلــك بعــد دراســة األســواق 
الحاليــة المقدمــة وإمكانيــات تطويرهــا، 
األفقــي  التوســع  ســبل  وفحــص 
واألســواق  الشــركات  مــع  والعمــودي 
والقطاعــات الحاليــة وتلــك المســتهدفة. 
للخدمــات  بتقديمهــا  ريتــش  وتمتــاز 
ايــام  وطيلــة  الســاعة  مــدار  علــى 
االســبوع، باإلضافــة إلــى توفــر اللغــات 
المختلفــة لــدى موظفــي ريتــش الذيــن 
العالميــة  األنظمــة  احــدث  يســتخدمون 

المعتمــدة المدعومــة ببنيــة تحتيــة متينــة. 
فــي  الكبــرى  الحصــة  ريتــش  وتمتلــك 
الســوق الفلســطيني لتعاقدهــا مــع أكبــر 
الشــركات وأكثرهــا رياديــة علــى مســتوى 
االقتصــاد الفلســطيني فــي القطاعــات 
الرغــم  علــى  وخارجيــًا،  محليــًا  المختلفــة 
فــي  المنافســين  بعــض  وجــود  مــن 
ــن.  الســوق بعــدد محــدود مــن الموظفي

اإلعالميــة  الخدمــات  فــإن  وأخيــرًا، 
المتكاملــة التــي تقدمهــا بالميديــا تمكنهــا 
عريضــة  قاعــدة  علــى  المحافظــة  مــن 
يشــمل  بمــا  الزبائــن  مــن  ومتنوعــة 
العالميــة  اإلعالميــة  والمراكــز  القنــوات 
بلغــت  حيــث  واإلقليميــة،  والمحليــة 
مــع  العاملــة  اإلعالميــة  المؤسســات 
بالميديــا فــي العــام 2015 مــن منطقــة 
مــن   % 34 نســبته  مــا  العربــي  الخليــج 
نســبة  بلغــت  بينمــا  الزبائــن،  إجمالــي 
المؤسســات اإلعالميــة مــن بــالد الشــام 
التوالــي.  علــى  و26 %   % 35 وأوروبــا 

كمــا أن شــبكة األليــاف الضوئيــة الممتــدة 
وارتباطهــا  الوطــن  انحــاء  كافــة  فــي 
المباشــر بمكاتب واســتديوهات بالميديا، 
وبجــودة  ســريعة  خدمــات  للزبائــن  اتــاح 
االخــرى  الشــركات  علــى  يصعــب  عاليــة 
المنافســة تقديمهــا. كمــا تســتند بالميديا 
فــي عملهــا علــى المــوارد البشــرية الفنية 
المتخصصــة في خدمــات البث الفضائي 

والتصويــر والمونتــاج لتتمكــن مــن تغطيــة 
األحــداث بجــودة عاليــة تنافــس الشــركات 

اإلعالميــة العالميــة.

البحث والتطوير 
تولــي مجموعــة االتصاالت الفلســطينية 
الــذي  والتطويــر  بالبحــث  اهتمامــا جديــًا 
بــات ضروريــًا بهــدف المراجعــة والتنقيــح 
الــدوري للخدمــات التــي تقدمهــا شــركات 
زيادة الكفــاءة  إلــى  إضافــة  المجموعــة، 
وابتــكار  الحاليــة  الخدمــات  وتحســين 
مواكبــة  أجــل  مــن  جديــدة  خدمــات 
التغيــرات  ومتابعــة  التطــورات،  احــدث 
المشــتركين.  رغبــات  فــي  المســتمرة 
فمــن الناحيــة الماليــة، فــإن المجموعــة 
ــة فــي  توظــف جــزءًا مــن إيراداتهــا الحالي
ســبيل تحســين كفاءتهــا وزيــادة إيراداتهــا 
اســتمراريتها  وضمــان  المســتقبلية 
واســتدامتها. ومــن الناحيــة التشــغيلية، 
فــإن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
تطبــق البحــث والتطويــر بمــا يشــمالنه 
مــن سياســات، واســتراتيجيات، وهيكلــة، 
ومعاييــر تمكــن الطواقــم التجاريــة فــي 
المجموعــة مــن جمــع البيانــات اليوميــة 
ضمــن ُأطــر أخالقيــة و قانونيــة تخــص 
البيئتيــن الداخليــة، والخارجيــة المتعلقــة 
بالســوق، وتحليلهــا، ومعالجتهــا مــن اجــل 
اتخــاذ القــرارات بصــورة دقيقــة وموثوقــة 
الســوق،  فــرص  تحديــد  فــي  تســهم 
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بالتل

18 معرضًا
14 وكيل رئيسي
290 وكيل فرعي

جوال

24 معرض  
4 مراكز للشركة في الضفة 

3 مراكز للشركة في قطاع غزة

290 موزعًا حصريًا ورئيسيًا

1,300 نقطة بيع

حضارة

12 معرض
300 وكيل معتمد في 
الضفة الغربية وقطاع 

غزة

ريتش

فرعان

بالميديا

6 فروع

ومقاييــس  فيــه،  العمــل  واســتراتيجية 
ــت الســليم  ــك فــي التوقي ــره، وذل تطوي
اتخــاذ  وبالتالــي  المالئمــة،  وبالصــورة 
الميــزة  وتحقيــق  الســليمة  القــرارت 

للمجموعــة. التنافســية 

معايير الجودة الدولية
تسعى مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
إلــى تطبيــق معاييــر الجــودة الدوليــة، بمــا 
ــات  ــراءات تشــمل العملي ــه مــن إج تتضمن
الرئيســية التجاريــة واالداريــة فــي قطاعــات 
للتأكــد مــن  للمجموعــة  التابعــة  األعمــال 
الجــودة  انــه يتــم تنفيذهــا طبقــا لنظــام 
المعتمــد. ويتــم تحديــد المعيــار مــن خــالل 
وثيقــة تتضمــن المتطلبــات التــي يجــب 
ــة   ــة اإلداري أن تفــي بهــا الخدمــة أو العملي
بحيــث تصــادق عليهــا جهــة مانحة للشــهادة 
تتــم مراقبــة دوريــة  ومعتــرف بهــا، كمــا 
الشــهادة  هــذه  لهــا  الممنوحــة  للجهــة 
للتأكــد مــن التزامهــا بمتطلباتهــا باســتمرار. 
وتحرص مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
علــى تطبيــق هــذه المعاييــر الدوليــة مــن 
خــالل اخــذ عينــات واســعة مــن المواقــع 
والوظائــف والخدمــات والعمليــات التــي 
تقــوم بهــا المجموعــة وشــركاتها، ورصــد 
العمليــات للتأكــد مــن فعاليتهــا، كمــا يتــم 
العمــل علــى تقليل الهدر وزيــادة اإلنتاجية، 
واتخــاذ  الخلــل  أو  المشــاكل  وفحــص 
اإلجــراءات المناســبة فــي حــال اســتدعى 
المتطلبــات  ذلــك، مــع تحديــد عــدد مــن 
الموظفيــن،  جميــع  علــى  تطبــق  التــي 
وبالتالــي فــإن كل إدارة تحتــاج إلــى أهــداف 
ــام بالمهــام  ــاس مــن أجــل القي ــة للقي قابل
التــي بمحصلتهــا تمكــن المجموعــة مــن 
زيــادة األربــاح للمســاهمين، وتحقيــق رضــا 
المشــتركين، وتسهل التحسين المستمر. 
وقــد نجحــت المجموعــة فــي المحافظــة 
علــى مســتويات الخدمــة للشــركات التابعة 
لهــا ومواصلــة تحســينها، فقــد تــم تجديــد 
منــح جــوال شــهادة جــودة البيئــة العالميــة 
محافظــة  تتضمــن  والتــي   )ISO 14001(
الشــركة علــى مراعــاة ســالمة البيئــة ضمن 
إجــراءات وسياســات عملهــا المتبعــة فــي 
مــن  ريتــش  تمكنــت  كمــا  النواحــي،  كل 
اجتيــاز الفحــص المتكــرر لشــهادتها الخاصــة 
بالجــودة )ISO 27001( والمتعلقــة بحمايــة 

المعلومــات وأمنهــا. 

الملكية الفكرية
سجلت مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
وحضــارة،  وجــوال،  بالتــل،  وشــركاتها: 
تجاريــة  عالمــات  وبالميديــا  وريتــش، 
مميــزة لهــا علــى مــدى األعــوام، وتواصل 

ــر الخدمــات بمــا  تعزيزهــا مــن خــالل توفي
يتــالءم مــع هــذه العالمــات التجاريــة. حيث 
بتســجيل  وشــركاتها  المجموعــة  تقــوم 
بخدماتهــا  الخاصــة  التجاريــة  العالمــات 
وحمالتهــا وشــعاراتها مختلفــة الغايــات 
فــي  بذلــك  المختصــة  الجهــات  لــدى 
فلســطين. وحتــى اآلن، تمتلــك مجموعة 
الفلســطينية وشــركاتها مــا  االتصــاالت 
يزيــد عــن 80 عالمــة تجاريــة، مــع العلم بأن 
تســجيل هــذه العالمات يمنــع أي منافس 
أو أي شــخص آخــر مــن اســتخدام نفــس 
الترويــج  فــي  العالمــات  أو  الشــعارات 
لخدماتــه أو منتجاتــه منعــًا إلثــارة اللبــس 
لــدى المشــتركين والمســتهلكين وكحماية 
للمجموعــة وشــركاتها والمشــترك فــي 
هــذا  يشــكل  بحيــث  الوقــت،  نفــس 
التســجيل حمايــة قانونيــة لهــذه العالمــات 
مــن جهــة وتحمــل المجموعــة وشــركاتها 
المســؤولية عــن هــذه العالمــات بــكل مــا 
تتضمنــه مــن خدمــات وشــروط ومــا إلــى 
ذلــك تجــاه المشــتركين مــن جهــة أخــرى.

وتعــد قوانيــن الملكيــة الفكريــة اساســية 
الســوق  فــي  التجاريــة  األعمــال  لتنميــة 
الفلسطيني، لما لها من آثار ايجابية تتمثل 
في تشــكيل هوية تجارية مميزة عن طريق 
تحديد العالمات واألسماء التجارية الخاصة 

بالشــركات والمشــاريع التجاريــة.

الفكريــة  الملكيــة  قوانيــن  تســاعد  كمــا 
على  تشجيع االستثمار وجذب رأس المال 
النهــا توفــر بيئــة اســتثمارية آمنــة، إضافــة 
إلى تجنب الشركات االستثمار غير المجدي 
وخاصــة  والتطويــر  البحــث  مجــال  فــي 
البحــث التكنولوجــي، إلــى جانــب انهــا تمنــع 
المنافســة غير المشــروعة وتقليد الخدمات 
مصالــح  حمايــة  مــن  وتزيــد  والبرامــج، 
المشــتركين مــن خــالل ضمــان الحصــول 
علــى خدمــات تســتحق المبالــغ المدفوعــة 

لهــا.

العالقة مع وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  تحــرص 
تعزيــز  علــى  الفلســطينية  المعلومــات 
أســس بنــاء مجتمــع معلوماتــي ليتمكــن 
مــن مواكبــة كافــة التطــورات التكنولوجيــة 
وتيــرة  تســريع  فــي  ويســاهم  عالميــًا، 
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة باعتبــاره 
شــرطًا أساســيًا للتنمية الوطنية الشــاملة، 
وكونــه أحــد البنى التحتيــة الضرورية لتنمية 
القطاعــات  ومختلــف  الحكومــي  العمــل 

االخــرى. والمجتمعيــة  االقتصاديــة 

كمــا تعمــل الــوزارة علــى توفيــر بيئــة 
تنظيميــة عادلــة مبنيــة علــى الوضــوح 
والشــفافية لتحفيــز المنافســة، وحماية 
الصالــح العــام، وحقــوق جميــع االطــراف 
بما يمكنها من نشر خدمات االتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات الحديثــة فــي 
كافة المناطق الفلسطينية، إضافة إلى 
نشــر الوعــي حــول هــذا القطــاع الهــام، 
وتشــجيع اســتخدامه لتعزيــز االنتاجيــة، 

ورفــع كفــاءة االقتصــاد الوطنــي. 

االتصــاالت  مجموعــة  وتســعى 
قطــاع  رائــدة  كونهــا  الفلســطينية 
المعلومــات  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
فــي فلســطين إلــى التعــاون مــع الــوزارة 
بــكل مــا فيــه مصلحــة القطــاع، ويحقــق 
فــي  ويســهم  المشــتركين،  منفعــة 
التكنولوجيــة  التطــورات  آخــر  اســتحداث 
فــي الســوق الفلســطيني بمــا تشــمله 
االلكترونيــة،  التعامــالت  انظمــة  مــن 
ــة، وقواعــد أمــن  ــادرات المــدن الذكي ومب
المعلومــات، ومعاييــر ومؤشــرات جــودة 
الخدمــة وتنظيــم االســعار، واالســتدالل 
بأنجــح التجــارب العالميــة مــن اجــل توطيــن 
القطاعــات  كافــة  فــي  التكنولوجيــا 
الفلســطيني. المجتمــع  فــي  الحيويــة 

وتتطلــع المجموعــة إلــى تكثيــف العمــل 
المشــترك مــع الــوزارة خاصــة فــي ظــل 
عضويــة فلســطين فــي األمــم المتحــدة 
مــن  مراقــب  بصفــة  عضــو  غيــر  كدولــة 
أجــل نيــل عضويــة فلســطين فــي االتحــاد 
الدولي لالتصاالت وتثبيت حق فلسطين 
فــي الحصــول علــى تــرّددات الجيــل الثالــث 
والرابــع وغيرهــا من مزايا قطــاع االتصاالت 

ــا المعلومــات. وتكنولوجي

كمــا تتمتــع االتصــاالت الفلســطينية بحكم 
اتفاقية الرخصة الممنوحة لها بفترة مدتها 
عشــرون عامًا، تمنحهــا الســلطة الوطنيــة 
الفلســطينية بموجبهــا الصالحيــة التامــة 
إلنشــاء وإدارة وتشــغيل شــبكة الهاتــف 
المعطيــات  وتراســل  والخلــوي  الثابــت 
تــم  األخــرى، وقــد  االتصــاالت  وخدمــات 
الطلــب مــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومــات تجديدهــا لفتــرة قادمــة.

مجموعــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
االتصــاالت الفلســطينية تخضع للقوانين 
المعمــول بهــا فــي فلســطين وتعديالتها 
التــي تشــمل القوانيــن الضريبيــة ســارية 
المفعــول، بمــا فيهــا قانون ضريبــة الدخل 
رقــم )8( لســنة 2011 الــذي تــم بموجبــه 
زيــادة العــبء الضريبــي علــى المكلفيــن.
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االتصــاالت  مجموعــة  اســتمرت 
 2015 العــام  خــالل  الفلســطينية 
مــع  تتوافــق  ماليــة  نتائــج  تحقيــق  فــي 
اســتراتيجيتها والتزامهــا تجاه مســاهميها، 
وذلــك بمــا يشــمل اتبــاع أســس التســعير 
التشــغيلية،  التكاليــف  وتحديــد  العــادل، 
وقــد  للمــوارد  األمثــل  واالســتغالل 
الموحــدة  التشــغيلية  اإليــرادات  بلغــت 
للمجموعــة 332.3 مليــون دينــار أردنــي 
انخفــاض  بنســبة   ،2015 العــام  نهايــة 
مــع  بالمقارنــة   % 6.6 إلــى  وصلــت 
اإليــرادات التشــغيلية التــي حققتها نهاية 
العــام 2014 والتــي بلغــت حينهــا 355.9 
مليــون دينــار أردنــي، وذلــك يعــزى بشــكل 

اختــالف  تأثيــر  اســتمرار  إلــى  رئيســي 
معــدل ســعر صــرف الشــيكل إلــى الدينــار 
األردنــي علــى نتائــج األداء المالــي نهايــة 
 ،2014 العــام  2015 مقارنــة مــع  العــام 
شــركات  إيــرادات  تحصيــل  يتــم  حيــث 
بالشــيكل  رئيســي  بشــكل  المجموعــة 
ويتــم إصــدار القوائــم الماليــة الموحــدة 
بالدينــار األردنــي. وبالرغــم من االنخفاض 
فــي اإليــرادات، إال أن المجموعــة تمكنــت 
مــن تحقيــق ارتفــاع فــي كل مــن نســب 
صافــي الدخــل، والربــح اإلجمالــي لتصــل 
إلــى 25.0 % و 83.2%   علــى التوالــي، 
مــن  كل  نســب  انخفضــت  حيــن  فــي 
الفوائــد  قبــل  والربــح  التشــغيلي  الربــح 

واالطفــاءات  واالســتهالك  والضرائــب 
)EBITDA( لتصــل إلــى 26.7%و39.9 % 

التوالــي. علــى 

االتصــاالت  مجموعــة  حققــت  كمــا 
الفلســطينية أرباحــًا موحــدة نهايــة العــام 
2015 بقيمــة 83.1 مليــون دينــار أردنــي، 
بالمقارنــة مــع 85.1 مليــون دينــار أردنــي 
بنســبة  متراجعــة   ،2014 العــام  نهايــة 
2.4 %، ممــا أدى إلــى انخفــاض نصيــب 
الســهم مــن األربــاح الــذي وصــل إلــى 
مــا  مــع  بالمقارنــة  أردنــي  دينــار   0.631
كان عليــه نهايــة العــام 2014 حيــث بلــغ 

أردنــي. دينــار   0.646

اإليرادات التشغيلية

 )مليون دينار أردني(

أعداد الخطوط الثابتة 
باآلالف

أعداد الخطوط الخلوية باآلالف
الفاتورةأعداد الدفع المسبق

 أعداد خطوط النت فائق
السرعة باآلالف

الربح اإلجمالي

 )مليون دينار أردني(

الربح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالطفاءات 

)مليون دينار أردني(

صافي الدخل

 )مليون دينار أردني(

% 6.6 -

% 0.8 +% 6.7 +% 16.7 +

% 5.8 -

% 9.1 -% 2.4 -
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293.2
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النتائج المالية والتشغيلية
المؤشرات التشغيلية

وفيمــا يخــص أعــداد مشــتركي شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، فقــد ارتفــع المجمــوع اإلجمالــي للمشــتركين نهايــة العــام 
2015 ليصــل إلــى 3.531 مليــون مشــترك بالمقارنــة مــع 3.308 مليــون مشــترك نهايــة العــام 2014، محققــة نمــوًا بنســبة 6.7 % 

نتيجــة تزايــد عــدد المشــتركين فــي جميــع القطاعــات التــي تشــمل الخــط الثابــت والخــط الخلــوي، واإلنترنــت.

المؤشرات المالية

الديون 

وصــل رصيــد الجــاري مديــن المســتغل مــن قبــل المجموعــة إلــى 7.0 مليــون دينــار أردنــي مــن أصــل ســقف التســهيالت االئتمانيــة 
والبالــغ 17.7 مليــون دينــار أردنــي. كمــا قامــت المجموعــة خــالل العــام 2015 بتســديد وإغــالق ســقوف جــاري مديــن بقيمــة 39 مليون 

دينــار أردنــي.

فــي حيــن بلــغ إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة والجــزء المتــداول مــن القــروض طويلــة األجــل مــا مقــداره 24.8 مليون دينــار أردني كما 
فــي نهايــة العــام 2015. وقــد قامــت االتصــاالت الفلســطينية خــالل العــام 2016 بتســديد 17.7 مليــون دينــار أردنــي مــن القــروض 

طويلــة األجل.

وممــا يجــدر ذكــره أن رصيــد القــروض والتســهيالت االئتمانيــة المســتغلة شــهد انخفاضــًا كمــا في نهاية العام 2015 ليمثل ما نســبته 
4.5 % مــن مجمــل الموجــودات، والتــي انخفضــت بدورهــا بنســبة 0.6 %، إلــى جانــب ارتفــاع مجمــوع حقــوق الملكيــة بنســبة 4.0 % 

بالمقارنــة مــع نهايــة العــام 2014. 

تحليل المركز المالي

يســتند التحليــل المالي فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية إلــى معالجــة البيانــات الماليــة مــن أجــل اتخـــــاذ القــرارات المناســبة، 
وتقييــم األداء علــى مــدى الســنوات الماضيــة، وتوقــع منحــى األداء فــي المســتقبل. ويتضمــن التحليــل المالي تفســير القوائــم 
الماليــة المعــّدة وفــق المعاييــر والقواعــد المحاســبية المعتــرف بهــا عالميــًا، بهــدف اســتنتاج النســب الماليــة المختلفــة التــي تســتخدم 

كمؤشــرات فــي تقييــم أداء شــركات المجموعــة وأوجــه نشــاطها المختلفــة.

2,376

2,525

294

325

2014

2015
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النسب المالية

20152014نسب الربحية

41.0 %39.9 %هامش الربح التشغيلي قبل االستهالكات واالطفاءات

29.0 %26.7 %هامش الربح التشغيلي

23.9 %25.0 %هامش صافي الربح

  1ROaA 15.0 %11.9 %العائد على متوسط الموجودات

2ROaE 17.6 %14.3 %العائد على متوسط حقوق الملكية

20152014نسب الرفع المالي

30.4 %27.2 %إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

43.7 %37.4 %إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية

8.1 %4.5 %إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات

11.7 %6.2 %إجمالي القروض إلى إجمالي حقوق الملكية

إجمالي القروض طويلة األجل إلى مجموع حقوق المساهمين والقروض 
4.9 %1.6 %طويلة األجل

20152014نسب السيولة

1.511.13نسبة السيولة )مرة(

1.491.11نسبة السيولة السريعة )مرة(

66.2363.19نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى مصاريف التمويل

4.723.90نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى المصاريف الرأسمالية

الماليــة  االســتثمارات  تتعلــق 
الماليــة  األوراق  فــي  باالســتثمار 
تأثــرت  وقــد  والســندات.  كاألســهم 
بهــا  قامــت  التــي  االســتثمارات  نتائــج 
بشــكل   2015 العــام  خــالل  المجموعــة 
رئيســي بانخفــاض نســب توزيــع األربــاح 
االســتثمارات،  بهــذه  الخاصــة  النقديــة 

االستثمارات

باإلضافــة إلــى ارتفــاع حصــة المجموعــة 
الحليفــة مقارنــة  الشــركات  مــن خســائر 

.2014 بالعــام 

شــركة  اســتثمارات  جميــع  وتصنــف 
االتصــاالت الفلســطينية فــي األســواق 
ــة ألغــراض  ــة إلــى اســتثمارات مالي المالي

متاحــة  ماليــة  واســتثمارات  المتاجــرة، 
للبيــع.

االتصــاالت  اســتثمارات  تقســم  كمــا 
التوزيــع  حيــث  مــن  الفلســطينية 
محليــة،  اســتثمارات  إلــى  الجغرافــي 

إقليميــة. وأخــرى 

المجموعاقليميًامحليًاتصنيف االستثمارات )الف دينار(

3,7454,9268,671استثمارات ألغراض المتاجرة

41,027113,279154,306استثمارات متاحة للبيع

44,772118,205162,977المجموع

الفلســطينية  االتصــاالت  تتبــع  كمــا 
المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة 
لعــرض هــذه االســتثمارات فــي   )IFRS(
ــر  ــة، وتنــص هــذه المعايي قوائمهــا المالي
االســتثمارات  هــذه  تقييــم  إعــادة  علــى 

وفقــا لقيمتهــا الســوقية كمــا هــي فــي 
ينعكــس  بحيــث   ،2015 العــام  نهايــة 
تقييــم  إعــادة  نتيجــة  خســارة  أو  ربــح  أي 
علــى  المتاجــرة  ألغــراض  االســتثمارات 
قائمــة الدخــل، فــي حيــن تنعكــس إعــادة 

تقييــم االســتثمارات المتاحــة للبيــع علــى 
الميزانيــة  فــي  المســاهمين  حقــوق 
باإلمــكان  يكــون  ال  وعندمــا  الموحــدة. 
تحديــد قيمــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع 
بشــكل دقيــق فإنــه يتم عرضهــا بتكلفتها.

1.  تم احتساب العائد على متوسط الموجودات باستخدام األرباح التشغيلية مضافا اليها نتائج أعمال االستثمارات. 
2.  تم احتساب العائد على متوسط حقوق الملكية باستخدام صافي األرباح باستثناء بند المصاريف واإليرادات األخرى. 
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سياسة االستثمار

االتصــاالت  مجموعــة  تســعى 
سياســاتها  لتطبيــق  الفلســطينية 
االســتثمارية التي تتلخص في الحفاظ 
علــى التــوازن فــي االســتثمارات محليــًا 
وإقليميــًا، والتي تتقلب وتتغير بشــكل 
مســتقل عــن بعضهــا البعــض وذلــك 
نتيجــة لحــرص المجموعة علــى الحد من 
التذبــذب فــي محفظتهــا االســتثمارية. 

كمــا تعمــد المجموعــة إلــى االســتثمار في 
العديــد مــن القطاعــات المجدية المختلفة، 
االتصــاالت  قطــاع  أهمهــا:  مــن  والتــي 
وتكنولوجيــا المعلومــات، وقطــاع البنــوك 
قطاعــات  إلــى  باإلضافــة  والمصــارف، 
أخــرى. وقــد تمكنــت المجموعة خــالل العام 
2015 من زيادة نســبة ملكيتها في البنك 
إلــى %16.80 ،  لتصــل   )TNB( الوطنــي 
وتــم الحقــا اعــادة تصنيــف االســتثمار فــي 
البنــك الوطنــي مــن اســتثمار متــاح للبيــع 
بنــاءًا  حليفــة  فــي شــركة  اســتثمار  إلــى 
علــى معطيــات االســتثمار واســتراتيجية 
المجموعــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن رصيــد 
الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع قــد 
ارتفــع إلــى 154.3 مليــون دينــار أردنــي 
أردنــي،  دينــار  مليــون   8.7 مــع  مقارنــة 
لغــرض  ماليــة  كموجــودات  مصنفــة 
المتاجــرة. ومــن جانــب آخــر، فقــد وصــل 
حجــم التوزيعــات النقديــة المقبوضــة مــن 
 2015 العــام  خــالل  االســتثمارات  جميــع 
إلــى مــا يقــارب 4.04 مليــون دينــار أردنــي.

المساهمة في شركات ونشاطات 
أخرى

حرصت مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
توســيع  علــى  األخيــرة  األعــوام  خــالل 
اســتثماراتها فــي شــركات متعــددة رأت 
فيهــا فرصــًا للنمــو والتطــور، وذلــك فــي 
ولجنــة  اإلدارة  مجلــس  توجيهــات  ضــوء 

االســتثمار المنبثقــة عنــه، حيــث قامــت 
الماضيــة  األعــوام  خــالل  المجموعــة 
محليــة  شــركات  عــدة  فــي  باالســتثمار 
وإقليميــة، أهمهــا: زيــادة نســبة ملكيــة 
المجموعــة فــي كل مــن شــركة فلســطين 
وشــركة  )باديكــو(،  واالســتثمار  للتنميــة 
البنــك العربــي المســاهمة العامــة لتصــل 
إلــى 16.37 % و1.87 % علــى التوالــي 

كمــا فــي نهايــة العــام 2015.

األهــداف  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن 
حــول  تتمحــور  للمجموعــة  االســتثمارية 
وتخــدم  للمــوارد،  األمثــل  االســتغالل 
مبــادئ العمــل األساســية، إضافــة إلــى 
مســاهمي  ملكيــة  لتعظيــم  ســعيها 
بالتــل، وذلــك مــن خــالل االســتثمار فــي 
أنهــا  اإلدارة  تــرى  وقطاعــات  شــركات 
للنمــو،  فــرص  ذات  اســتثمارات  تمثــل 
ــة فــي المســتقبل.  ــج إيجابي وتعــود بنتائ
االســتثمارية  األهــداف  تشــمل  كمــا 
دخــل  مصــادر  عــن  البحــث  للمجموعــة 
جديــدة تمكــن المجموعــة مــن المحافظــة 
علــى نســب العوائــد الجيــدة لمســاهميها 
حيــث  األمــد،  طويــل  المــدى  علــى 
تضــع اللجــان المســؤولة خططــًا بعيــدة 
األجــل بهــدف اتخــاذ أي قــرار اســتثماري 
العامــة  االســتراتيجية  مــع  ليتماشــى 

. عــة للمجمو

اســتثمارات  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
الســوق  علــى  تقتصــر  ال  المجموعــة 
إلــى  تتعــداه  بــل  فحســب،  المحلــي 
تتــوزع  بحيــث  االقليمــي،  المحيــط 
األســواق  فــي  االســتثمارات  هــذه 
والعراقيــة.  واألردنيــة،  الفلســطينية، 
الكبــرى  الحصــة  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
االســتثمارية  المحفظــة  قيمــة  مــن 
اســتثمارات  تضــم  بالمجموعــة  الخاصــة 
منهــا:  األهــداف،  حيــث  مــن  متنوعــة 
االتصــاالت  قطــاع  فــي  اســتثمارات 
خــالل  مــن  المعلومــات  وتكنولوجيــا 

إلــى  تهــدف   والتــي  فيتــل،  شــركة 
فــي  المجموعــة  خبــرات  اســتغالل 
التوســع،  لغايــات  االتصــاالت  قطــاع 
واستكشــاف أســواق اتصــاالت جديــدة 
تســاهم فــي المســتقبل بزيــادة عوائــد 

بالتــل. مســاهمي 

وباإلضافــة إلــى قطــاع االتصــاالت، فــإن 
المحفظــة تضــم اســتثمارات اســتراتيجية 
تحقيــق  إلــى  تهــدف  قطاعــات  فــي 
الطويــل،  المــدى  علــى  مجديــة  عوائــد 
حجــم  تعظــم  عندمــا  تحققهــا  والتــي 
القيمــة  ارتفــاع  خــالل  مــن  االســتثمار 
الفعليــة والســوقية للشــركات، حيــث أن 
معظــم اســتثمارات المجموعــة تصنــف 
وبالتالــي  األجــل،  طويلــة  كاســتثمارات 
تندمــج ضمــن بنــد الموجــودات الماليــة 
ــث وصــل رصيدهــا  ــع، بحي المتوفــرة للبي
ــار أردنــي  ــر مــن 154 مليــون دين إلــى أكث
نهايــة العــام 2015، مقارنــة بحوالــي 9 
مليــون دينــار أردنــي مصنفــة كموجودات 

ماليــة لغــرض المتاجــرة.

المجموعــة  فــإن  ذلــك،  علــى  عــالوة 
تســتهدف اســتثمارات غيــر اســتراتيجية 
تحقيــق  إلــى  تهــدف  قطاعــات  فــي 
عوائــد قصيــرة وطويلــة األجــل، وتحديــدًا 
أن  علمــًا  النقديــة،  التوزيعــات  عوائــد 
المقبوضــة  النقديــة  التوزيعــات  حجــم 
ــع االســتثمارات خــالل األعــوام  مــن جمي
دينــار  4.0 مليــون  تعــدى  قــد  الماضيــة 

.2015 العــام  نهايــة  فــي  أردنــي 

عمليات ونشاطات المجموعة خارج 
فلسطين

التشــغيلية  النشــاطات  معظــم  تتركــز 
فلســطين،  فــي  المجموعــة  وأعمــال 
خدمــات  تقديــم  يشــمل  بمــا  وذلــك 
وخدمــات  والخلــوي،  الثابــت،  االتصــال 
فيمــا  أمــا  فلســطين.  فــي  اإلنترنــت 
يتعلــق باألعمــال التــي تديرهــا المجموعــة

خــارج فلســطين، فــإن المجموعــة تحــرص 
مــن خاللهــا علــى الحفــاظ علــى حقــوق 
المســاهمين والبحــث عن أفضــل الفرص 
االســتثمارية وأقلهــا مخاطــرة، مــع أهميــة 
أن تبقــى هــذه االســتثمارات قابلــة للبيــع 
الظــروف  تطلبــت  حــال  فــي  والتــداول 
ذلــك، فتضــم هذه النشــاطات االســتثمار 
يعــد  الــذي   ،)VTEL( فيتــل  شــركة  فــي 
وســيلة للدخــول فــي شــراكات إقليميــة 
وعالميــة تعمــل فــي قطــاع االتصــاالت، 
ممــا يتيــح للمجموعة التوســع علــى نطاق 

اقليمــي أكبــر.

ــى االســتثمار  ــة عل كمــا تحــرص المجموع
المباشــر فــي أســهم الشــركات المدرجــة 
فــي األســواق الماليــة النشــطة إقليميــًا. 
إدارة  فــإن  الخصــوص،  هــذا  وفــي 
نشــاطاتها  بــأن  تعتقــد  ال  المجموعــة 
خــارج فلســطين قــد تؤثــر بشــكل جوهــري 
حيــت  الماليــة،  ومالئتهــا  مركزهــا  علــى 
مــا  االســتثمارات  هــذه  نســبة  تشــكل 
موجــودات  مجمــل  مــن   % 18 نســبته 
علــى  موزعــة  أنهــا  كمــا  المجموعــة، 
عديــد مــن االســتثمارات، وبالتالــي فــإن 
االســتثمارات  قيمــة  تدنــي  احتماليــة 
جميعهــا بنفــس الوقــت وبشــكل جوهــري 
تعــد قليلــة جــدًا. عــالوة علــى ذلــك، فــإن 
نتائــج أعمــال المجموعــة ومركزهــا المالــي 
نتائــج  أيــة  تحمــل  مــن  القــوي يمكنانهــا 
والتــي  الطويــل،  المــدى  علــى  ســلبية 
قــد تنتــج عــن تــدٍن فــي قيمــة أي مــن 

الخارجيــة. اســتثماراتها 

تقييم االدارة للوضع المالي

خــالل األعــوام الماضيــة، نجحــت مجموعــة 
االتصــاالت الفلســطينية فــي المحافظــة 
ومســتقر،  قــوي  مالــي  مركــز  علــى 
تعــدى  الموجــودات  إجمالــي  أن  حيــث 
مــا مجموعــه 746 مليــون دينــار أردنــي، 
إلــى  الملكيــة  حقــوق  إجمالــي  ووصــل 
543 مليــون دينــار أردنــي، إضافــة إلــى 
ــاوز 4.5 %  ــراض ال تتج ــق نســبة اقت تحقي
مــن إجمالــي الموجــودات كمــا فــي نهايــة 
إلــى  المجموعــة  وتعمــد   .2015 العــام 
تعزيــز مركزهــا المالــي مــن خــالل تحليــل 
ومقارنــة النســب الماليــة الخاصــة بقيــاس 
الماليــة  والمــالءة  الســيولة  معــدالت 
متانــة  تعكــس  والتــي  دوري،  بشــكل 

للمجموعــة. المالــي  الوضــع 
وقــد ارتفــع رأس المال العامل للمجموعة 

ليصــل إلــى 80 مليون دينــار أردني تقريبًا 
 21 مــع  بالمقارنــة   2015 العــام  خــالل 
مليــون دينــار أردنــي نهايــة العــام 2014، 
فــي حيــن ارتفعــت نســبة الســيولة لتصل 
إلــى 1.5 مــرة فــي العــام 2015 بالمقارنة 
مــع 1.1 مــرة فــي العــام 2014، ممــا يــدل 
علــى مقــدرة المجموعــة علــى أن تفــي 
خــالل  مــن  األجــل،  قصيــرة  بالتزاماتهــا 
ــة  مــا هــو متوفــر لديهــا مــن مصــادر حالي
وقصيــرة األجــل. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
هــذه النســب تشــير إلــى المــالءة القويــة 
المصــادر قصيــرة  أن  حيــث  للمجموعــة، 
االلتزامــات  عــن  تزيــد  المتوفــرة  األجــل 

ــرة األجــل فــي العاميــن األخيريــن. قصي

أمــا فيمــا يتعلــق بوفــرة النقــد والقــدرة 
علــى االقتــراض، فإنهمــا  تعــززان مــن 
مســتفيدة  للمجموعــة  المالــي  الوضــع 
مــن متانــة رأس مالهــا ووضعهــا المالــي 
القــوي، حيــث ارتفــع رصيــد النقــد إلــى 
حوالــي 63 مليــون دينــار أردني في نهاية 
مليــون  مــع 31  بالمقارنــة   2015 العــام 
دينــار أردنــي تقريبــًا نهايــة العــام 2014. 
إضافــة إلــى ذلــك،  فقــد بلــغ مجمــوع 
قصيــرة  االئتمانيــة  التســهيالت  رصيــد 
مجمــوع  مــن   % 3.3 نســبته  مــا  األجــل 
موجــودات المجموعــة، ووصلــت نســبة 
االئتمانيــة  التســهيالت  رصيــد  مجمــوع 
طويلــة األجــل من مجموع حقــوق الملكية 
إلــى 1.6 % كمــا فــي نهايــة العــام 2015. 
مقــارنة  متدنيــة  النســب  هــذه  وتعــد 
بالمعــدالت االقليمية لقطــاع االتصاالت، 
عاليــة  مقــدرة  النســب  هــذه  توفــر  كمــا 
للمجموعــة علــى االقتــراض مــن البنــوك 
بهــدف تمويــل أي نشــاطات تشــغيلية أو 

اســتثمارية مســتقبلية.

