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لمحة عن المجموعة

رؤية المجموعة
نلتزم بأن نبقى الخيار األول لمشتركينا في خدمات االتصاالت، وذلك عبر تمسكنا بقيمنا 
ومبادئنا، وإتباعنا للمعايير العليا في الممارسات االدارية والعناية بالزبائن، إضافة إلى 
توفير أفضل خدمات االتصاالت في فلسطين، لنحافظ على موقعنا كمجموعة اتصاالت 

رائدة في المنطقة.

تعتبر مجموعة االتصاالت الفلسطينية المشغل األول واألكبر لخدمات االتصال الثابت والخلوي في فلسطين، فمنذ 
تكنولوجيا  قطاع  مستجدات  آخر  متابعة  على  المجموعة  أصرت   ،1995 عام  في  عامة  مساهمة  كشركة  تأسيسها 
للمستهلك  الخدمات  أجود  لتقديم  الفلسطينية  األراضي  على  القطاع  لهذا  الدولية  المعايير  وتطبيق  المعلومات 
الفلسطيني، وبهذا، توجت مجموعة االتصاالت الفلسطينية بداية عامها الثالث والعشرين بإطالق أول وأسرع خدمة 

للجيل الثالث في فلسطين عن طريق شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(.

وقد ثابرت المجموعة إلبقاء أدائها المتميز على جميع المستويات، فكانت صرحا اقتصاديا يملك القدرة التوظيفية 
األكبر على مستوى القطاع الخاص في الوطن، وقد اتبعت المجموعة سياسة تطوير الموارد البشرية وتعزيز كوادرها 

واالرتقاء بهم ايمانا منها بأهمية كفاءة الكوادر لتحقيق الربحية المستدامة وتعزيز القطاع الخاص الفلسطيني.

التحديات السياسية واالقتصادية المحلية واإلقليمية، فقد استمرت مجموعة االتصاالت الفلسطينية  وبالرغم من 
عن طريق استثماراتها وعمليات شركاتها التابعة بتحدي هذه الصعاب والحفاظ على أداء ثابت وربحية مستدامة على 
المستوى المالي والتشغيلي، ويعود ذلك الى جودة الخدمات التي توفرها الشركات التابعة للمجموعة والتي تتحلى 
بمواصفات عالمية، إضافة الى بنيتها التحتية المتمكنة والكوادر العاملة فيها الذين يمتلكون الكفاءة والخبرة في شتى 

شؤون العمل المطلوبة في المجموعة وشركاتها التابعة. 

إطالق أول وأسرع خدمة للجيل الثالث في فلسطين عن طريق
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(.

تقديم خدمات معلوماتية وتكنولوجية متكاملة 
من خالل انشاء مراكز بيانات متطورة
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وساهمت المجموعة في إنماء االقتصاد الفلسطيني وتمكين أداءه، فهي الشركة األكبر من حيث القيمة السوقية في بورصة 
فلسطين بقيمة 802 مليون دوالر أمريكي أي ما نسبته 21.5% من اجمالي القيمة السوقية لبورصة فلسطين كما في 

2018/12/31

وحيث أن المجموعة تؤمن بأهمية مشاركتها في تنمية االقتصاد بشكل مباشر أيضا، فقد تم تأسيس مؤسسة مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية للتنمية في عام 2008، والتي تحظى بمصادر تمويل ذاتية من الشركات التابعة للمجموعة.

للتنمية  المبالغ  هذه  بتخصيص  لتقوم 
والتي  فلسطين  في  واالقتصادية  المجتمعية 
وتوفير  الناشئة  المشاريع  دعم  الى  تهدف 
فرص تعليم متنوعة لشتى األجيال إضافة الى 
الشباب  وتعريف  الجامعية  التعليمية  المنح 
من  وغيرها  المعلومات  تكنولوجيا  قطاع  على 
المستقبلية  الرؤيا  تدعم  قد  التي  القطاعات 

للجيل الفلسطيني القادم.

القيمة السوقية لبورصة فلسطين

من اجمالي القيمة
السوقية لبورصة فلسطين

%21.5
مليون دوالر أمريكي

أي ما نسبته

وقد قامت المجموعة بتوزيع
أرباح على المساهمين
منذ تأسيسها بقيمة 

علما بأنها تقوم بتوظيف

دينار اردني

في شركاتها إضافة الى فرص العمل الغير 
المباشرة التي تخلقها العمليات التشغيلية 

للشركات التابعة.

موظف مباشر

ديــنــار أردنـــي

استثمار المجموعة في المسؤولية االجتماعية 

منذ عام 2005
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شركات المجموعة الرئيسية
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شركة االتصاالت 
الفلسطينية )بالتل(، 

رائدة قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات 

في فلسطين.

 مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية،
 مؤسسة تنموية محلية غير ربحية تابعة للمجموعة. 

شركة االتصاالت الخلوية 
الفلسطينية )جوال(،

أول مشغل للهواتف 
الخلوية وخدمات الجيل 
الثالث في فلسطين. 

شركة حضارة لالستثمار 
التكنولوجي )حضارة(،
أكبر مزود لخدمات 

االنترنت في فلسطين. 

شركة ريتش لخدمات 
االتصاالت )ريتش(،
أول مركز اتصال 

متخصص في فلسطين. 

الذراع التنموي 
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الشفافية واالستدامة

تعزيز القدرات الداخلية

رضا المشتركين

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية والوطنية

النزاهة واألمانة

الجودة والتمّيز في خدماتنا

أخالقياتنا ومبادئنا

الشراكة نحو بناء المستقبل التكنولوجي

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

كل  في  والحوكمة  والمحاسبة  الشفافية  معايير  نطبق 
واستراتيجيتنا، وفق  رؤيتنا  تنفيذ  بهدف  أعمالنا ومشاريعنا، 
المعايير الفضلى، وحرصًا على ضمان االستدامة في خدماتنا 

وتوجهاتنا المجتمعية.

للحفاظ  جهدنا  قصارى  ونبذل  مشتركينا،  احتياجات  نتفهم 
على ثقتهم، من خالل التركيز على جودة خدماتنا، وبذل المزيد 
واالستجابة  رغباتهم،  تلبية  في  التميز  لتحقيق  الجهد  من 

الحتياجاتهم التقنية واالقتصادية.

ملتزمون بمسؤوليتنا االجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، 
تكنولوجي مزدهر،  بناء مستقبل  نحو  الوطنية  وبمسؤوليتنا 
من خالل تعزيز قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في 

فلسطين.

ننمي القدرات المهنية لجميع موظفي المجموعة، لتمكينهم 
مشتركينا  خدمة  بهدف  البناء،  عملية  في  المساهمة  من 
الطاقات  في  استثمارنا  عبر  وذلك  ومجتمعنا،  ومساهمينا 

الشبابية.

ومن  خبراتنا  من  مستفيدين  التعلم،  إلى  دائمًا  نسعى 
العالية،  الجودة  ذات  الخدمات  لنقدم  العالمية،  الخبرات 
وقراءة  نظرة شاملة،  على  المبنية  الرائدة  الحلول  ونبتكر 
سليمة للمستقبل التكنولوجي، مع المرونة القادرة على 

التكّيف المستمر مع الواقع الفلسطيني.

الثقة بيننا وبين مساهمينا وشركائنا،  نحافظ على تعزيز 
وذلك من خالل مراعاة قيم النزاهة واألمانة، بما يحافظ 
النمو،  نحو  واثقة  بُخطى  والسير  خططنا،  تدعيم  على 
للحفاظ على حقوق مساهمينا، على حد سواء مع حقوق 

موظفينا ومشتركينا.

المهنية، ونستمّد  العمل واألصول  بأخالقيات  ملتزمون 
تشكل  التي  الفلسطيني،  مجتمعنا  أخالق  من  مبادءنا 

أساسًا لعملنا، ومنارًة لتوجهاتنا المستقبلية.

في  ومؤسسة  مواطن  كل  مع  كشركاء  للعمل  نطمح 
التكنولوجي  المستقبل  بناء  أجل  من  بيد  يدًا  فلسطين، 

في فلسطين.
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أهم المحطات الرئيسية
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تأسيس شركة
االتصاالت الفلسطينية "بالتل"

جوال تتخطى
المليون مشترك

إدراج سهم بالتل ضمن 
مؤشري "ستاندرد اند بورز" 
التحاد البورصات العربية، 

و"داو جونز" التحاد 
البورصات اليوروآسيوية

تجديد رخصتي شركة 
االتصاالت الفلسطينية 

وشركة االتصاالت الخلوية 
الفلسطينية لمدة 20 عامًا

تأسيس مؤسسة مجموعة 
جوال تطلق خدمات الجيل الثالث االتصاالت للتنمية

على أراضي الضفة الغربية

الشراكة بين االتصاالت 
وشركة بانتل، إحدى شركات 
مجموعة االتصاالت التركية، 

في أول ربط مباشر 
ومستقل للشبكة 

الفلسطينية عبر الكابل 
البحري

إدراج سهم االتصاالت 
الفلسطينية في بورصة 

فلسطين

االنطالقة التجارية 
والتشغيل الفعلي للشبكة 

الخلوية لجوال

تأسيس شركة فيتل الذراع 
االستثماري الخارجي 

للمجموعة

الحصول على الرخصة من 
السلطة الوطنية الفلسطينية

تشكيل مجموعة االتصاالت الفلسطينية

تأسيس شركة حضارة وضمهما إلى مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية

جوال تتغلب على معضلة إدخال المعدات 
وتعتمد مقاسم اتصال لها في لندن

البدء بتنفيذ مشاريع المسؤولية االجتماعية 
ضمن دائرة المسؤولية االجتماعية في 

المجموعة
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1,000,000
مشترك

افتتاح مركز البيانات األول 
من نوعه في فلسطين 

بمدينة نابلس

1,000,000
مشترك
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اإليرادات التشغيلية

305.5
مليون دينار أردني

عدد الخطوط الثابتة

عدد الخطوط الخلوية

عدد خطوط النت فائق السرعة

قاعدة المشتركين االجمالية

نسبة النمو في قاعدة المشتركين االجمالية

2018

%8.7-

2017

الربح اإلجمالي

260.2
مليون دينار أردني

الربح قبل الفوائد والضرائب
واإلستهالك واإلطفاءات

123.1
مليون دينار أردني

صافي األرباح

67.1
مليون دينار أردني

2018

%0.9+

2017

2018

%7.5-

2017

2018

%4.9-

2017

الف خطالف خط
470470

مليون خطمليون خط
3.013.01

الف خطالف خط
357.3357.3

مليون مشتركمليون مشترك
3.8353.835

%0.7
بالمقارنة مع نهاية

العام 2017

%0.7
بالمقارنة مع نهاية

العام 2017
20

18
20

17 نصيب السهم من األرباح

0.510
دينار أردني

2018

%4.9-

2017

أهم المؤشرات خالل العام 2018
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

المساهمون األعزاء.. الضيوف الكرام
االسرة  الفلسطينية، كما  االتصاالت  تجمعنا مظلة مجموعة  عام،  اليوم وكما هو في كل  في هذا 

الواحدة لنحتفل معًا بحصاد عام من الجد واالجتهاد.

مسيرة حافلة بالنجاح والتميز..