المخاطر

ــر  تتمثــل المخاطــر التــي قــد يكــون لهــا أث
مــادي خــالل العــام 2016 فــي اســتمرار 
الــدوالر  الشــيكل مقابــل عملــة  ضعــف 
واألثــر  األردنــي،  والدينــار  األمريكــي 
الســلبي الــذي يخلفــه ذلــك علــى القوائم 
الماليــة، ممــا قــد ينتــج عنــه خســائر ناتجــة 
عــن تحويــل اإليــرادات مــن الشــيكل )عملة 
التحصيــل( إلــى الدينــار األردنــي )عملــة 
البيانــات الماليــة(، باإلضافة إلى الخســائر 
التــي تنتــج عــن إعــادة تقييــم البنــود المالية 
ماليــة.  فتــرة  كل  نهايــة  الميزانيــة  فــي 
المجموعــة  فــان  الســياق,  هــذا  وفــي 
تحــاول باســتمرار أن تخفــف مــن أثــر ســعر 

صــرف العملــة علــى بياناتهــا مــن خــالل 
اللجــوء إلــى وســائل مبتكــرة، مــن ضمنهــا 
للتحــوط  اآلجلــة  بالصفقــات  التعامــل 
إضافــة  األســعار،  فــي  التذبذبــات  مــن 
إلــى المراقبــة المســتمرة ألرصــدة النقــد 
األخبــار  ومتابعــة  األجنبيــة،  بالعمــالت 
المحليــة والعالميــة، والتــي مــن شــأنها 
العمــالت.  صــرف  أســعار  علــى  التأثيــر 
السياســي  الوضــع  اســتمرار  أن  كمــا 
غــزة  قطــاع  فــي  الحالــي  واالقتصــادي 
اقتصاديــة  نســب  مــن  يتضمنــه  ومــا 
أعمــال  علــى  كبيــر  تأثيــر  لــه  متراجعــة، 
شــركات المجموعــة، حيــث تصــل نســبة 
حوالــي  إلــى  غــزة  قطــاع  فــي  البطالــة 
40 % مــن بيــن المشــاركين فــي القــوى 
العاملــة، علمــًا أن هــذه الحالــة مســتمرة 
علــى  كبيــر  تأثيــر  ولهــا  ســنوات،  منــذ 
الســكان فــي قطــاع غــزة، والذيــن بدورهــم 
مجمــل  مــن   % 39 حوالــي  يشــكلون 
وعلــى  أنــه  اال  عــدد ســكان فلســطين. 
تؤمــن  المجموعــة  فــان  البعيــد  المــدى 
تبــرز  ســوف  كبيــرة  فــرص  هنالــك  بــأن 
فــي القطــاع وســيكون لهــا أثــر إيجابــي 
وذلــك  الشــركة،  أعمــال  علــى  ملحــوظ 
فــور التوصــل إلــى حــل للوضــع القائــم 
اســتمرار  فــإن  آخــر،  جانــب  ومــن  حاليــًا. 
األجــواء السياســية المتوتــرة فــي الضفة 
الغربيــة منــذ منتصــف العــام 2015 مــن 
المؤشــرات  علــى  يؤثــر  أن  المحتمــل 
تلــك  وبالتالــي  العامــة  االقتصاديــة 
يتعلــق  وفيمــا  بالمجموعــة.  المرتبطــة 
ثــان  مشــغل  دخــول  فــإن  بالمنافســة، 
للهاتــف الخلــوي فــي قطــاع غــزة، وكذلــك 
اإلنترنــت  لخدمــة  جــدد  مزوديــن  دخــول 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن 
المرجــح أن يؤثــر علــى حجــم المنافســة 
ــرًا، فــإن  ــى األســعار. وأخي والضغــوط عل
المجموعــة تواجــه منــذ تأسيســها مخاطــر 
نتيجــة  التشــغيلية  بالعمليــات  تتعلــق 
التحديــات التــي واجهتهــا منــذ ســنوات 
فــي ســبيل تخصيــص التــرددات الالزمــة 
والجــودة  بالطريقــة  خدماتهــا  لتوفيــر 
اللتيــن تنافســان المســتويات اإلقليميــة 
والعالميــة، باإلضافــة إلــى إعاقــة تمكينها 
مــن اســتيراد وتركيب المعدات الهندســية 
بالطريقــة  الشــبكة  لتشــغيل  الالزمــة 
المثلــى، ويأتــي ذلــك كلــه نتيجــة لظــروف 
كل  ومــع  بفلســطين  الخاصــة  االحتــالل 
ذلــك فــإن المجموعــة قــد تمكنــت خــالل 
وابتــكار  إيجــاد  مــن  الســنوات  تلــك  كل 
حلــول مكنتهــا مــن التطــور والنمــو لتصــل 

إلــى مــا هــي عليــه اليــوم.

القيمة السوقية )دينار أردني(نسبة الملكيةعدد األسهم 
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ســعت مجموعــة االتصــاالت خــالل العــام 
2015 إلــى الحفــاظ علــى التزامهــا الــذي 
بــدأت بتطويــره منــذ ســنوات عــدة، مــن 
أجــل تنميــة المهــارات الشــخصية والفنيــة 
لموظفيهــا، مــن خــالل صقــل إمكانياتهــم 
الشــخصية والمهنيــة، بمــا توفــره لهــم 
مــن فــرص التدريــب والتطويــر والتوجيــه، 
بهــدف المالئمــة بيــن االحتياجــات الفردية 
للمجموعــة،  واالســتراتيجية  والفنيــة 
البشــرية  المــوارد  إدارة  تمكنــت  فقــد 
سلســلة  تنفيــذ  مــن  المجموعــة  فــي 
المختلفــة  والفعاليــات  النشــاطات  مــن 
ــد  علــى مســتوى الشــركات بهــدف توطي
اإلدارات  بيــن  الداخليــة  العالقــات 
كافــة، وتعزيــز روح التعــاون الدائــم بيــن 
وتطويــر  تعديــل  تــم  كمــا  موظفيهــا. 
مــع  لتتماشــى  اإلداريــة  الهيكليــات 
وتــم  واحتياجاتــه،  العمــل  مســتجدات 
تطبيــق نظــام تقييــم األداء المســتند إلــى 

أفضــل المعاييــر العالميــة، هــذا إضافــة 
إلــى إعــادة تحديــث األوصــاف الوظيفيــة، 
الوظيفيــة  لالمتحانــات  نظــام  وتطبيــق 

التعييــن. مرحلــة  خــالل  المعتمــدة 

برامج التأهيل والتدريب لموظفي 
المجموعة خالل العام 2015

االتصــاالت  مجموعــة  إدارة  تهــدف 
وشــركاتها إلــى تزويــد موظفيهــا بجميــع 
الــدورات الالزمــة  لصقــل مهاراتهم الفنية 
وتطويرها، ومواكبة المســتجدات الحديثة 
فــي مجــال عملهــم، إضافــة إلــى الــدورات 
وتؤمــن  الســلوكية.  بالكفــاءات  الخاصــه 
أن  الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة 
التركيــز علــى جميــع جوانــب تنميــة المــوارد 
البشرية، يكون بتطوير أفضل شريحة من 
القــوى العاملــة، بحيــث تتمكــن المجموعــة 
والموظفيــن مــن تحقيــق أهــداف عملهــم 
الجديــر  ومــن  المشــتركين.  خدمــة  فــي 
إمــا  البشــرية  المــوارد  تنميــة  أن  بالذكــر، 
التدريــب  فــي  كمــا  رســمية  تكــون  أن 
المنظمــة  والمحاضــرات  الــدورات  فــي 
تكــون  أن  أو  مســبقًا،  لهــا  والمخطــط 
غيــر رســمية كمــا هــو الحــال فــي تدريــب 
الموظفيــن مــن قبــل المديــر المباشــر، 
أو الموظــف المختــص بشــؤون التدريــب 
وشــركاتها.  المجموعــة  فــي  والتطويــر 
وقــد بلــغ إجمالــي تكاليــف التدريــب للعــام 
ــا،  ــارا أردني 2015 مــا يقارب1,073,427دين
بمــا يشــمل الجوانــب اللوجســتيه الخاصــه 

بالحجــوزات.

أهم سياسات الموارد البشرية 
المتبعة في المجموعة 

سياسة التوظيف
تسعى مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
وشــركاتها الســتقطاب الكــوادر البشــرية 
المؤهلــة، وذلــك مــن خــالل اتبــاع إجــراءات 
وأســس واضحــة بالتعييــن، تبــدأ بتعبئــة 
المرشــح لطلــب التوظيــف علــى موقــع 
المجموعــة االلكترونــي أو موقــع إحــدى 
شــركاتها، حيــث يتــم فــرز طلبــات التوظيف 
الالزمــة  المؤهــالت  مــع  يتناســب  بمــا 
لملــىء الشــاغر الوظيفــي. ويتــم اختيــار 
تتــم  الذيــن  المرشــحين  مــن  مجموعــة 

مقابلتهم من قبل لجنة المقابالت، ومن 
ثــم يتــم اختيــار المرشــح المناســب للشــاغر 
التوصيــات  إلــى  اســتنادًا  الوظيفــي، 

الصــادرة مــن قبــل لجنــة المقابــالت.

سياسة التدريب
االتصــاالت  مجموعــة  تســعى 
تطويــر  إلــى  وشــركاتها  الفلســطينية 
مــن  فئاتهــا،  بجميــع  البشــرية  الكــوادر 
خــالل توفيــر الــدورات التدريبيــة الالزمــة 
لمواكبــة جميــع المســتجدات الحديثــة فــي 
تطويــر  إلــى  باإلضافــة  عملهــم،  مجــال 
التــي  والمهــارات  الســلوكية،  الكفــاءات 

مهامهــم. إلتمــام  يحتاجونهــا 

سياسة الحوافز
تقــدم مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
وشــركاتها العديــد مــن المزايــا لموظفيهــا 
مثــل صنــدوق االدخــار، وصنــدوق التكافل 
االجتماعــي، والتأميــن الصحــي للموظف 
الطبيــة،  الرعايــة  وصنــدوق  وعائلتــه، 
إضافــة إلــى صنــدوق الرعايــة االجتماعيــة، 
ألبنــاء  والكليــات  الجامعــات  ومنــح 
الموظفيــن، وسياســة الدراســات العليــا، 
والشــهادات  البكالوريــس  وسياســة 
المهنيــة، والمكافــأت الســنوية، وغيرهــا 
مــن السياســات واالمتيــازات التــي تقــوي 

روابــط االنتمــاء لــدى الموظفيــن.

البشــرية  المــوارد  إدارة  اســتراتيجية 
2016 للعــام 

المــوارد  إدارة  اســتراتيجية  تتماشــى 
وشــركاتها  المجموعــة  فــي  البشــرية 
إلدارات  التنفيذيــة  االســتراتيجية  مــع 
االلتــزام  يضمــن  بمــا  ككل،  المجموعــة 
بمبــادئ العمــل، ســعيًا لتحقيــق األهــداف 
بيــن  ومــن  األجــل.  وبعيــدة  متوســطة 
فيمــا  المجموعــة  إســتراتيجيات  أهــم 
يتعلــق بــإدارة المــوارد البشــرية، العمــل 
فــي  االســاليب،  افضــل  تطبيــق  علــى 
مراجعــة االوصــاف الوظيفيــة والهيكليات 
اســتحداث  إلــى  إضافــة  والميــزات، 
العالقــة  لتعزيــز  ومقترحــات،  مشــاريع 
بيــن الموظفيــن والمجموعــة، مــن أجــل 
المحافظــة علــى االنتمــاء والتعــاون البناء.

االتصــاالت  مجموعــة  تحــرص 
تجعــل  أن  علــى  الفلســطينية، 
موظفيهــا الذيــن يقاربــون ثالثــة آالف 
لهــذه  بانتمائهــم  فخوريــن  موظــف، 
األســرة التــي لــم يقتصــر دورهــا علــى 
األساســية  اإلداريــة  الوظائــف  أداء 
التــي تشــمل التوظيــف، والتدريــب، 
السياســات  تطبيــق  مــن  والتأكــد 
المعتمــدة فــي المجموعــة فحســب، 
انتمــاء  لتعــزز  ذلــك  تعــدت  بــل 
الرقــي  علــى  وحرصهــم  موظفيهــا 
المجموعــة  تدخــر  لــم  حيــث  بهــا، 
وشــركاتها جهــدًا فــي تنميــة كوادرهــا، 
عليهــم،  والمحافظــة  ومكافأتهــم 
توفيــر  فــي  يســهم  الــذي  األمــر 
المجموعــة  أهــداف  بيــن  التوافــق 
ككل، وأهــداف موظفيهــا مــن ناحيــة، 
وينمــي عالقــات التعــاون والتنســيق 
بيــن الموظفيــن وينعكــس بالمحصلــة 
علــى نتائــج األعمــال مــن ناحيــة أخــرى، 
مــا يؤثــر بصــورة إيجابيــة علــى زيــادة 
اإلنتاجيــة واإلبــداع فــي إنجــاز المهــام. 

أسرة المجموعة
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أعداد موظفي شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية للعامين 2014 و2015

أهم المؤشرات الخاصة بالموارد البشرية في المجموعة وشركاتها

* كان عــدد موظفــي شــركة حلــول 131 موظفــًا فــي العــام 2014، وتــم خــالل العــام 2015 توزيــع هــؤالء الموظفيــن علــى 
باقــي شــركات المجموعة.
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ملخص الدورات التدريبية

دورات لها عالقة بطبيعة الوظيفة

عدد الدورات 
المنفذة

عدد الموظفين 
الملتحقين بالدورات

272 181

1,0541,138

2015201520152015 2014201420142014

دورات لها عالقة بالكفاءات السلوكية

عدد الدورات 
المنفذة

عدد الموظفين 
الملتحقين بالدورات

751989

51 37

عناوين المراكز الرئيسية لمجموعة االتصاالت 
الفلسطينية وشركاتها

نابلس

رام الله

تــم افتتــاح نــادي ومركــز تدريــب مجموعــة 
شــهر  فــي  الفلســطينية  االتصــاالت 
مدينــة  فــي   2013 العــام  مــن  تمــوز 
العديــد  علــى  النــادي  ويحتــوى  أريحــا، 
مــن المرافــق الترفيهيــه والخدماتيــة، كمــا 
النشــاطات  يعتبــر مكانــًا مثاليــًا إلقامــه 
والفعاليــات الجماعيــة والحفــالت العامــة 
الفلســطينية  االتصــاالت  لمجموعــة 
جميــع  النــادي  ويســتقبل  وشــركاتها، 
االتصــاالت،  مجموعــة  موظفــي 
وأصدقائهــم،  وأقاربهــم  وعائالتهــم 
طيلــة أيــام األســبوع. وقــد نجــح النــادي 
خــالل العــام 2015 مــن تحقيــق العديــد 
اســتضافة  مثــل:  اإلنجــازات،  مــن 
ــوح  ــوم المفت االجتماعــات ونشــاطات الي
لشــركات المجموعــة، إضافــة إلــى توفيــر 
برنامــج الحجــز اإللكترونــي، الــذي يمكــن 
أي  مــن  الحجــز  إتمــام  مــن  الموظــف 
مــكان وبــكل ســهوله ويســر. وقــد بلــغ 
عــدد الموظفيــن الذيــن يرتــادون النــادي 
شــهريًا حوالــي 125 موظفــًا، بمجمــوع 
بلــغ 1,502 موظــف ليصــل عــدد الــزوار 
ــرا خــالل العــام  اإلجمالــي إلــى9,941 زائ
2015 بمــا يشــمل الموظفين وعائالتهم 
العــام  خــالل  زائــرًا  و9,941  والــزوار. 
تدريــب  ومركــز  نــادي  ويهــدف   .2015
الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة 
بعــض  إجــراء  إلــى   2016 العــام  خــالل 
مركــز  أغــراض  تخــدم  التــي  التعديــالت 
بالنفــع  لتعــود  خــاص،  التدريــب بشــكل 
علــى المجموعــة وشــركاتها وموظفيهــا.

نادي ومركز تدريب مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية
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االتصــاالت  مجموعــة  إن مؤسســة 
الفلسطينية للتنمية المجتمعية هي 
مؤسســة مســتقلة غيــر ربحيــة، وقــد 
انبثقت كاستجابة مباشرة لالحتياجات 
الفلســطيني  للمجتمــع  المتناميــة 
التنميــة  مجــاالت  مختلــف  فــي 
مجموعــة  مــن  بمبــادرة  البشــرية، 
االتصــاالت الفلســطينية فــي العــام 
مجموعــة  وُتعتبــر مؤسســة   .2008
المجتمعيــة  للتنميــة  االتصــاالت 
المؤسســة األولــى مــن نوعهــا فــي 
فلســطين مــن حيــث كونها مؤسســة 
محليــة، تمتــاز بمصــادر تمويــل ذاتيــة، 
المجموعــة:  وتتمتــع بدعــم شــركات 
بالتــل، وجــوال، وحضــارة، وريتــش، 

وبالميديــا.

قيمنا وأهدافنا

تراعــي مؤسســة مجموعــة االتصــاالت 
فــي  المجتمعيــة  للتنميــة  الفلســطينية 
المبــادئ  ومبادراتهــا  مشــاريعها  تنفيــذ 

التاليــة:

الشفافية والنزاهة «
التقدير القائم على الجدارة «
تبنــي نهــج االبتــكار كأســاس لتحقيــق  «

والتنميــة  المجتمعــي  التغييــر 
ية لبشــر ا

منهج متكامل للتنمية البشرية «
للشــباب  « الرياديــة  النمــاذج  إبــراز 

بالتجــارب  إلمــداده  الفلســطيني 
التطلــع  مــن  يمكنــه  بمــا  الملهمــة 
بهــذه  باألمــل  مفعــم  لمســتقبل 

الحيــاة

غايتنا

إن الغايــة الرئيســية لمؤسســة مجموعــة 
للتنميــة  الفلســطينية  االتصــاالت 
المجتمعيــة هــي منــح األمــل والفــرص 
المتكافئــة لألجيــال الشــابة عــن طريــق:

االســتثمار فــي مجــاالت المعرفــة،  «
التعليميــة،  والمعاهــد  التعليــم 
المبــادرة  روح  وغــرس  واإلبــداع، 
واالبتــكار، مــن أجــل تمكيــن الشــباب 
مــن بنــاء مســتقبل أفضــل وتحقيــق 

المجتمعيــة. التنميــة 
توفيــر  « خــالل  مــن  الشــباب  تمكيــن 

فــرص التعليــم المســتمر عبــر تقديــم 
المنــح التعليميــة المســتدامة.

خــالل  « مــن  معرفــي  مجتمــع  خلــق 
االستثمار في نشر ثقافة تكنولوجيا 
المعلومــات لتقليــل الفجــوة الرقميــة 

وتمكيــن الشــباب الفلســطيني.
المشــاركة  « مــن  المــرأة  تمكيــن 

االجتماعيــة  التنميــة  فــي  الفاعلــة 
المــدّرة  المشــاريع  دعــم  خــالل  مــن 
للدخــل واألعمــال الحــرة علــى صعيــد 

المحلــي. المجتمــع 
خلــق بيئــة صحيــة وآمنــة لكافــة شــرائح  «

خــالل  مــن  الفلســطيني،  المجتمــع 
الرفــاه  لتحقيــق  شــامل  نهــج  تبنــي 
مــن خــالل دعــم الصحــة، واألنشــطة 
الرياضية، وعبر تحفيز النظرة اإليجابية، 

ــون. ــة تجــاه الثقافــة والفن والصحي
إبــراز قصــص النجــاح فــي المجتمــع  «

بهــا  يحتــذى  كنمــاذج  الفلســطيني 
فــي تعزيــز األمــل.

مهمتنا

الشــباب  تمكيــن  هــي  مهمتنــا 
فــرص  توفيــر  خــالل  مــن  الفلســطيني 
واالبتــكارات،  واإلبــداع،  التعليــم، 
ونعمــل  المجتمعيــة.  والمبــاردات 
العمــل مــع  جاهديــن لنحقــق ذلــك عبــر 
التنميــة  نحــو  والملتزميــن  الشــركاء، 
فــي  المجتمعــي  والتغييــر  البشــرية 

. فلســطين

ــة االتصــاالت  ــت مؤسســة مجموع تمكن
الفلســطينية للتنميــة المجتمعيــة وخــالل 
منهــج  إدخــال  مــن  الســابقة  الســنوات 
االجتماعيــة  المســؤولية  لعمــل  جديــد 
للشــركات والمؤسســات في فلسطين، 
وذلــك مــن خــالل تحقيــق مشــاريع وبرامج 
وقامــت  مســتدام.  تنمــوي  بعــد  ذات 
بأســلوب  دعمهــا  بمحــورة  المؤسســة 
ــز علــى قطاعــات مهمــة  ممنهــج وبالتركي
وأساســية لدعــم المجتمــع الفلســطيني 
الخصوصيــة  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع 
المحليــة  المجتمــع  بحاجــات  المتعلقــة 
هنــاك  يكــون  ال  بحيــث  والتنســيق 
أكبــر  اســتثمار  بــل  للجهــود،  تكــرار 
بالتنســيق والشــراكات مــع المؤسســات 
الفلســطينية الملتزمــة تنمويــًا. وتتحلــى 
االتصــاالت  مجموعــة  مؤسســة 
المجتمعيــة   للتنميــة  الفلســطينية 
ــة، حيــث  باالســتقاللية القانونيــة والمالي

ربحيــة. غيــر  مؤسســة  أنهــا 

دعم قطاع التعليممؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية
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 2015 العــام  خــالل  المجموعــة  ســعت 
التكنولوجــي  القطــاع  علــى  للتركيــز 
رعايــة  خــالل  مــن  بــه،  والنهــوض 
اكســبوتيك،  معــرض  مثــل  المعــارض، 
والمؤتمــرات، وورش العمل، والمبادرات 
الصلــة.  ذات  المختلفــة  التكنولوجيــة 
تزويــد  فــي  المجموعــة  اســتمرت  وقــد 
المؤسســات بخطــوط اإلنترنــت المجانيــة 
كمــا اعتــادت فــي الســنوات الســابقة مــن 
أجــل خدمــة المجتمعــات المحليــة، وتعزيــز 
ــم، وتحســين فرصهــا  تواصلهــا مــع العال
فــي الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات 
قامــت  ذلــك،  إلــى  إضافــة  الحديثــة. 
وقاعــات  مختبــرات  بتجهيــز  المجموعــة 
متطــورة فــي الجمعيــات والمؤسســات 
توفيــر  بهــدف  والجامعــات  والبلديــات 
التكنولوجيــة، وتحســين  أفضــل الســبل 
المقدمــة، والمســاهمة فــي  الخدمــات 

تكنولوجيــًا. بالمجتمــع  النهــوض 

منحة مجموعة االتصاالت للتكنولوجيا 
- مبادرة الحاسوب 2015

االتصــاالت  مجموعــة  خصصــت 
الفلســطينية منحــة مجموعــة االتصــاالت 
للتكنولوجيا - مبادرة الحاسوب 2015 لفئة 
الطــالب األيتــام القاطنيــن فــي الجمعيات 
ــام، مــن خــالل إنشــاء  ــة ودور األيت اإليوائي
ــر حاســوب ليمكــن هــذه  ــر 17 مختب وتطوي
الفئــة األقــل حظــًا من مواكبــة التكنولوجيا، 
واالســتفادة منهــا فــي التعليــم والتدريــب 
ــى  بهــدف مســاعدتهم فــي الحصــول عل
فــرص تعليــم وعمــل أفضــل، حيــث وصــل 
إجمالي عدد المؤسسات المستفيدة من 
مبــادرة الحاســوب منــذ إطالقهــا إلــى 267 
مؤسســة، منهــا 84 مؤسســة حصلــت 
علــى مختبــرات تدعــم فئــات مختلفــة مثــل 

المكفوفيــن، والصم، والفئات المهمشــة 
فــي المناطــق المختلفــة. 

الحملة العالمية »ساعة من البرمجة«

االتصــاالت  مجموعــة  نظمــت 
علــى  الثانيــة  للســنة  الفلســطينية 
مــن  العالميــة “ســاعة  الحملــة  التوالــي 
البرمجــة”، والتــي تشــارك فيهــا أكثــر مــن 
العالــم، وقــد شــاركت  170 دولــة حــول 
فلســطين بأكثــر مــن 200 مدرســة فــي 
الحملــة، وبلــغ عــدد المشــاركين أكثــر مــن 
20 ألــف طالــب وطالبــة، وقــد تــم عقــد 
تكنولوجيــا  مشــرفي  مــع  عمــل  ورشــة 
ــة،  المعلومــات ورؤســاء االقســام التقني
والتعليــم  التربيــة  مديريــات  كافــة  فــي 
حيــث تــم فيهــا تقديــم شــرح مفصــل عــن 
الحملــة، بهــدف تشــجيع أكبــر عــدد مــن 
الطــالب للمشــاركة، كذلــك تــم اســتضافة 
70 طالبــًا مــن طــالب مــدارس القــدس، 
فــي فعاليــة تهــدف إلــى تحفيــز الطــالب 
ــم أساســيات البرمجــة بطريقــة  علــى تعل

وممتعــة. ســهلة 

Code For Palestine برنامج

بتنفيــذ  االتصــاالت  مجموعــة  بــدأت 
والــذي   Code For Palestine برنامــج 
يســتهدف الطــالب ذوي الفئــة العمريــة 
14 و15 عامــًا، ممــن يملكــون القــدرة على 
المثابــرة والتعلــم فــي مجــاالت الحاســوب 
والتكنولوجيــا. فقــد تــم تصميــم برنامــج 
متخصــص يقــوم علــى تعليــم الطــالب 
لغــات البرمجة المختلفــة، وتقديم مهارات 
ريــادة األعمــال اليهــم، وتعليمهــم أســس 
ثالثــة  لمــدة  وذلــك  الحديثــة،  التقنيــات 
ســنوات بإشــراف متخصصيــن ذوي خبــرة 
عاليــة، وبالتعــاون مــع جامعــة ســتاندفورد 

دعم قطاع التعليم

دعم قطاع التكنولوجيا

غاية العلم الخير

من لم ينفعه العلم لم يأمن ضرر الجهل

 أفالطون

أرسطو

فــي ســيليكون فالــي، وهــي واحــدة مــن 
هــذا  فــي  األمريكيــة  الجامعــات  أفضــل 
المجــال، حيــث تــم االنتهــاء مــن تقديــم 
)182( ســاعة تدريبيــة اســتفاد منهــا 24 
ــزة. ــة وقطــاع غ ــًا فــي الضفــة الغربي طالب

برنامج توظيف الخريجين الفلسطينيين

دعمت مجموعة االتصاالت الفلســطينية 
برنامــج توظيــف الخريجيــن الفلســطينيين 
بالتعــاون مــع اتحــاد أنظمــة المعلومــات 
توفيــر  إلــى  البرنامــج  ويهــدف  “بيتــا”، 
فــرص عمــل وتدريــب وتطويــر مدفوعــة 
مــن  اســتفاد  وقــد  للخريجيــن،  األجــر 

البرنامــج مــا مجموعــه 45 خريجــًا.

مجموعــة  بتنفيــذ  بالتــل  قامــت  وقــد 
مــن األنشــطة والفعاليــات خــالل العــام 
بضــرورة  إيمانهــا  مــن  انطالقــا   ،2015
توجيــه التكنولوجيــا والخدمــات المقدمــة 
لدعــم وتطويــر البيئــة التكنولوجيــة فــي 
فلســطين، وإســهامًا منهــا فــي تنميــة 
وتطويــر المجتمــع الــذي أصبــح معتمــدًا 
علــى التكنولوجيــا بالدرجة الرئيســية، حيث 
تمكنــت بالتــل مــن ترســيخ ثقافــة اإلنترنت 
فــي المجتمــع كأســاس للتطويــر، إلــى 
المشــاريع  مــن  للعديــد  دعمهــا  جانــب 
االســتراتيجية  مــع  المتالئمــة  التنمويــة 
فــي  االجتماعيــة  للمســؤولية  العامــة 

الفلســطينية. االتصــاالت  مجموعــة 

كمــا ســاهمت حضــارة فــي رعايــة أســبوع 
)اكســبوتيك  التكنولوجــي  فلســطين 
2015( والــذي ُأقيــم فــي الضفــة الغربيــة 
كراعــي  تواجــدت  حيــث  غــزة،  وقطــاع 
رســمي مــع شــركات مجموعــة االتصاالت 
وكراعــي  جهــة،  مــن  الفلســطينية 
تكنولوجــي لالكســبوتيك مــن جهــة أخــرى.

برنامج مجموعة االتصاالت للمنح 
الجامعية

 توفــر مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
فــرص تعليــم للطلبــة المتفوقيــن ذوي 
يســتوفون  والذيــن  الماســة،  الحاجــة 
شــروط المنــح الدراســية، مــع االســتمرار 
بتخصيــص جــزء مــن المنحــة للطلبــة ذوي 
األيتــام،  وللطلبــة  الخاصــة  االحتياجــات 
فــرص  توفيــر  أجــل ضمــان  مــن  وذلــك 
متســاوية لمختلــف الشــرائح. كمــا ســعت 
علــى  الطــالب  لتشــجيع  المجموعــة 
الترشــح لتخصصــات تناســب حاجــة ســوق 
العمــل فــي فلســطين، إلعطــاء فــرص 
حيــث  الجــدد،  للخريجيــن  متوازنــة  عمــل 
اســتفاد مــن المنــح الجامعيــة 3,300 طالبًا 
وطالبــة مــن مختلــف التخصصــات، منــذ 
اطــالق البرنامــج فــي العــام 2010. وقــد 
شــهد العــام 2015 تخريــج عــدد إضافــي 
مــن طــالب برنامــج مجموعــة االتصــاالت 
عــدد  إجمالــي  ليصبــح  الجامعيــة  للمنــح 
خريجــي المنحــة 132 طالبــا وطالبــة مــن 

متعــددة. تخصصــات 

وقــد تــم إنشــاء رابطــة خريجــي مجموعــة 
العــام  فــي  الفلســطينية  االتصــاالت 
2014، والتــي تمكنــت فــي العــام 2015 
الطــالب  ألحــد  منحــة  أول  تقديــم  مــن 
الجــدد، األمــر الــذي يعكــس الهــدف مــن 
يجمــع  إطــار  لتشــكيل  الرابطــة  تأســيس 
بيــن الخريجيــن لتبــادل الخبــرات، إضافــة 
إلــى العمــل علــى تخصيص منــح للطالب 

مــن  الماليــة،  المــوارد  تنقصهــم  الذيــن 
أجــل إكمــال دراســتهم، ليواصلــوا مســيرة 
معهــم  المجموعــة  بدأتهــا  كمــا  العطــاء 

الدراســة. ومنحتهــم فرصــة 

مبادرة من طالب إلى طالب

تنفيــذ  االتصــاالت  مجموعــة  واصلــت 
مبــادرة “مــن طالــب إلــى طالــب” التــي 
ــزم  أطلقتهــا فــي العــام 2014، حيــث يلت
مــن  المســتفيدون  الطلبــة  بموجبهــا 
المنــح الجامعيــة بتعليــم عــدد مــن طلبــة 
المتدنــي.  الدخــل  ذوي  مــن  المــدارس 
وتحّفــز هــذه المبــادرة العمــل التطوعــي 
والعطــاء المتبــادل فــي أوســاط الشــباب، 
كمــا يتــم تحفيزهــم مــن خــالل تخصيــص 
تغطية بنســبة 5 % إضافية على النســبة 
وصــل  وقــد  الطالــب.  ألقســاط  الكليــة 
عــدد الطــالب المشــاركين فــي المبــادرة 
بشــكل تراكمــي إلــى 193 طالبــًا، يفيــدون 

856 تلميــذًا مــن المــدارس. 

برنامج ايفاد لمنح الدكتوراه

للســنة  االتصــاالت  مجموعــة  اســتمرت 
الرابعــة علــى التوالــي فــي دعــم برنامــج 
“ايفــاد”، الــذي يقــدم منحــًا دراســية فــي 
لنيــل  بيرزيــت  جامعــة  ألســاتذة  الخــارج 
عــدة  تخصصــات  فــي  الدكتــواره  درجــة 
ذات أولويــة للجامعــة، مثــل: التمريــض، 

والجغرافيــا،  بفروعهــا،  والهندســة 
واإلعــالم، وهندســة الحاســوب، وغيرهــا، 
حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا 
البرنامــج 13 أســتاذًا جامعيــًا، علمــًا أن 7 
محاضريــن مــن الجامعــة قــد أنهــوا دراســة 
الدكتــوراه بتفــوق، وهــم حاليــًا ملتحقــون 
تخصصــات  فــي  التدريســي  بالســلك 
المعلومــات،  تكنولوجيــا  منهــا:  هامــة، 
واإلعــالم،  والجغرافيــا،  والتمريــض، 

الكهربــاء. وهندســة 

برنامج أبجد نت لتوفير خدمة اإلنترنت 
المجانية في المدارس

االتصــاالت  مجموعــة  تحــرص 
الفلســطينية علــى اإلســهام فــي رفــد 
التعليــم المدرســي الكترونيــًا مــن خــالل 
حيــث  مجانــًا،  باإلنترنــت  المــدارس  ربــط 
وزارة  مــع  بالتعــاون  المجموعــة  أطلقــت 
التربيــة والتعليــم العالــي المرحلــة الثانيــة 
مــن برنامــج “أبجــد نــت” والتــي تتضمــن 
الحكوميــة  المــدارس  جميــع  شــبك 
وقــد  مجانــا.  باإلنترنــت  الفلســطينية 
قامــت المجموعــة فــي المرحلــة األولــى 
مدرســة   1000 بربــط  البرنامــج  مــن 
باإلنترنــت مجانــًا فــي العاميــن الفائتيــن، 
هــذا باإلضافــة إلــى االســتمرار بتطويــر 
إلكترونيــًا،  الفلســطينية  المناهــج  كتــب 
فــي  حاســوب  مختبــرات   3 وتجهيــز 
ــر  ــى 13 مختب المــدارس ليصــل عددهــا إل

البرنامــج.  ضمــن 

جهودهــا  المجموعــة  واصلــت  وقــد 
الحثيثــة فــي العــام 2015 ضمــن التوجــه 
المجتمعــي التنمــوي المنظــم، مــن خالل 
تســتهدف  التــي  ومشــاريعها  برامجهــا 

االحتياجــات الطارئــة والملحــة فــي المجتمع 
المجموعــة  تنفــذ  كمــا  الفلســطيني، 
خــالل  مــن  المجتمعيــة،  اســتراتيجيتها 
مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة 
المجتمعية، التي تنفذ برامجها باستهداف 
االســتراتيجية  مــع  تتناســب  قطاعــات 
المجتمعيــة للمجموعــة، وكذلــك تســعى 
شركات المجموعة ضمن برامج مسؤوليتها 
االجتماعيــة، لدعــم الفعاليــات والمبــادرات 
المتنوعة، وغيرها من األنشــطة التي تعزز 
مــن العالقــات االجتماعيــة، والتــي تعكــس 
أثــرًا إيجابيــًا ملموســًا فــي تقــدم المجتمــع 

الفلســطيني.

مستمرون بدعم المجتمع

تســتمر مســيرة مجموعــة االتصــاالت 
للبرامــج  بتطويرهــا  الفلســطينية 
المســتدامة  والمجتمعيــة  التنمويــة 
الراســخة، ضمن إســتراتيجيتها وخططها 
الســنوية، وبالتعــاون مــع ذوي العالقــة 
مــن كافــة القطاعــات، لتحقيــق هــدف 
األســمى،  المجتمعــي  المجموعــة 
واالرتقــاء بحيــاة شــعبنا الفلســطيني.

القطاعــات الحيويــة الهامــة، إضافــة إلــى 
يتالئــم  بمــا  وذلــك  المهمشــة  الفئــات 
الفلســطيني،  المجتمــع  احتياجــات  مــع 
قطــاع  القطاعــات:  هــذه  وتشــمل 
وقطــاع  التكنولوجيــا،  وقطــاع  التعليــم، 
الشــباب،  والقطــاع الصحــي، والقطــاع 
اإلغاثــي، وقطــاع التمكيــن االقتصــادي 

المجتمعيــة. للفئــات 

وتعمــل المجموعــة علــى تنفيــذ برامجهــا 
كل  خــالل  مــن  والتنمويــة  المجتمعيــة 
االجتماعيــة،  المســؤولية  صنــدوق  مــن: 
لتلبيــة  المجموعــة   تخصصــه  الــذي 

المسؤولية االجتماعية
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 Game Jam Palestine دعم مبادرة

دعمت مجموعة االتصاالت الفلســطينية 
الثقافــي  المركــز  مــع  وبالشــراكة 
بعنــوان مبــادرة  الفرنســي  األلمانــي 

أول  عــن  عبــارة  وهــي   ،”Game Jam“
تــم  الفيديــو  أللعــاب  دولــي  أســبوع 
تطويرهــا فــي فلســطين. وتهــدف هــذه 
مهنيــة  مقاربــة  توفيــر  إلــى  المبــادرة 
وتربويــة ومســلية أللعــاب الفيديــو، إلــى 
جانــب دعمهــا لتطويــر مهارات المشــاركين 
األلعــاب،  هــذه  صناعــة  عمليــة  فــي 
الخبــراء  مــن  عــدد  وإشــراف  بمشــاركة 
وقــد  وألمانيــا،  فرنســا  مــن  الدولييــن 
مــن  مشــاركًا   20 المبــادرة  فــي  شــارك 
الضفــة الغربيــة و10 مشــاركين مــن قطاع 
غــزة، حيــث ســيتم اختيــار أفضــل األلعــاب 
المســابقة  فــي  للمشــاركة  المقدمــة 

العالميــة. 