إذا مـــا حاولنـــا أن نضـــع عنوانـــا  المســـاهمون االعـــزاء.. 
عريضـــًا لتجربة الثالثة وعشـــرين عاما علـــى عمل مجموعة 
االتصـــاالت الفلســـطينية فلـــن نجـــد مـــا هو أنســـب من 
"مســـيرة حافلة بالنجـــاح والتميز"، فكنتم جميعـــًا أفرادًا أو 
مؤسســـات، منتمين لهذه المؤسســـة المشرقة، وفي كل 
يـــوم تزداد ثقتكم بها وبأنفســـكم بأن قراركم بحمل ســـهم 
المجموعـــة كان قـــرارًا حكيمـــًا، فهـــا هـــي بـــكل طواقمها 
وإدارتهـــا ال تتوقـــف عن الجـــد واالجتهاد من أجـــل تعظيم 
ايراداتكـــم وارباحكم، وتضـــع االســـتراتيجيات طويلة األمد 

لهـــذا الغرض.

وعبـــر المســـيرة الماضية تمكـــن مجلـــس إدارة المجموعة 
وإدارتهـــا التنفيذيـــة من التغلب على كل شـــيء من شـــانه 
أن يعرقـــل تنفيـــذ اســـتراتيجيتها وخطـــط عملهـــا، رغم أنها 
تســـير في بحـــر من الرمال المتحركة فما تشـــهده المنطقة 
مـــن مفاجـــآت وتقلبـــات ينعكـــس علـــى القطـــاع الخاص 
ومؤسســـاته، سواء كان ذلك بشـــكل مباشر أو غير مباشر، 
األمـــر الذي يتطلب منـــا مضاعفة الجهد مـــن اجل الحفاظ 
علـــى ما وصلنـــا إليه، واالســـتمرار في مراكمـــة النجاح تلو 

اآلخر.

تجارب مشرقة وخطط تطويرية..

االتصـــاالت  مجموعـــة  شـــركات  مـــن  شـــركة  كل  إن 
الفلســـطينية تشـــكل خليـــة عمـــل متواصـــل، وورشـــة 
مفتوحـــة تعكـــف على وضـــع خطط العمـــل، وتصميم 
البرامـــج والخدمات التـــي يبحث عنها العمـــالء والزبائن 
فـــي ســـبيل أن تبقـــى هـــذه الشـــركات هـــي العنصـــر 
الجـــاذب لهـــم، وفي كثير مـــن األحيان تصمـــم البرامج 
الفرديـــة لـــكل حالة بشـــكل مســـتقل، ألننـــا نعيش في 

عالـــم بـــات فيـــه  الكل يبحـــث عـــن التميز.

اليـــوم باتت شـــركة االتصاالت الفلســـطينية، وشـــركة 
االتصـــاالت الفلســـطينية الخلويـــة "جـــوال"، وشـــركة 
الدراســـات  بمراكـــز  أشـــبه  ريتـــش،  وشـــركة  حضـــارة 
واألبحـــاث، للبحـــث عـــن كل مـــا هـــو جديـــد فـــي عالم 
االتصـــاالت والتكنولوجيـــا، وتطويعـــه ليكون مناســـبًا 
مـــع  ينســـجم  أن  وضمـــان  الفلســـطيني،  للمواطـــن 

احتياجـــه لهـــذا النـــوع مـــن الخدمة.

تجربة الجيل الثالث..

أطفأنـــا  فقـــد  تعلمـــون  وكمـــا  المســـاهمون.  الســـادة 
الشـــمعة األولى على انطـــالق أعمال الجيـــل الثالث في 
الســـوق الفلســـطينية، وذلك بعد تأخر دام لعدة سنوات 
بســـبب اإلجـــراءات اإلســـرائيلية وعـــدم منحنـــا الترددات 
الالزمة لتشـــغيل هـــذه الخدمة، ولكن وبفضـــل إصرارانا 
علـــى حقنا وإلـــى جانبنـــا إصرار المســـتوى الفلســـطيني 
الحـــق، ليســـتطيع  انتـــزاع ذلـــك  الرســـمي تمكنـــا مـــن 
المواطـــن الفلســـطيني أن يتمتـــع بتلـــك الخدمـــة فـــي 
الضفـــة الغربيـــة وقريبًا بـــإذن الله في قطـــاع غزة، حيث   

القـــت رضا كبيـــر من قبـــل المســـتخدمين.

وفـــي هـــذا اإلطار أســـتطيع القول إن شـــركة االتصاالت 
الخلويـــة "جـــوال" تواصـــل تطويـــر خدمـــة الجيـــل الثالث 
كل يـــوم وفعـــال تترجـــم شـــعار "كل يـــوم جديـــد"، حيث 
تضـــع نصب أعينهـــا أن تكون الخدمة األفضل وبالســـعر 

لمناسب. ا

المشغل األكبر في السوق الفلسطينية..

وكمـــا هـــو الحـــال فـــي االقتصـــادات العالميـــة، هنـــاك 
قـــوة اقتصاديـــة تشـــكل المشـــغل األكبـــر في الســـوق، 
وفـــي فلســـطين أنتم تشـــكلون هذا المشـــغل، وبالتالي 
يقـــع علـــى عاتقكم عـــبء أن تكونـــوا المســـتوعب األكبر 
للطاقـــات الفلســـطينية االمـــر الـــذي يعـــزز خلـــق فرص 

العمـــل خاصـــة فـــي أوســـاط الخريجين والشـــباب.

ومـــن الجديـــر بالقول إن سياســـة التشـــغيل واســـتيعاب 
االيـــدي العاملـــة ترتكـــز علـــى أســـاس التمييـــز والكفاءة 
فنحـــن نبحث عـــن الطاقات اإلبداعية التي من شـــانها أن 
تضفي على منتجنا الفلســـطيني لمســـة منافسة تجعله 
قـــادرًا أن يكـــون منافســـًا لما ُيقـــدم إقليميـــا ودوليًا، بل 
ويقـــف وجهًا لوجه أمـــام منتجات االحتالل اإلســـرائيلي. 

ملتزمون تجاه مجتمعنا..

المســـاهمون األعـــزاء ... تســـتذكرني فـــي هـــذا المقـــام 
مقولـــة ألحـــد الحكمـــاء، "العمـــل الـــذي ال يحقـــق غيـــر 
أربـــاح ماديـــة هو عمل ضعيـــف"، وهذا معنـــاه أن القوة 
االقتصاديـــة يجـــب أن يكـــون لهـــا وجه آخر ويـــد ممدودة 
تجـــاه المجتمـــع الذي تعمـــل بـــه، وهنا كانـــت مجموعة 
المشـــاريع التي تنفذهـــا المجموعة فـــي مختلف ميادين 
المشـــاريع  صعيـــد  علـــى  ســـواء  المجتمعـــي،  العمـــل 
الحـــال  وكذلـــك  "المســـتورة"،  للعائـــالت  الصغيـــرة 
فيمـــا يتعلـــق بالمنح التـــي تقدمهـــا المجموعـــة للطلبة 
الجامعييـــن، أو مشـــاريع تمكيـــن المـــرأة أو المســـاهمة 
فـــي دعم بعـــض المشـــاريع الصحية  وغيرهـــا الكثير من 
المشـــاريع الصغيـــرة التي وفـــرت الحياة الكريمـــة للكثير 
من العائالت الفلســـطينية في فلسطين، ومساهمتكم 
فـــي تعزيـــز الجانـــب التكنولوجـــي فـــي المـــدارس ولدى 
الطلبـــة الفلســـطينيين، كمـــا أفتخـــر بنشـــاط المجموعة 
المجتمعـــي وتربعهـــا كأكبـــر مســـاهم فـــي المســـؤولية 
االجتماعيـــة بالوطـــن، وما زلنا مســـتمرين فـــي العطاء..

أخوكم،
صبيح المصري
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كلمة الرئيس التنفيذي

إنجاز وتحدي..

المســـاهمون األعـــزاء..  كمـــا تعلمـــون ويعلـــم الجميـــع 
فإننـــا خـــالل العـــام المنصـــرم تمكنـــا مـــن إنتزاع تـــرددات 
الجيـــل الثالـــث، وحصلنا بموجبهـــا على حقنا في تشـــغيل 
هـــذه التـــرددات وإطالق خدمـــة الجيل الثالث فـــي الضفة 
الغربيـــة بعد ســـنوات مـــن المفاوضـــات، وبعـــد أن تغلبنا 
علـــى كافة العراقيـــل والمعيقـــات التي وضعهـــا االحتالل 
االســـرائيلي فـــي طريقنـــا للحيلولـــة دون اســـتفادتنا منها 
علـــى أمـــل أن نتمكـــن مـــن اطالقهـــا فـــي قطاع غـــزة في 

اقـــرب وقـــت ممكن.

وخـــالل عـــام علـــى تشـــغيل الخدمـــة، تمكنـــت طواقمنـــا 
مـــن الحفـــاظ علـــى الصـــدارة، وكانـــت خدماتنا فـــي الجيل 
الثالـــث افضـــل مـــن خدمـــات الجيـــل الرابع في الشـــركات 
اإلســـرائيلية، واســـتطعنا الوصول إلى نقطـــة تتوازن فيها 
الخدمـــة األفضـــل والجـــودة األعلـــى مع الســـعر األفضل، 

ولـــم يكن هـــذا أمرًا ســـهاًل بل تطلب منا تشـــكيل فرق 
بحـــث ودراســـات عميقة للوصـــول إلى هـــذه المقاربة.

وفـــي هـــذا الوقت لـــم تقـــف الشـــركات اإلســـرائيلية 
مـــن  بالنهـــار  الليـــل  أوصلـــت  بـــل  اليديـــن،  مكتوفـــة 
أجـــل تكريـــس فلســـفة القرصنـــة، واســـتباحة الســـوق 
مالييـــن  حكومتهـــا  تجنيـــد  خـــالل  مـــن  الفلســـطيني 
الشـــواكل لتقويـــة أبـــراج شـــركاتها العاملة فـــي مجال 
االتصـــاالت الخلويـــة في الضفـــة الغربيـــة وفي محيط 
المســـتوطنات، وهـــو مـــا يتطلـــب منا تكاتـــف الجهود 
الرســـمية واألهليـــة والقطاع الخاص مـــن اجل مواجهة 
مثـــل هذه الخطـــوة التي تهـــدف إلى المس بالســـيادة 
إضعـــاف  بهـــدف  الســـوق  واســـتباحة  الفلســـطينية 

الفلســـطينية. الشـــركات 

وهـــو مـــا اســـتدعى منـــا إعـــداد خطـــة شـــاملة لنواجه 
مـــن خاللها هـــذا االعتداء، فنحـــن نعمل علـــى أكثر من 
صعيـــد، ال ســـيما مخاطبـــة كل الجهـــات الدوليـــة ذات 

المساهمون الكرام.. الضيوف األعزاء..
يسعدني أن نلتقي اليوم معًا، كأسرة كبيرة تحمل اسمًا رائدًا، وعلمًا مهمًا من أعالم االقتصاد الوطني 
الفلسطيني، مجموعة االتصاالت الفلسطينية، وبما تمثل كأهم ركيزة، ومشغل إستحوذ على حصة 

األسد في سوق ما زال في طور البناء والتأسيس.
وهنا ال بد من إعادة التأكيد على أن مجموعة االتصاالت وبمختلف شركاتها كما عودتكم دائما، تحلق 
في سماء القطاع الخاص الفلسطيني، وتسلك كل السبل االستثمارية التي من شأنها تعزيز االقتصاد 
الوطني من جانب، وتحقيق أفضل عائدات وايرادات من الجانب اآلخر، ال سيما وأننا ما زلنا نحيا ارتدادات 

ما تشهده المنطقة من أجواء متقلبة على كافة األصعدة.