GEW دعم اسبوع الريادة العالمي

االتصــاالت  مجموعــة  شــاركت 
الريــادة  أســبوع  برعايــة  الفلســطينية 
 Global Entrepreneurship العالمــي 
ــر حــدث  ــر أكب ــذي يعتب Week ”GEW” وال
علــى مســتوى العالــم، يجتمــع فيــه عــدد 
كبيــر مــن المفكريــن والمبدعيــن، الذيــن 
يجعلــون مــن أفكارهــم واقعــًا ملموســًا 
االقتصــادي  النمــو  عجلــة  دفــع  بهــدف 

جديــدة. عمــل  فــرص  وخلــق 

العالمــي  الريــادة  أســبوع  شــمل  وقــد 
عــدة  فــي  النشــاطات  مــن  مجموعــة 
اختتامــه  وتــم  وجامعــات،  مؤسســات 
المشــاريع  بيــن  مســابقات  بتنظيــم 
ــي  ــة مســتويات، والت ــى ثالث ــة عل الريادي
كان لهــا االثــر الكبيــر فــي تشــجيع الشــباب 
مجــال  فــي  مشــاريعهم  تطويــر  علــى 
واالتصــاالت. المعلومــات  تكنولوجيــا 

Startup Weekend دعم فعاليات

دعمــت مجموعــة االتصاالت الفلســطينية 
غــزة،  فــي   Startup Weekend فعاليــات
 Gaza Skyوالتي تنظمها مســرعة األعمــال
Geeks . وتســاعد هــذه الفعاليــات أصحــاب 

دعم قطاع الشباب

الشباب ثروة، وثورة
ميخائيل نعيمة

المشاريع الناشئة على مواجهة الكثير من 
التحديــات، بحيــث يقــوم المشــاركون بطــرح 
أفكارهــم وتشــكيل فــرق جماعيــة لتبنــي 
هــذه األفــكار وكيفيــة تطبيقهــا، وإنشــاء 
نمــوذج العمــل فــي 72 ســاعة فقــط، ومن 
ثــم اكتشــاف نقــاط القــوة والضعــف فــي 
المشاريع، ومكامن النجاحات واالخفاقات، 
ليتعلمــوا أساســيات المشــاريع الناشــئة 

الناجحة.

خدمات احتضان المشاريع الصغيرة

تمكنت مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
للعام الثالث على التوالي وبالشــراكة مع 
ــل برنامــج  “منظمــة شــباب الغــد” بتموي
“خدمــات احتضــان المشــاريع الصغيــرة”، 
الدعــم  تقديــم  إلــى  يهــدف  الــذي 
والتدريبــي  واالقتصــادي  االجتماعــي 
تديــره  ســنويًا،  مشــروعًا   30 مــن  ألكثــر 
ســيدات وخريجــات مــن فئــات مجتمعيــة 

دخــل محــدود.  ذات 

دعم مبادرة اإلبداع الفلسطيني

أطلقت مجموعة االتصاالت الفلســطينية 
الفلســطينية  الحاضنــة  مــع  بالشــراكة 
واالتصــاالت  المعلومــات  لتكنولوجيــا 
“بيكتــي”، مبــادرة اإلبــداع الفلســطيني 
والمبدعيــن  للريادييــن  دعمــا   ،”PI2“
القطاعــات  جميــع  فــي  الفلســطينيين 
وتســعى  منهــا.  التكنولوجــي  ســيما 
وتأســيس  ودعــم  الحتضــان  المبــادرة 
ــم حزمــة  شــركات ناشــئة، مــن خــالل تقدي
األعمــال  تطويــر  خدمــات  مــن  متكاملــة 
والتشــبيك والتمويــل، علمــًا يأنــه تقــدم 
للمبادرة العشــرات من الطالب والخريجين 
 10 علــى  اإلختيــار  وقــع  ثــم  والريادييــن، 
لمعاييــر  وفقــًا  احتضانهــا  تــم  مشــاريع 
واجــراءات باشــراف لجنــة فنيــة مختصــة. 
الحــدث  فعاليــات  بدعــم  بالتــل  وقامــت 
العالمي Microsoft Imagine Cup أو كأس 
فلســطين،  فــي  لإلبــداع  مايكروســوف 
فلســطين  جامعــة  فــي  أقيــم  والــذي 
التقنيــة خضــوري، حيــث شــاركت بالتــل في 
لجنــة التحكيــم وقدمــت جوائــز للفائزيــن. 
ــة لحثهــم علــى  ويدعــم هــذا الحــدث الطلب
أجــل  مــن  ومواهبهــم  خيالهــم  توظيــف 
طــرح الحلــول التكنولوجيــة، ويضــم الحــدث 

أكثــر مــن 1,650,000 طالبــًا، وتشــارك فيــه 
أكثــر مــن 190 دولــة حــول العالــم، علمــًا أن 
المجموعــة التــي رشــحت للمشــاركة عربيــًا 
مــن حصــد  تمكنــت  قــد  مــن فلســطين 
ــًا، وتمــت مشــاركتهم  ــة عربي ــة الثاني المرتب

بالحــدث العالمــي ليمثلــوا فلســطين.

كمــا تركــز جــوال علــى رؤيتهــا الرياضيــة، 
واهتمامهــا بقطــاع الشــباب بمــا تعتبــره 
مــن أهــم الجوانــب المتعلقــة بالمســؤولية 
االجتماعيــة، فقــد كانــت الراعــي الحصــري 
لــدوري جــوال لكرة القدم على مدى األعوام 
الخمس الماضية، والراعي الحصري لدوري 
الدرجــة الممتــازة لكــرة الســلة علــى مــدى 
األعــوام الســبع الماضيــة، وهــي بذلــك 
تعتبــر رائــدة العمــل المجتمعــي وصاحبــة 
الشــباب  فئــة  لتطويــر  اإلبداعيــة  الرؤيــة 
والحفاظ عليها. كما قامت جوال بالمشاركة 
بأكبــر عــدد ممكــن مــن الفعاليــات الرياضيــة 
والشــبابية الســتنهاض همــم مؤسســات 
المجتمــع  لتطويــر  المدنــي  المجتمــع 
الفلســطيني، حيــث تمــت رعايــة المنتخــب 
ــم  ــرة القــدم، وت الوطنــي الفلســطيني لك
كبيــرة  وإعالنيــة  إعالميــة  حملــة  إطــالق 
بهــذا الخصــوص تحــت عنــوان “الفدائــي 
دنــا.. ورفــع علمنــا” وبذلــك تكــون جــوال  وحَّ
راعــي المنتخــب الفلســطيني والرياضــة 

الفلســطينية.

وقــد حرصــت حضــارة خــالل العــام 2015 
الفعاليــات  مختلــف  فــي  التواجــد  علــى 
والجامعــات  المــدراس  تنظمهــا  التــي 
نشــاطاتهم  ودعــم  الطلبــة  لمســاندة 
التعليميــة والطالبيــة، حيــث قامــت بدعــم 
فــي  المفتــوح  اليــوم  فعاليــات  ورعايــة 
فــي  والبنــات  للبنيــن  الفرنــدز  مــدارس 
مدينــة رام اللــه، إضافــة إلــى مشــاركتها 
فــي فعاليــات األســبوع التكنولوجــي الذي 
ُأقيــم فــي جامعــة البوليتكنــك فــي مدينــة 
الخليــل، ودعمها لصنــدوق الطالب المحتاج 
فــي الجامعــة كنــوع مــن تقديــم المســاندة 
والدعــم للطلبــة، كمــا تواجــدت حضــارة في 
يــوم التوظيــف الســنوي لكليــة األعمــال 
واالقتصــاد فــي جامعــة بيرزيــت، حرصــا 
منهــا على المشــاركة فــي الفعاليات التي 
تعــد مــن القنــوات الهامــة والتــي تســاهم 
التدريســية  الهيئــات  التواصــل مــع  فــي 
والطــالب. وانطالقــًا مــن تشــجيع حضــارة 

تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
أجــل  مــن  التنمــوي  للقطــاع  اهتمامــًا 
اســتمرت  حيــث  األجــل،  طويــل  دعــم 
2015 بتمويــل  العــام  المجموعــة خــالل 
للدخــل،  المــدرة  المســتدامة  المشــاريع 
والتــي تســاهم فــي اســتمرار الجمعيــات 
بالفئــات  تعنــى  التــي  والمؤسســات 
تقديــم  فــي  وتســاعدها  المهمشــة، 
مــن  والتقليــل  لهــم،  الخدمــات  أفضــل 

دعم القطاع التنموي

عندمــا تثقــف رجــاًل تكون قد ثقفت فــردًا واحدًا، 
وعندما تثقف إمرأه فإنما تثقف عائلة بأكملها 
سقراط

إلــى  إضافــة  التشــغيلية،  المصاريــف 
ــة. ــدي العامل ــر مــن األي ــدد أكب تشــغيل ع

برنامج الحق في حياة كريمة
تميــز برنامــج “الحــق فــي حيــاة كريمــة“ 
فــي العــام 2015 بإدخــال مجموعــة مــن 
العــدوان  جــراء  المتضرريــن  الصياديــن 
علــى غــزة إلــى البرنامــج، إذ تــم تزويدهــم 
بمراكــب جديــدة وإصــالح المتضــررة منهــا 

وتزويدهــم بمعــدات صيــد جديــدة، بهدف 
تمكينهــم اقتصاديــًا وإخراجهــم مــن دائــرة 
البطالــة إلــى دائــرة اإلنتــاج، وقــد بلــغ عــدد 

المســتفيدين 25 صيــادًا.

حيــاة  فــي  “الحــق  برنامــج  اســتمر  كمــا 
كريمــة” بالعمــل علــى توفيــر مصــدر دخــل 
دائــم للعائــالت التــي تعانــي مــن الفقــر، 
مــن خــالل توفيــر مشــاريع صغيــرة لهــا، 

الترفيهيــة والرياضيــة، فقــد  للنشــاطات 
قدمــت رعايتهــا الكاملــة لمخيــم “ميســاء 
اللــه  رام  ســرية  نظمتــه  الــذي  خــوري” 
األولــى فــي مدينــة رام اللــه، بمشــاركة 
نحــو 300 طفــاًل تتــراوح أعمارهم بيــن 12-5 
ســنة. كمــا قامــت حضــارة برعايــة الحفــل 
التكريمــي الــذي أقيــم فــي نــادي الضبــاط 
)األكوافيفــا( فــي غزة، إضافة إلى تســليم 
جوائــز عينيــة فيــه، وذلــك اســتكمااًل للــدور 
الملقــى علــى عاتــق حضــارة فــي دعــم 
كافــة قطاعــات المجتمــع الفلســطيني.  

 2015 العــام  خــالل  ريتــش  حرصــت  كمــا 
علــى تدريــب طــالب فــي مرافقهــا مــن 
خــالل برامــج تدريبيــة مدفوعــة األجــر، ايمانــًا 
عامــة،  المجتمــع  تطويــر  بضــرورة  منهــا 
وفئات الشــباب خاصة،وإكسابهم مهارات 

ــة. ــة فعلي ــرات عملي وخب

وقدمــت بالميديا في العــام 2015 خدمات 
إعالميــة مجانيــة للعديد من المؤسســات، 
للمجتمــع  العــون  يــد  تقديــم  بهــدف 
خــالل  مــن  وذلــك  وتطويــره،  المحلــي 
وتقديــم  التعليميــة  المؤسســات  دعــم 
التدريــب للطلبــة فنيــًا وإعالميــًا، ورفد هذه 
المؤسســات بالمــواد التســجيلية إلنجــاز 
مشــاريع الطلبــة، وتقديــم المســاعدة لهــم 
فــي  بالميديــا  اســتراتيجية  مــع  تماشــيًا 

تطويــر المجتمــع المحلــي.
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حيــث اســتفادت فــي العــام 2015 أكثر من 
50 عائلــة فــي الضفــة وغــزة مــن البرنامــج، 
ليبلغ عدد المستفيدين منذ إطالق برنامج 
الحــق فــي حيــاة كريمــة مــا مجموعــه 250 
عائلــة. وقــد عملــت مجموعــة االتصــاالت 
العائــالت  تشــجيع  علــى  الفلســطينية 
الختيــار مشــاريع متنوعــة وحيويــة، وذات 
فــرص تســويقية منافســة، لكــي تضمــن 
مثــل:  وتوســعته،  المشــروع  ديمومــة 
المنزلــي،  البقــاالت، والفــرش  مشــاريع 
ومحــالت  الســتائر،  وتركيــب  والخياطــة، 
أدوات التطريــز، باإلضافــة إلــى المشــاريع 
الزراعيــة كتربيــة األغنــام والدواجن والبيوت 

البالســتيكية.

دعم وتمكين األسرة الفلسطينية
قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
بتنفيد ورعاية مجموعة من المبادرات التي 
تهــدف إلــى تمكيــن األســرة الفلســطينية، 
أجــل  مــن  الكريــم  العيــش  ســبل  وإيجــاد 
رفــد المجتمــع الفلســطيني بأفــراد منتجين 
قادرين على تعزيز الصمود. فقد استمرت 
المجموعــة بتمكيــن النســاء المهمشــات 
ودعمهــن مــن خــالل تدريبهــن فــي مجاالت 
تطويــر المهــارات اليدويــة باإلضافــة إلــى 
الالزمــة  األساســية  المســتلزمات  توفيــر 
لإلنتــاج، وذلــك إلعطــاء دور مشــارك وفعال 
للمرأة الفلسطينية في المجتمع، وتطوير 
قدراتهــا وإمكانياتهــا، لتتمكــن مــن إيجــاد 
فــرص عمــل، والمســاهمة فــي إحــداث 
المجتمــع. وقــد وصــل عــدد  تغييــر فــي 
النســاء اللواتــي دعمتهــن المجموعــة إلــى 
أكثــر مــن 3,900 امــراة فلســطينية فــي 
مختلــف المحافظــات، ضمــن مؤسســات 

وأطــر نســوية. 

 دعم وتطوير الثقافة والفنون
االتصــاالت  مجموعــة  اســتمرت 
وأولويــة  دور  تعزيــز  فــي  الفلســطينية 
حيــث  التنمويــة،  برامجهــا  فــي  الثقافــة 
دعمــت إقامــة وتنظيــم مهرجان فلســطين 
الدولــي للعــام 2015، والــذي شــاركت فيه 
مجموعــة مــن الفــرق المحليــة والدوليــة 
محافظــات  فــي  عروضــًا  قدمــت  التــي 
والبيــرة،  اللــه  ورام  والخليــل،  جنيــن، 
وحضرهــا أكثــر مــن عشــرة آالف مواطــن. 

االتصــاالت  مجموعــة  رعــت  كمــا 
الفلســطينية مشــروع “ابتســامة فتــاة”، 
الــذي تنفــذه جمعيــة ومركــز أوتــار لإلبــداع 
يهــدف  بحيــث  والثقافــي،  الفنــي 
المشــروع إلــى تدريــب 120 فتــاة وســيدة 

الزجــاج.  علــى  الرســم  كيفيــة 

وكذلــك دعمــت المجموعــة مؤسســة نوى 

“هنــا  برنامجهــا  فــي  الثقافيــة  للتنميــة 
القــدس” الــذي قامــت بعرضــه فــي عــدة 
محافظــات بهــدف نشــر التوعيــة، وحمايــة 
والموســيقي  الثقافــي  المــوروث 

الفلســطينيين. للفنانيــن 

االتصــاالت  مجموعــة  ودعمــت 
الفلســطينية مســرح وســينماتك القصبة 
فــي جولــة عرضــه لمســرحية “رجــال فــي 
ــل الشــباب  ــي قدمهــا لجي الشــمس” الت
فــي المناطــق الريفيــة والمهمشــة مــن 

الوطنيــة.  التوعيــة  نشــر  أجــل 

الثقافيــة  المؤسســات  عــدد  بلــغ  وقــد 
دعــم  مــن  اســتفادت  التــي  والفنيــة 
ــة االتصــاالت الفلســطينية فــي  مجموع
 30 عــن  يزيــد  مــا  الماضيــة،  الســنوات 
مؤسســة ثقافيــة وفنيــة، حيــث وفــرت 
إلنتــاج  الــالزم  الدعــم  المجموعــة  لهــم 
أعمــال جديــدة، وتطويــر مهــارات وقــدرات 
القطــاع.  هــذا  فــي  العامليــن  وأدوات 

عمــل  يــوم  برعايــة  ريتــش  قامــت  وقــد 
ــل  ــوم األرض لتفعي تطوعــي بمناســبة ي
انتمــاء العاملين والمتطوعين والمتدربين 

فــي ريتــش مــع مجتمعهــم المحلــي.

لمؤسســة  بالميديــا  دعــم  إلــى  إضافــة 
Grind فــي تصويــر مؤتمراتهــا لتشــجيع 

الشــركات الناشــئة فــي فلســطين.

دعم القطاع الصحي
تتلخــص إنجــازات المجموعــة خــالل العــام 
2015 فــي مجــال القطــاع الصحــي بدعــم 
تغطيــة  خــالل  مــن  جهــة  مــن  األفــراد 
ــر العالجــات  إجــراء عمليــات جراحيــة وتوفي
واألدويــة لهــم مما ســاهم فــي التخفيف 
مــن معاناتهــم وآالمهــم. مــن جهــة اخــرى، 
مشــاريع  بتمويــل  المجموعــة  قامــت 
تخــدم القطــاع الصحــي مــن خــالل دعــم 
الربحيــة  غيــر  والمؤسســات  الجمعيــات 
التــي تقــدم الخدمــة ألفــراد المجتمــع في 
المناطق النائية المهمشــة بشــكل خاص، 
العيــادات  تجهيــز  تمويــل  يشــمل  بمــا 
الطبيــة وإنشــاء وتطويــر المستشــفيات 
ــة وذلــك بأقامــة أقســام  ــز الصحي والمراك
األجهــزة  وتوفيــر  متخصصــة،  ووحــدات 
والمعــدات الطبيــة بهــدف مســاعدة هــذه 
المؤسســات لخدمــة المرضــى للحصــول 
علــى التشــخيص المناســب، إضافــة إلــى 
وتوفيــر  جراحيــة  عمليــات  إجــراء  تغطيــة 
الطارئــة،  للحــاالت  والعالجــات  األدويــة 
المســاندة  الطبيــة  األجهــزة  وتوفيــر 
المحــدود،  الدخــل  ذوي  للمرضــى 
االتصــاالت  مجموعــة  تمكنــت  حيــث 

مــن   2015 العــام  خــالل  الفلســطينية 
دعــم إجــراء 100 عمليــة عيــون ليبلــغ عــدد 
المرضــى المســتفيدين 300 مريضــًا منــذ 
العــام 2013. كمــا ســاهمت المجموعــة 
فــي نشــر التوعيــة الصحيــة عــن طريــق 
الشــراكة مــع عــدة مؤسســات فــي تنفيــذ 

النشــاطات.  هــذه 

كمــا ســاهمت بالميديــا بصــورة مباشــرة 
ــة عــن  ــاج فيلــم خــاص وبتكلفــة مجاني بإنت
جهــود وفــد طبــي فــي إجــراء عمليــات 
الشــفة األرنبيــة فــي فلســطين بتنظيــم 
.UPA )United Palestinian Appeal( مــن

صندوق األمل لغزة بالتعاون مع برنامج 
UNDP األمم المتحدة اإلنمائي

ضمــن  االتصــاالت  مجموعــة  قامــت 
مشــروع “صنــدوق األمــل لغــزة” بتقديــم 
دعــم لقطاع الصحــة، وذلك بتوفير اللوازم 
الطبيــة وغيــر الطبيــة لمستشــفيات قطــاع 
غــزة ضمــن اتفاقيــة تعــاون مــع برنامــج 

.)UNDP( األمــم المتحــدة اإلنمائــي

ويهــدف هــذا المشــروع إلــى دعــم قطــاع 
الصحــة فــي غــزة لتوفيــر بعــض احتياجاتهــا، 
حيــث ســاهم المشــروع أيضــا فــي زيــادة 
قــدرة الخدمــات العامــة علــى االســتجابة 
للطلبــات الصحية المتزايدة في قطــاع غزة.

وقــد عملــت المجموعــة علــى توفيــر دعــم 
المــواد  مــن  نــوع   18,721 يقــارب  بمــا 
الطبيــة وغيــر الطبيــة التــي تــم شــراؤها 
غــزة،  فــي  للمستشــفيات  وتســليمها 
المعــدات واللــوازم  إلــى توفيــر  إضافــة 
الطبيــة التاليــة: األدويــة المثبطــة للمناعــة، 
وأدويــة الهيموفيليــا، ومرشــحات غســيل 
الكلــى، وأدويــة فيــروس نقــص المناعــة 
 ،Cو B ــد البشــرية، وعالجــات التهــاب الكب
بالرنيــن  والتصويــر  اختبــار،  ومجموعــات 
المغناطيســي )MRI(. كمــا تــم أيضًا توفير 
اإلمــدادات الغذائيــة للمرضــى، بمــا فــي 
ذلــك الوجبــات اليوميــة فــي مستشــفى 
الشــفاء لمــدة ســتة أشــهر ونصــف بمــا 
إلــى  إضافــة  وجبــة(،   184,034( يعــادل 
كبيــر  لعــدد  الوقــود  إمــدادات  توفيــر 
إلــى جانــب  القطــاع،  مــن مستشــفيات 
مــواد  تشــمل  ضروريــة  أخــرى  إمــدادات 

والمالبــس. والمنشــورات،  التنظيــف، 

دعم القطاع اإلغاثي 

القطاعــات  مــن  اإلغاثــي  القطــاع  يعتبــر 
ومــوارد  جهــدًا  المجموعــة  توليهــا  التــي 
بسبب الحاجة الحقيقية التي تعاني منها 
هــذه الفئــة، ففيمــا يخــص األفــراد فــي 

المناطــق المهمشــة، قامــت المجموعــة 
بمبــادرات موجهــة لألســر والنســاء األقــل 
حظــًا، مــن خــالل دعمهــم ماديــًا وتقديم ما 
يلزم لضمان توفير االحتياجات األساســية 
لهــم. واســتكماال لإلنجــازات فــي مجــال 
المجموعــة  قامــت  اإلغاثــي،  القطــاع 
الجمعيــات  بدعــم   2015 العــام  خــالل 
خــالل  مــن  الربحيــة  غيــر  والمؤسســات 
تمويــل مشــاريع تطويريــة وتجهيــز أقســام 
والجمعيــات،  المؤسســات  هــذه  فــي 
خاصــة التــي توفــر بيوتــًا إيوائيــة لصالــح 
دعــم  جانــب  إلــى  والمســنين،  األيتــام 
مجموعــة كبيــرة مــن المؤسســات التــي 
الخاصــة، مــن  بــذوي االحتياجــات  تعنــى 
لهــم  الكهربائيــة  الكراســي  توفيــر  خــالل 
فــي  كرســيًا   100 عددهــا  بلــغ  والتــي 
العــام 2015، إضافــة إلــى تركيــب أطــراف 
صناعية تســاعدهم على ممارســة حياتهم 
اليوميــة، كمــا ســعت المجموعة لالهتمام 
خــالل  مــن  لهــم  المســاندة  بالوســائل 
ــل وموائمــة  دعــم وتمويــل مشــاريع تأهي
المبانــي لتكــون أكثــر مالئمة لمن يســكنها 
ويســتخدمها، أمــاًل فــي النهــوض فــي 

أدائهــم وتوفيــر فــرص أفضــل لهــم.
االتصــاالت  مجموعــة  قدمــت  كمــا 
المســاعدات الماليــة خــالل العــام 2015 
لمــا مجموعــه 24 موظفــًا مــن موظفيهــا 
االجتماعيــة  الرعايــة  صنــدوق  ضمــن 
المخصــص لمســاعدة الموظفيــن فــي 
ــار أو  حــاالت خاصــة تشــمل هــدم أو انهي
حــرق منــزل الموظــف، وكذلــك المســاعدة 
فــي  وأبنائــه  الموظــف  تعليــم  فــي 
المــدارس، والمعاهــد، والجامعــات التزاما 
يمــررون  الذيــن  موظفيهــا  بنجــدة  منهــا 

اإلغاثــة. تســتدعي  إنســانية  بحــاالت 

وقــد انتهجــت جــوال منحــًا جديــدًا لخطتهــا 
الخاصــة بالمســؤولية االجتماعيــة للعــام 
باســتهدافها  امتــازت  والتــي   ،2015
لشــرائح المجتمــع الفلســطيني، خاصــة 
فيمــا يتعلــق بالقضايــا اإلنســانية، فمثــاًل 
كانــت حاضــرة بقــوة خــالل شــهر رمضــان 
شــوارع  وجابــت  العــام،  لهــذا  المبــارك 
مختلفــة،  بفعاليــات  والقطــاع  الضفــة 
التــي  “المولــد”  فعاليــة  تنظيــم  مثــل 
لمدينــة  القديمــة  البلــدة  روح  جســدت 
فعاليــات  مــن  تضمنتــه  ومــا  القــدس، 
ممتعــة ومســلية لجميــع أفــراد العائلــة، 
مــن  كبيــر  عــدد  تنظيــم  إلــى  إضافــة 
األنشــطة المجتمعيــة المتعــددة كتوزيــع 
آالف األرصــدة المجانيــة لــزوار المســجد 
آالف  وتوزيــع  المبــارك،  األقصــى 
الــدوالرات ضمــن البرنامــج التلفزيونــي 
“عشــرة خيــر”، وكذلــك حرصــت الشــركة 
مــن  حظــًا  األقــل  العائــالت  دعــم  علــى 

االستدامة
تلتــزم مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
بالمســاهمة فــي التنميــة االقتصاديــة، 
مــن خــالل التعاون مــع مجتمعها الداخلي 
ــط، أمــاًل فــي  ــي المحي والمجتمــع المحل
الحيــاة  المســاعدة علــى تحســين جــودة 
والحــد مــن التحديــات التنمويــة كالفقــر، 
الوعــي  مســتويات  وتدنــي  والبطالــة، 
الســنوات  يشــمل  إطــار  ضمــن  وذلــك 

الحاليــة ويمتــد إلــى المســتقبل.

علــى  اإليجابــي  للتأثيــر  ســعيها  وفــي 
المجتمــع، لــم تقتصــر أهــداف مجموعــة 
محــور  علــى  الفلســطينية  االتصــاالت 
محــاور  إلــى  تعدتــه  بــل  االجتماعيــة، 
المجموعــة  تكتفــي  فلــم  المســؤولية. 
بمبــادرات خدمــة المجتمــع ورعاية المحافل 
والمســاهمات الخيريــة، وتعمــدت ســلك 
نهــج ذي بعــد اســتراتيجي أوســع فيمــا 
االســتراتيجيات  نحــو  الحــراك  يشــمل 
مــع  والتعــاون  المســتدامة،  الوطنيــة 
القطاع العام لمعالجة التحديات التنموية، 
وتحويل االســتدامة ومســؤولية الشركات 
مــن فكــرة نظريــة إلــى واقــع تطبيقــي، 
تعامالتهــا  فــي  المجموعــة  تجســده 
مــع جميــع أصحــاب المصالــح المعنييــن 
والموظفيــن،  المشــتركين،  يضــم  بمــا 
والجهــات  والمورديــن،  والمســاهمين، 
الرقابيــة، ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
والمحيــط العــام. وقــد نجحــت المجموعــة 
خــالل العــام 2015 مــن تحقيــق اإلنجــازات 
نحــو  باســتراتيجيتها  المرتبطــة  التاليــة 

االســتدامة:
تجديــد شــركة جــوال لشــهادة جــودة  «

 ،)ISO14001( العالميــة  البيئــة  إدارة 
الجــودة  لشــهادة  ريتــش  وشــركة 
بحمايــة  الخاصــة   )ISO27001(

وأمنهــا. المعلومــات 
مواصلة االلتزام بالبنود المنصوص  «

تلتــزم  كمــا  الترخيــص  فــي  عليهــا 
بالقوانيــن ســارية المفعــول.

إلــى  « االســتدامة  مفهــوم  تحويــل 
المتعامليــن  لــدى  راســخة  ثقافــة 

تبنيهــا  خــالل  مــن  المجموعــة  مــع 
هــذا  تدعــم  وبرامــج  لسياســات 

لتوجــه. ا
المجتمــع  « احتياجــات  استشــعار 

التنمويــة مــن خــالل وســائل عــدة، 
مــع  المباشــر  التواصــل  أهمهــا 

المجتمعيــة. الشــرائح  مختلــف 
التركيــز علــى أهميــة الحفــاظ علــى  «

البيئــة والمــوارد الطبيعيــة في كل ما 
تقــوم بــه المجموعــة مــن أعمــال.

تخصيــص جــزء من الموازنة الســنوية  «
لتطوير الموارد البشــرية.

أخالقيــات  « فــي  منهجيــة  إتبــاع 
المهنــة واالمتثــال تتجــاوز االلتزامــات 

القانونيــة.

تقريــر االســتدامة: المبــادرة العالمية 
االســتدامة  تقريــر  تعتمــد  للتقاريــر 
االتصــاالت  بمجموعــة  الخــاص 

لفلســطينية ا

االتصــاالت  مجموعــة  يســر 
صــدور  عــن  اإلعــالن  الفلســطينية 
تقريــر االســتدامة والــذي تــم اعتمــاده 
مــن قبــل المبــادرة العالميــة للتقاريــر 
مــن  الثانــي  تشــرين  فــي    “GRI“
عمليــة  بعــد  وذلــك   2015 العــام 
تدقيــق مــن قبــل طــرف ثالــث للتأكــد 
المبــادرة  مــن مطابقتــه لمتطلبــات 
تقديــم  وقبــل  للتقاريــر.  العالميــة 
علــى  المجموعــة  حرصــت  التقريــر، 
بتضميــن  تتعلــق  تحضيــرات  إجــراء 
بشــركات  خاصــة  معلومــات 
المجموعــة )بالتــل، جــوال، حضــارة، 
الســنوات  عــن  بالميديــا(  ريتــش، 
القطاعــات  الســابقة ضمــن  األربــع 
والبيئيــة  واالقتصاديــة  المجتمعيــة 
الالزمــة. ويعكــس هــذا التقريــر التزام 
مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
مســؤولة  بصــورة  أعمالهــا  بتنميــة 
مــن  عــدد  خــالل  مــن  ومســتدامة، 
تبــرز  التــي  الواقعيــة،  النمــاذج 
الجهــود التــي تبذلهــا المجموعــة في 
المســتويين  علــى  التطــور  ســبيل 
االقتصــادي واالجتماعــي، وحمايــة 
المــوارد الطبيعيــة، وتطويــر وحمايــة 
ــال  المــوارد البشــرية، لتضمــن لألجي
آمالهــا  تحقيــق  إمكانيــة  القادمــة 
المعيشــية،  مســتوياتها  وتحســين 
ولتتمكــن المجموعــة وشــركاتها مــن 
ــًا مهمــًا  ــاح فــي أن تبقــى مكّون النج
ضمــن نســيج المجتمع الفلســطيني 

الــذي تعمــل فيــه وتنتمــي إليــه.

خــالل توزيــع الطــرود الغذائيــة عليهــا خــالل 
المبــارك. رمضــان  شــهر 

 2015 العــام  فــي  ريتــش  ســعت  وقــد 
إلــى زيــادة نســبة الموظفيــن مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة ضمــن كوادرهــا، بمــا 
يتماشــى واســتراتيجيتها الخاصة بالتنمية 
المجتمعيــة وتكثيــف الجهــود اإلنســانية 

تجــاه المجتمــع المحلــي.
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االتصــاالت  مجموعــة  تســعى 
الفعلــي  التطبيــق  إلــى  الفلســطينية 
لمفهــوم الحوكمــة وتحويلــه مــن فكــرة 
االلتــزام  خــالل  مــن  عملــي  مبــدأ  إلــى 
التــي  واإلجــراءات  القواعــد  بمجموعــة 
حوكمــة  قواعــد  مدونــة  عليهــا  تنــص 
إضافــة  فلســطين،  فــي  الشــركات 
الصــادرة  والتعليمــات  األنظمــة  إلــى 
المــال  رأس  ســوق  هيئــة  مــن  كل  عــن 
فلســطين.  وبورصــة  الفلســطينية 

حــرص  الحوكمــة  تطبيــق  أســس  ومــن 
إدارة المجموعــة علــى تنظيــم العالقــات 
ــة،  ــن مجلــس اإلدارة، واإلدارة التنفيذي بي
المصالــح  وأصحــاب  والمســاهمين، 
االخريــن، وكذلــك المســؤولية االجتماعيــة 
المجموعــة  تهتــم  حيــث  والبيئيــة. 
يتــم  الــذي  باألســلوب  رئيســي  بشــكل 
ووضــع  عليهــا،  والرقابــة  إدارتهــا  فيــه 
التــي  األهــداف  ورســم  السياســات 
تتفــق ومصلحــة المســاهمين وأصحــاب 
كالمشــتركين  اآلخريــن،  المصالــح 
ذلــك  ويتــم  والدائنيــن.  والموظفيــن 
العالقــات  فــي  المســاءلة  خــالل  مــن 
بيــن اإلدارة التنفيذيــة ومجلــس اإلدارة، 
والمســاهمين،  اإلدارة  مجلــس  وبيــن 

االتصــاالت  مجموعــة  تعــد 
المنشــآت  مــن  الفلســطينية 
التــي  البــارزة  الفلســطينية 
يخــص  فيمــا  اشــواطًا  قطعــت 
الحوكمــة، ومــا يتبعهــا مــن إرســاء 
الرشــيد  التعامــل  لقواعــد  متيــن 
والشــفافية والعــدل، إضافــة إلــى 
الشــخصية  المصالــح  عــن  الترفــع 
فــي ســبيل المصلحــة العامــة بيــن 
اإلدارة والمســاهمين والموظفيــن 
وتهــدف  العالقــة.  ذات  والجهــات 
التزامهــا  خــالل  مــن  المجموعــة 
بأســس الحوكمــة إلــى رفــع الكفــاءة 
فــي العمــل وتحقيــق الربــح والنمــو 
المســتدام، األمــر الــذي يعــزز ثقــة 
الجمهــور بمجلــس اإلدارة، واإلدارة 
التنفيذيــة ويســهم في اســتقطاب 
نســبة أكبــر مــن االســتثمارات فــي 
لهــذه  تبعــًا  أنــه  علمــًا  األصــول، 
الثقــة تعــي مجموعــة االتصــاالت 
حجــم  ارتفــاع  الفلســطينية 
المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا 
لخدمــة المجتمــع، لتكــون المحصلــة 

االطــراف. لــكل  ربحــًا  النهائيــة 

وبيــن مجلــس اإلدارة والجهــات األخــرى 
ذات العالقــة، وتعزيــز المســؤولية بمــا 
تقتضيــه مــن حيــث الفصــل الواضــح فــي 
المهــام وتفويــض الصالحيــات، إضافــة 
واالفصــاح  الشــفافية  مبــدأ  اتبــاع  إلــى 
عــن األمــور الماليــة وغيــر الماليــة، بشــكل 
يمكــن المســاهمين والجمهــور مــن تقييم 

أدائهــا. ومســتوى  الشــركة  وضــع 

سوق األوراق المالية الفلسطيني

فــي  الماليــة  األوراق  قطــاع  نشــأ 
العام 1995 بموافقــة  فــي  فلســطين 
وبــدأ  الفلســطينية،  الوطنيــة  الســلطة 
خــالل  الســوق  فــي  الفعلــي  التــداول 
مجموعــة  وفــق  وذلــك   ،1997 العــام 
مــن األنظمــة والتعليمــات التــي وضعهــا 
الماليــة  لــألوراق  فلســطين  ســوق 
لتنظيــم عمــل قطــاع األوراق الماليــة فــي 
فلســطين، إضافــة إلــى اســتخدام أحــدث 
األنظمــة االلكترونيــة للرقابــة والتــداول 
الماليــة  األوراق  وتحويــل  والتســوية 
آنــذاك. وخضعــت الســوق لرقابــة وزارة 
تأسيســها  منــذ  الفلســطينية  الماليــة 
حتــى العام 2005 الــذي شــهد تأســيس 
هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطيني، 
الماليــة  األوراق  بقانونــي  والعمــل 
رقم “12” الــذي تــم إصــداره فــي العــام 
2004، وقانــون هيئــة ســوق رأس المــال 

.2004 رقم “13” لســنة 

هيئة سوق رأس المال

المــال  ســوق رأس  هيئــة  تأسســت 
الفلســطينية اســتنادًا إلــى المــادة رقــم 
ــة ســوق رأس المــال  ــون هيئ )2( مــن قان
رقــم )13( لســنة 2004، لكــي تمثل الجهة 
علــى  والمراقبــة  والمشــرفة  المنظمــة 
الماليــة  األوراق  قطاعــات  مــن  كل  أداء 
والتأجيــر  العقــاري  والرهــن  والتأميــن 
وذلــك  فلســطين،  فــي  التمويلــي 
والتعاميــم  القــرارات  إصــدار  خــالل  مــن 
عمــل  لتنظيــم  يلــزم  بمــا  والتشــريعات 
المتعامليــن  مصالــح  وحمايــة  الســوق 
فيــه. وفيما يتعلق بتنظيــم قطاع األوراق 
الهيئــة  حرصــت  فقــد  خاصــة،  الماليــة 
علــى الرقابــة واإلشــراف علــى اإلصــدار، 
وتحديــد  والتراخيــص،  واإلفصــاح، 
عمــوالت التــداول، إضافــة إلــى االكتتــاب 
زيــادة  أو  اإلدراج،  أو  الثانــوي،  أو  العــام 
رأس المــال وغيرهــا، فيمــا يضمــن تنظيم 
والشــركات  فلســطين،  بورصــة  عمــل 
المدرجــة، والشــركات األعضــاء، وصناديق 

فلســطين. فــي  العاملــة  االســتثمار 

بورصة فلسطين

تعمــل بورصــة فلســطين تحــت إشــراف 
الفلســطينية،  المــال  رأس  ســوق  هيئــة 
طبقــًا لقانــون األوراق الماليــة رقــم )12( 
ــة  ــر بيئ ــث تســعى لتوفي لســنة 2004، حي
والشــفافية  بالعدالــة  تتســم  اســتثمارية 
والكفــاءة وتتســق مــع أفضــل الممارســات 
العالميــة. وتهــدف البورصــة إلــى توفيــر 
المســتثمرين  لخدمــة  آمنــة  تــداول  بيئــة 
والمحافظــة علــى مصالحهــم، إضافة إلى 
نشــر الوعــي االســتثماري لــدى المجتمــع 
الهيئــات  مــع  العالقــة  وتعزيــز  المحلــي 
والمؤسســات المالية المحلية واإلقليمية 
االســتثمارات  تطويــر  وكذلــك  والدوليــة، 
لوضــع  األجنبــي  المــال  ورأس  المحليــة 
االســتثمار  خارطــة  علــى  فلســطين 

العالمي.   