العالقـــة، وكذلـــك الحـــال نعمـــل مـــع الســـلطة الوطنية 
والمجتمـــع المحلي، كمـــا أننا نعمل علـــى تطوير الجودة 
بشـــكل مســـتمر، ونعمل على مواءمة األســـعار للحفاظ 

على جمهـــور المجموعة والمســـتفيدين مـــن خدماتها.

تنويع في مصادر الدخل..

جميعكـــم تعرفون مـــدى التطـــور التكنولوجي والتســـارع 
العالمـــي علـــى هـــذا الصعيـــد، وبالتالـــي أصبـــح هامش 
التركيـــز علـــى خدمـــات االتصـــال المدفوع ضيقـــًا، وبات 
التوجـــه إلـــى االتصـــال والتواصل عبـــر مواقـــع التواصل 
االجتماعـــي المختلفـــة بشـــكل مجانـــي، وهـــو مـــا يعني 
تعويـــض  اجـــل  مـــن  بديلـــة  اســـتثمارية  فـــرص  خلـــق 
هـــذا التوجـــه العالمـــي، وهو مـــا تنبـــه له مجلـــس ادارة 
المجموعـــة وإدارتهـــا التنفيذيـــة، حيث عكفـــت على فتح 

نوافـــذ اســـتثمارية جديـــدة خـــالل األعـــوام الماضية.
وهنـــا ال بـــد من اإلشـــارة إلـــى أن مجموعـــة االتصاالت 
تحافـــظ من خالل تنـــوع اســـتثماراتها على اســـتراتيجيتها 
المتمثلـــة بالتركيـــز علـــى تلـــك األكثـــر جدوى مـــن جهة، 
ومـــن جهة أخـــرى فهي لن تزاحـــم الشـــركات الصغيرة او 

تنافســـها في اســـواقها.

تطوير البنية التحتية وتوسيع االنتشار..

إن االســـتثمار في عالـــم التكنولوجيا واالتصاالت يتطلب 
من شـــركات المجموعـــة أن تبقى مواكبة وبشـــكل دائم 
لهذا التطور، حيث تقوم شـــركة االتصاالت الفلســـطينية 
"بالتل" بتوســـيع شـــبكاتها، بشـــكل متواصـــل، من اجل 
الوصـــول إلـــى كل مواطن فلســـطيني حيثمـــا كان، كما 
أنهـــا تقوم بشـــكل دوري وثابـــت بكافة أعمال التوســـعة 
وزيـــادة أعـــداد الخطوط تماشـــيًا مـــع طلـــب المواطنين 
على هـــذه الخدمة، وإنســـجامًا مع شـــعار "توفير الخدمة 

للجميع".
وإلـــى جانـــب ذلـــك تقـــوم بشـــكل دائـــم علـــى تصميـــم 
البرامـــج الخدميـــة بمختلـــف أشـــكالها، مســـتهدفة كافة 

الشـــرائح الفلســـطينية، بمـــا يناســـب احتيـــاج الســـوق 
الفلســـطيني بـــكل قطاعاتـــه، ومثـــل ذلـــك ينطبق على 
صعيـــد جـــوال والخدمـــات الخلويـــة بشـــقيها الصوتـــي 

والمعلوماتـــي.

المسؤولية المجتمعية..

المســـاهمون االعـــزاء.. ال أريد أن أتحدث عن مســـؤوليتنا 
المجتمعية بشـــكل مســـتفيض، ولكن ال بد من اإلشارة 
إلـــى أن مجموعتكم ما زالت تولي هـــذا الموضوع  القدر 
الذي يســـتحقه من األهميـــة، وكما تعلمون خصصت له 
مؤسســـة قائمة بذاتها، مؤسســـة مجموعـــة اإلتصاالت 
للتنميـــة المجتمعيـــة، ومـــا زالت تعمل مـــن أجل تحقيق 
رســـالتها التي تتمثـــل بتحويل "المســـؤولية المجتمعية" 
مـــن طابـــع إغاثي إلـــى عمل تنموي مســـتدام، مشـــرعة 
أبوابهـــا أمـــام كل المبـــادرات واالفكار الرياديـــة وتحويلها 
إلى مشـــاريع تؤمـــن الحياة الكريمـــة للعائـــالت الفقيرة، 
إلـــى تقديـــم المنـــح الدراســـية آلالف الطلبـــة  إضافـــة 
الجامعييـــن فـــي مختلـــف التخصصـــات فـــي الجامعات 
الفلســـطينية، بهدف توفير فرص الدراســـة للطلبة الذين 
يعانـــون مـــن ظـــروف اقتصاديـــة تحـــول دون إســـتكمال 
دراســـتهم الجامعية، وغيرهـــا من المبـــادرات التعليمية، 
وكذلـــك اســـتهداف برامـــج تنموية فـــي الضفـــة الغربية 

وقطـــاع غـــزة والقدس على حد ســـواء.

أخوكم،
عمار العكر
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حكاية فلسطينية مستمرة بالعطاء

متسلحة بإيمان راسخ كالجبال الشامخات، وبخطى ثابتة تخوض مجموعة االتصاالت الفلسطينية بكل شركاتها 
وتطورها  التكنولوجولية  مسيرتها  نجاحات  من فصول  جديد  غمار فصل  ومنظومتها،  االقتصادية  ومكوناتها 
العالمي، ليضع كل فرد في هذه االسرة حرفا من حروف معزوفة توحدت بإيقاعها تحت عنوان واحد هو النجاح، 

مستجيبة الحتياج المواطن الفلسطيني من أدوات التكنولوجيا العالمية بصيغة فلسطينية بإمتياز.

وأجيالها  مكوناتها  بكل  فلسطين،  تاريخ  بعبق  صنعت  عصرية،  بأدوات  خيوطها  نسجت  التي  اللوحة  هذه 
لإلقتصاد  إستباحة  أو  اعتداء  ألي  متصدية   الوطنية،  شركاتها  إلى  منحازة  واحدًا  ووقفت صفًا  توحدت  التي 
الفلسطيني، ولتقول بمأل فيها ال، ال لكل من يحاول أن ينتقص من القدرة الفلسطينية على االبتكار ومجاراة 
الشركات العالمية رغم االستثناء الذي عاشته فلسطين لعقود طويلة، وامتد إلى منطقة الشرق االوسط على 

مدار العقد الماضي.

التي تلقي بظاللها على  ربما يذهب أحدهم للقول إن الحديث عن مستقبل مشرق في ظل هذه السوداوية 
الواقع بمختلف قطاعاته، دربا من دروب الخيال أو غير الواقعية، ولكن فلسفة مجموعتكم )وهي تشكل رائدة 
القطاع الخاص الفلسطيني، وحجر الزاوية في االقتصاد الوطني(، ترسم النور في نهاية هذا النفق المظلم، بل 

وتنيره، ليكون النجاح هو البوصلة التي ال تخطئ.

مجموعتكم أيها السادة "مجموعة االتصاالت الفلسطينية"، إنما هي عصب االتصال الفلسطيني وهي تتربع 
اليوم على عرش االتصاالت وخدمات التكنولوجية، مترجمة سياستها إلى حقيقة منذ أن كانت اللحظة االولى 
على ميالد خط االتصاالت الفلسطيني الثابت، وهو الشريان العصبي بل قل الشريان التاجي الذي حمل معه 
التواصل الفلسطيني، متجاوزا الجغرافيا التي يحاول االحتالل تمزيقها بكل ما أوتي من قوة، وتاله إنطالق شركة 
الفلسطيني وإخراج فلسطين من  الذي إستطاع تحقيق االستقالل  الخلوية "جوال"،  الفلسطينية  االتصاالت 
هيمنة الشركات االسرائيلية، وتال ذلك نشأة شركتي حضارة وريتش، اللتان تعمالن على تقديم خدمات متميزة 

في مجاالتهما.

وألنها تعمل في فلسطين، فلسطين التضحية، وشعب فلسطين العظيم، كان ال بد لمجموعة االتصاالت أن 
ترد الجميل بمثله، أو بأحسن منه، وبما يستحق هذا الشعب، فكان ميالد مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية 
سبيال،  ذلك  إلى  إستطاعت  ما  الفلسطيني  الشعب  أبناء  لمساعدة  الممدودة  الحانية  اليد  وهي  المجتمعية 
وبسياسة ممنهجة، إرتكزت فيها على تغيير فلسفة المساعدات من أجل تحقيق التنمية المستدامة فتمكنت من 

خلق الكثير من المشاريع الصغيرة للعائالت المستورة وأخرجتها إلى مربع االنتاج واالكتفاء الذاتي.

النجاح  طريق  في  عثرة  كحجر  يضعها  أن  دومًا  يحاول  التي  وعقباته  االحتالل  معيقات  عن  الحديث  نريد  ال 
الفلسطيني، مستخدما في سبيل ذلك كل االدوات واألساليب المباشرة والغير مباشرة، ولكن نتحدث بكل فخر 
عن كفاءة وقدرة العقل الفلسطيني المبدع، والذي وضع لكل العراقيل حلواًل مناسبة، بل ووضع في كل مرة 

حلواًل وحلواًل بديلة هزمت كل المعيقات االسرائيلية، وكانت اليد الطولى لفلسطين.
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مع  دومًا  يتوازى  المستقل،  الوطني  االقتصاد  بناء 
أموال  على  االفضل  العائد  تحقق  التي  االستراتيجيات 
المشاريع  أفضل  غمار  خوض  خالل  من  المستثمرين، 
أيٍد  في  المساهمين  السادة  أموال  لتكون  االستثمارية، 
إستشراف  على  قادرة  وطاقات  بعقول  مدعومة  أمينة 
وإختيار  القرارات  أفضل  التخاذ  الواقع  وقراءة  المستقبل 
بهذه  التأثر  عن  البعد  كل  البعيدة  الناجحة،  المشاريع 
درئ  خالل  من  بمأمن  وإياكم  نحن  لنكون  االهتزازات 

المخاطر بشكل ممنهج بعيدا عن العشوائية.