االلتزام باإلفصاح

تقتضيــه  مــا  بحســب  اإلفصــاح  يعــد 
والتعليمــات  واألنظمــة  القوانيــن 
بهــا  تلتــزم  التــي  الركائــز  مــن  النافــذة 
مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية. وال 
يقتصــر اإلفصــاح علــى البيانــات الماليــة 
الســنوية، بــل يشــمل العديــد مــن األمور 
عنهــا،  يجــب اإلفصــاح  التــي  والبيانــات 
الــدوري  ســواء فيمــا يتعلــق باإلفصــاح 
عــن البيانــات الماليــة، ومواعيــد وقــرارات 
وتــداول  اإلدارة،  مجلــس  اجتماعــات 
التقريــر  يتضمنــه  ومــا  المطلعيــن، 
الســنوي مــن بنــود إلزاميــة، إضافــة إلــى 
أيــة معلومــات يتوجــب اإلفصــاح عنهــا 
كل فتــرة زمنيــة معينــة )ســنويًا، نصــف 
ســنويًا، ربعيــًا(، أو اإلفصــاح غيــر الــدوري 
عــن األمــور الجوهريــة التي مــن المحتمل 
أن تؤثــر علــى ســعر الســهم ســواء أكانــت 
ماليــة أو إداريــة أو توقعــات مســتقبلية 
وذلــك إلتاحــة المجــال ألصحــاب العالقــة 
الخارجيين، كالمســاهمين والمستثمرين، 
والدائنيــن، التخــاذ أيــة قــرارات بنــاء علــى 
مــا يســتجد مــن أحــداث ونتائــج، وللحفــاظ 
علــى صــورة المجموعــة وعالقتهــا مــع 
جميــع المتعامليــن معهــا، بحيــث تكــون 
قائمــة علــى المصداقيــة والحــرص علــى 
وطبقــًا  المشــتركة.  المصالــح  تحقيــق 
للقانــون تتســلم الهيئــة والبورصــة هــذه 
الموقــع  علــى  وتعــرض  اإلفصاحــات 
تتــم  كمــا  بهمــا،  الخــاص  اإللكترونــي 
اإلشــارة إلــى بعــض هــذه اإلفصاحــات 

فــي الصحــف اليوميــة المحليــة.

أو  الرئيســية  القانونيــة  اإلجــراءات 
القضايــا التــي تكــون الشــركة طرفــًا 

فيهــا
تــم تــداول خبــر يخــص شــركة االتصــاالت 
الفلســطينية فــي وســائل اإلعــالم يتعلــق 
بخبــر عــن قضيــة بيــن شــركة االتصــاالت 
مشــتركيها  وأحــد  بالتــل   – الفلســطينية 
بالهاتــف  االشــتراك  رســوم  بخصــوص 
الثابــت. وبهــذا الخصــوص، فقــد أصــدرت 
محكمــة النقــض الموقــرة قــرارًا تفســيريًا 
بهــدف  وذلــك   ،2016/01/03 بتاريــخ 
توضيــح قرارها الصادر بتاريــخ 2015/11/16 
بخصوص رســم اشــتراك أحد المشــتركين، 
والــذي أوضحــت بموجبــه األمــور التاليــة:

ــخ  « إن قــرار محكمــة النقــض الصــادر بتاري
خاصــة  حالــة  عالــج  قــد   2015/11/16
ومنفــردة للمشــترك المدعــي فــي تلــك 

تحديــدًا. الدعــوى 
أوضحــت محكمــة النقــض فــي قرارهــا  «

أن  ثبــوت  حــال  فــي  أنــه  التفســيري 
رســوم االشــتراك بــدل الخدمــات التــي 
تقدمهــا بالتــل، وليســت رســومًا رســمية 
أو حكوميــة، وبالتالــي فإنهــا ال تخضــع 
المذكــورة، والتــي  الدســتورية  للقاعــدة 
تبين أن فرض الضرائب العامة والرسوم 
بالذكــر  والجديــر  بقانــون،  إال  يكــون  ال 
فــي هــذا الجانــب أن وزارة االتصــاالت 
وتؤكــد  أكــدت  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
دائمــًا أن رســوم االشــتراك هــي إيــراد 
حكوميــة،  رســومًا  وليســت  للشــركة، 
وعــززت ذلــك بكتــاب رســمي صــدر عــن 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزيــر  معالــي 
المعلومــات يؤكــد فيــه أن هــذه الرســوم 
رســومًا  وليســت  للشــركة  إيــراد  هــي 
حكومية أو رســوم دولة أو تَورد لخزينتها، 
وإنمــا هــي جــزء مــن التعرفــة الهاتفيــة 

مقابــل خدمــات تقدمهــا بالتــل.
المذكــورة  « القضيــة  فــإن  عليــه،  وبنــاًء 

والتــي تــم بموجبهــا تعويــض المشــترك 
مبلــغ 87.0 شــيكل فقــط أي مــا يعــادل 
قضيــة  هــي  إنمــا  أردنــي،  15.6دينــار 
وإن  معيــن،  بمشــترك  خاصــة  عاديــة 
الوضــع القانونــي للشــركة ســليم بهــذا 

الخصــوص.

ليســت هنــاك أيــة قضايــا ترتــب التزامــات 
جوهرية مالية متوقعة على الشــركة حتى 
أخــرى  قضايــا  2015/12/31.هنــاك  تاريــخ 

ذات طابــع غيــر جوهــري.
إســم الطــرف ذي العالقــة الذي يكون 
مدينــًا للمجموعــة أو منتفعــًا مــن أيــة 
ضمانــة تزيــد قيمتهــا عــن خمســة 

ــدء 2015 ــذ ب ــي من ــار أردن آالف دين
توجــد معامــالت مــع جهــات ذات عالقــة تم 
تفصيلهــا فــي البيانــات الماليــة المدققــة 

مــن خــالل إيضــاح رقــم 35.

إفصاحات قانونية

السيطرة على الشركة 
ال يوجــد جهــة معينــة تمتلــك أغلبيــة األوراق 
الماليــة لالتصــاالت الفلســطينية، أو لهــا 
أغلبيــة حقــوق التصويــت، أو لديهــا القــدرة 
علــى تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة يمثلــون 
أغلبيــة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة، مــع 
مراعاة مســاهمة شــركة فلســطين للتنمية 
واالســتثمار المســاهمة المحــدودة )باديكــو( 
وشــركة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني 
كمــا تمــت اإلشــارة إليــه فــي البنــد الــذي 
نســبة  تزيــد  الذيــن  المســاهمين  يوضــح 
مساهمتهم عن 5 %من األسهم المدرجة.
عقود وصفقات ألطراف ذات صلة

لم تعقد مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
أيــة مشــاريع أو عقــودًا أو ارتباطــات خــالل 
العــام 2015 بالمعنــى المقصــود أعــاله، 
مــع مراعــاة االرتباطــات ذات الطبيعــة الفنية 
والتشــغيلية مــا بيــن شــركات المجموعــة 
والشــركات الحليفــة والتــي تــم اإلفصــاح 
عنهــا مــن خــالل البيانــات الماليــة المدققــة.

ملكيــة أقرباء مجلــس اإلدارة واإلدارة 
التنفيذية

تحــرص مجموعة االتصاالت الفلســطينية 
تــداول  عــن  اإلفصــاح  يتــم  أن  علــى 
عالقــات  إدارة  خــالل  مــن  المطلعيــن 
المســتثمرين وكذلــك مــن خــالل شــركات 
الوســاطة التــي تديــر عمليــات التــداول، 
التزامــًا منهــا بقانــون اإلفصــاح الســاري.

ــن  ــة أو المصاهــرة بي عالقــات القراب
مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة

أو مصاهــرة  قرابــة  عالقــة  أي  توجــد  ال 
مــن الدرجــة األولــى بيــن أعضــاء مجلــس 

التنفيذيــة. اإلدارة  وموظفــي  اإلدارة 
إشهار إفالس أي من أعضاء مجلس 

اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية 
لــم يتــم إشــهار إفــالس أي عضــو مجلــس 

ــًا مــن موظفــي اإلدارة  ــي، أو أي إدارة حال
التنفيذيــة، كمــا لــم تصــدر أيــة دعــوى أو 
ــة أي منهــم بمــا فــي ذلــك أي  حكــم بإدان
قــرار بمنــع أي منهــم مــن القيــام بأعمــال 
إداريــة أو مــن ممارســة نشــاطات معينــة، 
وذلــك خالل الســنوات الخمــس الماضية.

رواتب ومنافع أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية

بلغــت رواتــب ومنافــع اإلدارة العليــا للعام 
2015 مــا مجموعــه 2,179 مليــون دينــار 
و211   األجــل  قصيــرة  كمنافــع  أردنــي 
ألــف دينــار أردنــي كمنافــع طويلــة األجــل 
اردنــي  دينــار  الــف   379 مبلــغ  تشــمل 

كمنافــع مجلــس ادارة الشــركة.

عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

بنــود  مــن  أي  إلــى  اإلشــارة  تتــم  لــم 
الشــركة  بيــن  المبرمــة  العمــل  عقــود 
ــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي  وبي
اإلدارة التنفيذيــة، علمــًا بــأن عقود المدراء 

المــدة. محــددة  غيــر  التنفيذييــن 

عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

ال يوجــد أيــة عقــود عمــل مبرمــة مــا بيــن 
أمــا  اإلدارة.  مجلــس  وأعضــاء  المجموعــة 
عقــود  فــإن  التنفيذيــة  اإلدارة  بخصــوص 
العمــل ال تنــص علــى أي إعفــاء أو تحديــد 
للمسؤولية، مع مراعاة أن الرئيس التنفيذي 
للمجموعــة هــو عضــو مجلــس إدارة حالــي.

إختالف البيانات عن البيانات األولية
ال يوجــد اختالفــات بيــن البيانــات الماليــة 

الختاميــة. والبيانــات  األوليــة 

عمار العكر - الرئيس التنفيذي، مجموعة االتصاالت الفلسطينية
شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة )باديكو(
شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو(

معن ملحم – مدير عام شركة بالتل
شركة مطاحن القمح الذهبي

البنك الوطني
عبد المجيد ملحم – مدير عام شركة جوال

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي
رامي شمشوم – مدير عام شركة حضارة 

شركة مطاحن القمح الذهبي
سالمة خليل – رئيس اإلدارة المالية، مجموعة االتصاالت الفلسطينية

البنك الوطني
عماد اللحام – مدير إدارة العالقات العامة، مجموعة االتصاالت الفلسطينية

بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل العقارات 

المراكــز القياديــة التــي يشــغلها حاليــًا كاًل مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء 
اإلدارة التنفيذيــة لــدى أيــة شــركة أخــرى مدرجــة فــي بورصــة فلســطين: 



التقرير السنوي
2015

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
6263

عضوية مجلس اإلدارة

ينــص عقــد التأســيس لشــركة االتصاالت 
ــى  ــه يجــب أن يتول ــى أن الفلســطينية عل
إدارة الشــركة المســاهمة العامــة مجلــس 
ــه عــن خمســة،  إدارة ال يقــل عــدد أعضائ
وال يزيــد علــى أحــد عشــر، تماشــيُا مــع 
فــي  بهــا  المعمــول  الحوكمــة  قواعــد 
فلســطين التــي تقتضــي أيضــًا أن تعبــر 
ــع رأس  ــة المجلــس عــن نســبة توزي تركيب
مجلــس  لعضويــة  يشــترط  كمــا  المــال. 
الفلســطينية  االتصــاالت  شــركة  إدارة 
أن يكــون المرشــح مالــكًا لمــا ال يقــل عــن 
ثالثيــن ألــف ســهم مــن أســهم الشــركة 
طيلــة مــدة العضويــة، وتســقط تلقائيــًا 
عضويــة كل عضــو تنقــص أســهمه عــن 
هــذا العــدد خــالل مــدة العضويــة. كمــا 
يتــم اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة بخبرات 
وطبيعــة  تتناســب  متنوعــة  ومهــارات 
عمــل مجموعــة االتصــاالت وشــركاتها، 
وبشــكل يضمــن قيــام المجلــس بمهامــه 

بموضوعيــة وكفــاءة عاليــة.

مهام مجلس اإلدارة

مجموعــة  إدارة  مجلــس  يتولــى 
الرقابــة  تتعــدى  مهامــًا  االتصــاالت 
الدوريــة علــى أداء اإلدارة التنفيذيــة بمــا 

مجلس اإلدارة

تكمــن أهميــة مجلس اإلدارة بشــكل 
عــام فــي كونــه منتخبــًا مــن قبــل 
المســاهمين مــن أجــل الرقابــة علــى 
أداء اإلدارة التنفيذيــة، والتأكــد مــن 
صحــة قراراتهــا وتوجهاتهــا، بحيــث 
تتم إدارة وتشــغيل األموال بالطرق 
المســاهمين،  لصالــح  المثلــى 
وفيمــا يعظــم منفعتهــم ويحفــظ 
حقوقهــم. ويعتبــر مجلــس اإلدارة 
ركيــزة  االتصــاالت  مجموعــة  فــي 
الحوكمــة  ركائــز  مــن  أساســية 
الرشــيدة، التــي تعــود بالنفــع علــى 
مســاهمي االتصــاالت، حيــث يتــم 
اختيــار ممثلــي األعضــاء بمــا فيــه 
واســتمرارها  المجموعــة  مصلحــة 
وريادتهــا ممــن لهــم خبــرة طويلــة 
فــي مجــال عمــل شــركات مجموعــة 
االتصــاالت وممــن يضيفــون قيمــة 
واســتدامة  القريــب  المــدى  علــى 
لنجــاح األداء علــى المــدى البعيــد.

االســتراتيجية  األهــداف  إقــرار  يشــمل 
التــي تقترحهــا اإلدارة التنفيذيــة، والتأكــد 
بالخطــط  المجموعــة  إدارة  تقيــد  مــن 
واإلجــراءات  والسياســات  االســتراتيجية 
المعتمــدة بموجــب القوانيــن واألنظمــة 
والتعليمــات المرعيــة، إضافــة إلــى إقــرار 
والموازنــة  الســنوي،  التقريــر  مــن  كل 
االســتثمارية.  والمشــاريع  التقديريــة، 
إدارة  مجلــس  تولــي  ذكــره  يجــدر  وممــا 
مــع  الصفقــات  مراجعــة  المجموعــة 
والصفقــات  العالقــة،  ذات  األطــراف 
مــن  عليهــا  والموافقــة  الرئيســية 
ونزاهتهــا،  اســتقالليتها  ضمــان  أجــل 
وكذلــك التأكــد مــن وضــع ســلم رواتــب 
ومراجعــة  العاميــن،  المــدراء  ومكافــآت 
مــن  المجموعــة  فــي  العمــل  إجــراءات 
وكفاءتهــا  مالئمتهــا  مــن  التحقــق  أجــل 
بمــا  األمــور  مــن  وغيرهــا  باســتمرار، 
يضمــن للمجلــس اســتمرار توافــر معاييــر 
عاليــة مــن الحوكمــة فــي إدارة المجموعــة 

وشــركاتها.

سرية عمل مجلس اإلدارة

مجموعــة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  يحــرص 
وموظفــي  الفلســطيينة  االتصــاالت 
علــى  الحفــاظ  علــى  التنفيذيــة  اإلدارة 
الســرية فــي التعامــل مــع المعلومــات 
الداخلية بحكم مناصبهم، دون اســتغالل 
مكاســب  لتحقيــق  المعلومــات  هــذه 
ماديــة أو معنويــة لمصلحتهــم الخاصــة، 
أو  مباشــر  بشــكل  الغيــر  لمصلحــة  أو 
المعلومــات  تحديــد  ويتــم  مباشــر.  غيــر 
الســرية الواجــب عــدم إفشــائها مــن قبــل 
أعضــاء  يشــمل  بمــا  عليهــا  المطلعيــن 
وموظفيهــا  المجموعــة  إدارة  مجلــس 
بهــدف  وذلــك  معهــا،  والمتعاقديــن 
والنشــاطات  المصالــح  تضــارب  منــع 

األخــرى. المحظــورة 

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يحــق لمجلــس اإلدارة حســب القوانيــن 
واألنظمــة المعمــول بهــا فــي فلســطين 
أن  المجلــس  رئيــس  مــن  وبتفويــض 
يشــكل اللجــان الدائمــة والمؤقتــة والتــي 
تضــم عــددًا مــن أعضــاء المجلــس، بهدف 
تكليــف هــذه اللجــان بمهــام محــددة تكــون 
مدونــة فــي قــرار تشــكيلها إضافــة إلــى 
والصالحيــات  العمــل  وإجــراءات  مــدة 

الممنوحــة وقائمــة بالشــروط المرجعيــة 
التفصيليــة ألعمالهــا.

التقاريــر  برفــع  اللجــان  هــذه  وتقــوم 
مجلــس  إلــى  عملهــا  عــن  والتوصيــات 
المســؤولية  تبقــى  أن  علــى  اإلدارة، 
لــدى  ككل  المجموعــة  عــن  النهائيــة 
ال  انــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن  المجلــس. 
يحضــر اجتماعــات اللجــان إال األعضاء في 
كل منهــا مــا لــم توجــه دعــوة إلــى شــخص 
معيــن لهــدف محــدد لحضــور االجتمــاع 
مــن قبــل اللجنــة ذاتهــا، كما يقوم رؤســاء 
لجــان المجلــس فــي المجموعــة بحضــور 

العامــة. الهيئــة  اجتمــاع 

وقــد قــام مجلــس اإلدارة فــي مجموعــة 
بتشــكيل  الفلســطينية  االتصــاالت 
ثالثــة لجــان دائمــة وذلــك بحســب حاجــة 
والعوامــل  عملهــا  وطبيعــة  المجموعــة 
لجنــة  كل  تمنــح  بحيــث  بهــا،  المحيطــة 
وتنفيذهــا  القــرارات،  اتخــاذ  ســلطة 
لتحقيــق الفعاليــة المرجــوة مــن تشــكيلها. 
هــذه  أعمــال  نطــاق  المجلــس  ويحــدد 
اللجــان وســلطاتها وأعضائهــا مــن ذوي 
الخبــرة واالختصــاص مــن أعضــاء مجلــس 
اإلدارة، وتقســم إلــى لجنــة االســتثمار، 
غــزة. الداخلــي، ولجنــة  التدقيــق  ولجنــة 

لجنة االستثمار

زعيتــر،  فــاروق  الســيد  اللجنــة:  أعضــاء 
عمــار  والســيد  حليلــة،  ســمير  والســيد 

لعكــر ا

رئيس اللجنة: السيد فاروق زعيتر

مهام اللجنة

االســتثمار  « اســتراتيجية  إعــداد 
ومتابعــة  ومراقبتهــا  للمجموعــة 

. هــا تنفيذ
التوصيــات لمجلــس اإلدارة  « تقديــم 

االســتثمارية  الفــرص  بخصــوص 
للمجموعــة.

االســتثمارية  « السياســات  تحديــد 
. ســبة لمنا ا

تقديم التقارير المتعلقة باستثمارات  «
المجموعــة إلــى مجلــس اإلدارة ومنه 

إلــى الهيئــة العامة.

لجنة التدقيق الداخلي

ناصــر  طــالل  الســيد  اللجنــة:  أعضــاء 
النبــي،  عبــد  باســل  والســيد  الديــن، 

الحليــم عبــد  باســم  والســيد 

رئيس اللجنة: السيد طالل ناصر الدين

مهام اللجنة

إدارة  « بيــن  وصــل  كحلقــة  العمــل 
التدقيــق الداخلــي فــي المجموعــة 

اإلدارة. ومجلــس 
ــق السياســات  « ــى تطبي اإلشــراف عل

ــر المحاســبية والتشــغيلية. والمعايي
ضمــان عمليــة تقليــل المخاطــر علــى  «

اإليــرادات.
التدقيــق  « عمليــة  علــى  اإلشــراف 

وفــق  المجموعــة  فــي  الداخلــي 
المتبعــة. المعاييــر 

المحافظــة علــى اســتقاللية التدقيق  «
الداخلــي فــي المجموعــة وحياديتــه.

لجنة غزة

أعضــاء اللجنــة: الســيد شــرحبيل الزعيــم، 
والســيد عمــار العكــر

مهام اللجنة

فــي  « المجموعــة  شــؤون  متابعــة 
غــزة. قطــاع 

إعــداد خطــط العمــل الخاصــة بقطــاع  «
الظــروف  فــي  وخصوصــًا  غــزة 

االســتثنائية.
إلــى  « والتوصيــات  التقاريــر  رفــع 

أعمــال  بخصــوص  اإلدارة  مجلــس 
القطــاع. فــي  المجموعــة 

اجتماعات مجلس اإلدارة

االجتماعات الدورية )بدل حضور 
الجلسات(

مجموعــة  إدارة  مجلــس  يجتمــع 
بدعــوة  دوريــًا  الفلســطينية  االتصــاالت 
مــن رئيــس المجلــس، أو بنــاء علــى طلــب 
ربــع أعضائــه علــى األقــل، بحيــث ال يقــل 

عــدد اجتماعاتــه عــن ســتة اجتماعــات فــي 
الســنة، علمًا بأنه لم يعقد أي اجتماع آخر 
بشــكل طــارئ خــالل العــام 2015. ويعقــد 
ــه فــي  مجلــس إدارة المجموعــة اجتماعات
المجلــس،  رئيــس  يعينــه  الــذي  المــكان 
وينظــم المجلــس محاضــر اجتماعاتــه بمــا 
يتناســب ومتطلبــات أداء مهــام المجلــس 
ويحقــق الهــدف مــن عقــد االجتماعــات 
ويتــم توثيقهــا فــي ســجل خــاص. ويتــم 
المســاهمين  مــن  للجمهــور  اإلفصــاح 
وســوق األوراق الماليــة عامــة عن مواعيد 
المجموعــة  إدارة  مجلــس  اجتماعــات 
والتــي تتضمــن أجنــدة االجتمــاع المنــوي 
مناقشــتها، هــذا إضافــة إلــى اإلفصــاح 
عقدهــا  بعــد  االجتماعــات  نتائــج  عــن 
ومــا تــم اعتمــاده مــن بيانــات ماليــة أو 
مــن  وغيرهــا  إســتراتيجيات  أو  موازنــات 

2015

االجتماع األول
2015/02/10

االجتماع الثاني
2015/03/24

االجتماع الثالث
2015/06/14

توصيــة  اقتــراح  مثــل  األخــرى  األمــور 
توزيــع األربــاح باعتبارهــا أمــورًا جوهريــة 
االســتثماري  القــرار  علــى  تؤثــر  قــد 

للمســاهمين.

الناتجــة  القــرارات  وفيمــا يخــص إصــدار 
فــي  اإلدارة  مجلــس  اجتماعــات  عــن 
المجموعــة، فإنــه يتــم اعتمــاد األكثريــة 
وفــي  المجلــس،  ألعضــاء  المطلقــة 
لرئيــس  يكــون  األصــوات  تســاوي  حــال 
مقامــه  يقــوم  مــن  أو  اإلدارة  مجلــس 
يجــوز  ال  أنــه  علمــًا  المرجــح،  الصــوت 
بالمراســلة  أو  بالوكالــة  التصويــت 
وممــا  اإلدارة.  مجلــس  اجتماعــات  فــي 
ال  االجتماعــات  قــرارات  أن  ذكــره  يجــدر 
يزيــد  مــا  بحضــور  إال  قانونيــة  تكــون 
اإلدارة. مجلــس  أعضــاء  نصــف   علــى 

مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2015

االجتماع الرابع
2015/10/21

االجتماعان
 الخامس

والسادس
2015/12/06
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اجتماع الهيئة العامة العادي
لمســاهمي  العامــة  الهيئــة  تعقــد 
االتصــاالت الفلســطينية اجتماعهــا العــام 
مــرة كل ســنة علــى األقــل، بنــاء علــى 
دعــوة خطيــة مــن مجلــس اإلدارة وذلــك 
يعينهمــا  اللذيــن  والمــكان  الزمــان  فــي 
الشــهور  الموعــد  يتجــاوز  ال  أن  علــى 
الماليــة،  الســنة  لنهايــة  التاليــة  األربــع 
الفلســطينية  االتصــاالت  وتقــوم 
بترتيــب مــكان االجتمــاع وموعــده وزمانــه 
المســاهمين،  يشــجع  مناســب  بشــكل 
الحضــور،  علــى  صغارهــم  وبخاصــة 
ولــذا يعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة داخــل 
فلســطين مــع ضــرورة اســتخدام نظــام 
الفيديوكنفرنــس بســبب تعــذر التواصــل 
الجغرافــي مــع المســاهمين فــي قطــاع 
توكيــل  للمســاهمين  يجــوز  كمــا  غــزة، 
االجتمــاع  لحضــور  آخريــن  مســاهمين 

عنهــم. نيابــة 
وترســل الدعــوة الجتمــاع الهيئــة العامــة 
متضمنــة  الفلســطينية  لالتصــاالت 
جــدول األعمــال إلــى كل مســاهم قبــل 
مــن  األقــل  علــى  يومــًا  عشــر  خمســة 
موعــد االجتمــاع، ويذكــر فــي الدعوة مكان 
والمواضيــع  االجتمــاع  وســاعة  وتاريــخ 
يتــم  بأنــه  علمــًا  بحثهــا،  ســيجري  التــي 
إعــالن هــذه الدعــوة فــي أبــرز الصحــف 
المحليــة واألردنيــة بحيــث يراعــى أن تكــون 
ــك  هــذه الصحــف واســعة االنتشــار، وذل
قبــل االجتمــاع بأســبوع علــى األقــل. كمــا 
تقــوم االتصــاالت الفلســطينية بإرســال 
إلــى المســاهمين مــع الوثائــق  الدعــوة 
البريــد  بواســطة  وتســلم  العالقــة  ذات 
المســجل إلــى عنــوان المســاهم، كما هو 
موثــق فــي بورصــة فلســطين فــي حــال 
المســاهمين ذوي العناويــن المحدثــة، أو 
عبــر البريــد االلكترونــي فــي حــال توفــره، 
إضافــة إلــى اإلعــالن عــن الدعــوة علــى 
الموقــع اإللكترونــي للمجموعــة باعتبارهــا 
وفــي  مســاهم.  لــكل  شــخصية  دعــوة 
حــال المســاهمين الذيــن يقيمــون فــي 
الخــارج، فتقــوم االتصــاالت الفلســطينية 
كمــا  عناوينهــم  إلــى  دعواتهــم  بإرســال 
هــي مســجلة فــي بورصــة فلســطين، 

مــع العلــم أن عــدم اســتالم أي مســاهم 
دعوتــه ال يعتبــر مبطــاًل أليــة اجــراءات يتــم 
اقرارهــا أو اعتمادهــا فــي االجتمــاع العام.

ويبــدأ االجتمــاع بمجــرد اكتمــال النصــاب 
القانونــي، وفــي حــال لــم يتــم النصــاب 
خــالل ســاعة واحــدة مــن الوقــت المحــدد 
لعقــد االجتمــاع، فإنــه يتأجــل بنــاء علــى 
أعمــال  جــدول  ويتضمــن  ثانيــة.  دعــوة 
العامــة تقريــر مــا يدعــو  الهيئــة  اجتمــاع 
ومســاهميها،  المجموعــة  لمصلحــة 
بحيــث يتــم ســماع كل مــن تقريــر مجلــس 
الحســابات،  مدققــي  وتقريــر  اإلدارة 
ــة  ــم مناقشــة الحســابات والميزاني ــم تت ث
والمصادقــة عليهــا، يليــه انتخــاب أعضــاء 
الحســابات  ومدققــي  اإلدارة  مجلــس 
األربــاح  تحديــد  يتــم  ثــم  ومــن  الماليــة، 
التــي ســيتم توزيعهــا بنــاء علــى توصيــة 
مجلــس اإلدارة، واخيــرًا يتــم البحــث فــي 
واتخــاذ  والرهــن  االســتدانة  اقتراحــات 

القــرارات المالئمــة إن لــزم ذلــك.

العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  انعقــد  وقــد 
العــادي الثامــن عشــر فــي آذار مــن العــام 
2015 فــي مدينــة رام اللــه - فلســطين، 
االجتماعــات  نظــام  اســتخدام  وتــم 
المرئيــة للتواصــل مــع المســاهمين فــي 
قطــاع غــزة، وبــدأ االجتمــاع بإعــالن الســيد 
النصــاب  اكتمــال  الشــركات  مراقــب 
مجلــس  رئيــس  مــن  وطلبــه  القانونــي 
عــن  نتــج  الجلســة. وقــد  تــرؤس  اإلدارة 
تشــمل  جوهريــة  قــرارات  االجتمــاع 
للمصادقــة  األســهم  حملــة  تصويــت 
وتقريــر  اإلدارة  مجلــس  تقريــر  علــى 
الماليــة  والبيانــات  الحســابات  مدققــي 
للســنة الماليــة 2014، وإبــراء ذمــة أعضاء 
مجلس اإلدارة عن الســنة المالية 2014، 
حســابات  مدقــق  انتخــاب  إلــى  إضافــة 
الشــركة عــن ســنة 2015، وإقــرار توصيــة 
ــة عــن  ــاح نقدي ــع أرب مجلــس اإلدارة بتوزي
الســنة الماليــة 2014 بنســبة 45 % مــن 

للســهم. اإلســمية  القيمــة 

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
يعقــد مجلــس اإلدارة اجتماعــا غيــر عــادي 

بدعــوة مــن رئيســه أو بنــاء علــى طلــب 
ثالثــة أعضــاء، وفــي هــذه الحالــة علــى 
رئيــس المجلــس الدعــوة إلــى االجتمــاع 
تاريــخ  مــن  يومــا  عشــر  خمســة  خــالل 
القــرارات  بــأن  علمــًا  الطلــب،  اســتالم 
تصــدر  العاديــة  غيــر  االجتماعــات  فــي 
يمثلــون  بحيــث  المســاهمين،  بأكثريــة 
مــا ال يقــل عــن ثلثــي األســهم الممثلــة 
ســهم  لــكل  ويكــون  االجتمــاع  فــي 
صــوت واحــد، وذلــك فــي حــاالت تعديــل 
نظــام الشــركة، أو اندمــاج الشــركة فــي 
فســخ  أو  أخــرى،  مؤسســة  أو  شــركة 
رئيــس  إقالــة  أو  وتصفيتهــا،  الشــركة 
مجلــس اإلدارة أو أحــد اعضائــه، أو نقــل 
مركــز الشــركة إلــى الخــارج، وفــي حــال 
تضمــن جــدول أعمــال الهيئــة العامــة غيــر 
العاديــة موضــوع تعديــل عقــد التأســيس 
إرفــاق  فيجــب  الداخلــي  ونظامهــا 
الدعــوة  مــع  بهــا  المقتــرح  التعديــالت 
للمســاهمين  يتســنى  كــي  لالجتمــاع 
أنــه  علمــًا  االجتمــاع،  قبــل  دراســتها 
هيئــة  اجتماعــات  ايــة  انعقــاد  يتــم  لــم 
عامــة غيــر عاديــة لمجموعــة االتصــاالت 

.2009 العــام  منــذ  الفلســطينية 

ــر  « ــرأس االجتمــاع العــام العــادي وغي ي
العــادي رئيــس مجلــس اإلدارة أو مــن 
ينيبــه مجلــس اإلدارة، ويعين الرئيس 

كاتبــًا لالجتمــاع.

يقتصــر البحــث فــي االجتمــاع العــام  «
الســنوي أو فــي أي اجتمــاع غيــر عادي 

مــا ورد فــي جــدول األعمــال.

العاديــة  « باألكثريــة  القــرارات  تصــدر 
االجتمــاع. فــي  الممثلــة  لألســهم 

االجتماعــات  « فــي  القــرارات  تؤخــذ 
يعينهــا  التــي  بالطريقــة  العامــة 
االنتخابــات  فــي  أمــا  الرئيــس، 
فيكــون  العضويــة  مــن  واإلقالــة 

ســريًا. االقتــراع 

لــكل مســاهم عــدد مــن األصــوات  «
أســهمه. عــدد  يســاوي 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

لالتصــاالت  الداخلــي  النظــام  ينــص 
الفلســطينية بــأن ال تتعــدى مــدة مجلــس 
بانتخــاب  تنتهــي  ســنوات،  أربــع  اإلدارة 
يســتمر  بحيــث  جديــد،  إدارة  مجلــس 
تصريــف  فــي  القائــم  اإلدارة  مجلــس 
انتخــاب  يتــم  حتــى  المجموعــة  شــؤون 
الهيئــة  اجتمــاع  خــالل  الجديــد  المجلــس 
العامــة، شــرط أن تجتمــع خــالل مــدة ال 
تتجــاوز ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء دورة 
تنتخــب  أن  وعليهــا  القديــم،  المجلــس 
بالتصويــت  الجديــد  المجلــس  أعضــاء 
االتصــاالت  نظــام  ويحــدد  الســري. 
الفلســطينية عــدد األســهم التــي يحــق 
للترشــح  صاحبهــا  لتؤهــل  امتالكهــا 
لعضويــة مجلــس اإلدارة ويتــم تقدير هذا 
العــدد بحســب وضــع الشــركة ولضمــان 
إذ  المســاهمين،  ومصلحــة  مصلحتهــا 
للعضويــة  مرشــح  أي  انتخــاب  يجــوز  ال 
األســهم،  مــن  العــدد  ذلــك  يملــك  ال 
كمــا تســقط تلقائيــا عضويــة كل عضــو 
تنقــص أســهمه عــن ذلــك العــدد خــالل 
ــه  ــر أن ــر بالذك ــة. ومــن الجدي مــدة العضوي
ال يجــوز ترشــيح مــن لــم يكمــل الحاديــة 
ــة مجلــس  والعشــرين مــن عمــره لعضوي
إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، 
كمــا ال يجــوز لمــن يشــغل وظيفــة عامــة 
وعضويــة  الوظيفــة  تلــك  بيــن  الجمــع 

المجموعــة. إدارة  مجلــس 

ــد، يجتمــع  وبعــد انتخــاب المجلــس الجدي
مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت خــالل 
ــه، إضافــة إلــى  ــخ انتخاب أســبوع مــن تاري
مراقــب  بتزويــد  تقــوم  المجموعــة  أن 
انتخــاب  قــرارات  عــن  الشــركات بصــورة 
المفوضيــن  واألعضــاء  ونائبــه  الرئيــس 

خــالل أســبوع مــن تاريــخ كل قــرار.