الهرم  قمة  وصول  فإن  وختاما.. 
أشبه  وهو  الصعوبة،  في  غاية  أمر 
االصعب  ولكن  بالصخر،  النحت  في 
المكانة،  هذه  على  الحفاظ  هو  منه 
االقتصاد  وريادة  صدارة  في  والبقاء 
مجموعة  تبقى  وأن  الفلسطيني، 
االتصاالت الفلسطينية بكل شركاتها 
الجميع،  أنظار  محط  ومكوناتها 
وعمالء  أسهم  وحملة  مستثمرين 
فأنتم  كامل،  فلسطيني  ومحيط 
تستحقون دائما أن يشار إليكم بالبنان.
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد صبيح المصري هو مؤسس ورئيس الشركة العربية للتموين والتجارة )مجموعة أسترا( منذ العام 1966، وهي شركة تعمل في مجاالت متعددة 
في المملكة العربية السعودية، والمملكة األردنية الهاشمية، واإلمارات العربية المتحدة. وتغطي نشاطات المجموعة كاًل من قطاع الزراعة، والتجارة، 

واإلنشاءات، والعقارات، والصحة، والصناعة، والبالستيك، واالتصاالت، والفنادق، والبنوك.
يترأس السيد المصري حاليًا مجالس إدارة الشركات التالية: البنك العربي، ومجموعة أسترا الصناعية، وشركة زارة القابضة لالستثمار، وشركة سيكون 
لمواد البناء، ومجموعة االتصاالت الفلسطينية التي انضم إلى مجلس إدارتها منذ العام 1999، إضافة إلى كونه رئيس مجلس أمناء جامعة النجاح في 

نابلس - فلسطين، وعضوًا في مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(، ومجلس أمناء جامعة الفهد بن سلطان.
السيد المصري حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكيمياء، من جامعة تكساس في أوستن بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد صبيح المصري - رئيس مجلس اإلدارة

السيد غياث سختيان هو رئيس مجلس إدارة شركة غياث منير سختيان القابضة )GMS Holdings( وهي شركة استثمارية تدير استثماراتها المتنوعة في 
عدة مناطق جغرافية وقطاعات اقتصادية، منها: الصناعات الدوائية، واالتصاالت، والمقاوالت، وخدمات حقول النفط، والزراعة. 

وفي مجال الصناعات الدوائية فقد أسس شركة إم أس فارما )MS PHARMA( حيث يرأس مجلس إدارتها وشركة تبوك للصناعات الدوائية في السعودية 
وشركة الفوجين )ALVOGEN( الدوائية في الواليات المتحدة وشركة Stelis في الهند. 

 OGIER( باالضافة الى ذلك فهو عضو مؤسس في مجموعة االتصاالت الفلسطينية ومجموعة أسترا الصناعية في السعودية وشركة أوجير لإللكترونيات
ELECTRONICS(. كما يرأس مجلس إدارة صندوق المرأة الغير ربحي في األردن. وقد تلقى السيد سختيان تعليمه في الجامعة األمريكية في بيروت، 

وفي جامعة هيوستن بالواليات المتحدة، حيث تخصص في االقتصاد. 

)GMS Holdings( السيد غياث سختيان - ممثل شركة جي إم إس القابضة

السيد ليث المصري شريك مؤسس في مجموعة الفرسان، وهي إحدى الشركات االستثمارية الرائدة في الشرق األوسط تأسست في العام 2000، وتدير 
المحافظ االستثمارية الخاصة التي تستهدف االستثمار في أسهم الشركات متسارعة النمو في بالد الشام وشمال إفريقيا. وقد عمل السيد المصري 

قبل ذلك مع مجموعة بالكستون في نيويورك، وهي شركة استثمارية عالمية تختص باالستثمار في األصول البديلة.
يرأس السيد المصري مجلس إدارة شركة استارتا سلويشنز وهي شركة رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما 
أنه عضو مجلس إدارة في صندوق )Foursan Capital Partners I( ومجموعة ادجو وهي شركة رائدة في المنطقة متخصصة في خدمات حقول النفط، 

ومجموعة االتصاالت الفلسطينية التي انضم إلى مجلس إدارتها في العام 2001.
السيد المصري هو محٍام عضو في نقابة القانونيين في نيويورك وحاصل على درجة الدكتوراة في القانون، والماجستير في إدارة األعمال من جامعة 

ستانفورد، وحاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة هارفارد.

السيد ليث المصري - ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(

يشغل السيد طالل ناصر الدين منصب رئيس مجلس اإلدارة، والمدير التنفيذي العام في شركة بيرزيت لألدوية. كما أنه أحد مؤسسي البنك الوطني 
"بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة سابقًا" في العام 2005، ويترأس مجلس إدارته.

ويترأس السيد ناصر الدين مجلس إدارة شركة أبراج لالستثمارات العقارية، وشركة بتروبال للزيوت المعدنية، ولوتس لالستثمارات المالية ونائب رئيس 
مجلس إدارة البنك االسالمي الفلسطيني إضافة إلى أنه عضو مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية منذ العام 2004، وعضو مجلس إدارة 

الشركة الفلسطينية للكهرباء، وعضو مجلس أمناء مستشفى مار يوسف في القدس.
ومن الجدير ذكره أن السيد ناصر الدين كان عضوًا في مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني بين األعوام 2002-2006، وكان يشغل منصب رئيس 
لجنة فض النزاعات، وعضو لجنتي االستثمار والترشيحات، وكان عضوًا في مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بين األعوام 2002-2006، كما أسس 
 ،1997 العام  تريد( في  )بال  الفلسطيني  التجارة  2003، وساهم في تأسيس مركز  العام  الفلسطينية وترأسه حتى  اتحاد الصناعات  الدين  السيد ناصر 

وساهم في تأسيس جمعية رجال األعمال الفلسطينية في العام 1998.
حصل السيد ناصر الدين على درجة الماجستير في تخصص الكيمياء من الجامعة األمريكية في بيروت في العام 1974.

السيد طالل ناصر الدين - ممثل شركة بيرزيت لألدوية

السياسية  والمفاوضات  القانون،  أهمها:  اكتسب خاللها خبرة عميقة في مجاالت  إدارية مختلفة في دول عدة،  الزعيم مناصب  السيد شرحبيل  شغل 
والتجارية، وحل النزاعات.

ويترأس السيد الزعيم حاليًا مجالس إدارة جمعية أطفالنا الصم، وجمعية رعاية وتطوير حي الرمال الشمالي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية مركز شؤون 
المراة، وعضو مجلس إدارة نادي غزة الرياضي. إضافة لذلك، فهو مؤسس ورئيس مكتب الزعيم وشركاه للمحاماة واالستشارات القانونية، وهو عضو في 
مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية منذ العام 2004، وعضو مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للكهرباء المساهمة العامة، وشركة فلسطين 
لتوليد الطاقة المساهمة العامة، وشركة فلسطين إلنشاء وإدارة المناطق الصناعية، باإلضافة إلى عضويته في عدد من اللجان والنقابات والمؤسسات 

المحلية والدولية.
السيد الزعيم حاصل على درجتي الماجستير في القانون في العام 2007 من جامعة االزهر بغزة، والماجستير في الدراسات االمريكية من جامعة القدس - 
أبو ديس في العام 2008، ودرجة البكالوريوس في الحقوق من جامعة اإلسكندرية في العام 1982. كما أنه درس الوسائل البديلة لحل النزاعات في المركز 

الدولي للتحكيم في تكساس في العام 1997.

السيد شرحبيل الزعيم - ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(
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السيد حليلة هو شريك مؤسس في شركة نصار العالمية في دبي، و كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو القابضة( 
منذ العام 2008 وحتى منتصف 2017 ، وقد شغل السيد حليله مناصب عديدة  في القطاعين العام والخاص قبل انضمامه إلى باديكو القابضة، منها أمين عام 
مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية ما بين عامي 2005 - 2006، ووكيل مساعد وزارة االقتصاد والتجارة بين األعوام 1994 - 1997، والمدير العام لصندوق 
بورتالند في فلسطين، ومدير التسويق في مجموعة شركات نصار العالمية  في الفترة من1997 - 2004، وعمل أيضًا كمحاضر وعميد شؤون الطلبة في جامعة 

بيرزيت خالل فترة الثمانينات.
يعتبر السيد حليله عضوًا فاعاًل في عدد من المؤسسات والهيئات االقتصادية واألكاديمية، حيث تولى مهام رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني )بال 
تريد( في األعوام 2004 - 2005، كما شغل منصب رئيس مجلس أمناء معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، وهو مازال رئيس مجلس 
إدارة صندوق التنمية الفلسطيني منذ عام 2015، ورئيس صندوق بورتالند ترست في فلسطين منذ عام 2008. والسيد حليلة هو عضو مجلس إدارة مجموعة 

االتصاالت الفلسطينية منذ العام 2008.
يحمل السيد حليله درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت عام 1983.

يعمل السيد باسل عبد النبي بوظيفة مدير إدارة أنظمة المعلومات )EVP( في البنك العربي منذ العام 2007، باإلضافة إلى تقلده عدة وظائف إدارية في إدارة 
أنظمة المعلومات في البنك منذ العام 2002.

عمل السيد عبد النبي في مناصب إدارية عدة في السابق، كمنصب مدير رئيسي في شركة أندرسون الستشارات األعمال حيث عمل كمدقق أنظمة معلومات 
معتمد باإلضافة إلى تقديم استشارات األعمال، وتنفيذ الحلول الرقمية، وتصميم استراتيجيات بيانية وتقنية للبنوك والقطاعات األخرى. كما عمل السيد عبد النبي 
كمدير مجموعة التكنولوجيا وأنظمة المعلومات في شركة المقاييس والمعدات السعودية، ومدير مركز الحاسوب في مختبرات باسيفيك الطبية في كاليفورنيا 
بالواليات المتحدة. إضافة إلى أنه عضو في مجالس إدارة شركة الخليج العربي للتقنية باإلمارات العربية المتحدة، ومجموعة االتصاالت الفلسطينية التي انضم 

لمجلس إدارتها منذ العام 2008، والبنك العربي اإلسالمي الدولي الذي انضم لمجلس إدارته منذ العام 2016.
يحمل السيد عبد النبي درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة ليستر بالمملكة المتحدة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة )CSUF( في كاليفورنيا 

بالواليات المتحدة، وأنهى دراسته الثانوية في باريس، فرنسا.

السيد زاهي خوري هو مؤسس شركة المشروبات الوطنية )كوكاكوال/كابي( في فلسطين، وحاليًا يشغل منصب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة. 
يشغل السيد خوري العديد من المناصب التنفيذية وعضوية مجالس إدارات العديد من المؤسسات االقتصادية، مثل: شركة فلسطين للتنمية واالستثمار 
المحدودة )باديكو القابضة(، شركة القدس لإلعمار واالستثمار )جيديكو(، شركة فلسطين لالستثمار السياحي )فندق قصر جاسر بيت لحم(، وعضو مجلس إدارة 
بوابة أريحا.  وعالوة على ذلك، كان السيد خوري عضوًا تنفيذيًا في مجلس إدارة مجموعة العليان، والرئيس التنفيذي لشركة العليان السعودية القابضة في المملكة 

العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية ألكثر من 20 عامًا.
وقد شغل السيد خوري منصب رئيس اللجنة التنفيذية لشركة االتصاالت الفلسطينية – بالتل في الفترة الواقعة ما بين 2001 إلى 2004، كما كان رئيس مجلس 

إدارة شركة جوال بين األعوام 2001 - 2005. 
يجدر بالذكر أن السيد خوري عضو نشط في العديد من المؤسسات المدنية المحلية والدولية، حيث يرأس مجلس إدارة مركز تطوير، ورئيسا لمجلس األمناء في 
دار الكلمة – بيت لحم. كما أنه عضو مجلس ادارة في شركة رسملة لالستثمار في دبي. وهو أيضًا مؤسس وشريك في صندوق اإلبتكار والذي يعتبر األول في 

فلسطين.
ُمنح السيد خوري عدة تقديرات منها: جائزة “Business for Peace Award” عام 2015 في اوسلو – النرويج، ووسام “Cavaliere”  من الجمهورية االيطالية.  

السيد خوري حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة Technische Hochschule  Stuttgart في ألمانيا عام 1962، وحصل الحقًا على درجة 
الماجستير في إدارة األعمال من المعهد األوروبي إلدارة األعمال  )INSEAD( وقد أنهى دراسته الثانوية في بيروت. 

يتمتع السيد باسم عبد الحليم بخبرة واسعة وكبيرة تمتد ألكثر من 20 عامًا في مجال االستثمار، والتمويل، وتنمية القطاع الخاص، والتي اكتسبها من خالل عمله 
مع عدد من المؤسسات االستثمارية، والمالية، والتنموية المحلية والدولية.

يشغل السيد عبد الحليم منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وانضم الى عضوية مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلسطينية منذ العام 
.2012

يحمل السيد عبد الحليم درجة الماجستير في التمويل واإلدارة من جامعة كرانفيلد في المملكة المتحدة، والماجستير في إدارة األعمال من ماستريخت في هولندا، 
وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من الجامعة األردنية.

يمتلك السيد يزيد المفتي خبرة كبيرة في القطاع المصرفي، حيث شغل مناصب رفيعة في العديد من البنوك، ومنها منصب المدير العام لبنك القاهرة عمان 
من سنة 1989 وحتى تشرين األول 2004، وكما شغل منصب نائب الرئيس ونائب المدير العام لـ "سيتي بنك" في عمان – األردن لمدة 12 عاما. يشغل السيد 
المفتي حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة عمان وذلك منذ تشرين األول 2012 ومنصب رئيس مجلس إدارة مصرف الصفا، إضافة إلى كونه عضوًا 
في مجالس إدارات عدة شركات مالية واستثمارية منها شركة زارا لالستثمار القابضة وشركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو( وشركة الشرق األوسط للتأمين 

وشركة اإلقبال لالستثمار. السيد المفتى حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية في بيروت عام 1976.

يتولى السيد عّمار العكر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية وهو عضو في مجلس إدارتها. وقبل توليه منصبه الحالي، شغل السيد العكر 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المحدودة "جوال"- الشركة الرائدة والمشغل األول لخدمات الخلوي في فلسطين، وهي إحدى 

شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية.
 كما ويتولى السيد العكر منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيتل- الشرق األوسط وأفريقيا )MEA(- وهي إحدى استثمارات مجموعة االتصاالت الفلسطينية خارج 

فلسطين والتي تهدف لالستفادة من االستثمار في أسواق االتصاالت اإلقليمية.
 وإلى جانب هذه المهام والمناصب، فإن السيد العكر عضٌو في مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو القابضة(، والتي ُتعّد أكبر شركة استثمارية 

قابضة في فلسطين، باالضافة الى عضوية في لجنتها التنفيذية وبعض مجالس ادارة شركاتها التابعة، وهو أيضا عضوا في مجلس أمناء جامعة النجاح.
 Palestine for( "وُيعتبر السيد العكر عضوًا فاعاًل في مجالس إدارة العديد من المبادرات الدولية واإلقليمية والمحلية، مثل: مبادرة "فلسطين من أجل بداية جديدة 
a New Beginning-PNB(، وجائزة فلسطين الدولية للتميز واإلبداع- وهي جائزة تهدف إلى تكريم وإبراز القدوة الحسنة والنماذج االستثنائية في التميز واإلبداع 
في فلسطين وتحفيز المجتمع الفلسطيني على اإلبداع والتمّيز. هذا باإلضافة إلى كونه عضوًا فاعاًل في كل من المجلس االستشاري لمنظمة األمد إيست 

.)PBA( فرع فلسطين، وجمعية رجال األعمال الفلسطينيين -)Young Presidents’ Organization-YPO( في فلسطين، ومنظمة القادة الشباب )Amideast(
 السيد عمار العكر حائز على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة إدنبورو )Edinboro( في والية بنسلفانيا األمريكية، وعلى درجة الماجستير في المحاسبة 

من جامعة كينت ستيت )Kent State( في والية أوهايو.
 

السيد سمير حليلة – ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(

السيد باسل عبد النبي - ممثل شركة البنك العربي ش.م.ع

السيد زاهي خوري - ممثل شركة المسيرة الدولية ش .م .ب .م.

السيد باسم عبد الحليم - ممثل شركة أسواق للمحافظ االستثمارية )شركة صندوق االستثمار الفلسطيني(

السيد يزيد المفتي - ممثل شركة بنك القاهرة عمان

السيد عمار العكر - ممثل الشركة العربية للتموين والتجارة )أسترا(
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية 

المدير العام معن ملحم      
مدير إدارة إقليم غزة خليل أبو سليم      

مدير إدارة التطوير والتخطيط االستراتيجي   خالد السايح      
مدير إدارة العناية بالمشتركين محمود جالد      

مدير إدارة المبيعات لؤي أبو شخيدم      
مدير اإلدارة المالية زاهي كنعان      
مدير إدارة التسويق ابراهيم خرمان      

مدير إدارة الموارد البشرية سليمان أبو حجلة      
نزار شناعة                     مدير إدارة تقنية المعلومات

مدير ادارة التشغيل المركزي والتطوير جمال الطويل      
مدير إدارة الخدمات المساندة ياسر طوقان*      
إيهاب السلعوس*       مدير إدارة المبيعات بالجملة

مدير إدارة التشغيل الفنية باسم األطرش*      

مدير عام المؤسسة سماح أبو عون حمد       

*السيد ياسر طوقان آخر يوم عمل له هو 2018/12/31 
*السيد إيهاب السلعوس آخر يوم عمل له هو 2018/12/31

*السيد باسم األطرش آخر يوم عمل له هو 2018/12/31

الرئيس التنفيذي عمار العكر        
رئيس اإلدارة المالية سالمة خليل        
رئيس اإلدارة الفنية كمال الرطروط       

باسل عامر                                     رئيس إدارة التدقيق الداخلي
رئيس إدارة المشتريات وليد فتيحة       

مدير إدارة الشؤون التنظيمية حاتم النتشة       
المراقب المالي ميخائيل حجل       

أمين سر مجلس اإلدارة خليل حمد        
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شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(

شركة ريتش لخدمات االتصاالت )ريتش(

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي )حضارة(

المدير العام عبد المجيد ملحم       
مدير إدارة إقليم غزة  عمر الشمالي      

مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات مالك زيادنة      
مدير إدارة التسويق عالء حجازي      

مدير إدارة العناية بالزبائن مأمون فارس      
مدير اإلدارة المالية حاتم الترابي      

مدير إدارة الموارد البشرية       * ماهر بروق 
مدير إدارة عمليات الشبكة أمجد البشتاوي*      

مدير إدارة اللوازم والتوريدات نادية منصور*              
مدير إدارة المبيعات فايز مطير*       

المدير العام هشام زيد        
مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات يوسف جبر      

مدير الدائرة التجارية فادي بروق      
مدير الدائرة المالية اسماعيل عابد      

مدير إدارة العمليات محمود الخطيب*      
مدير دائرة الموارد البشرية واللوازم إياد الهباش*      

مكتب الزعبي للمحاماة المستشار القانوني      

المدير العام رامي قطينة      
مدير الدائرة المالية رامي أبو الرب      
مدير اإلدارة الفنية إيمان الشكعة*      

شركة ارنست ويونغ الشرق األوسط  المدققون الخارجيون      

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

*السيد ماهر بروق آخر يوم عمل له هو 2018/12/31 
*السيد أمجد البشتاوي آخر يوم عمل له هو 2018/12/31
*السيدة نادية منصور آخر يوم عمل لها هو 2018/12/31

*السيد فايز مطير آخر يوم عمل له هو 2018/12/31

*السيدة إيمان الشكعة آخر يوم عمل لها هو 2018/12/31

*السيد محمود الخطيب آخر يوم عمل له هو 2018/12/31

*السيد إياد الهباش آخر يوم عمل له هو 2018/12/31
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قطاعات األعمال

التحليل التنافسي

قطاع االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات في فلسطين

النتائج المالية والتشغيلية
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قطاعات األعمال

شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل"

أبرز إنجازات عام 2018

مراكز بيانات بالتل .. نقطة تحّول في قطاع األعمال الفلسطيني
ضمن اســـتراتيجيتها االنتقالية لتقديم خدمـــات معلوماتية متكاملة 
لقطـــاع األعمـــال، قامت بالتل بإنشـــاء مراكـــز بيانـــات متطورة في 
كل مـــن مدينتي البيـــرة ونابلس مجّهـــزة وفق أعلـــى معايير الجودة 
العالميـــة، وتم بيـــع وحجز كافة الخـــوادم التي يقدمهـــا مركز بيانات 

نابلس قبـــل افتتاحه.

ومـــن المؤكـــد أن هـــذه المراكـــز ســـتضع فلســـطين فـــي مقدمـــة 
الـــدول التي تمتلـــك مثل هـــذه المشـــاريع النوعية لتعـــود بالفائدة 
علـــى االقتصـــاد الفلســـطيني، حيـــث ســـتقدم  لمشـــتركي بالتـــل 
مـــن قطـــاع األعمـــال خدمـــات متخصصة وغيـــر مســـبوقة، أهمها 
خدمات اســـتضافة الخـــوادم )Co-location( وخدمات إدارة وحماية 
الخـــوادم مـــن الهجـــوم واالختراقات من قبل فريـــق متخصص على 
مدار الســـاعة وطيلـــة أيام األســـبوع وخدمات الخـــوادم االفتراضية 
وخدمات الحوسبة الســـحابية بأنواعها )IaaS PaaS SaaS( وخدمة 
مســـاحات التخزين للبيانات )Storage(، وغيرهـــا من الخدمات التي 

ُتقـــَدم بمراكز البيانـــات العالمية. 

تطبيقات تواكب الثورة التكنولوجية المعاصرة
 ،"Paltel Store" أطلقـــت بالتـــل في عـــام 2018 تطبيـــق وموقـــع

طبيعة عمل الشركة

بالتل هي المزّود الرئيسي لخطوط النت فائقة السرعة والهاتف الثابت وخدمات األعمال والربط ونقل البيانات التي تمّكن 
لكبرى  بالجملة  المبيعات  وتقدم خدمات  العالم ومع عمالئها؛  التواصل مع  األعمال في فلسطين من  مختلف قطاعات 
الشركات العاملة في مجال االتصاالت، باإلضافة الى تقديم منتجات تكنولوجية ذات تقنية عالية. وتعد "بالتل" رائدة قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين.