تقييم أداء مجلس اإلدارة

يحــرص مجلــس إدارة مجموعــة االتصاالت 
بأعلــى  االلتــزام  علــى  الفلســطينية 
ســعيًا  الرشــيدة  الحوكمــة  مســتويات 
واســتدامتها،  الشــركة  غايــات  لتحقيــق 

وفقــًا  اإلدارة  مجلــس  مهمــة  وتتمثــل 
ــه اإلســتراتيجي  لهــذا فــي ضمــان التوجي
التنفيذيــة  اإلدارة  ومراقبــة  للمجموعــة 
بشــكل فّعــال والخضــوع للمســاءلة مــن 
قبــل المجموعــة وأصحــاب المصالــح فيها. 
ويشــتمل تقييــم مجلــس إدارة المجموعــة 
الســلطات  أهمهــا:  عــدة  محــاور  علــى 
والتشــكيل،  العامــة،  والمعلومــات 
العمــل،  وإجــراءات  واللجــان،  والهيــكل 
والواجبات والمســؤوليات. وفي تفصيل 
هــذه المحــاور ينــدرج تقييــم أســلوب عمــل 
مجلــس اإلدارة، وتقييــم تشــكيل المجلس 
للتأكــد مــن مالئمتــه لطبيعــة المجموعــة 
الكفــاءات  ونطــاق  عملهــا  ومتطلبــات 
المطلوبــة إلغنــاء مجلــس اإلدارة، وكذلــك 
والمواضيــع  المســائل  أن  مــن  التأكــد 
المهمــة تتــم مناقشــتها بشــكل مناســب، 
ــة  ــم المســاهمة الفعلي إضافــة إلــى تقيي
فــي  الفاعلــة  ومشــاركته  عضــو  لــكل 

القــرارات. واتخــاذ  النقاشــات 

مجموعــة  إدارة  مجلــس  ويقــوم 
االتصــاالت الفلســطينية بإجــراء تقييــم 
بالموضوعيــة  يتســم  ألدائــه  ذاتــي 
واالســتقاللية ويشــجع المناقشــة البناءة 
الحوكمــة  أســس  مــع  تماشــيًا  وذلــك 
اإلدارة،  فــي  الفضلــى  والممارســات 
حيــث يهــدف المجلــس مــن خــالل هــذا 
التقييــم مراجعــة األداء مــن أجــل تحقيــق 
إلــى  باإلضافــة  مرجــوة  كفــاءة  أعلــى 
اللجــان  وأداء  أدائــه  فعاليــة  مــن  التأكــد 
المنبثقــة عنــه، مــن أجــل االســتمرار فــي 
القيــام بــدوره بمــا يخــدم تطــور المجموعة 

اهدافهــا. تحقيــق  ومواصلــة 

كمــا يتــم تقييــم أداء أعضــاء مجلــس إدارة 
الهيئــة  اجتمــاع  خــالل  مــن  المجموعــة 
ســنويًا  يعقــد  الــذي  العــادي  العامــة 
ومراقــب  األســهم،  حملــة  بحضــور 
رأس  ســوق  هيئــة  وممثــل  الشــركات، 
بورصــة  وممثــل  الفلســطينية؛  المــال 
فلســطين، الذين بدورهــم يخضعون أداء 
مجلــس اإلدارة للتقييــم بنــاًء علــى تقريــر 
إنجــازات المجموعــة الماليــة والتشــغيلية 

المجلــس. رئيــس  يعرضــه  الــذي 
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الداخلــي  التدقيــق  وتتلخــص مســؤولية 
 2015 العــام  خــالل  إنجازهــا  تــم  التــي 
داخليــة  ورقابــة  ضبــط  أنظمــة  بوضــع 
علــى اإلفصــاح المالــي فــي المجموعــة، 
والمحافظــة علــى تلــك األنظمــة من خالل 
علــى  بنــاًء  دوريــة  تدقيــق  مهــام  تنفيــذ 
المخاطــر، حيــث تــم التأكــد مــن التالــي: 

الماليــة  « اإلدارة  تقاريــر  مراجعــة 
احتوائهــا  مــن  والتأكــد  وتدقيقهــا، 
علــى اإلفصــاح الكافــي عــن الميزانية 
الختاميــة،  والحســابات  العموميــة 
لمعاييــر  وفقــًا  أعــدت  قــد  وأنهــا 

الدوليــة. المحاســبة 
التأكــد مــن اإلفصــاح عــن سياســات  «

المجموعــة وأهدافهــا المســتقبلية، 
وضمــان العدالــة فــي اإلفصــاح.

بعدالــة  « يتعلــق  فيمــا  الــرأي  إظهــار 
تمثيــل المجموعــة لوضعهــا المالــي 
ونتائــج عملياتهــا والتغيــر فــي مركزها 
المبــادئ  مــع  يتفــق  بمــا  المالــي 

المقبولــة. المحاســبية 
مقارنــة األصــول الماديــة والمســجلة  «

معقوليــة  لتحديــد  الدفاتــر  فــي 
لتســجيل.  ا

تقييــم أنظمــة الرقابــة الداخليــة فــي  «
المجموعــة للتاكــد مــن فعاليتهــا بمــا 
ــي. ــزام باإلفصــاح المال يضمــن االلت

أمــا فيمــا يتعلــق بإطــار العمــل الــذي قــام 
العــام  خــالل  باتباعــه  الداخلــي  التدقيــق 
الضبــط  أنظمــة  فعاليــة  لتقييــم   2015
اختبــارات  فهنــاك  الداخليــة،  والرقابــة 
ووســائل عديــدة تــم توظيفهــا أثنــاء تنفيذ 
نشــاط التدقيــق للحكــم علــى درجــة كفايــة 
ومتانــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة والبيئــة 

الرقابيــة، مثــل:

االســتبيان: الــذي يحتــوي على قائمة  «
مــن األســئلة واالستفســارات والتي 
توجــه إلــى موظفــي النشــاط لإلجابة 
عليهــا وإعادتهــا للمدقــق للتأكــد منهــا 
عــن طريــق االختبــارات العينيــة للحكــم 

علــى قــوة النظــام.

أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

إلــى  التقاريــر  التدقيــق  لجنــة  ترفــع 
االتصــاالت  مجموعــة  إدارة  مجلــس 
الفلســطينية فيما يتعلق بكل األمور 
التــي تدخــل ضمن صالحياتها، وذلك 
لتمكيــن مجلــس اإلدارة مــن القيــام 
اإلدارة  علــى  الرقابــة  بمهمتــه فــي 
التنفيذيــة، وفــي توفيــر المعلومــات 
الواضحــة والموثوقــة التــي ســتوجه 

للمســاهمين والمســتثمرين.

وصالحيــات  أهــداف  تحديــد  ويتــم 
ومســؤوليات التدقيق الداخلي بقرار 
مــن مجلــس إدارة المجموعــة، بحيــث 
تشــمل تقييــم مــدى التــزام موظفــي 
بالسياســات  وشــركاتها  المجموعــة 
مجلــس  مــن  المعتمــدة  واألنظمــة 
المجموعــة  مــوارد  وحمايــة  اإلدارة، 
يــؤدي  مــا  االســتغالل،  ســوء  مــن 
التشــغيلي،  األداء  تحســين  إلــى 
عمليــات  مراجعــة  إلــى  إضافــة 
اإلفصــاح المالــي فــي المجموعــة، 
وقيــاس درجــة االمتثــال للسياســات 
والمعاييــر  الداخليــة  واإلجــراءات 
ذات  واألنظمــة  والقوانيــن  الدوليــة 
العالقــة. ومــن أجــل إتمــام مهامــه 
يجــوز  فإنــه  المطلــوب،  بالشــكل 
علــى  الحصــول  الداخلــي  للتدقيــق 
أيــة معلومــة واالتصــال بــأي موظــف 
يتمتــع  كمــا  المجموعــة،  داخــل 
التدقيــق الداخلــي بكافــة الصالحيــات 
مســؤولياته  أداء  مــن  تمكنــه  التــي 
فــي  بمــا  المطلــوب،  النحــو  علــى 
ذلــك االتصــال مــع مدقــق الحســابات 
المعلومــات  وتبــادل  الخارجــي 

معــه. والوثائــق 

الملخــص التذكيــري: وذلــك أن يقــوم  «
المدقــق بوضــع أســس نظــام رقابــة 
داخليــة ســليمة وال يغفــل عــن أيــة 
نقطــة حتــى يصبــح كمرجعيــة عنــد 

تنفيــذ األعمــال للمقارنــة بــه.
يتــم  « والــذي  الوظيفــي:  التقريــر 

المدقــق  خــالل قيــام  مــن  تطبيقــه 
فــي  المتبعــة  اإلجــراءات  بوصــف 
النشــاط وتحديــد نقــاط الضعف فيه، 

عليهــا. والمحاســبة 
وهــو  « التنظيميــة:  الخرائــط  دراســة 

أن يقــوم المدقــق بدراســة الخرائــط 
عليهــا  يســتند  والتــي  التنظيميــة، 
ــة، مــع  ــة الداخلي ــم نظــام الرقاب لتقيي
مراعــاة صعوبــة رســم واســتخالص 

درجــة متانــة هــذا النظــام.
حيــث  « المحاســبي:  النظــام  فحــص 

يقــوم المدقــق بفحــص الســجالت 
المســتندية  والــدورة  والمســتندات 
ثــم يحكــم علــى متانــة هــذا النظــام.

عــن  « عبــارة  وهــي  التدفــق:  خرائــط 
أو  معيــن  لنشــاط  بيانــي  عــرض 
لــدورة عمليــات محــددة، وتعتبــر هــذه 
ــن  ــث تمكي ــة مــن حي ــراءات مجدي اإلج
المدقــق مــن تقويــم إجــراءات نظــام 
الرقابــة الداخليــة بطريقــة مختصــرة 

وبفتــرة وجيــزة نســبيا.
وفيمــا يختــص بالتقييــم اإلجمالــي لــألداء 
خــالل العــام 2015، فقــد قــام التدقيــق 
للرقابــة  ذاتــي  تقييــم  بإجــراء  الداخلــي 
الرقابيــة  والضوابــط  للمخاطــر  وتقييــم 
تنفيــذ  أثنــاء  المجموعــة وشــركاتها  فــي 
مهــام التدقيــق علــى األنشــطة المختلفة، 
وذلــك بهــدف التأكــد مــن مــدى فعاليتهــا 
وكفاءتهــا وااللتــزام بهــا لمعالجــة المخاطــر 
المحتملــة، ومــن أجل توفيــر تأكيد معقول 
علــى أن كافــة األهــداف التشــغيلية قــد 
تــم تحقيقهــا. وممــا يجــدر ذكــره أنــه تــم 
لمتانــة  نســبي  تقديــر  إلــى  التوصــل 
وكفــاءة أنظمــة الرقابــة الداخليــة المختلفــة 
المعمــول بهــا فــي المجموعــة وشــركاتها 
وفــق تقييــم يزيــد عــن جيــد إلــى جيــد جــدا، 
مــع العلــم بعــدم وجــود أي مواطن ضعف 
جوهريــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخلية في 

مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية.

إدارة عالقات المستثمرين

تعنــى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية 
بالتواصــل مــع المســتثمرين بمزيــج إداري 
معــا،  آن  فــي  ومالــي  وإســتراتيجي 
بمــا يجمــع مــا بيــن التســويق واالتصــال 
الماليــة  األوراق  بقانــون  وااللتــزام 
لخلــق تواصــل فعــال ذي اتجاهيــن، بيــن 
المجموعــة مــن جهــة، وبيــن المســاهمين 
الحاليين والمستثمرين المحتملين من جهة 
أخــرى، وذلــك إيمانــًا مــن المجموعــة بأهمية 
المهمــة  الفئــة  هــذه  وإطــالع  التواصــل 
بأنشــطتها  والمؤسســات  األفــراد  مــن 
المســتقبلية.  وخططهــا  أعمالهــا  ونتائــج 
وتعتبــر الجهــود المســتمرة والحثيثــة التــي 
عالقــات  مجــال  فــي  المجموعــة  تبذلهــا 
إدراك  زيــادة  أســباب  مــن  المســتثمرين 
بــإدارة  تعنــى  كمــا  بالمجموعــة  المجتمــع 
مــن  والــذي  المالــي  المجتمــع  توقعــات 
شــأنه أن يخلــق التقييم العــادل، وزيادة في 
الســيولة، وســهولة الوصــول إلــى رأس 
المــال، األمــر الذي يجذب ثقة المســتثمرين 
العالميين واإلقليميين ويعرفهم بقصص 
نجــاح االقتصــاد الفلســطيني، ويســاهم 
إلــى  األجنبــي  المــال  رأس  جــذب  فــي 
الســوق المالــي واالقتصــاد الفلســطيني.

وتولي مجموعة االتصاالت الفلســطينية 
مــع  بالعالقــات  يتعلــق  بمــا  اهتمامــا 
كونهــا  المالــي  والســوق  المســتثمرين 
للمجموعــة  تنافســية  ميــزة  أنهــا  تــدرك 
تمكنهــا مــن إدارة أمــور عــدة إلــى جانــب 
إلــى  يمتــد  بمــا  بمســاهميها  عالقاتهــا 
إدارة االتصــاالت الخارجيــة، وبــث حقيقــة 
مــا يتعلــق بصــورة المجموعــة وســمعتها، 
األزمــات  مــع  التعامــل  إلــى  إضافــة 
الســرية،  خــرق  مثــل  تحصــل  قــد  التــي 
والتعامــل مــع الشــائعات، وااللتــزام تجــاه 
الجهــات الرقابيــة، واالســتعداد المســبق 
مــن  الصــادرة  ســواء  لالستفســارات 
واإلعــالم  والمحلليــن،  المســتثمرين، 
القانونييــن  والمستشــارين  والصحافــة، 
عالقــات  جمهــور  فئــات  مــن  أيــًا  أو 
المســتثمرين التــي تشــمل كل مــن جانــب 
الشــراء وجانــب البيــع، وغيرهــا من جماعات 

الرقابيــة. والجهــات  المصالــح، 

المستثمرون وسهم بالتل

شكل وآلية التواصل مع المساهمين

مــع  تواصــل  آليــة  المجموعــة  وتتبــع 
مســاهميها مــن خــالل حلقــة الوصــل بيــن 
الجهــاز اإلداري والتنفيــذي فــي المجموعــة 
وقنــوات االتصــال مــع المجتمــع المالــي، 
العالقــة  هــذه  المجموعــة  تعتبــر  حيــث 
يمكــن  التــي  الواحــدة  المحطــة  بمثابــة 
للمســاهمين مــن خاللهــا الحصــول علــى 
جميــع المعلومــات التــي تهمهــم واإلجابــة 
بأعمــال  المتعلقــة  استفســاراتهم  عــن 
وأنشــطة المجموعة وشــركاتها، باإلضافة 
المعلوماتيــة  الخدمــات  توفيــر  إلــى 
المتعلقــة باســتثماراتهم ومتابعــة والــرد 
بــأول،  أوال  استفســاراتهم  جميــع  علــى 
ممــا يتيــح للمجموعــة االرتقــاء بمســتواها 
لتشــجيع  عنهــا  واضحــة  رؤيــا  وتقديــم 
بشــكل  تقييمهــا  علــى  المســاهمين 

صحيــح.

عــدة  اتصــال  قنــوات  المجموعــة  وتوفــر 
للتواصــل مــع المســاهمين والــرد علــى 
الموقــع  تشــمل  والتــي  استفســاراتهم 
بشــكل  تحديثــه  يتــم  الــذي  اإللكترونــي 
البيانــات  مســتمر، ســواًء فيمــا يشــمل 
التــي  واإلداريــة،  والتشــغيلية  الماليــة 
يتــم اإلعــالن عنهــا مــن خــالل اإلفصاحــات 
الدوريــة، وعــروض عالقــات المســتثمرين، 
والتقريــر الســنوي، أو معلومــات االتصال 
اإللكترونــي  والبريــد  المجانــي  كالرقــم 
المخصــص للمســتثمرين. كمــا تتضمــن 
التــي  االجتماعــات  االتصــال  قنــوات 
مــع  للتواصــل  المجموعــة  تنظمهــا 
العامــة،  الهيئــة  كاجتمــاع  المســاهمين 
مــن  اإلعــالم  وســائل  عبــر  والتواصــل 
مــن  وغيرهــا  الصحفيــة  البيانــات  خــالل 
األدوات اإلعالميــة، حيــث يشــكل اإلعــالم 
بكافــة أشــكاله المكتوبــة والمرئيــة، وحتــى 
مــع  للتواصــل  اإلنترنــت قنــوات مهمــة 
المســاهمين، إضافــة إلى تطويــع مواقع 
نتائــج  إلعــالن  االجتماعــي  التواصــل 
األعمــال وأحــدث المســتجدات التي تبقي 
المســاهمين علــى درايــة بأخبــار المجموعة 

وشــركاتها. 

تخصيــص  علــى  المجموعــة  وتحــرص 
فريــق متميــز إلدارة عالقــات المســتثمرين 

والســوق  المســاهمين  مــع  والتواصــل 
أعلــى  بتطبيــق  وااللتــزام  المالــي، 
مســتويات الشــفافية الماليــة، وتقديــم 
الماليــة  والنتائــج  المتاحــة  المعلومــات 
الوقــت  فــي  للمجموعــة  الموحــدة 
المناســب وبدقــة متناهيــة، إضافــة إلــى 
تجــاه  المتبادلــة  الثقــة  عالقــات  توطيــد 
المســاهمين الــذي يظهــر فــي اســتمرار 
تطويــر السياســات الخاصــة بهــم وإحــداث 
نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات التــي تقدمهــا 
تأتــي  والتــي  لمســاهميها،  المجموعــة 
ضمــن المبــادرات المتعــددة التــي تطرحهــا 
المجموعــة بشــكل مســتمر لتتماشــى مــع 
أهداف المجموعة لالرتقاء باألداء وتقديم 
أفضــل الخدمــات علــى أعلى مســتوى من 
قامــت  المثــال،  فعلــى ســبيل  الجــودة، 
المجموعــة بتطويــر سياســة اســتالم أربــاح 
نمــوذج  خــالل  مــن  الســابقة  الســنوات 
قانونــي يضمــن تحويــل األربــاح ســنويا 
بشــكل تلقائــي لحســابات المســاهمين، 
المجموعــة  وحــرص  تطلــع  مــدى  ليؤكــد 
علــى اســتحداث كل مــا هــو جديــد بهــدف 
التواصل بكفاءة مع مساهميها، وبالتالي 
اإلدارة  تضعهــا  التــي  األهــداف  تحقيــق 

العليــا فــي هــذا المجــال.

التقارير واإلفصاحات الموجهة 
للمساهمين

ويتميــز اإلفصــاح والتقاريــر المالية الخاصة 
بالمجموعــة بالشــفافية فــي طــرح األمــور 
الجوهريــة ومؤشــرات األداء مــن أجــل بنــاء 
علــى  والمحافظــة  والمصداقيــة،  الثقــة 
الثبــات فــي تزويــد المعلومــات القابلــة 
ومــع  الســابقة  البيانــات  مــع  للمقارنــة 
بيانــات الشــركات المماثلــة والتــي تتيــح 
المجــال للمســاهمين الختيــار ســهم بالتــل 
ــررات  ــة علــى مب ــاع ودراســة مبني عــن اقتن
منطقيــة، ومبســطة وسلســة لتســهيل 
إيصــال النتائــج الخاصــة بالمجموعــة فيمــا 
يخــص المؤشــرات التشــغيلية والماليــة، 
ويلخــص الوضــع علــى شــكل فكــرة تصــل 
للمســاهمين علــى اختــالف اهتماماتهــم 
اثقــال  دون  العلميــة  وخلفياتهــم 
الهامــة  غيــر  بالمعلومــات  المســاهمين 
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التــي  التقاريــر  تمتــاز  كمــا  المشــتتة.  أو 
بالوقــت  بالتزامهــا  المجموعــة  تنشــرها 
بحســب المواعيــد المحــددة فــي قانــون 
الماليــة واألنظمــة والتعميمــات  األوراق 
الدوريــة وغيــر  بمــا يشــمل اإلفصاحــات 
الجوهريــة،  باألمــور  المتعلقــة  الدوريــة 
إضافة إلى كونها عادلة ومتســاوية بحيث 
المعلومــات جميعهــا  عــن  اإلعــالن  يتــم 
فــي وقــت موحــد لضمان اســتالم جمهور 
المســاهمين جميعــا المعلومــات بالوقــت 
ذاتــه. كمــا تحرص المجموعة علــى اإلعالن 
عــن تقاريرهــا بإفصــاح تــام وصحيــح وخــال 
مــن األخطــاء أو البيانــات غيــر المكتملــة 
بحســب الممارســات العالميــة والمعاييــر 

المحاســبية المعمــول بهــا.

أنواع المستثمرين في سهم بالتل

إلــى  بالتــل  ســهم  مســتثمرو  ينقســم 
ومســتثمري  المؤسســات  مســتثمري 
التجزئــة. ويتولــى مســتثمرو المؤسســات 
مثــل  األصــول  مــن  مجموعــة  إدارة 
صناديــق رأس المــال المخاطــر والصناديــق 
االســتثمارية، واالســتثمارات المشــتركة، 
والتأمينــات علــى الحيــاة، وبرامــج التقاعــد. 
يســتثمر  التــي  المجــاالت  هــذه  وتعتبــر 
فيهــا األفــراد والشــركات علــى حــد ســواء.

أمــا مســتثمرو التجزئــة، فهــم مســتثمرون 
مــن  بالضــرورة  وليســوا  العامــة  مــن 
المتمرســين، يقومــون بشــراء األســهم 
فــي الشــركات المدرجــة وعــادة يتخــذون 
توصيــات  علــى  بنــاء  االســتثمار  قــرار 
الوســيط المالــي او مــن خــالل تقديراتهــم 
الشــخصية، وهــم علــى نوعيــن مــن حيــث 
أســلوب االســتثمار، مســتثمرو دخــل أو 
مستثمرو قيمة. ويعتبر اندماج مستثمري 
التجزئــة فــي الســوق المالي امرًا حيويــًا، إذ 

يوفــر ســيولة مطلوبــة للســوق.

التعاون مع الجهات الرقابية وشركات 
الوساطة

تســعى مجموعة االتصاالت الفلسطينية 
إلــى المحافظــة علــى التزامهــا بالقوانيــن 
الســوق  فــي  بهــا  المعمــول  واألنظمــة 
المالــي الفلســطيني بحســب متطلبــات 
هيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين، 
بمــا يشــمل التقيــد بسياســات اإلفصــاح 
المالــي لتعزيــز الشــفافية، والتواصــل مــع 
بالمعلومــات  وتزويدهــم  المســاهمين 
الخاصــة بهــم بشــكل ســلس ودوري، مــع 
مراعــاة أســس اإلفصــاح العــادل لجمهــور 
المســاهمين عامة الذيــن بدورهم يقيمون 
ســهم بالتل حســب القيمة الســوقية التي 
تعكــس القيمــة الفعليــة للســهم بمــا فيهــا 

ــات للنمــو.  مــن أصــول وإمكاني

االتصــاالت  مجموعــة  تعنــى  كمــا 
الفلســطينية بــأن تحافــظ علــى التواصــل 
شــركات  مــع  البنــاء  والتعــاون  الــدوري 
الوســاطة االأعضــاء فــي البورصــة بمــا 
الحالييــن  المســاهمين  مصلحــة  فيــه 
والمحتمليــن، ويعــود بالنفع على شــركات 
يتعلــق  فيمــا  عملهــا  وييســر  الوســاطة 

بالتــل.  بســهم 

استراتيجية إدارة عالقات المستثمرين

خــالل  الفلســطينية  اإلتصــاالت  نجحــت 
عــام  إدراجهــا  ومنــذ  الماضيــة  األعــوام 
1997 فــي الحفــاظ علــى قيمــة أفضــل 
لمســاهميها مــن خــالل تبنــي إطــار يجمــع 
ــر  ــة وأعلــى معايي ــن الممارســات التجاري بي
بنــاء  خــالل  مــن  المؤسســية  الحوكمــة 
نمــوذج أعمــال مســتدام قوامــه النزاهــة 
وتعزيــز  الســلوك،  وقواعــد  والشــفافية 
سياسات الحوكمة بشكل مستمر لضمان 
غــرس مبــادئ الشــفافية والمســاءلة فــي 
وشــركاتها  للمجموعــة  الداخلــي  النســيج 
وعلى جميع مســتويات األعمال، بدءًا من 
عمليــة صنــع القــرار علــى مســتوى مجلــس 
اإلدارة وصــوال إلــى إدارة األعمــال اليومية.

وتهــدف المجموعــة مــن خــالل تعامالتهــا 
مــع الســوق المالــي إلــى تعزيــز التفاهــم 
المتبــادل ثنائــي الجانــب والوصــول إلــى 
المســاهمين والمســتثمرين المحتمليــن 
وقبــول  عامــة  الماليــة  األوراق  وســوق 
والمبــادرة  واالقتراحــات  اإلستفســارات 
بتقديــم الحلــول التــي تســاعد األطــراف 
المعنية في تقييم القرارات اإلســتثمارية 
ومبــررة،  منطقيــة  بيانــات  علــى  بنــاء 
كمــا تســعى إلــى خلــق قيمــة حقيقيــة 
وذلــك  والمالكيــن،  األســهم  لحملــة 
مــن خــالل تحقيــق مســتويات عــدة مــن 
ســواء  والمتدرجــة  المرحليــة  األهــداف 
تشــمل  والتــي  التشــغيلية  أو  الماليــة 
تطلعــات للنمــو، وتحقيــق هوامــش ربــح 
ــر مخــزون نقــدي وســيولة  مالئمــة وتوفي
كافيــة. كمــا يمثــل التواصــل مــع البيئــة 
الماليــة  األوراق  وســوق  االســتثمارية 
جســرًا اليصــال المخططــات االســتراتيجية 
وتطــورات األعمــال وبنــاء خبــرات متراكمــة 
وصحــة  والمصداقيــة  الشــفافية  مــن 
قــرارات اإلدارة التنفيذيــة وقدرتهــا علــى 
مصلحتهــا  فيــه  بمــا  المجموعــة  توجيــه 
المســاهمين  علــى  بالنفــع  يعــود  وبمــا 
ويضمــن حقوقهــم ويعظــم منفعتهــم 
اآلخريــن،  المصالــح  أصحــاب  ومنفعــة 
ويســهم هــذا كلــه فــي انخفــاض درجــة 
التذبــذب فــي األســعار، ويزيــد الثقــة فــي 

ــي  ــدة األجــل وبالتال ــة وبعي القــرارات اآلني
يزيــد مــن انتمــاء المســاهمين للمجموعــة 
ودعمهــم إلدارتهــا، األمــر الــذي يرفــع مــن 
قيمــة المجموعــة ويحافــظ علــى عالقتهــا 

بمالكيهــا.  االســتراتيجية 

العضوية في منظمة عالقات 
المستثمرين – الشرق االوسط

تطمح االتصاالت الفلسطينية كونها عضو 
فــي جمعيــة عالقــات المســتثمرين فــي 
الشــرق األوســط - فــرع فلســطين مــع أربــع 
شــركات فلســطينية أخرى إلى توفير الدعم 
والتوجيــه للشــركات المدرجــة فــي البورصة 
والســاعية إلــى تطويــر وتعزيــز أدائهــا بنجــاح 
فــي مجــال عالقــات المســتثمرين، حيــث 
إلــى  الجمعيــة فــي فلســطين  يســعى 
تنظيــم ورش عمــل واســتضافة مؤتمــرات 
المســتثمرين  عالقــات  حــول  ســنوية 

بالتعــاون مــع الفــروع األخــرى للجمعيــة.

سهم بالتل

أدرج ســهم بالتــل فــي بورصــة فلســطين 
 45 بلــغ  مــال  بــرأس   1997 العــام  فــي 
مليــون دينــار أردنــي، ثــم ارتفــع رأس المال 
إلــى 67.5 مليــون دينــار أردنــي فــي العــام 
2000 نتيجــة زيــادة رأس المــال المصــرح بــه 
للشــركة بنســبة 50 % بقيمة اســمية دينار 
واحــد للســهم وتــم تخصيــص هــذه الزيــادة 
الشــركة كل حســب حصتــه  لمســاهمي 
 2005 العــام  وفــي  المــال.  رأس  فــي 
وصــل رأس المــال إلــى 101.25 مليــون 
دينــار أردنــي، وارتفــع مــرة ثالثــة فــي العام 
2006 إلــى رأس المــال الحالــي الــذي يبلــغ 
أردنــي، بســبب  131.625 مليــون دينــار 
توزيع أســهم مجانية بنســبة 50 % و30 % 
فــي العاميــن المذكوريــن علــى التوالــي، 
ليغــدو رصيــد األســهم كمــا فــي نهايــة 
العــام 2015 مــا مجموعــة 131,625,000 
ســهمًا بقيمــة إســمية تعــادل دينــارًا أردنيــًا 

واحــدًا للســهم.

الســوق  ضمــن  بالتــل  ســهم  ويصنــف 
ــى فــي بورصــة فلســطين، لتكــون  األول
مــن  واحــدة  الفلســطينية  االتصــاالت 
شــركتين تعمــالن فــي قطــاع الخدمــات 
ومصنفتيــن ضمــن الســوق األولــى التي 
شــركة  أصــل 49  مــن  شــركة  تضــم 16 
مدرجــة، علمــًا أن معاييــر التصنيــف تأخــذ 
بعيــن االعتبــار واقــع الشــركات المســاهمة 
رأس  يشــمل  بمــا  الفلســطينية  العامــة 
فيهــا  الحــرة  واألســهم  الشــركة  مــال 
ونســبة صافــي حقــوق مســاهميها إلــى 
رأس مالهــا المدفــوع، إضافــة إلــى نشــاط 

تداولهــا فــي البورصــة.

مؤشرات أداء السهم

أداء سهم بالتل بالنسبة للسوق المالي خالل العام 2015

قيمة األسهم المتداولة )دوالر أمريكي( عدد الصفقات المنفذة )صفقة(عدد األسهم المتداولة )سهمًا(

نسبة عدد أسهم بالتل المتداولة
% 5.21

من إجمالي التداول في بورصة 
فلسطين

نسبة قيمة أسهم بالتل المتداولة
% 22.25

من إجمالي التداول في بورصة 
فلسطين

نسبة عدد صفقات سهم بالتل 
المنفذة

% 15.88
من إجمالي عدد الصفقات في

 بورصة فلسطين

9,121,227

175,229,463320,388,21331,014

71,268,8204,925

نشاط التداول على سهم بالتل

السوق المالي
سهم بالتل

العام 2015

العام 2014

عدد األسهم 
المتداولة 

)سهمًا(
قيمة األسهم 

المتداولة
 )دوالر أمريكي(

عدد الصفقات 
المنفذة 
معدل دوران )صفقة(

السهم
)%( 

عدد الجلسات 
التي تداول فيها 

سهم بالتل

9,121,227

11,873,726

71,268,820

101,029,480

4,925

6,973

% 6.93

% 9.02

243

244
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ملخص سعر سهم بالتل

2014
2015

6.77

6.00

أعلى سعر تداول )دينار أردني(

5.30

5.06

أدنى سعر تداول )دينار أردني(

5.70

5.55

سعر اإلغالق )دينار أردني(

أسعار اإلغالق نهاية السنوات الخمسة األخيرة 

القيمة السوقية لسهم بالتل

بالرغــم مــن تغيــر القيمــة الســوقية بســبب تغيــر ســعر الســهم،إاال أن ســهم بالتــل 
ــة لألســهم  ال زال يشــكل ثلــث بورصــة فلســطين منفــردًا مــن حيــث القيمــة النظري
ــة  ــداول، إذ بلغــت القيمــة الســوقية لســهم بالتــل نهاي المصــدرة فــي البورصــة للت
العــام 2015 مــا نســبته 30.8 % مــن إجمالــي القيمــة الســوقية لمجمــوع الشــركات 
المدرجــة بمــا يشــمل قطاعــي األســهم والســندات، وهــي النســبة األعلــى ضمــن 

الشــركات المدرجــة فــي البورصــة. 

نسب مرتبطة بالقيمة السوقية لسهم بالتل

القيمة السوقية لسهم بالتل

نسبة سهم بالتل من السوق المالي 
% 30.8

3,339,196,379
131,625,000

1,030,350,674

66,135,068

القيمة السوقية اإلجمالية للسوق المالي
 )دوالر أمريكي(

تشمل القيمة السوقية اإلجمالية للسوق المالي   قطاعي 
األسهم العادية والسندات

المساهمون وحملة األسهم

بلــغ عــدد مســاهمي بالتــل 7,893 مســاهمًا نهايــة العــام 2015 بحيــث تتــوزع ملكيــة األســهم البالــغ عددهــا 131,625,000 
ســهمًا فيمــا بينهــم، علمــًا بــأن مــا يزيــد عــن نصــف إجمالــي عــدد أســهم االتصــاالت الفلســطينية هــي أســهم حــرة متاحــة 
للتــداول بنســبة 50.25 %، األمــر الــذي يقلــل مــن التذبــذب فــي ســعر الســهم. أمــا فيمــا يخــص مالكــي ســهم بالتــل الذيــن تزيــد 
نســبة ملكيتهــم عــن 5 % مــن إجمالــي األســهم المصــدرة، فيبلــغ عددهــم مســاهمين اثنيــن، همــا: شــركة فلســطين للتنميــة 
واالســتثمار المحــدودة )باديكــو( والتــي كانــت أحــد مؤسســي االتصــاالت الفلســطينية فــي العــام 1995، وشــركة صنــدوق 

االســتثمار الفلســطيني.

حملة األسهم وكبار المساهمين في سهم بالتل

حملة األسهم الذين تزيد 
ملكيتهم عن 5 % من رأس مال 

الشركة

النسبة من رأس المالعدد األسهم المملوكة

كما في 
2015/12/31

كما في 
2014/12/31

كما في 
2015/12/31

كما في 
2014/12/31

شركة فلسطين للتنمية 
30.63 %30.63 %40,321,34340,321,343واالستثمار المحدودة )باديكو(

شركة صندوق االستثمار 
9.45 %9.10 %11,983,12512,443,125الفلسطيني

عدد األوراق المالية الحرة كما بتاريخ 2015/12/31

عدد األوراق المالية الحرة
المجموع الكلي لألوراق المالية لشركة االتصاالت الفلسطينية

نسبة األوراق المالية الحرة 
 % 50.25

القيمة السوقية إلى العائد )P/E(القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

2014
20158.82 8.80 1.44 1.35

كانون األول
2015 

كانون األول
 2014

كانون األول
2013

كانون األول
 2012

كانون األول
2011 
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أعداد المساهمين حسب فئات األسهم المملوكة كما بتاريخ 2015/12/31

أقل من 100

% 9.58

756

100-499

% 26.11

2,061

500-999

% 17.00

1,342

1,000-4,999

% 31.76

2,507

5,000-9,999

% 6.25

493

10,000 فما فوق

% 9.30

734

أعداد ونسب أسهم بالتل حسب تصنيف حملة األسهم كما بتاريخ 2015/12/31

نسبة
األسهم

عدد األسهم

أفراد أجانب

أفراد محليين

شركات محلية

شركات أجنبية

شركات أجنبية

شركات محلية

أفراد أجانب

أفراد محليين

10,454,503

25,323,137

32,478,199

63,369,161

48

85

490

7,270

توزيع االستثمارات المحلية واالجنبية كما بتاريخ 2015/12/31

%19.24
% 24.67

%7.94

%48.14

عدد المساهمين

نسبة 
المساهمين

% 92.11

% 1.08
% 6.21

% 0.61

أعداد األسهم حسب الجهة المودع لديها كما بتاريخ 2015/12/31

أسهم تحت سيطرة 
الوسطاء

نسبة األسهم تحت 
سيطرة الوسطاء

أسهم خارج سيطرة 
الوسطاء

نسبة األسهم خارج 
سيطرة الوسطاء

111,212,855% 84.4920,412,145% 15.51

مجموع األسهم 131,625,000

األرباح الموزعة

العــادي  العامــة  الهيئــة  اجتمــاع  انعقــد 
الثامــن عشــر بتاريــخ 2015/03/24، وأقــر 
فيه المســاهمون توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيــع أربــاح نقديــة بلغــت نســبتها 45 % 
مــن القيمــة اإلســمية للســهم. وقــد رفــع 
اجتماعــه  المجموعــة فــي  إدارة  مجلــس 
بتاريــخ  المنعقــد   2016 للعــام  الثانــي 
اجتمــاع  إلــى  توصيتــه   2016/02/14
عشــر  التاســع  العــادي  العامــة  الهيئــة 
الفلســطينية  االتصــاالت  لمســاهمي 
 ،2016/03/28 بتاريــخ  عقــده  المنــوي 
مــن   % 45 نســبته  مــا  توزيــع  باقتــراح 
رأس مــال الشــركة اإلســمي كتوزيعــات 

نقديــة.*

نيسان 2015 آذار 2015 شباط 2015

تاريخ إصدار توصية مجلس 
اإلدارة للتوزيع

تاريخ اتخاذ الهيئة العامة قرار 
التوزيع

تاريخ بدء التوزيع النقدي

اجتماع الهيئة الثامن عشر خالل العام 2015

*التوزيعات النقدية للسهم الواحد عن السنة المالية 2015 هي التوزيعات المقترحة من قبل مجلس االدارة.  
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نسب مرتبطة بالسهم

نصيب السهم من األرباح )دينار أردني(

نسبة توزيع أرباح األسهم*

% 7.9
% 8.1

% 8.6
% 8.7

% 7.6

20152014201320122011

0.45 0.45

0.50

0.45
0.40

20152014201320122011

0.646

0.631

0.698

0.624

0.689

20152014201320122011

% 69.6
% 71.3% 71.7

% 72.1

% 58.0

20152014201320122011

العائد النقدي لكل سهم عادي*

التوزيعات النقدية للسهم الواحد )دينار أردني(*

مؤشرات السوق الرئيسية

فــي  األســعار  مســتوى  فلســطين  بورصــة  فــي  المعتمــدة  المؤشــرات  تقيــس 
الســوق، حيــث يقــوم كل مؤشــر علــى عينــة مــن أســهم الشــركات المدرجــة والتــي 
يتــم تداولهــا فــي البورصــة، وغالبــًا مــا يتــم اختيــار العينــة بطريقــة تتيــح للمؤشــر أن 
يعكــس حالــة الســوق مــن الزاويــة موضــع االهتمــام والتــي يســتهدفها المؤشــر فــي 

قياســه.