وشـــراء  اختيـــار  خاللهـــم  مـــن  المشـــترك  يســـتطيع  والـــذي 
 paltel" المنتجات ذات التقنية العاليـــة المتوّفرة في معرض
store"  بـــكل ســـهولة ومن أي مـــكان مـــع   إمكانية توصيل 

للمشـــترك. المنتج 

كمـــا أطلقت موقـــع Paltel.app وهو أول منصـــة الكترونية 
تعتمـــد نطـــاق "App" وتجتمع فيهـــا كافة تطبيقـــات بالتل، 
باإلضافـــة الـــى تطبيـــق خاص بقطـــاع األعمال الفلســـطيني 
وهو "Paltel Business Services" والذي يمّكن مشـــتركي 
قطـــاع األعمـــال مـــن إدارة حســـاباتهم، كمـــا قامـــت بإطالق 
“تطبيـــق الموزعيـــن" الـــذي يمّكنهـــم مـــن تقديـــم طلبـــات 
االشـــتراك لكافـــة حمـــالت وخدمـــات بالتل بكل ســـهولة من 

خـــالل تحميـــل بيانات المشـــترك فـــي التطبيق.

شراكات استراتيجية لالرتقاء بالخدمات المقدمة من بالتل
اتفاقيـــات عديـــدة وقعتهـــا بالتل فـــي عـــام 2018 كان أهمها 
توقيـــع اتفاقيـــات مع بنـــك االســـتثمار الفلســـطيني والبنك 
الوطنـــي وبنـــك القاهرة عمـــان والبنك األهلـــي وبنك األردن 
لتقديـــم خدمات مراكز البيانـــات والربط البينـــي وربط فروعها 
بالمقرات الرئيســـية عبر شـــبكة األلياف الضوئيـــة، باإلضافة 
الـــى توقيـــع اتفاقيـــة مع شـــركة PALPAY العتمادهـــا كقناة 

لالشـــتراك بكافة خدمـــات بالتل. 

الرؤية

تطمح "بالتل" الى االنتقال من شركة تقدم خدمات االتصاالت والبنية التحتية الى تقديم خدمات معلوماتية وتكنولوجية 
الى قطاع  ُمدارة  بيانات متطورة ستقدم من خاللها خدمات حوسبية وسحابية وخدمات  انشاء مراكز  متكاملة، من خالل 
االعمال الفلسطيني، باإلضافة الى مواصلة االستثمار في شبكتها الممتدة في مختلف انحاء الوطن وتوسعتها لخدمة كل 

بيت ومنشأة في فلسطين.

الشبكة األكثر انتشارًا في فلسطين
اســـتمرت بالتل بتوســـعة شـــبكتها من خالل تنفيذ عدة مشـــاريع على الشـــبكة النحاســـية وشـــبكة األلياف الضوئية مثل مشـــاريع تقصير 
المســـافات التـــي تـــم تنفيذها فـــي 100 موقع، وتركيـــب محطات للخاليا الشمســـية في قطاع غـــزة. وقامت في العـــام 2018 بتخفيض 
تكاليـــف التشـــغيل لمختلـــف أنظمة الشـــبكة من خالل مراجعة عدد مـــن عقود الصيانة مع الشـــركات الموردة وإلغـــاء بعضها، كما عملت 
علـــى تخفيـــض بعـــض التكاليـــف االســـتثمارية من خـــالل طرح بدائـــل خاّلقة يتـــم تنفيذها داخليـــًا من قبـــل موظفي بالتـــل وخاصة ما له 

عالقة باالســـتثمار في تشـــغيل ومراقبة الشبكة.

رائدة مواقع التواصل االجتماعي 
جـــت بالتـــل إنجازاتهـــا علـــى مواقع التواصـــل االجتماعي بتوثيق حســـاب االنســـتغرام لتصبح بذلك الشـــركة األولى في فلســـطين التي  توَّ
تحصل على عالمة التوثيق لحســـاباتها الرئيســـية الثالثة )فيســـبوك، تويتر، انســـتغرام(، ووفرت أحدث الطرق لتتواصل مع مشـــتركيها كان 

أهمهـــا خدمـــة الرد اآللـــي “Chatbot” و “WhatsApp For Business” للتواصل واإلجابة على كافة استفســـارات المشـــتركين.

االرتقاء بخدمة المشتركين 
 Customer“ من منطلق إيمانها بمدى أهمية مشـــتركيها كّرســـت بالتل جهودها ومنذ بداية العام إلثراء تجربة المشـــترك ضمن مشـــروع
Experience” والـــذي يهـــدف الـــى تطويـــر عمليـــة دعم المشـــتركين فـــي جوانـــب مختلفة أهمهـــا تنفيذ طلبـــات المشـــترك بأقل وقت 
ومتابعـــة الطلـــب معـــه بعـــد التنفيذ واالرتقـــاء بآليات التعامـــل مع المشـــترك، ونجحت بالتل من خالل هذا المشـــروع في تحســـين خدمة 

المشـــتركين مـــن مرحلة اســـتقبال المكالمة وحتى زيـــارة الطواقم الفنية لبيت المشـــترك.

التحديات خالل العام 2018  

تمثلـــت أشـــد التحديـــات التـــي واجهتهـــا بالتـــل خالل عـــام  2018 فـــي  المنافســـة غير الشـــرعية الشرســـة،  وخاصـــة من قبل الشـــركات 
اإلســـرائيلية التـــي قامت بتوســـعة مناطق  انتشـــارها من خالل رفع نســـبة التغطية ألبراجها بمـــا يزيد عن نســـبة 60% لتعزيز ودعم خدمة 
الجيـــل الرابـــع “4G”  اإلســـرائيلي فـــي الضفـــة الغربية وقطاع غـــزة، باإلضافة الى صعوبة التوســـع في الشـــبكة وخدمة المشـــتركين في 
قطـــاع غـــزة نتيجـــة لمنـــع  إدخال مواد بالتـــل ومعداتها الى داخل القطاع، فضاًل عن اســـتمرار المنافســـة غير الشـــرعية من قبل الشـــركات 

المحلّيـــة المـــزّودة لخدمـــة اإلنترنت وإعادة بيـــع خدمة اإلنترنت الالســـلكي "Wi-Fi" فـــي الضفة الغربيـــة وقطاع غزة.   

الوضع التنافسي

عملـــت بالتـــل منذ تأسيســـها علـــى توفير خدمـــات الهاتف الثابـــت واالنترنت وتراســـل البيانـــات وغيرها مـــن الخدمات، وقـــد عنيت بالتل 
بتوفيـــر جميع خدماتها بمعايير جودة عالمية وأســـعار مناســـبة، وكانت بالتل الشـــركة الفلســـطينية الرائدة بتأســـيس البنيـــة التحتية لقطاع 
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات في فلســـطين، وتقوم بالتل حاليا بســـقل قطـــاع االنترنت فائق الســـرعة ونقل البيانـــات عن طريق 
الشـــراكة مـــع قطـــاع األعمـــال. وتواجه بالتل العديـــد من التحديات في البيئة التنافســـية الغير شـــرعية الحاضرة في الســـوق الفلســـطيني 
والممارســـات مـــن قبل الشـــركات اإلســـرائيلية الغيـــر قانونية، اضافة الى صعوبة توســـيع الشـــبكة جغرافيـــا في بعض المناطـــق )أغلبها 
مناطـــق ج( وصيانتهـــا فـــي بعض األحيـــان، اال أن بالتـــل واظبت على الحفاظ علـــى تزويد مشـــتركيها بأجود الخدمـــات وحافظت على نمو 

الشركة. 

نظرة بالتل المستقبلية

االنتقال من شركة مزّودة لخدمات االتصاالت والبنية التحتية فقط الى تقديم خدمات معلوماتية وتكنولوجية متكاملة.
توسعة شبكتها وزيادة انتشار خدماتها في انحاء الوطن.

التوّجـــه نحـــو تقديـــم تطبيقـــات متطـــورة للتحكـــم وادارة خدماتهـــا عن ُبعد وفـــي كل مناطق انتشـــارها وذلـــك تناغمًا مع راحة مشـــتركيها                 
لهم. األفضل  وتقديـــم 

زيادة االنتشار المحلي واإلقليمي لخدمات قطاع األعمال ومبيعات الجملة.

%9.9
معدل انتشار خطوط

الهاتف الى عدد السكان
(عدا سكان مدينة القدس)

%76.1
معدل انتشار خطوط
النت فائقة السرعة

الى خطوط  الهاتف الثابت

13.2
ميجا متوسط

السرعة التي تقدمها بالتل

تخدم أكثر من

خط ثابت
470,000

تخدم أكثر من

خط نت فائق السرعة
357,300
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قطاعات األعمال

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية "جوال"

أبرز إنجازات عام 2018

بإطالق  "جوال"  قامت  حيث   "3G" عنوان   2018 العام  حمل 
خدمات الجيل الثالث في الضفة في مستهل العام من خالل حزم 
إنترنت متنوعة وتتناسب مع جميع الفئات وتشمل كافة مشتركي 
لديهم  ممن  والجدد  الحاليين  والفاتورة  ومكس  المسبق  الدفع 
والحمالت  العروض  من  العديد  وأطلقت  اإلنترنت،  تدعم  أجهزة 
ذات العالقة كان من أهمها اشبك  3G والسيارة بتيجي )الضفة(، 
اشحن شو بتستنى إلك سيارة من عنا )غزة(، حيث تم السحب على 

30 سيارة في الضفة وغزة.
 ومن ضمن سعيها لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا، 
وأطلقت  لديها  المستخدمة  األنظمة  تحديث  على  جوال  واظبت 
خدمات  تنفيذ  في  والدقة  السرعة  زيادة  في  يساعد  جديد  نظام 
المشتركين وإمكانية توفير وتطوير خدمات جديدة، وربط األنظمة 
تطابق  يساهم في  الجديد مما  الفوترة  بنظام  والمالية  الداخلية 
البيانات بين جميع األنظمة في جوال. وعملت على تحديث موقع 
وتطبيق حسابي الذي شهد زيادة في عدد تحميالته بنسبة %40 
االستفادة  المشترك  على  يسهل  حيث  الجديدة  بحلته  وإطالقه 
وتطبيق  عصري،  وبتصميم  بسهولة  الخدمات  من  العديد  من 
إنجاز لطالب التوجيهي الذي قام بتحميله 40 ألف شخص بينما 
أطلقت  كما  التوجيهي،  نتائج  يوم  مرة  ألف   800 استخدامه  تم 
المشترك  تمكن  التي  اإللكترونية  المحفظة  وهي  كاش"  "جوال 
من تسديد فواتيره في جوال وحضارة واالتصاالت ألنها تسعى 

دومًا لتقديم أفضل الخدمات لمشتركيها وتوفير أحدث الوسائل 
لتسهيل تقديم هذه الخدمات. 

واستمرت جوال في ظهورها عبر مختلف وسائل اإلعالم واإلعالن 
اإللكترونية فقد تصدرت مواقع التواصل االجتماعي في فلسطين 
 Chat" الجديدة  خدمتها  أطلقت  وقد  عدة،  احصائيات  بحسب 
على  وتجيب  المشترك  لتخاطب   ”messenger“ ال  عبر   "Bot
الشركة  جوال  لتكون  المختلفة  الخدمات  له  وتقدم  استفساراته 
بالزبائن  العناية  بتقديم خدمات  تهتم  التي  األولى في فلسطين 
التواصل االجتماعي مما ينعكس على تحسين  على كل شبكات 

خدماتها وجودة أدائها. 
لتلبية  والتواصل  االتصال  خدمات  شتى  بتقديم  جوال  وتميزت 
احتياجات القطاعات المختلفة بالكفاءة والخصوصية التي تضمن 
وشباب،  أفراد،  من  الفئات  جميع  يشمل  بما  المشتركين  رضا 
وأسعار  عالية  وبجودة  حكومية،  وقطاعات  وشركات،  وعائالت، 
مشتركين  قاعدة  أكبر  على  بحيازتها  جوال  تتميز  كما  منافسة. 