وهنالــك نوعيــن مــن المؤشــرات، فمنهــا المؤشــرات التــي تقيــس حالــة الســوق 
بصفــة عامــة مثــل مؤشــر القــدس والمؤشــر العــام، وكذلــك المؤشــرات القطاعيــة 
ــة ومنهــا علــى ســبيل  ــبة لقطــاع أو صناعــة معين ــوق بالنسـ ــة السـ التــي تقيــس حال
عينــة األســهم  بالتــل ضمــن  الــذي يضــم ســهم  الخدمــات  المثــال مؤشــر قطــاع 

المصنفــة فيــه.

ملخص أداء المؤشرات الرئيسية خالل العام 2015

المؤشر
اإلغالق

نهاية 2015

اإلغالق السابق

نهاية 2014

التغير

نسبةنقطة

4.10 %532.73511.7720.96القدس *
3.98 %282.08271.2910.79العام **

19.98 %143.57119.6623.91البنوك والخدمات المالية
3.25 %69.8867.682.20الصناعة
4.91 %49.1046.802.30التأمين

- 6.03 %1.54-23.9825.52االستثمار
- 1.61 %0.79-48.3949.18الخدمات

* المؤشر الرئيسي للبورصة، سنة األساس 1997 ورقم األساس 100
** يشمل جميع الشركات المدرجة، سنة األساس 2003 ورقم األساس 100

مؤشر القدس

اعتمــدت بورصــة فلســطين فــي تمــوز مــن العــام 1997 رقمــا لقيــاس مســتويات واتجاهــات تغيــر أســعار األســهم، عــرف باســم 
مؤشــر القــدس، وهــذا المؤشــر مرجــح بالقيمــة الســوقية للشــركات، ويقــوم علــى احتســاب التغيــر فــي أســعار أســهم الشــركات 
الداخلــة فــي احتســابه، مرجحــًا بالــوزن النســبي لهــا، وتــم فــي حينــه اختيــار عينــة مكونــة مــن عشــر شــركات مدرجــة موزعــة علــى 
جميــع القطاعــات االقتصاديــة المعرفــة بالســوق. وقــد اعتمــدت أســعار إغــالق جلســة تــداول 1997/07/07 كنقطــة أســاس بحيــث 
حــددت قيمــة الرقــم األساســي بـــ 100 نقطــة. و تقــوم البورصــة فــي نهايــة كل عــام بإجــراء تقييــم لجميــع الشــركات المتداولــة 
فــي الســوق واختيــار الشــركات األكثــر نشــاطا لتضمهــا إلــى عينــة مؤشــر القــدس اعتمــادًا علــى محــددات أهمهــا عــدد أيــام التــداول 
والقيمــة الســوقية، يليهــا معــدل دوران الســهم، وبعــض المعاييــر األخــرى ثانويــة مثــل األســهم الحــرة، وحجــم التــداول، ونــوع 

الســوق التــي تنضــوي تحتــه الشــركة.

تعديل عينة المؤشر للعام 2016

أعلنــت بورصــة فلســطين فــي نهايــة العــام 2015 عــن عينــة الشــركات المدرجــة المكونــة لمؤشــر القــدس للعــام 2016، وذلــك بنــاء 
علــى المراجعــة الســنوية التــي أجرتهــا البورصــة للشــركات الداخلــة فــي معادلــة احتســاب المؤشــر، بحيــث تضــم العينــة الجديــدة 
15 شــركة مــن أصــل 49 شــركة مدرجــة، وتمثــل العينــة المختــارة حوالــي 83 % مــن القيمــة الســوقية للشــركات المدرجــة، علمــا 
بــأن اختيــار العينــة يســتند إلــى منهجيــة تعتمــد باألســاس علــى عــدد أيــام التــداول التــي يجــب أال تقــل عــن 50 % مــن إجمالــي عــدد 
الجلســات المنعقــدة، والقيمــة الســوقية التــي يجــب أال تقــل عــن 15 مليــون دوالر أميركــي، ومعــدل دوران الســهم الــذي يجــب 
أال يقــل عــن 3 %. وضمــت عينــة مؤشــر القــدس للعــام 2016 شــركات مــن قطاعــات العمــل الخمســة، ترأســتها شــركة االتصــاالت 

الفلســطينية عــن قطــاع الخدمــات لتمثــل مــا يزيــد عــن 35 % مــن القيمــة الســوقية للشــركات المختــارة ضمــن عينــة المؤشــر.

أداء سهم بالتل ومؤشر القدس خالل العام 2015

*التوزيعــات النقديــة للســهم الواحــد عــن الســنة الماليــة 2015 هــي التوزيعــات المقترحــة مــن 
قبــل مجلــس االدارة.  
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

20152014
دينــار أردني )باآلالف(دينــار أردني )باآلالف(إيضاح

26332,273355,870اإليرادات
)21,988()21,250(27تكاليف خدمات االتصاالت

)27,796()23,883(28رسوم رخصة 
)12,923()10,844(29تكاليف أخرى

276,296293,163

)190,077()187,705(30مصاريف تشغيلية وإدارية
311223,031صافي أرباح االستثمارات 

)1,843()1,872(مصاريف تمويل
)5,372(326,876أرباح )مصاريف( أخرى، بالصافي

93,71798,902ربح السنة قبل ضريبة الدخل
)13,834()10,657(24مصروف ضريبة الدخل

83,06085,068ربح السنة

330.6310.646الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

قائمة المركز المالي الموحدة 

31 كانون األول 2015

20152014
دينــار أردني )باآلالف(دينــار أردني )باآلالف(إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة 

4151,650161,334عقارات وآالت ومعدات
535,71623,009استثمارات عقارية

626,71630,222موجودات غير ملموسة
73,0392,670مشاريع تحت التنفيذ

87,54214,308مخزون المواد
942,68835,676استثمار في شركات حليفة

10154,306157,332موجودات مالية متوفرة للبيع
1189,199138,628موجودات مالية أخرى

510,856563,179
الموجودات المتداولة 

123,4543,622بضاعة
1378,61490,775ذمم مدينة

1481,24753,183موجودات متداولة أخرى
158,6718,849موجودات مالية للمتاجرة 

1663,49131,097النقد والنقد المعادل
235,477187,526

746,333750,705مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات 

حقوق الملكية 
17131,625131,625رأس المال المدفوع

1832,90632,906احتياطي اجباري
186,7566,756احتياطي اختياري

187,9507,950احتياطي خاص
)34()65(فروقات ترجمة عمالت أجنبية 

108,21911,306احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
355,659331,830أرباح مدورة

543,050522,339مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

208,88126,650قروض طويلة األجل
2138,51835,583مخصص تعويض نهاية الخدمة

47,39962,233
المطلوبات المتداولة

2229,87043,973ذمم دائنة
تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة 

2324,77834,448األجل
2415,32014,394مخصص ضريبة الدخل

2585,91673,318مطلوبات متداولة أخرى
155,884166,133

203,283228,366مجموع المطلوبات
746,333750,705مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

20152014
دينــار أردني )باآلالف(دينــار أردني )باآلالف(إيضاح

83,06085,068ربح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى:
بنود سيتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل في 

فترات الحقة:
صافي )خسائر( أرباح الموجودات المالية المتوفرة 

339)3,129(10للبيع
حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل األخرى 

-1042لشركات حليفة
58)31(فروقات ترجمة عمالت أجنبية

397)3,118(مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

79,94285,465صافي الدخل الشامل للسنة
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تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015

20152014
دينــار أردني )باآلالف(دينــار أردني )باآلالف(إيضاح

أنشطة التشغيل
93,71798,902ربح السنة قبل ضريبة الدخل

تعديالت: 
44,05642,805استهالكات وإطفاءات

9,1198,514مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
6101,518خسائر تدني موجودات 

)3,031()122(صافي أرباح االستثمارات
)5,137()6,074(إيرادات فوائد 

93888خسائر استبعاد عقارات آالت ومعدات 
7,9845,751مخصص تعويض نهاية الخدمة

1,8721,843مصاريف تمويل
2,197)145(بنود أخرى غير نقدية 

151,955153,450
التغير في رأس المال العامل:

)18,799()19,308(الذمم المدينة
)591(168البضاعة

)5,874(9,237الموجودات المتداولة األخرى
8,358)15,534(الذمم الدائنة

)5,654(12,153المطلوبات المتداولة األخرى
)13,613()9,641(دفعات ضريبة دخل

)823()5,049(دفعات تعويض نهاية الخدمة 
123,981116,454صافي النقد من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار 
)6,922()11,084(صافي موجودات مالية متوفرة للبيع

-170صافي موجودات مالية للمتاجرة
4,0395,947توزيعات أرباح نقدية مقبوضة

)81,169()5,052(قروض ممنوحة 
-40,145تسديدات قروض ممنوحة

1,181371إيرادات فوائد مقبوضة
)851(-شراء موجودات غير ملموسة

)3,811()6,872(شراء استثمارات عقارية 
240609استبعاد عقارات وآالت ومعدات

الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت 
)29,842()26,257(والمعدات ومخزون المواد

)115,668()3,490(صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل 
)64,454()58,786(توزيعات أرباح نقدية مدفوعة 

69,900)9,720(قروض طويلة األجل وتسهيالت ائتمانية
)15,892()17,719(تسديدات قروض طويلة األجل

)1,843()1,872(مصاريف تمويل مدفوعة
)12,289()88,097(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

)11,503(32,394الزيادة )النقص( في النقد والنقد المعادل 
31,09742,600النقد والنقد المعادل في بداية السنة

1663,49131,097النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

31 كانون األول 2015

الشركة ونشاطها. 1

ُســجلت شــركة االتصاالت الفلســطينية المســاهمة العامة المحدودة )الشــركة(، لدى مراقب الشــركات في مدينة نابلس-فلســطين 
بتاريــخ 2 آب 1995، وباشــرت أعمالهــا بتاريــخ 1 كانــون الثانــي 1997. تعمــل الشــركة بموجــب قانــون االتصــاالت رقــم )3( لســنة 1996 
الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، والرخصــة الممنوحــة مــن وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والتــي ســتنتهي 
خــالل شــهر تشــرين الثانــي 2016، هــذا وتعمــل المجموعــة حاليــًا علــى تجديــد الرخصــة وذلــك مــن خــالل العمــل مــع وزارة االتصــاالت 

وتكنولوجيــا المعلومــات لالتفــاق علــى بنــود التجديد.

يتركــز نشــاط الشــركة الرئيســي فــي تقديــم وإدارة وبيــع خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة 
الفلسطينية. 

تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 14 شــباط 
.2016

القوائم المالية الموحدة . 2

ــة( كمــا فــي ــة لشــركة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها التابعــة )المجموع ــم المالي ــة الموحــدة القوائ ــم المالي  تشــمل القوائ
31 كانون األول 2015. 

لقد كانت نسب ملكية الشركة المباشرة وغير المباشرة في رأس مال شركاتها التابعة كما يلي: 

رأس المال )دينار أردني(  نسبة الملكية

2015 %
المدفوع المكتتب به 2014 2015

25,000,000 25,000,000 100 100 شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية 
6,833,750 7,100,000 100 100 شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي 
7,000,000 7,000,000 100 100 الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط

12,500,000 12,500,000 100 100 شركة حلول لتكنولوجيا المعلومات 
3,500,000 3,500,000 100 100 شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت
1,000,000 1,000,000 100 100 شركة آيله لالستشارات والخدمات االستثمارية

100,000 100,000 100 100 شركة جروسال لالستثمار العقاري
94,285 94,285 100 100 شركة بالفست ش.ش.و

تعمــل شــركات المجموعــة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية، باســتثناء شــركة آيلــه التــي تــزاول أعمالهــا فــي األردن وشــركة 
بالفســت ش.ش.و التــي تــزاول أعمالهــا فــي البحريــن. 

تعتبر اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 39 جزءًا من هذه القوائم المالية الموحدة.
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ملخص ألهم السياسات المحاسبية. 3

ــة الدوليــة كمــا أصدرهــا مجلــس  ــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركاتها التابعــة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر المالي تــم إعــداد القوائ
معاييــر المحاســبة الدوليــة.

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء قيــاس الموجــودات الماليــة للمتاجــرة والمتوفــرة 
للبيــع والمشــتقات الماليــة بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة بالدينــار األردنــي، 

وباســتثناء مــا ذكــر غيــر ذلــك، تــم تقريــب جميــع المبالــغ ألقــرب ألــف دينــار أردنــي.

أسس توحيد القوائم المالية 

تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2015. تتحقــق الســيطرة 
ــرة ناتجــة عــن اســتثمارها بالشــركات المســتثمر بهــا وأن يكــون  ــد متغي ــد امتــالك المجموعــة للحــق، أو تكــون معرضــة، لعوائ عن

للمجموعــة أيضــًا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل نفوذهــا فــي هــذه الشــركات. 

تتحقق سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كانت المجموعة لديها:

النفوذ على الشركة المستثمر فيها )الحقوق القائمة تعطي الشركة القدرة على توجيه نشاطات الشركة المستثمر فيها(	 

عندما يكون للمجموعة الحق في العوائد المتغيرة نتيجة سيطرتها على الشركة المستثمر بها	 

لها القدرة على التأثير على هذه العوائد من خالل نفوذها على هذه الشركة	 

بشــكل عــام تعتقــد المجموعــة أنهــا تمتلــك الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر بهــا عنــد امتالكهــا أغلبيــة فــي حقــوق التصويــت، 
ــة تأخــذ  ــا أقــل مــن األغلبي ــة فــي رأس مــال الشــركة المســتثمر به ــة المجموع ــون نســبة ملكي ــا تك ــة وعندم لدعــم هــذه الفرضي
المجموعــة بعيــن االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف لتقييــم مــا إذا تحققــت الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر بهــا والتــي تشــمل 

مــا يلــي:

االتفاقيات التعاقدية مع المساهمين اآلخرين في الشركة المستثمر بها	 

الحقوق الناتجة عن اتفاقيات تعاقدية أخرى	 

حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة	 

ــدل  ــق أو ظــروف ت ــم قدرتهــا علــى الســيطرة فــي الشــركة المســتثمر بهــا فــي حــال وجــود حقائ تقــوم المجموعــة بإعــادة تقيي
ــد  ــة للشــركات التابعــة عن ــم المالي ــد القوائ ــدأ توحي ــورة أعــاله. يب ــات الســيطرة المذك ــالث إلثب ــر فــي احــد العناصــر الث ــى تغي عل
حصــول المجموعــة علــى الســيطرة وينتهــي التوحيــد عنــد فقدانهــا للســيطرة علــى شــركاتها التابعــة. يتــم إضافــة الموجــودات 
والمطلوبــات والدخــل والمصاريــف للشــركات التابعــة التــي تــم االســتحواذ عليهــا أو التــي تــم التخلــص منهــا خــالل الســنة فــي 
القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة وحتــى تاريــخ فقدانهــا. يتــم تســجيل أثــر التغيــر فــي نســبة الملكيــة 

فــي الشــركة التابعــة )دون فقــدان الســيطرة عليهــا( كمعامــالت بيــن المالكيــن.

ــن شــركات المجموعــة  ــر المتحققــة الناتجــة عــن المعامــالت بي ــاح والخســائر غي ــم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعامــالت واألرب ت
وتوزيعــات األربــاح بالكامــل. 

فــي حــال فقــدان المجموعــة الســيطرة علــى الشــركات التابعــة يتــم اســتبعاد الموجــودات )بمــا فيهــا الشــهرة( والمطلوبــات 
للشــركة التابعــة والقيمــة الدفتريــة لحقــوق الجهــات غيــر المســيطرة، ويتــم قيــد الفائــض أو العجــز مــن االســتبعاد فــي قائمــة 

ــة.  ــد أي اســتثمار متبقــي بالقيمــة العادل ــم قي الدخــل الموحــدة. يت

التغيرات في السياسات المحاسبية 

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مطابقــة لتلــك التــي تــم اســتخدامها إلعــداد 
القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الســابقة باســتثناء قيــام المجموعــة بتطبيــق التعديــالت التاليــة والنافــذة المفعــول إبتــداء مــن 
أول كانــون الثانــي 2015، لــم تقــم المجموعــة بتطبيــق مبكــر ألي معاييــر صــادرة وغيــر نافــذة المفعــول. لــم ينتــج عــن تطبيــق هــذه 

التعديــالت أي أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم )3( توحيد األعمال 

يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بشــكل مســتقبلي ويوضــح ان كافــة الترتيبــات المؤجلــة المصنفــة كمطلوبــات )او موجــودات( والناجمــة 
عــن توحيــد األعمــال يجــب ان تقــاس الحقــًا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  قائمــة الدخــل ســواًء كانــت ضمــن نطــاق معيــار المحاســبة 
الدوليــة رقــم )39( ام ال، األمــر الــذي يتفــق مــع السياســات المحاســبية الحاليــة للمجموعــة، وبالتالــي، فــإن هــذا التعديــل لــن يؤثــر 

علــى السياســة المحاســبية للمجموعــة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم )8( قطاعات األعمال

يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح ما يلي:

12 من معيار 	  يجب على المنشأة أن تفصح عن احكام وتقديرات اإلدارة في تطبيق اسس التجميع الواردة في الفقرة 
التقارير المالية الدولي رقم )8(، بما في ذلك وصفًا موجزًا لقطاعات االعمال التي يتم تجميعها والخصائص االقتصادية 

)مثاًل: المبيعات ومجمل الربح( المستخدمة لتقييم ما إذا كانت القطاعات متشابهة.

يتطلب اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات فقط عندما تصدر التسوية لمتخذ القرار، وهو 	 
مشابه لإلفصاح عن مطلوبات القطاع.

لــم تقــم المجموعــة بتطبيــق معاييــر التجميــع فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )8( وقامــت المجموعــة بعــرض تســوية 
ــرات الســابقة، واســتمرت باإلفصــاح عنهــا فــي إيضــاح رقــم 36 حــول  ــى مجمــوع الموجــودات فــي الفت موجــودات القطــاع إل

القوائــم  الماليــة فــي هــذه الفتــرة كمــا تــم اإلفصــاح عــن التســوية لغــرض اتخــاذ القــرار فيهــا.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )24( اإلفصاح عن معامالت مع جهات ذات العالقة 

يوضــح هــذا التعديــل أن منشــآت تقديــم خدمــات إدارة شــؤون الموظفيــن الرئيســيين هــي مــن الجهــات ذات العالقــة لغايــات 
اإلفصــاح عــن المعامــالت مــع جهــات ذات العالقــة، وباإلضافــة إلــى ذلــك، يجــب اإلفصــاح عــن المصاريــف التــي تكبدتهــا 

المجموعــة لقــاء الخدمــات اإلداريــة. ال تتلقــى المجموعــة خدمــات إداريــة وعليــه ان هــذا التعديــل ال يؤثــر علــى المجموعــة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )13( قياس القيمة العادلة 

يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بشــكل مســتقبلي ويوضــح ان اســتثناءات المحفظــة االســتثمارية الــواردة فــي معيــار التقاريــر الماليــة 
الدولــي رقــم )13( يمكــن تطبيقهــا ليــس فقــط علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة، ولكــن أيضــا علــى عقــود أخــرى ضمــن 
نطــاق معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )39(. ال تقــوم المجموعــة بتطبيــق اســتثناءات المحفظــة االســتثمارية الــواردة فــي 

معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )13(.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )40( االستثمارات العقارية 

ان وصــف الخدمــات اإلضافيــة الــواردة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )40( يختلــف بيــن االســتثمارات العقاريــة والممتلــكات 
المشــغولة مــن المالــك )الممتلــكات واآلالت والمعــدات(. يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بشــكل مســتقبلي ويوضــح ان معيــار 
التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )3(، وليــس كمــا تــم وصــف الخدمــات اإلضافيــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )40(، يســتخدم 
لتحديــد فيمــا إذا كانــت الصفقــة هــي شــراء موجــودات أو توحيــد أعمــال. اعتمــدت المجموعــة فــي الفتــرات الســابقة علــى معيــار 
المحاســبة الدولــي رقــم )3(، وليــس معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )40(، فــي تحديــد مــا إذا كان االســتحواذ هــو شــراء موجــودات 

أو اســتحواذ أعمــال، وبالتالــي، فــإن هــذا التعديــل ال يؤثــر علــى السياســة المحاســبية للمجموعــة.

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعاييــر والتعديــالت التاليــة والتــي ال تــزال غيــر نافــذة المفعــول ولــم يتــم تبنيهــا بعــد 
مــن قبــل المجموعــة. إن المعاييــر التاليــة هــي التــي تتوقــع إدارة المجموعــة بــأن يكــون لتطبيقهــا، عنــد ســريان مفعولهــا، أثــر 
علــى المركــز أو األداء المالــي أو حــول إفصاحــات القوائــم الماليــة للمجموعــة. ســيتم تطبيــق هــذه المعاييــر عندمــا تصبــح نافــدة 

المفعــول.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم )9( االدوات المالية

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )9( »االدوات الماليــة« بكامــل مراحلــه خــالل 
تمــوز 2014، ويبيــن هــذا المعيــار المعالجــة المحاســبية لتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة وااللتزامــات الماليــة وبعــض 
العقــود لبيــع أو شــراء االدوات غيــر الماليــة. وقــد تــم إصــدار هــذا المعيــار الســتبدال معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )39( »تصنيــف 
وقيــاس االدوات الماليــة«. ســيصبح هــذا المعيــار نافــذ المفعــول للســنوات الماليــة التــي تبــدأ فــي 1 كانــون الثانــي 2018 

والــذي ســيكون لــه أثــر علــى تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم )15( اإليرادات من العقود مع العمالء

يحــدد معيــار رقــم )15( المعالجــة المحاســبية لــكل انــواع اإليــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــالء، وينطبــق هــذا المعيــار علــى 
جميــع المنشــآت التــي تدخــل فــي عقــود لتوريــد الســلع والخدمــات للعمــالء باســتثناء العقــود الخاضعــة لمعاييــر اخــرى مثــل معيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم )17( االيجــارات.

يحل هذا المعيار بداًل من المعايير والتفسيرات التالية:

معيار المحاسبة الدولي رقم )11( عقود االنشاء	 

معيار المحاسبة الدولي رقم )18( االيراد	 

تفسير لجنة معايير التقارير )13( برامج والء العمالء	 

تفسير لجنة معايير التقارير )15( اتفاقيات انشاء العقارات	 

تفسير لجنة معايير التقارير )18( عمليات نقل االصول من العمالء	 

التفسير )31( االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.	 

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد 1 كانون الثاني 2018 مع السماح بالتطبيق المبكر.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )11( - الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة 

ــة الدولــي رقــم )3( »اندمــاج  ــة الدولــي رقــم )11( تطبيــق معيــار التقاريــر المالي ــب التعديــالت علــى معيــار التقاريــر المالي تتطل
ــد معالجــة االســتحواذ علــى الحصــص فــي العمليــات المشــتركة التــي يمثــل نشــاطها فــي االعمــال المشــتركة  االعمــال« عن
أعمــال تجاريــة. توضــح هــذه التعديــالت انــه ال يتــم اعــادة قيــاس الحصــص الســابقة فــي المشــاريع المشــتركة عنــد االســتحواذ 
علــى حصــص اضافيــة فــي نفــس المشــروع المشــترك مــع البقــاء علــى االحتفــاظ بالســيطرة المشــتركة. باإلضافــة الــى ذلــك 
يشــمل هــذا المعيــار االســتثناءات لهــذه التعديــالت بحيــث ال يتــم تطبيقهــا عندمــا تكــون االطــراف التــي تتقاســم الســيطرة 

ــة مــن نفــس الشــركة األم.  المشــتركة مملوك

تطبــق التعديــالت علــى كل مــن االســتحواذ االولــي فــي العمليــات المشــتركة واالســتحواذ علــى الحصــص االضافيــة فــي نفــس 
العمليات المشــتركة. 

ــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2016، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. ال تتوقــع  يتــم تطبيــق هــذه التعديــالت بشــكل مســتقبلي اعتب
المجموعة أن يكون لهذه التعديالت أثر على القوائم المالية الموحدة. 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38(: توضيح االساليب المقبولة الحتساب 
االستهالكات واإلطفاءات 

توضــح التعديــالت فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم )16( ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )38( ان اإليــرادات تعكــس المنفعــة 
االقتصاديــة المتحصلــة مــن االعمــال التجاريــة )التــي يكــون االصــل جــزء منهــا( بــدال مــن المنافــع االقتصاديــة التــي اســتهلكت 
مــن خــالل اســتخدام ذلــك االصــل. كنتيجــة لذلــك ال يجــوز اســتخدام أســاس اســتهالك مبنــي علــى اإليــرادات لغــرض اســتهالك 

الممتلــكات واآلالت والمعــدات، ويمكــن اســتخدامه فقــط فــي ظــروف محــددة الســتهالك الموجــودات غيــر الملموســة.

ــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2016، مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. ال تتوقــع  يتــم تطبيــق هــذه التعديــالت بشــكل مســتقبلي اعتب
ــي الموحــد للمجموعــة. ــي الموحــد أو األداء المال ــز المال ــى المرك ــر هــذه التعديــالت عل المجموعــة أن تؤث

معيار المحاسبة الدولي رقم )27( طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المنفصلة – تعديالت 

أتاحــت هــذه التعديــالت للمنشــآت خيــار اتبــاع طريقــة حقــوق الملكيــة فــي محاســبة االســتثمارات فــي الشــركات التابعــة والحليفــة 
ــة  ــر المالي ــر التقاري ــع معايي ــي تتب ــى الشــركات الت ــة، وعل ــة المنفصل ــم المالي والشــركات تحــت الســيطرة المشــتركة فــي القوائ
الدوليــة واختــارت تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة ان يتــم بأثــر رجعــي. امــا المنشــآت التــي تطبــق 
معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ألول مــرة واختــارت اســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة فعليهــا 

تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة مــن تاريــخ التحــول الــى تطبيــق معاييــر التقاريــر المالــي الدوليــة.  

يتــم تطبيــق هــذه المعاييــر اعتبــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2016، كمــا يجــب تطبيقهــا بأثــر رجعــي مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. لــن 
يكــون لتطبيــق هــذا المعيــار أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم )10( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )28( – البيع أو المساهمة بموجودات بين 
المستثمر والشركة الحليفة أو المشاريع المشتركة 

ــة رقــم )28( عندمــا  ــار المحاســبة الدولي ــة الدولــي رقــم )10( ومعي ــر المالي ــار التقاري ــاول هــذه التعديــالت التعــارض بيــن معي تتن
يتعلــق األمــر بانتهــاء الســيطرة علــى الشــركة التابعــة التــي تــم بيعهــا أو المســاهمة بهــا إلــى شــركة حليفــة أو مشــروع مشــترك. 
توضــح التعديــالت انــه يتــم االعتــراف بكامــل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن بيــع أو المســاهمة بالموجــودات المكونــة لألعمــال 
التجاريــة كمــا هــي معرفــة فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )3( بيــن المســتثمر والشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك. 
فــي حيــن انــه يتــم االعتــراف باالربــاح والخســائر الناتجــة عــن بيــع أو المســاهمة بالموجــودات والتــي ال تعتبــر مكونــة ألعمــال تجاريــة 

إلــى حــد الحصــة التــي ال تمثــل حصــة المســتثمر فــي الشــركة الحليفــة أو المشــروع المشــترك.

ــارا مــن 1 كانــون الثانــي 2016 مــع الســماح بالتطبيــق المبكــر. ال تتوقــع  يتــم تطبيــق هــذه التعديــالت بشــكل مســتقبلي  اعتب
ــة الموحــدة. ــم المالي ــر علــى القوائ ــار اي أث ــق هــذا المعي المجموعــة ان يكــون لتطبي

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم )5( - الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة 

يتــم التخلــص مــن الموجــودات )أو مجموعــات االســتبعاد(، ســواء مــن خــالل البيــع أو مــن خــالل توزيعهــا علــى مالكــي المنشــأة. 
يوضــح هــذا التعديــل أن تغييــر واحــد مــن أســاليب التخلــص إلــى أخــرى لــن يعتبــر خطــة جديــدة للتخلــص منهــا، بــل هــو اســتمرار 
ــة الدولــي )5(. يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بشــكل  ــر المالي ــار التقاري ــات تطبيــق المعي ــة. بالتالــي، ال يعيــق متطلب للخطــة األصلي

مســتقبلي.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( عرض القوائم المالية 

تشمل هذه التعديالت تحسينات محدودة تتركز على األمور التالية:

الجوهرية	 

التصنيفات والتجميع 	 

هيكل االيضاحات	 

عرض بنود الدخل الشامل اآلخرى الناتجة عن االستثمارات التي تتبع طريقة حقوق الملكية.	 

معيار التقارير المالية الدولية )16( عقود اإليجار

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم )16( »عقــود االيجــار« خــالل كانــون الثانــي 
2016 الــذي يحــدد مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجــار.

تشــابه متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم )16( بشــكل جوهــري المتطلبــات المحاســبية للمؤجــر فــي معيــار المحاســبة 
الدولــي رقــم )17(، ووفقــًا لذلــك، يســتمر المؤجــر فــي تصنيــف عقــود االيجــار علــى انهــا عقــود ايجــار تشــغيلية او عقــود ايجــار 

تمويليــة، بحيــث يقــوم بمعالجــة هذيــن النوعيــن مــن العقــود بشــكل مختلــف.

يتطلــب معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم )16( مــن المســتأجر ان يقــوم باالعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات لجميــع عقــود 
االيجــار التــي تزيــد مدتهــا عــن 12 شــهر، اال اذا كان االصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر االعتــراف بحقــه فــي 

اســتخدام االصــل والمتمثــل فــي االعتــراف باألصــل المســتأجر وااللتــزام الناتــج المتمثــل بدفعــات االيجــار.

سيتم تطبيق هذه المعيار اعتبارا من 1 كانون الثاني 2019، مع السماح بالتطبيق المبكر.

األسس والتقديرات 

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة يتطلــب اســتخدام عــدة تقديــرات وافتراضــات محاســبية 
تؤثــر علــى مبالــغ اإليــرادات والمصاريــف والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة. نظــرًا الســتخدام هــذه 
التقديــرات واإلفتراضــات، قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن التقديــرات، وقــد يســتدعي ذلــك تعديــل القيــم الدفتريــة للموجــودات 

أو المطلوبــات فــي المســتقبل.

تشمل اإليضاحات األخرى والتي تبين مدى تعرض المجموعة للمخاطر اإليضاحات التالية:

أهداف وسياسات إدارة المخاطر )إيضاح 37(	 

إدارة رأس المال )إيضاح 37(	 

فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها المجموعة:

القيمة العادلة لألدوات المالية

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي والتــي ال يمكــن الحصــول علــى 
قيمتهــا العادلــة مــن أســواق ماليــة نشــطة، مــن خــالل طــرق مناســبة للتقييــم تشــمل التدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة. 
يتــم الحصــول علــى مدخــالت التقييــم مــن خــالل أســواق يمكــن مالحظتهــا إن أمكــن، وحيــن ال يكــون مــن المناســب اإلعتمــاد 
علــى هــذه المدخــالت يتــم اعتمــاد درجــة مــن التقديــرات واإلفتراضــات لتحديــد القيمــة العادلــة. تشــمل هــذه اإلفتراضــات عوامــل 
تخــص المدخــالت التــي يتــم اإلعتمــاد عليهــا فــي تحديــد القيمــة العادلــة كمخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان والتقلبــات األخــرى. 

قــد تؤثــر التغيــرات فــي اإلفتراضــات علــى مبالــغ القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة.

إيرادات وتكاليف الربط البيني

تســتخدم إدارة المجموعــة تقديــرات معينــة لتحديــد مبالــغ إيــرادات وتكاليــف الربــط البينــي والذمــم المدينــة والدائنــة المتعلقــة 
بهــا. 

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

تقــدم المجموعــة خدماتهــا لقاعــدة كبيــرة مــن العمــالء ضمــن شــروط تســهيالت معينــة. تســتخدم إدارة المجموعــة تقديــرات 
معينــة، بنــاًء علــى الخبــرات الســابقة، لتحديــد مبالــغ الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.

تدني الشهرة

يعتمــد تحديــد تدنــي قيمــة الشــهرة علــى تقديــر »القيمــة فــي اإلســتخدام« للوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي تــم توزيــع الشــهرة 
عليهــا. يتطلــب ذلــك تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد واختيــار ِنســب الخصــم الحتســاب 

القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة المســتقبلية. 

األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة 

تقــوم إدارة المجموعــة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الملموســة وغيــر الملموســة وتقــوم بتعديلهــا، إن لــزم األمــر، 
فــي نهايــة كل ســنة ماليــة. 

مخصص ضريبة الدخل

تســتخدم إدارة المجموعــة تقديــرات معينــة لتحديــد مبلــغ مخصــص ضريبــة الدخــل. تعتقــد إدارة المجموعــة بــأن هــذه التقديــرات 
واإلفتراضــات معقولــة. 

تحقق اإليرادات

يتــم إثبــات اإليــرادات عندمــا يصبــح مــن المرجــح تدفــق المنافــع االقتصاديــة علــى المجموعــة وتوفــر إمكانيــة قيــاس مبالــغ 
اإليــرادات بموثوقيــة، بغــض النظــر عــن تاريــخ اســتالم الدفعــات. يقــاس اإليــراد بالقيمــة العادلــة للعائــد المســتلم أو الــذي ســيتم 

اســتالمه مســتقباًل بعــد تنزيــل الخصومــات. كذلــك يجــب توفــر الشــروط الخاصــة التاليــة قبــل إثبــات اإليــرادات التاليــة:

إيرادات الخدمات 

تتحقق إيرادات خدمات الهاتف السلكي والهاتف الالسلكي والخدمات الرقمية عندما يصبح من الممكن تقدير العائد من أ. 
الخدمات المقدمة بشكل موثوق، من خالل الرجوع إلى نسبة اكتمال الخدمات المقدمة.

 تتحقق إيرادات خدمات اإلعالم عندما يصبح من الممكن تقدير العائد من الخدمات المقدمة بشكل موثوق، بالرجوع إلى ب. 
نسبة اكتمال الخدمات المقدمة وفقًا لتقارير اإلنجاز.

يتم قيد مبيعات بطاقات الدفع المسبق كإيرادات مؤجلة ويتم تحققها عند االستخدام بناًء على عدد الوحدات المستخدمة ج. 
من تلك البطاقات.
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إيرادات مبيعات البضائع

تتحقــق إيــرادات مبيعــات أجهــزة الهواتــف الخلويــة ومســتلزماتها، واألدوات الكهربائيــة األخــرى عنــد انتقــال المخاطــر الهامــة 
ومنافــع الملكيــة للمشــتري.

إيرادات الفوائد

يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد عنــد تحققهــا باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي، بنــاًء علــى المعــدل المســتخدم لخصــم التدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المتوقعــة خــالل العمــر اإلنتاجــي المتوقــع للموجــود المالــي نســبة إلــى صافــي قيمتــه الدفتريــة.

إيرادات أرباح األسهم

يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم عند نشوء الحق الستالمها. 

تحقق المصاريف

يتم قيد المصاريف عند حدوثها وفقًا لمبدأ االستحقاق. 

مصاريف التمويل

تتــم رســملة مصاريــف التمويــل ذات العالقــة المباشــرة بشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــول تحتــاج لفتــرة زمنيــة لتصبــح جاهــزة 
لالســتعمال أو البيــع كجــزء مــن تكلفــة هــذه األصــول. يتــم قيــد جميــع مصاريــف التمويــل األخــرى كمصاريــف عنــد حدوثهــا. تتكــون 

مصاريــف التمويــل مــن الفوائــد والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا المجموعــة للحصــول علــى التمويــل.

ضريبة الدخل 

تقــوم المجموعــة باقتطــاع مخصــص لضريبــة الدخــل وفقــًا لقانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني، أو وفقــًا للوائــح الضريبيــة نافــذة 
المفعــول فــي البلــد الــذي تعمــل فيــه المنشــأة وتحقــق دخــاًل ضريبيــًا، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم )12( والــذي يقتضــي 
االعتــراف بالفروقــات الزمنيــة المؤقتــة، كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة، مــا بيــن األســاس الضريبــي للموجــودات والمطلوبــات 

وقيمتهــا الدفتريــة ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة كضرائــب مؤجلــة. 

يمثــل مصــروف ضريبــة الدخــل الضريبــة المســتحقة والتــي تــم احتســابها بنــاًء علــى الربــح الضريبــي للمجموعــة. قــد يختلــف الربــح 
الضريبــي عــن الربــح المحاســبي الظاهــر فــي القوائــم الماليــة بســبب إدراج إيــرادات غيــر خاضعــة لضريبــة الدخــل أو مصاريــف ال 
يمكــن تنزيلهــا مــن ضريبــة الدخــل. إن مثــل هــذه اإليــرادات / المصاريــف قــد تكــون خاضعــة/ يمكــن تنزيلهــا فــي الســنوات الالحقة.

تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة والغير متداولة

تقــوم المجموعــة بعــرض الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي بنــاءًا علــى تصنيفهــا كمتداولــة أو غيــر متداولــة. 
تكــون الموجــودات متداولــة فــي الحــاالت التاليــة:

من المتوقع أن تتحقق أو أن يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية	 

محتفظ بها لغرض المتاجرة	 

من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية	 

النقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقيد السحب أو المستخدم لتسديد مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز اثني عشر 	 
شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.

تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية: 

من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية	 

محتفظ بها لغرض المتاجرة	 

مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ القوائم المالية	 

ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز اثني عشر شهرًا على األقل بعد تاريخ القوائم المالية	 

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

قياس القيمة العادلة

الماليــة  غيــر  الموجــودات  بعــض  عــن  اإلفصــاح  ويتــم  الماليــة  األدوات  لمعظــم  العادلــة  القيمــة  بقيــاس  المجموعــة  تقــوم 
ــة  ــة لــألدوات المالي ــة. تقــوم المجموعــة أيضــًا باإلفصــاح عــن القيمــة العادل ــم المالي ــخ القوائ ــة فــي تاري كاالســتثمارات العقاري

والموجــودات غيــر الماليــة الظاهــرة بالكلفــة فــي اإليضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة والتــي تشــمل مــا يلــي:

اإلفصاح عن آليات التقييم والتقديرات والفرضيات الجوهرية )إيضاح 3 و6(	 

التسلسل المستخدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية )إيضاح 38(	 

استثمارات عقارية )إيضاح 5(	 

الموجودات المالية )إيضاح 10 و15(	 

القيمــة العادلــة هــي المقابــل المالــي لبيــع أصــل أو ســداد التــزام وذلــك مــن خــالل عمليــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق 
فــي تاريــخ القيــاس. يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضيــة بيــع األصــول او ســداد االلتزامــات إمــا فــي:

سوق رئيسي لألصل أو االلتزام.	 

أو في حال غياب السوق الرئيسي، في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.	 

يجب أن يكون للمجموعة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يؤخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد منافــع 
اقتصاديــة مــن خــالل االســتخدام األمثــل لهــذه الموجــودات أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــاركين آخريــن فــي الســوق الذيــن 

بدورهــم سيســتخدمون هــذه الموجــودات بالشــكل األمثــل.

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف التــي توفــر معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، وذلــك 
مــن خــالل زيــادة اســتخدام معطيــات ذات صلــة يمكــن مالحظتهــا والتقليــل مــن اســتخدام المعطيــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا.

يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس، أو يتــم اإلفصــاح عــن، قيمتهــا العادلــة ضمــن هــرم القيمــة العادلــة 
كمــا هــو موضــح أدنــاه: 

المستوى االول: باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.

المستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.

المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين 2015 و2014.

يتــم تكليــف مخمنيــن خارجييــن معتمديــن لتقييــم الموجــودات الجوهريــة مثــل االســتثمارات العقاريــة. بعــد النقــاش مــع هــؤالء 
المخمنيــن الخارجييــن، تقــوم المجموعــة باختيــار األســاليب والمدخــالت والتــي ستســتخدم للتقييــم فــي كل حالــة.

لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة بتحديــد أصنــاف مــن الموجــودات والمطلوبــات وفقــا لطبيعــة وخصائص 
ومخاطــر ومســتوى القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات والمطلوبات.
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توزيعات أرباح مدفوعة

تقــوم المجموعــة باالعتــراف بمطلوبــات مقابــل التوزيعــات النقديــة الموافــق عليهــا مــن قبــل مســاهمي الشــركة فــي اجتمــاع 
الهيئــة العامــة، ويتــم االعتــراف بهــذا المبلــغ فــي قائمــة حقــوق الملكيــة.

عقارات وآالت ومعدات 

تظهــر العقــارات واآلالت والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي المتراكمــة، إن وجــدت. تشــمل 
ــكات والمعــدات ومصاريــف التمويــل  ــات الممتل ــدة إلســتبدال أي مــن مكون كلفــة العقــارات واآلالت والمعــدات الكلفــة المتكب
للمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل إذا تحققــت شــروط االعتــراف. يتــم إثبــات جميــع النفقــات األخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة 

عنــد تحققهــا. ال يتــم اســتهالك األراضــي. 

يتم احتساب اإلستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت وفقًا للعمر اإلنتاجي المتوقع كما يلي:

العمر اإلنتاجي
)سنوات(

10-20مباني وإنشاءات وتحسينات مأجور 
7-16شبكة اإلتصاالت السلكية  

10شبكة اإلتصاالت الالسلكية 
4-7أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

4-7أجهزة وأثاث مكتبي
4-7سيارات

7آليات ومعدات ثقيلة
4-10معدات أخرى 

يتــم شــطب أي بنــد مــن العقــارات واآلالت والمعــدات  وأي أجــزاء جوهريــة منهــا عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم وجــود منفعــة 
إقتصاديــة متوقعــة مــن اســتخدام األصــل أو التخلــص منــه. يتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن شــطب األصــل، والــذي يمثــل 

الفــرق بيــن العائــد مــن التخلــص وصافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل، فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لألصــول واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق اإلســتهالك فــي كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا فــي الســنوات 
الالحقــة إن لــزم األمــر.

توحيد األعمال وشهرة الشراء

يتــم قيــد عمليــات توحيــد األعمــال بإســتخدام طريقــة اإلســتحواذ. تمثــل كلفــة اإلســتحواذ مجمــوع القيمــة العادلــة للمقابــل 
ــد  ــد أي توحي ــر المســيطرة فــي الشــركات المســتحوذ عليهــا. عن ــخ اإلســتحواذ وقيمــة حقــوق الجهــات غي المالــي المدفــوع بتاري
لألعمــال تقــوم المجموعــة بتقييــم حصــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا بالقيمــة العادلــة أو 
بنســبة حصــة الجهــات غيــر المســيطرة إلــى صافــي موجــودات الشــركة المســتحوذ عليهــا. يتــم اإلعتــراف بمصاريــف اإلســتحواذ 

ــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.  ضمــن المصاريــف اإلداري

تقــوم المجموعــة عنــد االســتحواذ بتقديــر وتصنيــف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة المســتحوذ عليهــا وفقــًا للشــروط 
التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة بتاريــخ االســتحواذ.

فــي حــال توحيــد األعمــال نتيجــة اإلســتحواذ التدريجــي، يتــم قيــاس اإلســتثمار المصنــف ســابقًا للشــركة المســتحوذ عليهــا 
بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ. يتــم قيــد الفــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة المصنــف ســابقًا فــي قائمــة 

الدخــل الموحــدة. 

يتــم إثبــات الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات التابعــة بالكلفــة والتــي تمثــل الزيــادة فــي المقابــل المالــي الــذي تــم تحويلــه 
والمبلــغ الــذي تــم قيــده لحقــوق الجهــات غيــر المســيطرة عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات والمطلوبــات التــي تــم 
الحصــول عليهــا مــن الشــركة التابعــة. إذا كان المقابــل المالــي أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات للشــركة التابعــة، 

يتــم تســجيل الفــرق كربــح أو خســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

الحقــًا لإلثبــات المبدئــي، يتــم إثبــات الشــهرة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر تــدٍن متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة. لغــرض إجــراء 
دراســة حــول وجــود تدنــي فــي القيمــة الدفتريــة للشــهرة، يتــم توزيــع قيمــة الشــهرة بتاريــخ الشــراء علــى الوحــدات، أو مجموعــة 
الوحــدات المنتجــة للنقــد، والمتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــة توحيــد األعمــال، بغــض النظــر عــن كــون الموجــودات والمطلوبــات 

األخــرى للشــركة المســتحوذ عليهــا قــد تــم توزيعهــا علــى هــذه الوحــدات أم ال.

عنــد اســتبعاد أحــد األنشــطة التشــغيلية ضمــن وحــدة منتجــة للنقــد، يتــم اعتبــار الشــهرة المرتبطــة بالنشــاط التشــغيلي المســتبعد 
كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة لذلــك النشــاط لتحديــد مبلــغ الربــح أو الخســارة. يتــم تحديــد مبلــغ الشــهرة المســتبعد وفقــًا لنســبة 

القيمــة الدفتريــة للنشــاط المســتبعد إلــى صافــي القيمــة المتبقيــة مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد. 

الموجودات غير الملموسة

ــًا، يتــم قيــد الموجــودات غيــر الملموســة، التــي تــم الحصــول عليهــا بشــكل منفصــل بالكلفــة. إن كلفــة الموجــودات غيــر  مبدئي
الملموســة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل توحيــد األعمــال هــي قيمتهــا العادلــة فــي ذلــك التاريــخ. الحقــًا لإلثبــات المبدئــي، 
يتــم إظهــار الموجــودات غيــر الملموســة بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلطفــاء المتراكــم وأيــة خســائر تــدٍن متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة. 

يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.

ــر محــددة،  ــرة غي ــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفت يتــم إجــراء دراســة لوجــود تــدٍن فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات غي
بشــكل ســنوي، كمــا أنــه ال يتــم إطفــاء هــذه الموجــودات غيــر الملموســة. تتــم مراجعــة تصنيــف هــذه الموجــودات ســنويًا لتحديــد 
مــا إذا كان ســبب التصنيــف اليــزال قائمــًا، فــي حالــة الحاجــة إلــى إعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات غيــر المقــدر عمرهــا الزمنــي 

بفتــرة محــددة الــى موجــودات ملموســة لفتــرة محــددة فيتــم ذلــك بنــاًء علــى أســاس تقديــري، وبأثــر مســتقبلي.    

يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الموجــودات غيــر الملموســة والتــي تمثــل الفــرق بيــن العائــد مــن التخلــص 
مــن األصــل والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة حســب العمــر اإلنتاجــي المتوقــع، ويتــم دراســة 
تدنــي قيمتهــا الدفتريــة عنــد وجــود مؤشــرات تــدل علــى ذلــك. يتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة احتســابه للموجــودات 
غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة مــرة علــى األقــل فــي نهايــة الســنة الماليــة. يتــم قيــد مصــروف إطفــاء 

ــرة محــددة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. ــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفت الموجــودات غي

تكلفة الخطوط والرخصة: 

يتــم إطفــاء تكلفــة الخطــوط والرخصــة علــى مــدى 20 عامــًا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت ويتــم قيــد مصــروف اإلطفــاء فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة.

حق إستخدام األلياف الضوئية:

يتم إطفاء حق استخدام األلياف الضوئية باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى 7- 15 عامًا.

المشاريع تحت التنفيذ

ــر  تمثـــل المشــاريع تحــت التنفيــذ كافــة تكاليــف إنشــاء وتوســيع شــبكة اإلتصــاالت الســلكية والالســلكية والمشــاريع األخــرى غيـ
المنتهيــة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة، وتشــتمل علــى تكلفــة العمالــة والمــواد المباشــرة والمقاســم وتكاليــف المقاوليــن. عنـــد 

االنتهــاء مــن تنفيـــذ كل مشـــروع يحــول إلــى حســاب العقــارات واآلالت والمعــدات.

يتــم إجــراء دراســة تدنــي فــي القيمــة الدفتريــة للمشــاريع تحــت التنفيــذ عنــد وجــود أدلــة تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة 
الدفتريــة لهــذه المشــاريع. فــي حــال وجــود مثــل هــذه المؤشــرات، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للمشــاريع للقيمــة المتوقــع 

اســتردادها. 
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مخزون المواد والبضاعة

يتــم إظهــار مخــزون المــواد بالكلفــة بينمــا يتــم إظهــار البضاعــة بالكلفــة باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح، أو القيمــة المتوقــع 
ــل الكلفــة كافــة النفقــات التــي تتكبدهــا المجموعــة مــن أجــل إيصــال المــواد إلــى حالتهــا وموقعهــا  تحقيقهــا أيهمــا أقــل. تمث

لتكــون جاهــزة لالســتخدام.

يتــم إجــراء دراســة تــدٍن فــي القيمــة الدفتريــة لمخــزون المــواد عنــد وجــود أدلــة تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة الدفتريــة 
لهــا. فــي حــال وجــود مثــل هــذه المؤشــرات، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لمخــزون المــواد للقيمــة المتوقــع اســتردادها. 

االستثمار في شركات حليفة 

يتــم قيــد اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. الشــركة الحليفــة هــي تلــك التــي يكــون للمجموعــة 
نفــوذًا مؤثــرًا عليهــا. وهــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر 

بهــا وليــس التحكــم بهــذه السياســات. 

عنــد االســتحواذ التدريجــي للشــركات الحليفــة، يتــم قيــاس الحصــة المملوكــة للمجموعــة بتاريــخ اســتحواذ المجموعــة علــى نفــوذ 
مؤثــر فــي الشــركة الحليفــة بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد أيــة فروقــات ناتجــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة، يظهــر اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالكلفــة، مضافــًا 
إليــه التغيــرات الالحقــة فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركات الحليفــة. يتــم قيــد الشــهرة الناتجــة عــن شــراء 
ــم إطفــاء هــذه الشــهرة أو دراســة التدنــي فــي  ــة لإلســتثمارات فيهــا، حيــث ال يت الشــركات الحليفــة كجــزء مــن القيمــة الدفتري

قيمتهــا بشــكل منفصــل. 

ــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وقائمــة  ــج أعمــال الشــركات الحليفــة بعــد الضريب يتــم اظهــار حصــة المجموعــة مــن صافــي نتائ
الدخــل الشــامل الموحــدة. يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامــالت بيــن المجموعــة والشــركة الحليفــة وفقــا لنســبة 

ملكيــة المجموعــة فــي الشــركة الحليفــة.

إن الســنة الماليــة للشــركات الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للمجموعــة. عنــد الضــرورة تقــوم المجموعــة بإجــراء تعديــالت 
لتتوافــق السياســات المتبعــة فــي الشــركات الحليفــة مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة.

الحقــًا إلســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة تقــرر المجموعــة مــا إذا كان هنــاك ضــرورة لقيــد خســائر تــدٍن إضافيــة علــى اســتثماراتها 
فــي الشــركات الحليفــة. تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك وجــود ألدلــة موضوعيــة تشــير 
ــة، تقــوم المجموعــة بإحتســاب قيمــة  إلــى تــدٍن فــي قيمــة اإلســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة. فــي حــال وجــود هــذه األدل
التدنــي والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار والقيمــة المتوقــع إســتردادها ويتــم قيــد هــذا الفــرق فــي قائمــة 

الدخــل الموحــدة.

فــي حــال فقــدان االمجموعــة للنفــوذ المؤثــر علــى الشــركات الحليفــة، تقــوم المجموعــة بتقييــم االســتثمار المتبقــي بالقيمــة 
العادلــة، ويتــم تســجيل الفروقــات بيــن هــذه القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة لالســتثمار فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

استثمارات عقارية

تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر تــدٍن متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة. يتــم دراســة تدنــي القيمــة 
الدفتريــة لالســتثمارات العقاريــة عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى عــدم توافــر إمكانيــة اســترداد قيمتهــا 
الدفتريــة. عنــد وجــود مثــل هــذه األدلــة وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة المتوقــع اســتردادها، يتــم تخفيــض القيمــة 

الدفتريــة للقيمــة المتوقــع اســتردادها.

يتــم اســتبعاد االســتثمارات العقاريــة عنــد التوقــف عــن اســتخدامها وعــدم وجــود أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية متوقعــة نتيجــة 
بيعهــا. يتــم قيــد الفــرق بيــن العائــد مــن اســتبعاد األصــل والقيمــة الدفتريــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي فتــرة االســتبعاد.

يتــم التحويــل مــن أو إلــى االســتثمارات العقاريــة فقــط عندمــا يكــون هنالــك تغيير في االســتخدام. عند التحويل من االســتثمارات 
العقاريــة إلــى بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي يتــم اســتخدامها مــن قبــل المجموعــة، فــإن كلفــة الممتلــكات المحولــة 

لالســتخدام هــي قيمتهــا الدفتريــة فــي تاريــخ التحويــل. اذا ارتــأت المجموعــة تحويــل ممتلكاتهــا إلــى اســتثمارات عقاريــة، تســتمر 
المجموعــة باســتخدام السياســات المحاســبية للمتلــكات واآلالت والمعــدات حتــى تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام.

استثمارات في موجودات مالية 

يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة الخاضعــة لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 
قائمــة الدخــل أو قــروض ممنوحــة وذمــم مدينــة أو موجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع. تحــدد المجموعــة تصنيــف الموجــودات 

ــاء. الماليــة عنــد اإلقتن

يتــم قيــد الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة ويتــم إضافــة مصاريــف اإلقتنــاء المباشــرة، باســتثناء الموجــودات 
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل والتــي يتــم قيدهــا بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة.

يتــم قيــد عمليــات الشــراء والبيــع العاديــة للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ الصفقــة وهــو تاريــخ اإللتــزام بشــراء أو بيــع الموجــودات 
الماليــة. إن عمليــات الشــراء والبيــع العاديــة للموجــودات الماليــة هــي تلــك التــي يتــم فيهــا تحويــل الموجــودات الماليــة خــالل 

الفتــرة المحــددة وفقــًا للقوانيــن أو وفقــًا لمــا هــو متعــارف عليــه فــي أنظمــة الســوق. 

الحقًا لإلعتراف المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية وفقًا لتصنيفها كما يلي:

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

تصنــف الموجــودات الماليــة للمتاجــرة ضمــن بنــد »موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل قائمــة الدخــل«. يتــم تصنيــف 
الموجــودات الماليــة كموجــودات ماليــة للمتاجــرة فــي حــال وجــود النيــة لبيــع أو إعــادة شــراء هــذه الموجــودات فــي المســتقبل 
ــة للمتاجــرة فــي قائمــة الدخــل  ــة للموجــودات المالي ــر فــي القيمــة العادل ــح أو خســارة ناتجــة عــن التغي ــد أي رب ــم قي القريــب. يت

الموحــدة فــي فتــرة حــدوث هــذا التغيــر.

الموجودات المالية المتوفرة للبيع

تشــمل اإلســتثمارات فــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع اإلســتثمار فــي أدوات الديــن وأدوات الملكيــة. أدوات الملكيــة 
المصنفــة كموجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع هــي تلــك الموجــودات التــي ال يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلــة خــالل قائمــة الدخــل. 
ــر محــددة  ــرة غي ــم اإلحتفــاظ بهــا لفت ــي يت ــك الموجــودات الت ــع هــي تل ــة متوفــرة للبي ــن المصنفــة كموجــودات مالي أدوات الدي

والتــي قــد يتــم بيعهــا وفقــًا الحتياجــات الســيولة أو نتيجــة للتغيــرات فــي العوامــل الســوقية.

الحقــًا لإلثبــات المبدئــي، يتــم إعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد التغيــرات فــي القيمــة 
ــم التخلــص مــن  ــى يت ــع حت ــة المتوفــرة للبي ــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة ضمــن احتياطــي الموجــودات المالي العادل
الموجــود المالــي، وعندهــا يتــم قيــد األربــاح والخســائر المقيــدة ســابقًا ضمــن احتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي 
قائمــة الدخــل الموحــدة وفــي حــال وجــود تــدن فــي قيمتهــا يتــم إعــادة قيــد الخســائر المقيــدة ســابقًا ضمــن احتياطــي الموجــودات 
الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وتخفيــض احتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع بقيمــة التدنــي 

التــي تــم قيدهــا.

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم تصنيــف الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع فيمــا إذا كانــت النيــة لبيــع هــذه اإلســتثمارات الماليــة 
فــي المســتقبل القريــب ال زالــت قائمــة. فــي حــال عــدم القــدرة علــى بيــع هــذه اإلســتثمارات نتيجــة لعــدم توفــر ســوق نشــط أو 
حــدوث تغييــر جوهــري فــي نيــة اإلدارة لبيــع هــذه اإلســتثمارات فــي المســتقبل القريــب، يمكــن إلدارة المجموعــة أن تقــوم بإعــادة 

تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة فــي حــاالت نــادرة جــدًا إلــى أي فئــة أخــرى باالعتمــاد علــى طبيعــة الموجــود المالــي. 

يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عندما ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.

قروض ممنوحة وذمم مدينة

تعتبــر القــروض الممنوحــة والذمــم المدينــة موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وهــي غيــر 
متداولــة فــي أســواق ماليــة نشــطة. بعــد االعتــراف المبدئــي، يعــاد قيــاس قيمــة هــذه الموجــودات بالكلفــة المطفــأة باســتخدام 
طريقــة العائــد الفعلــي، بعــد تنزيــل التدنــي. يتــم احتســاب الكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى 

الشــراء والرســوم والمصاريــف األخــرى والتــي تشــكل جــزءًا مــن العائــد الفعلــي.
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استبعاد الموجودات المالية

يتــم اســتبعاد الموجــودات الماليــة عنــد إنتهــاء الحــق التعاقــدي لالنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة لهــذه الموجــودات، أو عنــد تحويــل 
ــم تقــم المجموعــة بتحويــل أو إبقــاء كل  ــة إلــى منشــأة أخــرى. فــي حــال ل ــد الملكي ــع المخاطــر وعوائ ــة وجمي الموجــودات المالي
المخاطــر والعوائــد األساســية وأبقــت الســيطرة علــى األصــول المحولــة، تســجل المجموعــة حصتهــا المتبقيــة فــي الموجــودات 
وتســجل المطلوبــات بقيمــة المبالــغ المتــوع دفعهــا. إذا أبقــت المجموعــة كل المخاطــر والعوائــد األساســية لملكيــة الموجــودات 

الماليــة المحولــة، تســتمر المجموعــة فــي تســجيلها وتســجل أيضــًا ضمانــات الديــون للمبالــغ المقبوضــة معهــا.

تدني قيمة الموجودات المالية

يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ القوائــم الماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت تدنــي موجــودات ماليــة محــددة. 
إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل، فإنــه يتــم إثبــات أيــة خســارة تدنــي ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة. 

الموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة، يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة 	 
بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض القيمة الجوهري أو طويل 	 
األمد. يتم قياس جوهرية اإلنخفاض بالرجوع إلى الكلفة األصلية لالستثمار، ويتم قياس طول أمد االنخفاض بالرجوع إلى 
الفترة التي انخفضت خاللها القيمة العادلة عن القيمة األصلية. يمثل التدني الفرق بين الكلفة األصلية والقيمة العادلة، 
بعد تنزيل أية خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل الموحدة. ال يتم عكس خسائر التدني المقيدة سابقًا 
على أدوات الملكية من خالل قائمة الدخل الموحدة، وإنما يتم قيد اإلرتفاع في القيمة العادلة على الموجودات المالية 

التي تم قيد التدني في قيمتها سابقًا من خالل قائمة الدخل الشامل الموحدة.

أدوات الدين المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع – يمثل التدني الفرق بين الكلفة المطفأة والقيمة العادلة، بعد 	 
تنزيل أية خسارة تدني معترف بها سابقًا ضمن قائمة الدخل الموحدة.

الذمم المدينة

تظهــر الذمــم المدينــة بقيمــة الفواتيــر الصــادرة للعمــالء بعــد تنزيــل أيــة مخصصــات للذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا. يتــم 
احتســاب مخصــص للذمــم المشــكوك بهــا عندمــا يصبــح مــن غيــر المرجــح تحصيــل كامــل، أو جــزء مــن المبلــغ. ُتشــطب الديــون 

ــد تحديدهــا. المعدومــة عن

النقد والنقد المعادل 

ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة، يشــمل النقــد والنقــد المعــادل النقــد فــي الصنــدوق، وأرصــدة لــدى البنــوك، وودائــع قصيرة 
األجــل تســتحق خــالل فتــرة ثالثــة شــهور أو أقــل، بعــد تنزيــل النقــد مقيــد الســحب.  

ذمم دائنة ومستحقات

يتــم إثبــات المطلوبــات للمبالــغ مســتحقة الســداد فــي المســتقبل مقابــل البضائــع أو الخدمــات المســتلمة ســواء تمــت أو لــم 
تتــم المطالبــة بهــا مــن قبــل المــورد.

قروض طويلة األجل

يتــم قيــد القــروض طويلــة األجــل مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة بعــد تنزيــل أيــة تكاليــف مباشــرة. ويعــاد الحقــًا تقييمهــا بالكلفــة 
المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي. تظهــر األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن تخلــي الجهــة المقرضــة عــن القــروض طويلــة 

األجــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم احتســاب الكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار أي خصــم أو عــالوة علــى الشــراء والرســوم والمصاريــف األخــرى التــى 
تشــكل جــزءًا مــن العائــد الفعلــي. يتــم قيــد اإلطفــاء الناتــج عــن اســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.

عقود اإليجار

عنــد بدايــة عقــد التأجيــر، يتــم رســملة عقــود التأجيــر التمويلــي والتــي تنقــل إلــى المجموعــة مخاطــر ومنافــع الملكيــة علــى أســاس 

القيمــة العادلــة للمأجــور أو القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات عقــد التأجيــر التمويلــي، أيهمــا أقــل. تــوزع دفعــات عقــد التأجيــر 
بيــن تكاليــف التمويــل وبيــن المبلــغ الــذي يخصــم مــن قيمــة التزامــات عقــود التأجيــر التمويليــة وذلــك لتحقيــق معــدل فائــدة ثابــت 

علــى الرصيــد المتبقــي لإللتزامــات. يتــم قيــد تكاليــف التمويــل مباشــرًة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

يتــم اســتهالك أي مأجــور تمــت رســملته علــى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع، فــي حالــة عــدم موثوقيــة انتقــال ملكيــة المأجــور مــع 
نهايــة مــدة العقــد، يتــم اســتهالك المأجــور علــى العمــر االنتاجــي المتوقــع أو فتــرة عقــد التأجيــر التمويلــي، أيهمــا أقــل. 

 يتــم إثبــات مدفوعــات عقــد التأجيــر التشــغيلي كمصــروف ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أســاس القســط الثابــت علــى 
فتــرة التأجيــر.

تقاص األدوات المالية

يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة 
فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق الموجــودات 

وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

المخصصات

يتــم احتســاب مخصصــات عندمــا يترتــب علــى المجموعــة التزامــات )قانونيــة أو ضمنيــة( ناشــئة عــن أحــداث ســابقة علــى أن يكــون 
مــن المرجــح نشــوء هــذه اإللتزامــات وتوافــر إمكانيــة تحديــد قيمتهــا بشــكل موضوعــي.

الربح لكل سهم 

يتــم إحتســاب الحصــة األساســية للســهم فــي األربــاح مــن خــالل قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة األســهم العاديــة للشــركة 
علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــالل العــام. 

يتــم إحتســاب الحصــة المخفضــة للســهم مــن خــالل قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة األســهم العاديــة للشــركة )بعــد تعديــل 
الفوائــد المتعلقــة باألســهم الممتــازة القابلــة للتحويــل( علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــالل العــام مضافــًا إليــه 
المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي كان يجــب إصدارهــا فيمــا لــو تــم تحويــل األســهم القابلــة للتحويــل إلــى أســهم 

عاديــة. 

العمالت األجنبية

ــي وفقــًا ألســعار  ــار األردن ــى الدين ــي خــالل الســنة إل ــار األردن ــر الدين ــم بالعمــالت األخــرى غي ــي تت ــل المعامــالت الت ــم تحوي يت
الصــرف كمــا فــي تاريــخ المعاملــة. يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة وتلــك التــي تســتحق القبــض أو الدفــع 
ــار األردنــي وفقــًا ألســعار الصــرف كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة.  بالعمــالت األخــرى فــي نهايــة الســنة إلــى الدين

ــح أو خســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. ــل مــن رب تظهــر فروقــات التحوي

يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات الشــركات التابعــة، التــي تصــدر قوائمهــا الماليــة بعملــة غيــر الدينــار األردنــي، إلــى الدينــار 
األردنــي وفقــًا ألســعار الصــرف كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة. ويتــم تحويــل بنــود قائمــة الدخــل لهــذه الشــركات إلــى 
الدينــار األردنــي وفقــًا لمعــدل أســعار الصــرف خــالل الســنة. يتــم قيــد الفروقــات الناتجــة عــن التحويــل فــي بنــد خــاص ضمــن 

قائمــة حقــوق الملكيــة الموحــدة.
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استثمارات عقارية. 5

يمثل هذا البند استثمارات في أراضي، حيث كانت الحركة عليه كما يلي:

20152014
دينار أردني  

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
23,0097,610رصيد بداية السنة

12,7075,930إضافات
9,469-محول من عقارات وآالت ومعدات

35,71623,009رصيد نهاية السنة

بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة وفقــا لتقاريــر مخمنيــن معتمديــن مبلــغ 44,290,000 دينــار أردنــي. تقــوم إدارة 
المجموعــة حاليــًا باســتكمال االجــراءات القانونيــة لنقــل ملكيــة بعــض هــذه األراضــي.

موجودات غير ملموسة. 6

الشهرة

 تكاليف 
الرخصة 
والخطوط

حقوق 
إستخدام 
األلياف 
المجموعأخرىالضوئية

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

الكلفة
17,25923,58816,73318557,765في 1 كانون الثاني 2015

-----اإلضافات
17,25923,58816,73318557,765في 31 كانون األول 2015

اإلطفاء
21,3946,0707927,543-في 1 كانون الثاني 2015

1,1021,779152,896-اإلطفاء للسنة 
610-610--التدني للسنة

22,4968,4599431,049-في 31 كانون األول 2015

صافي القيمة الدفترية 
17,2591,0928,2749126,716في 31 كانون األول 2015
17,2592,19410,66310630,222في 31 كانون األول 2014

دراسة تدني قيمة الشهرة 

تــم تحديــد القيمــة المتوقــع اســتردادها لقطــاع الخدمــات الالســلكية بنــاًء علــى »القيمــة فــي االســتخدام« وفقــًا لتقديــرات 
التدفقــات النقديــة المتوقعــة لفتــرة خمــس ســنوات مــن خــالل موازنــات ماليــة مســتقبلية تــم اعتمادهــا مــن قبــل اإلدارة العليــا. 
تــم اســتخدام معــدل خصــم بمقــدار %14 للتدفقــات النقديــة. تــم اســتخدام معــدل نمــو للتدفقــات النقديــة المتوقعــة لفتــرة مــا 

بعــد الخمــس ســنوات بمقــدار 3%.

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة في االستخدام
إن احتساب القيمة في االستخدام لقطاع الخدمات الالسلكية يخضع لحساسية ما يلي: 

معدل الخصم المستخدم 	 

معدل نمو التدفقات النقدية للفترات ما بعد فترة الموازنات.	 

معــدل الخصــم: يمثــل معــدل الخصــم تقديــرات الســوق الحاليــة للمخاطــر المرتبطــة بقطــاع الخدمــات الالســلكية، مــع األخــذ 
ــة. يعتمــد  ــرات التدفقــات النقدي ــم تضمينهــا بتقدي ــم يت ــار قيمــة الوقــت وأيضــًا المخاطــر الخاصــة بالموجــودات التــي ل باإلعتب
احتســاب معــدل الخصــم علــى عوامــل ذات عالقــة بالمجموعــة وقطــاع الخدمــات الالســلكية وهــو مشــتق مــن المعــدل المرجــح 
لكلفــة رأس المــال. يعتمــد احتســاب المعــدل المرجــح لكلفــة رأس المــال علــى تكلفــة اإلقــراض وتكلفــة رأس المــال. يتــم احتســاب 
تكلفــة رأس المــال بنــاًء علــى العائــد المتوقــع علــى االســتثمار ويعتمــد احتســاب تكلفــة اإلقــراض علــى اقتراضــات المجموعــة 
الخاضعــة للفائــدة والتــي تلتــزم المجموعــة بتســديدها. يتــم ادراج المخاطــر الخاصــة بالقطــاع مــن خــالل اســتخدام معامــالت بيتــا 

بشــكل منفــرد. يتــم تقييــم معامــالت بيتــا )Beta( بشــكل ســنوي باســتخدام معلومــات ســوقية متوفــرة. 

تقديــر معــدل النمــو: يعتمــد معــدل النمــو علــى قيمــة نتائــج قطــاع األعمــال بعــد فتــرة الموازنــة المعلنــة. لتحديــد معــدالت النمــو 
المناســبة، تــم األخــذ باالعتبــار القــوى التنافســية المتوقــع أن تســود بعــد فتــرة الموازنــة المعلنــة.

بالنســبة لتقديــر “القيمــة فــي االســتخدام” لقطــاع الخدمــات الالســلكية فــإن إدارة المجموعــة تعتقــد بأنــه ال يوجــد تغيــر ممكــن 
معقــول فــي االفتراضــات الرئيســية الســابقة قــد يــؤدي إلــى زيــادة القيمــة الدفتريــة لقطاع األعمــال عن القيمة في االســتخدام.

مشاريع تحت التنفيذ. 7

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
-1,295شبكة االتصاالت
6431,096تراسل المعطيات

592840نظم اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات
509679إعادة تأهيل المباني

55-أخرى
3,0392,670

عنـــد اإلنتهــاء مــن تنفيـــذ كل مشـــروع يحــول إلــى حســاب العقــارات واآلالت والمعــدات. فيمــا يلــي ملخــص الحركــة علــى حســاب 
المشاريع تحت التنفيذ خالل عامي 2015 و2014: 

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
2,6702,492رصيد بداية السنة

15,41810,307اإلضافات 
)10,129()15,049(المحول إلى عقارات وآالت ومعدات

3,0392,670رصيد نهاية السنة

مخزون المواد. 8

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
4,5336,421شبكة الخدمات السلكية

1,4716,144شبكة الخدمات الالسلكية
214553قطع الكهرباء والتكييف

156197ِعدد وأدوات
1,168993مستهلكات ومواد أخرى

7,54214,308
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استثمار في شركات حليفة. 9

القيمة الدفترية  نسبة الملكية %
2015201420152014بلد التأسيس

دينار أردني 
)باآلالف(

دينار أردني 
)باآلالف(

شــركة فيتــل القابضــة المحــدودة وشــركة 
وإفريقيــا  األوســط  الشــرق  فيتــل 

المحــدودة

اإلمارات 
العربية 
25.325.313,37018,470المتحدة

50.050.017,05317,206فلسطينشركة بوابة أريحا لإلستثمار العقاري
-12,265-16.8فلسطينشركة البنك الوطني

42,68835,676

تم إنشاء شركة فيتل القابضة المحدودة )VTel Holding( في اإلمارات العربية المتحدة خالل 2006. تعمل فيتل القابضة 	 
على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالت. 

تم إنشاء شركة فيتل الشرق األوسط وإفريقيا المحدودة )VTel MEA( في اإلمارات العربية المتحدة خالل 2011. تعمل 
فيتل الشرق األوسط وإفريقيا على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالت.

الشرق  فيتل  وشركة   )VTel Holding( المحدودة  القابضة  فيتل  شركة  تخص  التي  المعلومات  تجميع  المجموعة  ارتأت 
األوسط وإفريقيا المحدودة )VTel MEA( بسبب أن هذه االستثمارات تتم إدارتها بشكل إجمالي.

تعمل »شركة بوابة أريحا لالستثمار العقاري« )شركة بوابة أريحا( في مجال اإلستثمار في العقارات والمشاريع السياحية. 	 
تعتقد المجموعة أن لها نفوذًا مؤثرًا على بوابة أريحا وال تملك السيطرة عليها.  

قامت المجموعة خالل العام بشراء حصص إضافية في شركة البنك الوطني )البنك( لتصل نسبة ملكية المجموعة في 	 
البنك إلى %16,8، تعتقد إدارة المجموعة بأن لها نفوذًا مؤثرًا على البنك. لذلك، ووفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية، 
تم تقييم حصة المجموعة في البنك قبل االستحواذ بالقيمة العادلة وتصنيف كامل قيمة االستثمار البالغ 11,898,000 
الدخل  قائمة  في  كربح  أردني  دينار   2,650,000 مبلغ  قيد  ذلك  عن  نتج  حيث  حليفة،  كاستثمار في شركة  أردني  دينار 

ة. الموحدة. بلغت القيمة العادلة لالستثمار كما في 31 كانون األول 2015 مبلغ 14,208,000 دينار أردني.
يف
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موجودات مالية متوفرة للبيع . 10

 20152014
دينار أردني  

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
149,960153,542مدرجة في أسواق مالية

4,3463,790غير مدرجة في أسواق مالية 
154,306157,332

تشــمل الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع اســتثمارات غيــر مدرجــة فــي أســواق ماليــة نشــطة. تظهــر هــذه اإلســتثمارات بالكلفــة 
بعــد تنزيــل التدنــي المتراكــم  لعــدم القــدرة علــى تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بســبب عــدم إمكانيــة التنبــؤ بالتدفقــات 

النقديــة المســتقبلية. تعتقــد إدارة المجموعــة أن القيمــة العادلــة لهــذه اإلســتثمارات ال تختلــف جوهريــًا عــن قيمتهــا الدفتريــة. 

لقد كانت الحركة على حساب إحتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع كما في 31 كانون األول 2015 و2014:

 20152014
دينار أردني  

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
11,30610,967رصيد بداية السنة

483)2,213()خسائر( أرباح غير متحققة
-)2,650(ربح ناتج عن تحويل استثمارات إلى شركات حليفة

)144()367(أرباح بيع موجودات مالية متحققة
-42حصة الشركة من نتائج شركات حليفة

-2,101خسائر تدني تم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل
8,21911,306رصيد نهاية السنة

موجودات مالية أخرى. 11

20152014
دينار أردني 

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
21,27021,270دفعة على الحساب*

90,26390,275قروض لشركات حليفة**
32,101-اتفاقية بيع وإعادة شراء***

111,533143,646
)5,018()22,334(قروض طويلة األجل تستحق خالل عام )إيضاح 14(

89,199138,628

*      يمثــل هــذا المبلــغ دفعــة علــى الحســاب قامــت المجموعــة بدفعهــا وفقــًا إلــى االتفاقيــة التــي وقعتهــا مــع الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية خــالل عــام 2010، تــم اعتبــار هــذا المبلــغ كدفعــة مقدمــة علــى حســاب رخصــة تطويــر الشــبكة 

التشــغيلية لجــوال.

يمثــل هــذا البنــد الرصيــد القائــم مــن القــروض الممنوحــة لشــركة فيتــل القابضــة وشــركة فيتــل الشــرق األوســط وإفريقيــا    **
والتــي تــم منحهــا خــالل األعــوام الماضيــة. قامــت شــركة فيتــل القابضــة وفيتــل الشــرق األوســط وإفريقيــا خــالل الفتــرة 
ــار أردنــي مــن الرصيــد القائــم. تــم خــالل الفتــرة توقيــع اتفاقيــة مــع شــركة فيتــل الشــرق  بتســديد مبلــغ 5,247,000 دين
ــد المســتحقة ومعاملتهــا مــع  ــم رســملة الفوائ ــث يت ــى القــروض، حي ــد المســتحقة عل ــق بالفوائ ــا تتعل األوســط وإفريقي

أصــل القــرض. 

*** قامــت المجموعــة خــالل عــام 2014 بتوقيــع اتفاقيــة بيــع وإعــادة شــراء )اتفاقيــة تمويــل( مــع باديكــو تقــوم بموجبهــا باديكــو 
ــار  ــغ 50 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 35.45 مليــون دين ــة للمجموعــة بمبل ــع جــزء مــن أســهمها فــي شــركة محلي ببي
أردنــي( علــى أن تقــوم باديكــو بإعــادة شــرائها خــالل فتــرة 5 ســنوات. يتحقــق للمجموعــة عائــد ثابــت علــى االســتثمار بنســبة 
5 % ســنويًا وعائــد ســنوي متغيــر بنســبة 4.2 % يعتمــد علــى نتائــج تقييــم الشــركة المحليــة عنــد إعــادة الشــراء بمــا ال يزيــد 

عــن 9.2 % ســنويًا. قامــت باديكــو خــالل العــام بإعــادة شــراء األســهم حســب االتفاقيــة الموقعــة.

بضاعة. 12

 20152014
دينار أردني  

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
9841,470البطاقات الذكية وبطاقات الدفع المسبق

380795أجهزة هاتف خلوي
1,516830مواد دعاية وإعالن

574527أخرى
3,4543,622
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ذمم مدينة. 13

 20152014
دينار أردني  

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
66,21960,849مشتركي الخدمات – أفراد وشركات 

33,48636,349السلطة الوطنية الفلسطينية *
10,53710,407مستحق من الوكالء 

5,7989,514مستحق من شركات إتصاالت
3,4523,516أخرى

119,492120,635إجمالي الذمم التجارية 
)43,186()52,281(مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها **

67,21177,449صافي الذمم المدينة التجارية
11,40313,326إيرادات مستحقة 

78,61490,775

ــة   ــه تســديد جــزء مــن الذمــم المدين ــة الفلســطينية خــالل الســنة الــى اتفــاق تــم بموجب *      توصلــت المجموعــة ووزارة المالي
المســتحقة علــى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مقابــل دفعــات مقدمــة علــى حســاب ضريبــة القيمــة المضافــة ورســوم 

الرخصــة التــي تســتحق علــى المجموعــة.

تظهــر الذمــم المدينــة بالصافــي بعــد تنزيــل مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا. يتــم احتســاب مخصــص الذمــم   **
ــة. ــر الذمــم المدين ــار تعمي ــن االعتب ــرة مــع األخــذ بعي ــرادات المفوت ــي اإلي المشــكوك فــي تحصيلهــا بنســب محــددة مــن إجمال

بلــغ مجمــوع الذمــم المدينــة التجاريــة والمخصــص لهــا بالكامــل كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 و2014 مبلــغ 52,281,000 
و43,186,000 دينــار أردنــي علــى التوالــي.

فيما يلي ملخص الحركات التي تمت على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها خالل عامي 2015 و2014:

20152014
دينار أردني 

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
43,18649,656رصيد بداية السنة

9,1198,514إضافات خالل السنة
)5,159()24(فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني

)9,825(-ديون معدومة
52,28143,186رصيد نهاية السنة

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في 31 كانون األول 2015 و2014:

المجموع

ذمم غير 
مستحقة 

وغير 
متدنية 
القيمة

ذمم مستحقة وغير متدنية القيمة

 أكثر من
120 يوم

 أقل من
30 يوم

 60 – 31 
يوم

 90 – 61 
يوم

 120 – 91
يوم

دينار أردني 
)باآلالف(

دينار أردني 
)باآلالف(

دينار أردني 
)باآلالف(

دينار أردني 
)باآلالف(

دينار أردني 
)باآلالف(

دينار أردني 
)باآلالف(

دينار أردني 
)باآلالف(

201567,21124,25025,9023,9592,2672,4198,414
201477,44936,51615,4643,6892,1502,01117,619

تتوقع إدارة المجموعة بناًء على خبرتها السابقة بأن يتم تحصيل جميع الذمم المدينة غير متدنية القيمة.

موجودات متداولة أخرى. 14

20152014
دينار أردني 

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
11,15515,050مستحق من جهات ذات عالقة 

دفعات مقدمة على حساب ضريبة القيمة المضافة ورسوم 
-16,110الرخصة )إيضاح 13(

12,50310,802قروض قصيرة األجل*
22,3345,018قروض طويلة األجل تستحق خالل عام )إيضاح 11(

10,3097,964دفعات مقدمة لمقاولين وموردين 
6,0357,386مصاريف مدفوعة مقدمًا

6082,176عقود تحويل عمالت آجلة **
2,1934,787أخرى 

81,24753,183

*      قامــت المجموعــة خــالل العــام بتوقيــع اتفاقيــة قــرض قصيــر األجــل مــع شــركة فيتــل الشــرق األوســط وإفريقيــا المحــدودة 
)شــركة حليفــة( بمبلــغ 2.4 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 1.7 مليــون دينــار أردنــي( بفائــدة ســنوية تعــادل ســعر اإلقراض 
فــي أســواق لنــدن )ليبــور( مضافــًا إليهــا نســبة 3.6 % وبحيــث يكــون الحــد األدنــى للفائــدة 4 % ســنويًا، يســدد مبلــغ 

القــرض علــى دفعــة واحــدة بعــد فتــرة 12 شــهرًا، مــع امكانيــة تجديــد الفتــرة باتفــاق الطرفيــن.

**    قامــت المجموعــة خــالل العــام بتوقيــع عقــود تحويــل عمــالت آجلــة مــع عــدة بنــوك محليــة وإقليميــة بيــن الــدوالر األمريكــي 
والشــيقل اإلســرائيلي بهــدف تقليــل مخاطــر ســعر صــرف العمــالت األجنبيــة ألنشــطة المجموعــة التشــغيلية، بلــغ مجمــوع 
ــر المنفــذة( كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 مبلــغ 57.5 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 40.8  قيمــة هــذه العقــود )غي
مليــون دينــار أردنــي(. فــي حيــن بلغــت قيمــة التغيــر اإليجابــي فــي القيمــة العادلــة لهــذه العقــود 858 ألــف دوالر أمريكــي 

)مــا يعــادل 608 ألــف دينــار أردنــي(.

موجودات مالية للمتاجرة . 15

 20152014
دينار أردني  

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
3,7454,128أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

4,9264,721أسهم مدرجة في أسواق مالية إقليمية
8,6718,849
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النقد والنقد المعادل. 16

20152014
دينار أردني 

)باآلالف(
دينار أردني 

)باآلالف(
507682نقد في الصندوق

62,98430,415أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك 
63,49131,097

بلغــت قيمــة الودائــع قصيــرة األجــل 44,512,000 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2015، وبلــغ معــدل الفائــدة 4.8 % 
علــى الودائــع بالدينــار األردنــي.

رأس المال المدفوع. 17

بلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح والمكتتــب بــه 131,625,000 دينــار أردنــي كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 و2014. بلــغ عــدد 
األســهم العاديــة المكتتــب بهــا 131,625,000 ســهم للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 كانــون األول 2015 و2014. 

االحتياطيات. 18

تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلجباري ما تم إقتطاعه بنسبة 10 % من األرباح السنوية الصافية وفقًا لقانون 	 
الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين. بلغ رصيد اإلحتياطي اإلجباري ما يعادل 25 % من رأس المال ونتيجة 

لذلك توقفت المجموعة عن اقتطاع اإلحتياطي اإلجباري.
تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلختياري ما تم إقتطاعه خالل السنوات السابقة كإحتياطي إختياري وهو قابل 	 

للتوزيع على المساهمين. لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي االختياري خالل عامي 2015 و2014.
تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي الخاص ما تم اقتطاعه من األرباح بناًء على قرار مجلس اإلدارة، وهو قابل للتوزيع 	 

على المساهمين. لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي الخاص خالل عامي 2015 و2014.

أرباح موزعة ومقترح توزيعها. 19

ــاح  ــع أرب ــذي ســينعقد خــالل عــام 2016 بتوزي ــة العامــة خــالل اجتماعهــا ال ــراح علــى الهيئ ســيتقدم مجلــس إدارة المجموعــة بإقت
ــار أردنــي. ــغ 59,231,000 دين ــي مبل ــار أردنــي للســهم الواحــد عــن العــام 2015 بإجمال ــة بقيمــة 0.45 دين نقدي

قــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ 24 آذار 2015 الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
بقيمــة 0.45 دينــار أردنــي للســهم الواحــد عــن العــام 2014 بإجمالــي مبلــغ 59,231,000 دينــار أردنــي.

قــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ 26 آذار 2014 الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة 
بقيمــة 0.5 دينــار أردنــي للســهم الواحــد عــن العــام 2013 بإجمالــي مبلــغ 65,813,000 دينــار أردنــي.

قروض طويلة األجل. 20

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
26,65444,373قروض طويلة األجل من بنوك إقليمية ومحلية

)17,723()17,773(الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل )ايضاح 23(
8,88126,650

قامــت المجموعــة خــالل عــام 2014 بتوقيــع ثــالث اتفاقيــات قــروض طويلــة األجــل مــع بنــوك محليــة وإقليميــة بإجمالــي مبلــغ 75 
مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 53,175,000 دينــار أردنــي(، تســتحق علــى هــذه القــروض فائــدة ســنوية تعــادل ســعر االقــراض 
فــي أســواق لنــدن )ليبــور( مضافــًا إليهــا نســبة تتــراوح مــن 1.75-2 %. تســدد القــروض علــى 12 دفعــة ربــع ســنوية تنتهــي فــي 

حزيران 2017. 

مخصص تعويض نهاية الخدمة . 21

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل عامي 2015 و2014: 

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
35,58330,655رصيد بداية السنة 

7,9845,751إضافات خالل السنة 
)823()5,049(دفعات خالل السنة 
38,51835,583رصيد نهاية السنة 

ذمم دائنة. 22

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
17,51322,734ذمم تجارية لموردين 

9,5397,416ذمم شركات إتصاالت
10,928-رسوم رخصة مستحقة )إيضاح 13( 

2,8182,895تأمينات نقدية من المشتركين 
29,87043,973
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تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل. 23

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
17,77317,723الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل )ايضاح 20(

7,00516,725حسابات جاري مدين*
24,77834,448

*      يمثــل هــذا البنــد الرصيــد المســتغل مــن ســقوف جــاري مديــن تــم منحهــا للمجموعــة بمجمــوع 25,000,000 دوالر أمريكــي 
)مــا يعــادل 17,725,000 دينــار أردنــي(، يســتحق علــى األرصــدة المســتغلة مــن حســابات الجــاري مديــن معــدل فائــدة تعــادل 

ســعر اإلقــراض فــي أســواق لنــدن )ليبــور( مضافــًا إليــه 1.75 %. 

كمــا قامــت المجموعــة خــالل الفتــرة بتســديد وإغــالق حســابات جــاري مديــن مــع عــدة بنــوك بســقف 55,000,000 دوالر 
أمريكــي )مــا يعــادل 38,995,000 دينــار أردنــي( بنــاًء علــى االتفاقيــات الموقعــة. 

مخصص ضريبة الدخل. 24

يخضــع الربــح الضريبــي للشــركة ولشــركة جــوال لضريبــة دخــل بمعــدل 50 % مــن نســبة الضريبــة القانونيــة )إعفــاء جزئــي(،  
للســنوات حتــى 31 كانــون األول 2014 و31 كانــون األول 2021، علــى التوالــي. بلغــت ضريبــة الدخــل القانونيــة خــالل عــام 

2015 مــا نســبته 20 %. 
قامــت المجموعــة خــالل عــام 2012 بتأجيــل حــق االنتفــاع طوعــًا مــن اإلعفــاء الجزئــي لفتــرة ســنتين تنتهــي فــي 31 كانــون األول 
2013، وبذلــك أصبــح الربــح الضريبــي للشــركة ولجــوال خاضعــًا لضريبــة دخــل بمعــدل 50 % مــن نســبة الضريبــة القانونيــة حتــى 

31 كانــون األول 2016 و31 كانــون األول 2023، علــى التوالــي.

فيما يلي ملخص الحركة التي تمت على رصيد مخصص ضريبة الدخل:

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(

14,39412,552رصيد المخصص في بداية السنة
11,46114,353ضريبة دخل السنة الحالية

334-ضريبة دخل سنوات سابقة*
)853()804(خصم على دفعات مسبقة

)13,613()9,641(دفعات
1,621)90(فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني

15,32014,394رصيد المخصص في نهاية السنة 

*      توصلــت الشــركة خــالل العــام إلــى تســوية مــع دائــرة ضريبــة الدخــل عــن دخلهــا الخاضــع للضريبــة عــن عــام 1102. تــم 
تقديــم االقــرارات الضريبيــة لألعــوام مــن 2102 وحتــى 4102 فــي مواعيدهــا القانونيــة، ويتابــع المستشــار الضريبــي إجــراء 

التســويات النهائيــة مــع الدوائــر الضريبيــة.

فيما يلي ملخص تسوية مصروف الضريبة الموحد للسنة الحالية والربح المحاسبي الموحد:	 

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
93,71798,902الربح المحاسبي قبل ضريبة الدخل

28,67050,278مصروفات غير مقبولة ضريبيًا 
)5,650()7,779(إيرادات غير خاضعة لضريبة الدخل  

114,608143,530الربح الضريبي 
11,46114,353مصروف الضريبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني  

%14,5%12,2معدل ضريبة الدخل الفعلي

مطلوبات متداولة أخرى. 25

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
47,05541,370مصاريف مستحقة

15,20413,384إيرادات مؤجلة
2,464-ضريبة قيمة مضافة مستحقة )إيضاح 13(

3,2044,053برنامج الوالء للزبائن
8,6778,232توزيعات أرباح أسهم مستحقة

1,593551مصاريف مسؤولية اجتماعية مستحقة
895977مخصص إجازات الموظفين

6,899943مستحق لصندوق إدخار الموظفين
2,3891,344أخرى

85,91673,318

اإليرادات. 26

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
271,329293,096مكالمات سلكية والسلكية وبدل خدمات

25,87930,770إيرادات الربط البيني
29,15126,319الخدمات الرقمية 

1,7311,742خدمات اإلعالم 
9161,118مبيعات أجهزة هواتف خلوية 
36482رسوم تركيبات خطوط جديدة 

3,2312,343أخرى
332,273355,870
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تكاليف خدمات االتصاالت. 27

تشمل تكاليف خدمـات االتصاالت بشكل رئيسي تكاليف الربط البيني والتجوال الدولي المستحقة لشركات االتصاالت األخرى.

رسوم رخصة . 28

وفقــًا لمذكــرة التفاهــم بيــن شــركة االتصــاالت والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، تلتــزم شــركة االتصــاالت والجــوال بدفــع رســوم 
الرخصــة بواقــع 7 % مــن جميــع اإليــرادات التشــغيلية المتعلقــة بخدمــات اإلتصــاالت الســلكية والالســلكية واإليــرادات التشــغيلية 

األخــرى المتعلقــة بهــا.

تكاليف أخرى. 29

20152014
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
9632,066تكاليف أجهزة هاتف خلوي مباعة 

4,4796,395عموالت مدفوعة للوكالء
2,9181,885تكاليف الخدمات الرقمية 

937997تكاليف البطاقات الذكية وبطاقات الدفع المسبق 
1,052993تكاليف تركيبات الخطوط الجديدة 

495587تكاليف خدمات اإلعالم 
10,84412,923

مصاريف تشغيلية وإدارية. 30

 20152014

 
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
74,90873,347الرواتب واألجور والمنافع المتعلقة بها

41,16040,124إستهالك عقارات وآالت ومعدات
2,8962,681إطفاء موجودات غير ملموسة

14,68616,653دعاية وإعالن
11,32211,359تكاليف صيانة 

9,55010,795مياه وكهرباء وخدمات عامة
5,7745,463إيجارات 

4,2004,587المسؤولية االجتماعية
2,1232,861مصاريف بريد وتحصيل ونقل 

1,9712,538حراسة وتنظيف
9,1198,514مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها 

2,1712,333أتعاب مهنية واستشارات
1,7052,180سفر وإقامة وتنقالت ووقود

1,4831,646استئجار سيارات 
939747تأمين الموجودات والموظفين

821893مؤتمرات وضيافة
414766قرطاسية ومطبوعات
27330رسوم أرضية الميناء

2,4362,260أخرى
187,705190,077

صافي أرباح االستثمارات. 31

 20152014

 
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
)60()19(التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

379144أرباح بيع موجودات مالية
-)2,101(خسائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع )إيضاح 10(

)3,000()4,928(حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة )إيضاح 9(
4,0395,947توزيعات أرباح أسهم

-102فوائد سندات
-2,650أرباح استحواذ على شركة حليفة )إيضاح 9(

1223,031

أرباح )مصاريف( أخرى، بالصافي. 32

20152014
دينـار أردني
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

6,0745,137إيرادات فوائد
)10,895()281(خسائر تحويل عمالت أجنبية 

)88()938(خسائر استبعاد عقارات وآالت ومعدات 
)1,518()610(خسائر تدني موجودات 

1,0592,176عقود تحويل عمالت آجلة )إيضاح 14(
)184(1,572أخرى 

6,876)5,372(

الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة . 33

لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح العامين 2015 و2014 كما يلي:

20152014
83,060,00085,068,000ربح السنة )دينار أردني(

131,625,000131,625,000المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة 

0.6310.646)دينار أردني(

التزامات تعاقدية ومحتملة. 34

علــى المجموعــة بتاريـــخ القوائــم الماليــة، التزامــات تعاقديــة ناتجــة عــن عقــود المشــتريات والخدمــات والمقــاوالت الموقعــة مــع 
المورديــن والمقاوليــن. يمثــل مبلــغ االلتزامــات التعاقديــة الفــرق بيــن القيمــة اإلجماليــة للعقــد وقيمــة المـــواد التــي تــم توريدهــا 
أو الخدمــات التــي تــم تقديمهــا مــن قيمــة العقــد كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة. فيمــا يلــي ملخــص االلتزامــات التعاقديــة التــي 

ســيتم تســديدها فــي الســنوات الالحقــة:

20152014
دينـار أردني
 )باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

24,55819,533عقود مشتريات واعتمادات مستندية 
24,55819,533

تستحق معظم اإللتزامات التعاقدية القائمة خالل سنة واحدة من تاريخ القوائم المالية. 
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معامالت مع جهات ذات عالقة. 35

يمثــل هــذا البنــد العمليــات التــي تمــت مــع جهــات ذات عالقــة والتــي تتضمــن الشــركات الحليفــة والمســاهمين الرئيســيين 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا كليــًا أو جزئيــًا أو لهــم القــدرة علــى التأثيــر بهــا. يتــم إعتمــاد 

سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــالت مــع الجهــات ذات العالقــة مــن قبــل مجلــس إدارة المجموعــة.

فيمــا يلــي األرصــدة مــع الجهــات ذات العالقــة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 
و31 كانــون األول 2014:

20152014

طبيعة العالقة
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(

قروض طويلة األجل 
بنوك - مساهمين 

23,04238,404رئيسيين 

جاري مدين
بنوك - مساهمين 

2,75613,430رئيسيين 

مستحق من جهات ذات عالقة 
مساهمين رئيسيين 

11,15515,050وشركات حليفة
90,26390,275شركات حليفةقروض لشركات حليفة
12,50310,802شركات حليفةقروض قصيرة األجل

32,101-مساهم رئيسياتفاقية بيع واعادة شراء

فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة للسنوات 2015 و2014 :

مصاريف تمويل 
بنوك - مساهمين 

1,2241,311رئيسيين 
7291,219مساهم رئيسيإيرادات فوائد
4,2663,528شركة حليفةإيرادات فوائد

رواتب ومنافع اإلدارة العليا:
2,1792,235منافع قصيرة األجل

211218نهاية الخدمة

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن المجموعــة تعتبــر كفيــاًل لقــرض تــم منحــه لشــركة حليفــة. وفقــًا لســند الكفالــة، فــإن المجموعــة تلتــزم 
بكفالــة 25 % مــن رصيــد القــرض القائــم والبالــغ 16.67 مليــون دوالر أمريكــي )مــا يعــادل 11.82 مليــون دينــار أردنــي( كمــا فــي 

31 كانــون األول 2015.

لــم يتــم خــالل الســنتين المنتهيتيــن فــي 31 كانــون األول 2015 و2014 قيــد أيــة مخصصــات تــدٍن للذمــم المســتحقة مــن الجهــات 
ذات العالقة.

قطاعات أعمال المجموعة. 36

تتألــف قطاعــات أعمــال المجموعــة مــن خدمــات اإلتصــاالت الســلكية، خدمــات اإلتصــاالت الالســلكية والخدمــات الرقمية وخدمات 
اإلعــالم، باإلضافــة إلــى نشــاطات االســتثمار. يتــم تنظيــم وإدارة األعمــال التشــغيلية بشــكل منفصــل تبعــًا لطبيعــة الخدمــات 

المقدمــة مــن قبــل كل قطــاع، حيــث يمثــل كل قطــاع وحــدة إســتراتيجية تجاريــة. 

يقــوم قطــاع خدمــات اإلتصــاالت الســلكية بتوفيــر جميــع خدمــات االتصــال الســلكي وتشــغيل شــبكة الهاتــف الثابــت فــي 
فلســطين.

يقوم قطاع خدمات اإلتصاالت الالسلكية بتوفير خدمات اإلتصال الالسلكي وتشغيل شبكة الهاتف الخلوي في فلسطين.

د رئيسي لخدمات اإلنترنت والخطوط المؤجرة وخدمة االنترنت السريع في فلسطين.  يعتبر قطاع الخدمات الرقمية مزوِّ
يقوم قطاع اإلعالم بتوفير خدمات اإلعالم والتسويق في فلسطين. 

يمثل قطاع اإلستثمار جميع النشاطات االستثمارية للمجموعة.
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ــة. إن الهــدف مــن هــذه  ــدة وذمــم دائن ــة خاضعــة للفائ ــة للمجموعــة مــن قــروض وتســهيالت إئتماني ــات المالي تتألــف المطلوب
المطلوبــات الماليــة هــو تمويــل نشــاطات المجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، تمتلــك المجموعــة عــدة موجــودات ماليــة مثــل الذمــم 
ــة والقــروض الممنوحــة والنقــد والنقــد المعــادل والتــي تنشــأ بشــكل مباشــر مــن نشــاطات المجموعــة. كذلــك تمتلــك  المدين

المجموعــة اســتثمارات متوفــرة للبيــع.

إن المخاطــر األساســية الناتجــة عــن األدوات الماليــة للمجموعــة هــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر الســيولة 
ومخاطــر التغيــر فــي أســعار األســهم، ومخاطــر العمــالت األجنبيــة. يقــوم مجلــس إدارة المجموعــة بمراجعــة والموافقــة علــى 

سياســات إدارة هــذه المخاطــر والتــي تتلخــص بمــا يلــي:

مخاطر أسعار الفائدة 	

هــي المخاطــر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة تغيــر فــي أســعار 
الفائــدة فــي الســوق. إن التعــرض لمخاطــر التغيــر ألســعار الفائــدة بالســوق مرتبــط بشــكل أساســي بالموجــودات والمطلوبــات 

الماليــة ذات أســعار فائــدة متغيــرة.

يمثــل الجــدول التالــي مــدى حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفوائــد مــع بقــاء جميــع 
المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة:

التغير في 
أسعار الفائدة

األثر على الربح 
قبل الضريبة

نقطة أساس
دينار أردني 

)باآلالف(
2015

)42(+20دوالر أمريكي
42- 20دوالر أمريكي

-+20يورو
-- 20يورو

2014
)100(+20دوالر أمريكي
100- 20دوالر أمريكي

8+20يورو
)8(- 20يورو

مخاطر اإلئتمان 	

هــي المخاطــر الناجمــة عــن عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه المحــددة فــي أداة ماليــة أو عقــد مــن عقــود الزبائــن، مما يؤدي 
إلــى خســارة ماليــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر اإلئتمــان الناجمــة عــن األنشــطة التشــغيلية بشــكل أساســي )الذمــم التجاريــة( 

وكذلــك أنشــطة اإلســتثمار والتمويــل ويشــمل الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة وغيرهــا مــن األدوات الماليــة.  
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الذمم التجارية

يقــوم كل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال بــإدارة مخاطــر اإلئتمــان وفــق سياســة المجموعــة فيمــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر اإلئتمــان. 
لــدى المجموعــة قاعــدة كبيــرة مــن العمــالء، وبالتالــي فــإن مخاطــر اإلئتمــان المرتبطــة بالذمــم المدينــة موزعــة علــى عــدد كبيــر مــن 
العمــالء باســتثناء مخاطــر اإلئتمــان الخاصــة بالذمــم المدينــة المســتحقة مــن وزارات ومؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 

والتــي تمثــل حوالــي %28 مــن مجمــوع الذمــم المدينــة التجاريــة. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم حجــب الخدمــة عــن العمــالء المتخلفيــن عــن الدفــع خــالل فتــرة محــددة. كذلــك تتبــع المجموعــة نظامــًا 
للتحصيــل مــن خــالل جهــود اإلدارة والطــرق القانونيــة.

يتــم إجــراء دراســة تدنــي القيمــة بشــكل منفــرد علــى الزبائــن الرئيســين كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة. باإلضافــة الــى إجــراء 
ــة مــن  ــات. تتضمــن طريقــة اإلحتســاب نســب معين ــر مــن الذمــم األخــرى بشــكل مجموع ــدد كبي ــى ع ــي القيمــة عل دراســة تدن
الفواتيــر المصــدرة للزبائــن وجــدول تحليــل أعمــار الذمــم المدينــة. إن الحــد األقصــى لتعــرض الذمــم المدينــة لمخاطــر اإلئتمــان هــو 

مبلــغ الذمــم المدينــة المبينــة فــي إيضــاح )13(.

موجودات مالية أخرى

فيمــا يخــص مخاطــر اإلئتمــان الناجمــة عــن موجــودات ماليــة أخــرى للمجموعــة والتــي تشــمل قــروض ممنوحــة وودائع لــدى البنوك 
فإنــه يتــم إتخــاذ القــرارات االســتثمارية والماليــة فقــط لألطــراف الموافــق عليهــا. تكــون المجموعــة عرضــة لمخاطــر اإلئتمــان فــي 
حــال تعثــر الطــرف اآلخــر، إن الحــد األقصــى لتعــرض الموجــودات الماليــة األخــرى لمخاطــر اإلئتمــان هــو القيمــة الدفتريــة لهــذه 

الموجودات. 

مخاطر السيولة 	

إن هــدف إدارة المجموعــة مــن إدارة مخاطــر الســيولة هــو الحفــاظ علــى التــوازن مــا بيــن اســتمرارية تدفــق األمــوال والمرونــة مــن 
خــالل توفــر ســقوف الجــاري مديــن والتســهيالت البنكيــة األخــرى. تقتضــي سياســات الفوتــرة أن يتــم تحصيــل المبالــغ المســتحقة 

مــن العمــالء خــالل 45 يــوم مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة.

يبيــن الجــدول التالــي أرصــدة المطلوبــات الماليــة الموحــدة غيــر المخصومــة للمجموعــة كمــا فــي 31 كانــون األول 2015 و2014 
حســب فتــرة االســتحقاق:

 تحت
الطلب

 أقل
من 3 أشهر

12 – 3 
شهر

5 – 1 
المجموعسنوات

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

31 كانون األول 2015
قروض وتسهيالت 

11,60313,6288,95034,181-ائتمانية
29,870-12,0178,9128,941ذمم دائنة

69,817-20,88529,78519,147مطلوبات أخرى
32,90250,30041,7168,950133,868

31 كانون األول 2014
قروض وتسهيالت 

8,94426,63327,15462,731-ائتمانية
43,973-18,88713,75811,328ذمم دائنة

58,957-17,82524,28116,851مطلوبات أخرى
36,71246,98354,81227,154165,661

مخاطر التغير في أسعار األسهم 	

يبيــن الجــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة وإحتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع نتيجــة للتغيــرات الممكنــة 
المحتملــة فــي أســعار األســهم مــع بقــاء جميــع المؤثــرات األخــرى ثابتــة. إن أثــر النقــص المتوقــع فــي أســعار األســهم مســاٍو 

ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:

الزيادة في 
المؤشر

األثر على الربح 
قبل الضريبة

األثر على 
حقوق الملكية

)%(
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
أســهم مدرجــة فــي ســوق فلســطين لــألوراق 

الماليــة
 10 +3743,740

لــألوراق  عمــان  ســوق  فــي  مدرجــة  أســهم 
ليــة الما

 10 +4939,750

1,506-+ 10 أسهم مدرجة في أسواق أخرى
217-+ 5 أسهم غير مدرجة

مخاطر العمالت األجنبية 	

هــي مخاطــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب التغيــر فــي أســعار صــرف 
العمــالت األجنبيــة. تكــون المجموعــة عرضــًة لمخاطــر العمــالت األجنبيــة الناجمــة عــن األنشــطة التشــغيلية )عندمــا تكــون اإليــرادات 

أو المصاريــف بعملــة تختلــف عــن عملــة المجموعــة األساســية(.
كمــا تقــوم المجموعــة بتقليــل مخاطــر تغيــر أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة مقابــل الدينــار األردنــي عــن طريــق اســتخدام عقــود 

تحويــل العمــالت اآلجلــة.
يبيــن الجــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة نتيجــة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة 
مقابــل الدينــار األردنــي، مــع بقــاء جميــع المؤثــرات األخــرى ثابتــة. إن ســعر صــرف الدينــار األردنــي مربــوط بســعر ثابــت مقابــل 
الــدوالر األمريكــي، وبالتالــي ال يوجــد أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة نتيجــة التغيــرات فــي ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي: 

الزيادة/النقص 
في سعر 

الشيقل مقابل 
الدينار األردني

األثر على الربح 
قبل الضريبة

2015%
دينـار أردني 

)باآلالف(
6,588+ 10شيقل إسرائيلي
)6,588(- 10شيقل إسرائيلي

2014
7,338+ 10شيقل إسرائيلي
)7,338(- 10شيقل إسرائيلي
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إدارة رأس المال 	

يتمثــل الهــدف الرئيســي فــي إدارة رأس المــال فــي الحفــاظ علــى نســب رأس مــال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط المجموعــة 
ويعظــم حقــوق الملكيــة.

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــالت الالزمــة فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة. لــم تقــم 
المجموعــة بإجــراء أيــة تعديــالت علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــالل الســنوات المنتهيــة 

فــي 31 كانــون األول 2015 و2014.

بمجمــوع  األخــرى  واالحتياطيــات  المــدورة  واألربــاح  المدفــوع  المــال  رأس  مــن  المجموعــة  مــال  رأس  يتألــف 
فــي كمــا  أردنــي  دينــار   522,339,000 مقابــل   2015 األول  كانــون   31 فــي  كمــا  أردنــي  دينــار   543,050,000 

31 كانون األول 2014.
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تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية: 

المستوى األول: باستخدام أسعار التداول )غير المعدلة( ألدوات مالية مشابهة تمامًا في أسواق مالية نشطة.	 
المستوى الثاني: باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.	 
المستوى الثالث: باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.	 

لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين 2015 و2014.

يوضح  الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 31 كانون األول 2015:

أسعار تداول 
في أسواق 
مالية نشطة 
)المستوى 

األول(

معطيات 
يمكن 

مالحظتها 
)المستوى 

الثاني(

معطيات ال 
 يمكن مالحظتها 

)المستوى 
الثالث(

تاريخ القياس
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
بالقيمة  قياسها  تم  موجودات 

العادلة
موجودات مالية متوفرة للبيع 

متداولة
--31149,960 كانون األول 2015 

--318,671 كانون األول 2015موجودات مالية للمتاجرة

--31608 كانون األول 2015عقود تحويل عمالت آجلة

تم اإلفصاح عن  مالية  موجودات 
قيمتها العادلة

44,290--31 كانون األول 2015استثمارات عقارية

يوضح الجدول التالي  التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات المالية كما في 31 كانون األول 2014:

أسعار تداول 
في أسواق 
مالية نشطة 
)المستوى 

األول(

معطيات 
يمكن 

مالحظتها 
)المستوى 

الثاني(

معطيات ال 
 يمكن مالحظتها 

)المستوى 
الثالث(

تاريخ القياس
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
دينـار أردني 

)باآلالف(
بالقيمة  قياسها  تم  موجودات 

العادلة
موجودات مالية متوفرة للبيع 

متداولة
--31153,542 كانون األول 2014 

--318,849 كانون األول 2014موجودات مالية للمتاجرة

--312,176 كانون األول 2014عقود تحويل عمالت آجلة

تم اإلفصاح عن  مالية  موجودات 
قيمتها العادلة

استثمارات عقارية
30,304--31 كانون األول 2014

حساسية المعطيات التي ال يمكن مالحظتها )المستوى الثالث(:	 

يتــم تكليــف مخمنيــن خارجييــن معتمديــن لتقييــم الموجــودات الجوهريــة مثــل االســتثمارات العقاريــة. بعــد النقــاش مــع هــؤالء 
المخمنيــن الخارجييــن، تقــوم المجموعــة باختيــار األســاليب والمدخــالت والتــي ستســتخدم للتقييــم فــي كل حالــة، والتــي تمثــل 
فــي األغلــب أســعار بيــع ألراضــي مشــابهة خــالل العــام والتــي يتــم احتســابها بالقيمــة العادلــة للمتــر المربــع مــن األرض مضروبــًا 

بعــدد األمتــار المربعــة.

يمثل الجدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:

الزيادة/النقص 
في القيمة 

العادلة
األثر على 

القيمة العادلة

2015%
دينـار أردني 

)باآلالف(
القيمة العادلة للمتر المربع 

الواحد
5 +2,215

القيمة العادلة للمتر المربع 
الواحد

5 -)2,215(

2014
القيمة العادلة للمتر المربع 

الواحد
5 +1,515

القيمة العادلة للمتر المربع 
الواحد

5 -)1,515(
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

يوضح الجدول التالي مقارنة بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة لألدوات المالية حسب تصنيفها في القوائم المالية:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
2015201420152014

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

دينـار أردني 
)باآلالف(

موجودات مالية
موجودات مالية متوفرة 

للبيع
149,960153,542149,960153,542متداولة

78,61490,77578,61490,775ذمم مدينة
8,6718,8498,6718,849موجودات مالية للمتاجرة

116,722155,191116,722155,191موجودات مالية أخرى
63,49131,09763,49131,097نقد ونقد معادل

417,458439,454417,458439,454
مطلوبات مالية

33,65961,09833,65961,098قروض وتسهيالت ائتمانية
29,87043,97329,87043,973ذمم دائنة

69,81758,95769,81758,957مطلوبات مالية أخرى
133,346164,028133,346164,028

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقــًا للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بيــن جهــات 
معنيــة بذلــك، باســتثناء عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.

إن القيم العادلة للذمم المدينة والموجودات المالية األخرى والنقد والنقد المعادل والذمم الدائنة والمطلوبات المالية 	 
األخرى هي مقاربة بشكل كبير لقيمها الدفترية وذلك لكون تلك األدوات ذات فترات سداد أو تحصيل قصيرة األجل.

باستخدام األسعار 	  للمتاجرة  المالية  المتداولة والموجودات  للبيع  المتوفرة  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  تم تحديد 
السائدة في تاريخ القوائم المالية.

تم تقدير القيمة العادلة للقروض الخاضعة للفائدة من خالل خصم التدفقات النقدية المتوقعة باستخدام نفس أسعار 	 
الفائدة لبنود تحمل نفس الشروط وصفات المخاطر.
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تمــارس المجموعــة معظــم أنشــطتها فــي فلســطين. إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة يزيــد مــن 
خطــر ممارســة المجموعــة ألنشــطتها وقــد يؤثــر ســلبًا علــى األداء.
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