وموزعين وعدد أبراج أكبر من منافسها.

االتفاقيات
كما تم عقد اتفاقيات على مستوى الدول خالل عام 2018، حيث تم 

االتفاق على تخفيض األسعار مع عدة مشغلين في أكثر من دولة.

الرؤية

تسعى "جوال" ألن تظل على قمة الشركات الرائدة في السوق الفلسطيني التي توفر خدمات االتصال الخلوي بكفاءة وفاعلية 

واحترافية عالية لجميع مشتركيها، متغلبة بذلك على جميع المصاعب والمعيقات. كما تعمل "جوال" على أن يكون لها الدور 

األكبر في التقريب بين الجميع ولم شملهم وتسيير أعمالهم، وأن يتواصل نموها جنبًا إلى جنب مع نمو االقتصاد الوطني. 

طبيعة عمل الشركة

الصعبة،  السياسية واالقتصادية  الظروف  النجاحات والتفوق على  العديد من  1999 على تحقيق  واظبت جوال منذ تأسيسها في عام 
الرؤية  وجسدت  فلسطين،  في  الخلوية  لالتصاالت  شركة  كأول  كيانها  لتثبت  للنجاح  مسيرتها  خالل  واجهتها  التي  العقبات  واجتازت 
الفلسطينية التي كان وال يزال هدفها التميز واالبداع، وذلك عن طريق اإلصرار على توفير أحدث وأجود خدمات وتطبيقات االتصاالت 

الخلوية على األراضي الفلسطينية بكفاءة وجودة متقدمتين وشبكة اتصاالت تتميز بحداثتها وأمانها. 

وقد كان عام 2018 نقطة تحول لجوال حيث التحقت بركب التطور التكنولوجي كونها أول مزود لخدمات الجيل الثالث في الضفة الغربية،  
كما تسعى ألن تكون أول مزود لهذه الخدمة في قطاع غزة فور الحصول على الموافقات الالزمة مع العلم أن رخصة الشركة تخولها تقديم 

الخدمات كاملة في شتى أنحاء الوطن إال أنها في انتظار الموافقات من سلطات االحتالل.

الوضع التنافسي

الفلسطينية، ودوليًا حيث  السوق  تعمل جوال على تقديم خدماتها في 
توفر خدمات االتصال الدولي مع أكثر من 99% من دول العالم باإلضافة 
التجوال الدولي مع  التجوال، حيث تمكنت من توفير خدمة  إلى خدمات 
األساسية  القيمة  وتعد  دولة،   170 من  أكثر  في  437 مشغاًل  من  أكثر 
المجتمع  فئات  لجميع  واالتصال  الثالث  الجيل  خدمة  توفير  هي  لجوال 
جوال  وتعد  لمستخدميها،  قيمة  أفضل  تعطي  التي  العالية  بالجودة 
الشركة الرائدة وصاحبة الحصة السوقية األكبر في قطاع االتصاالت الذي 
ال يخلو من تدخل الشركات اإلسرائيلية ووجود شركات عاملة في السوق 
الفلسطيني التي تقدم نفس النوع من الخدمات. وتتفاوت أعمال الشركة 
بما يتالءم مع متطلبات المشتركين التي تتغير نتيجة العوامل االقتصادية 
الطلب  مستويات  على  تؤثر  التي  المحددات  من  وغيرها  والتكنولوجية، 

واالستخدام للخدمات.

وتتميز جوال بعدة مزايا تنافسية أهمها قدرتها على تقديم خدمات مختلفة 
لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالكفاءة والخصوصية التي تضمن 
رضا المشتركين بما يشمل جميع الفئات من أفراد، وشباب، وعائالت، 
وشركات، وقطاعات حكومية، وبجودة عالية وأسعار منافسة تتناسب مع 
احتياجات المشتركين وتتخطى توقعاتهم. كما تتميز جوال بحيازتها على 
أبراج أكبر من منافسها مما يعني  أكبر قاعدة مشتركين وموزعين وعدد 
أجل  من  بتواصل  جوال  تعمل  ذلك،  الى  إضافة  لشبكتها،  أكبر  تغطية 
لتقديم هذه  الالزم  الوقت  اختصار  والعمل على  الخدمات،  تطوير جودة 
عالميًا،  المعتمدة  الخدمة  معايير  وفق  وتقديمها  للمشتركين  الخدمات 
إلى جانب التطور المستمر في العالقات المتبادلة مع الموردين والوكالء.

نظرة مستقبلية

تسعى جوال إلى االرتقاء بمستوى جودة الخدمة التي تقدمها لمشتركيها، 
الشبكة  تحسين  بهدف  استثماراتها  توسيع  خالل  من  رضاهم،  وزيادة 
واألنظمة، ومن ناحية أخرى تسعى جوال إلى تقنين المصاريف والتكاليف، 
الذي  األمر  المختلفة،  العمل  وآليات  األنظمة  وأتمتة  تطوير  خالل  من 
ينعكس إيجابيًا على األسعار النهائية للخدمات المقدمة للمشتركين، كما 
انتشار  زيادة  على  العمل  المستقبلية  أولوياتها  الشركة من ضمن  تضع 
خدمات الجيل الثالث في الضفة وإطالقها في قطاع غزة بأعلى مستوى 
الخدمات  الخدمات لمشتركيها ولمنافسة  أفضل  تقديم  أجل  وذلك من 

غير الشرعية المقدمة من قبل الشركات اإلسرائيلية.

التحديات خالل عام 2018

نشر إسرائيل ألبراج لزيادة وتقوية نطاق تغطية شركات الهواتف اإلسرائيلية التي تقدم خدماتها للمستوطنين في الضفة الغربية.
األوضاع االقتصادية غير المستقرة خصوصًا في قطاع غزة.

وقد خطت جوال خطوة إلى األمام في مواجهة هذه التحديات عندما صدر قرار رئاسة الوزراء بتجريم الشرائح اإلسرائيلية على أنها منتجات 
مستوطنات يحاكم عليها القانون.

3
(مليون مشترك)

5.15
(دينار أردني)

نسبة االرتفاع
مقارنة بالعام 2017

الحصة السوقية لجوال من السوق الفلسطيني
بما فيها الشرائح اإلسرائيلية

معدل انتشار الهاتف الخلوي في فلسطين

معدل اإليراد الشهري لكل مشترك
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طبيعة عمل الشركة

تعمل شركة حضارة من خالل 11 مركزا رئيسيا وما يزيد عن 400 موزع معتمد على تقديم خدمات االنترنت للسوق الفلسطينية بحسب 
معايير الجودة العالمية، لتكون حضارة الشركة الرائدة في هذا المجال والمزود األكبر لخدمة االنترنت في السوق، وتقدم حضارة باقة من 

الخدمات المميزة المرتبطة بطبيعة عملها ومن ضمنها جهاز "حضارة TV " وراوتر "سوبر بوكس". 

أبرز إنجازات عام 2018

الريادة في توفير أفضل نوعية من خدمات ومنتجات اإلنترنت والتكنولوجيا الحديثة لتواصل مسيرتها خالل  حققت حضارة منذ نشأتها 
عام 2018 في تطبيق رؤيتها إلثراء شريحة كبيرة من المشتركين في جميع انحاء فلسطين، حيث تعمل الشركة جاهدة على الرصد الدقيق 
مستوى  الى  وتصل  والتجاري  المنزلي  االنترنت  خدمات  من  جديد  هو  ما  كل  لطرح  فئاتهم  بمختلف  مشتركيها  وتطلعات  الحتياجات 

طموحاتهم بما يتوافق مع التطور الذي يشهده العالم في المجاالت التكنولوجية الحديثة.
الترويــج لهــا  2018، والتــي تم  العــام  العــروض والحمــالت خــالل  العديــد مــن  علــى صعيــد خدمة االنترنت، قامــت حضــارة بإطــالق 
عبــر كافــة وســائل اإلعــالم المطبوعــة، واإللكترونيــة، والمســموعة، والمرئيــة، والمقــروءة علــى حــد ســواء. ومن ضمن الحمالت التي 

أطلقتها شركة حضارة على خدمة االنترنت ما يلي:

رفع السرعات للمشتركين بأسعار منافسة مما ساهم في تحقيق رضاهم واستمرارهم مع الشركة في عام 2018.
حملة »السنة من أولها خير. سرعة وسعر غير« والتــي أتاحــت للمشــتركين الجــدد الحصــول علــى اإلنترنــت بأســعار مميــزة لمدة 6 شهور.

حملــة »ولعت..سوبر أسعار« والتي قدمت للمشــتركين الجــدد خدمة االشتراك باالنترنت بأسعار مميزة جدا تصل الى 1 شيقل شهريًا.
حملة »ولعت جوائز« والتي هدفت الى مكافأة مشتركيها الحاليين وترحيبًا بمشتركيها الجدد حيث تم رصد العديد من الجوائز القيمة التي 

تضمنت سيارات وتلفزيونات واجهزة حضارة TV  وراوترات سوبر بوكس وآالف شهور األنترنت المجانية.
حملة »كله بنص السعر« تم اطالقها في الربع الثالث من العام والتــي قدمت للمشــتركين الحاليين والجــدد فرصة الحصــول علــى اشتراك 

بخدمة اإلنترنــت لمدة 3 أشهر وجهاز "حضارة”TV  وراوتر “السوبر بوكس”  بنسبة خصم تصل الى %50.
)Myhadara( والذي يعد نظام متكامل يقدم سلسلة  التكنولوجي األمثل في تقديم خدمات ومنتجات األنترنت،  تطبيق  الحل  إطالق 
واسعة ومبتكرة من الخدمات مثل: التحكم بشبكة االنترنت من خالل راوتر السوبر بوكس وطلب العديد من خدمات ومنتجات الشركة 
بشكل أسهل وأسرع، فقد كان األستثمار في تطوير تطبيق )Myhadara( في حد ذاته استثمار في قسم العناية بالمشتركين لضمان تقديم 

عالم جديد ومتكامل من الخدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
حملــة »للكل وعلى مزاج الكل« في الربع األول من العام التــي أتاحت للمشتركين الحاليين والجدد الحصول على منتج "حضارة TV" بأسعار 
مميزة ومنافسة باألضافة الى حصولهم على شهرين انترنت مجانًا، يتميز تلفزيون حضارة التفاعلي باحتوائه على العديد من التطبيقات 
 youtube( المحلي وتطبيقات  أكبر مكتبة افالم و مسلسالت في السوق  الذي يعد   Icflix الخدمة وأهمها تطبيق المجانية لمشتركي 

google chrome, iradio( التي تتميز بالمرونة وسهولة االستخدام والمحتوى المتجدد. 
حملــة »في رمضان دايمًا مع بعض« وقد وفرت هذه الحملة فرصة تجربة حضارة TV مجانًا خالل شهر رمضان المبارك.

 TV حملــة »عيد األم « والتي تميزت بتقديم عرض مميز بمناسبة عيد األم لجميع المشتركين الحاليين والجدد بحصولهم على جهاز حضارة
مجانًا كهدية لألمهات الفلسطينيات.

قطاعات األعمال

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي

الرؤية

تتطلع شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي الى االستمرار في تطبيق رؤية وشعار"عالٌم جديد"، إيمانًا منها بأن الوصول الى 

العالم يكون من خالل تواصلها المستمر مع المشتركين سواء بتقديم أفضل خدمات اإلنترنت والدعم الفني أو خلق  هذا 

التجربة الرقمية الفريدة باستخدام التلفزيون التفاعلي والتطبيقات الشيقة.

حملــة »حضارةTV زيو ما في « تم اطالقها في الربع االخير من عام 2018 والتي تميزت بتقديم عرض مميز على أسعار باقات التلفزيون 
التفاعلي وحصول المشتركين الحاليين والجدد على جهاز حضارة TV مجانًا.

التحديات خالل عام 2018

تواجــه حضــارة تحديــات فــي ظــل المنافســة غيــر الشــرعية مــن طــرف شــركات اإلنترنــت اإلســرائيلية فــي المناطــق الفلســطينية عبــر 
خدمــات 4G، ناهيك عن تراجع الوضع اإلقتصادي في غزة بسبب الحصار من قبل االحتالل، إضافة إلى المنافســة العاليــة فــي الســوق 

  .Wi-Fi الفلســطيني نتيجــة لكثــرة عــدد شــركات اإلنترنــت ســواء المرخصــة منهــا أو غيــر المرخصــة والمــزودة لخدمــة

الوضع التنافسي

6 شركات منافسة في قطاع  الغربية، و  الضفة  8 شركات منافسة في  الغربية وقطاع غزة، ويوجد  الضفة  الشركة خدماتها في  تقدم 
غزة، إضافة الى الشركات االسرائيلية الغير مرخصة، وتمثل حصة شركة حضارة نحو نصف إجمالي السوق المحلي مقارنة مع الشركات 
المنافسة والتي تعمل في نفس مجال التكنولوجيا. تتمثل قيمة الخدمات التي تقدمها شركة حضارة أنها أصبحت عصب الحياة لكافة 
األفراد والقطاعات حيث أصبحت تمثل وسيلة تواصل بين األفراد وقطاعات األعمال كما أنها عنصر أساسي في عملية تقديم الخدمات 

التعليمية والترفيهية.

 TV تسعى شركة حضارة أن تكون دائمًا مميزة ومختلفة عن باقي الشركات، فعلى سبيل جودة المنتجات تقدم شركة حضارة منتج حضارة
الذي يضع بين يدي المشترك محتوى عالمي ومحلي وحصري يغنيه عن اي خيارات أخرى في السوق حيث يتميز عن باقي األجهزة بتعدد 
 ،)Myhadara( تطبيق  األنترنت من خالل  بالعديد من خدمات  التحكم  للمشتركين  يتيح  الذي   vوراوتر سوبر بوكس التطبيقات،  خيارات 
أما جودة الخدمة فتتميز بجهود فريق العمل ودعمه لخدمات المشتركين في أي وقت وأي مكان من خالل اكبر شبكة وكالء وموزعين 
في مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، هذه االستراتيجية قد ضمنت بها حضارة مركز الصدارة في السوق وتستمر بالعمل على 

تطويرها.

تسعى الشركة دائمًا في الحفاظ على الميزة التنافسية في السوق الفلسطيني الذي تعمل فيه ويتحقق ذلك من خالل التركيز على الشريحة 
المستهدفة بتقديم الحمالت والعروض المستمرة على خدماتها ومنتجاتها والتطوير المستمر عليها قبل توصيلها للمشتركين، هذا من 
شأنه نقل تجربة فريدة لهم نحو عالم رقمي متكامل، باإلضافة الى االستثمار في فريق العناية بالزبائن والدعم الفني الذي يعد جزء ال يتجزء 

من هوية الشركة واسمها. 
 

نظرة مستقبلية

تتطلع شركة حضارة في عام 2019 أن تدفع بخططها وعملياتها التسويقية والتجارية الى حدود جديدة من الخدمات والمنتجات المبتكرة 
لمشتركيها في السوق الفلسطيني. هذه الخطط التي سترتكز فيها حضارة  بشكل رئيسي خالل عام 2019 على تطوير خدماتها المضافة 
ومنتجاتها الرقمية التي ستضمن لها اكتشاف مناطق ابداعية جديدة تحفظ لها االستدامة في المنافسة والربحية باإلضافة الى الريادة في 

السوق الفلسطيني.
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قطاعات األعمال

شركة ريتش

أبرز إنجازات عام 2018

توســـيع  علـــى  متواصـــل  بشـــكل  ريتـــش  عمـــل  فريـــق  يعمـــل 
والدوليـــة،  المحليـــة  األســـواق  مـــن  كل  فـــي  الشـــركة  أعمـــال 
وتتمحـــور الخدمـــات المقدمة الى عـــدة قطاعات أهمهـــا البنوك 
والبلديـــات  االستشـــارات  وشـــركات  الماليـــة  والمؤسســـات 
والمؤسســـات الغيـــر ربحيـــة والغيـــر حكومية ومؤسســـات األمم 
المتحـــدة UN، وتقـــوم الشـــركة بتقديـــم خدمات االســـتعالمات 

وخدمـــات االتصـــال والتواصـــل الـــواردة والصـــادرة.

واظبـــت ريتـــش علـــى إضافـــة خدمـــات جديـــدة ومتنوعـــة ترتبط 
بمتابعـــة ومراقبـــة مواقـــع التواصل االجتماعي والتي من شـــأنها 
أن تســـتقطب زبائـــن محلييـــن ودوليين جـــدد، إضافـــة الى ذلك، 
فقـــد تضمنـــت الئحـــة إنجـــازات الشـــركة على مـــدار عـــام 2018 
العديـــد مـــن األمـــور كان أهمهـــا زيـــادة قاعـــدة الزبائـــن الدوليين 
واالقليمييـــن والعمـــل علـــى تحديـــث النظـــام الرئيســـي للتعامل 

.)UCCE( وتوجيـــه المكالمـــات والوســـائط  المتعـــددة

طبيعة عمل الشركة

الشركة جاهدة لتفعيل مركز  بالزبائن في فلسطين، وتسعى  العناية  تعد شركة ريتش أول مركز استعالمات متخصص لتقديم خدمات 
االستعالمات وجعله اداة رئيسية متخصصة لكل شركة ضمن طبيعة عملها واحتياجاتها الخاصة بهدف مساعدتها للوصول الى افضل 
وايصال  الشركة  زبائن  للتواصل مع  آليات عمل متميزة  وحديثة من خالل  مبتكرة  حلول  تطبيق  على  ريتش  كادر  ويعمل  لزبائنها.  رضى 
استفساراتهم واحتياجاتهم بطريقة منظمة وموثقة الى الشركة ليتم متابعتها بالشكل المطلوب، وتمتلك ريتش القدرة على توفير خدمات 

لجميع القطاعات التجارية ومنها الصحية والتأمين الخدماتية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

 يتم استقبال حوالي 41 ألف مكالمة يوميًا في ريتش، لتتم خدمتها بجودة عالية وبأسعار منافسة وأداء متميز من فريق العمل الذي يعمل 
على مدار الساعة لخدمة كل من األسواق المحلية والعالمية.

الرؤية

ان نبقى الشركة الرائدة في تقديم خدمات االتصال والتواصل والعناية بالزبائن بأعلى معايير الجودة المتبعة محليا واقليميا 

وعالميًا من خالل توظيف خدمات االتصال الى حلول ابداعية تلبي مختلف االحتياجات.

وقامت الشـــركة علـــى تجديد البنية التحتية لتتـــالءم مع متطلبات 
العمـــل الجديـــدة والتـــي أهمهـــا أتمتـــة خدمـــة الـــرد التفاعلـــي 
وتســـهيل عمليـــة بنـــاء بيئـــه افتراضيـــة لنقـــل جميـــع الخـــوادم 
الخاصـــة بشـــركة ريتـــش وتطويـــر الخدمـــات الخاصـــة بمعالجـــة 
االعمـــال Business Processing Outscoring من خالل توفير 
خدمـــات البيع والتســـويق والـــذي ادى الى اصـــدار مليون مكالمة 
خـــالل 2018، وباشـــرت الشـــركة بتطوير نظام التبليـــغ عن طريق 
الرســـائل النصيـــة واإليميـــل للحســـابات الخارجية ويعـــود الهدف 
مـــن االســـتثمار باألنظمـــة واألدوات المتقدمـــة والبنيـــة التحتية 
لزيـــادة العائـــد المالي  وذلـــك بعد عمل دراســـة مفصلة وواضحة 
للمصروفـــات  والعائـــد المـــادي، وتقـــوم الشـــركة حاليـــا باعـــداد 
 Robotic Process( وبناء مشـــروع أتمتـــة العمليـــات الروبوتيـــة
Automation( الخاصـــة بمركز االتصـــال الموحد من خالل اضافة 
انظمـــة جديدة مثـــل ال )Chatbot( و )Virtual Clouding( وتقدر 
مدة المشـــروع بين ســـنتين الى ثالث ســـنوات حيث تـــم انجاز ما 

يقـــارب 25% منه حتـــى نهاية عـــام 2018.

التحديات خالل عام 2018

اهـــم التحديـــات هـــو عدم وجـــود الوعـــي الكافي لـــدى بعض 
المؤسســـات والشـــركات لمـــدى اهميـــة وجود مركـــز اتصال 
موحـــد متخصـــص والذي بـــدوره يعـــزز مكانة المؤسســـة بين 
زبائنهـــا والحفاظ على مســـتوي عـــال من رضى المشـــتركين، 
وقـــد قامت الشـــركة بتحســـين أســـس التكلفـــة لهـــا وبالتالي 
قامـــت بإلغـــاء بعض المشـــاريع غيـــر المجدية أو التـــي تحمل 
تكاليـــف تفـــوق العوائد منها والتي شـــكلت احـــدى التحديات 

خالل عـــام 2018.

الوضع التنافسي

تعمـــل ريتـــش علـــى توســـعة بـــؤرة خدماتهـــا محليـــا وعالميا، 
حيـــث تقـــوم بخدمـــة زبائـــن ليـــس فقـــط محليين بـــل دوليين 
فـــي اوروبـــا وامريـــكا والخليـــج، وشـــتى دول العالـــم، تتمركز 
خدمـــات ريتـــش كمركز اتصال فـــي الخدمـــات الصوتية والذي 
يعتمـــد علـــى المكالمات الـــواردة والصادرة والتـــي من خاللها 
يتـــم التواصـــل مـــع المشـــتركين بطريقـــة مهنيـــة. باإلضافة 
الـــى تعزيـــز التواصل من خـــالل الخدمـــات غيـــر الصوتية مثل 
خدمـــات مواقع التواصـــل االجتماعي، الدردشـــة الفورية والرد 

االيميالت. عبـــر 
وتتمتع ريتش بعدة مزايا تنافسية أهمها:

 Fiber( بنيـــة تحتيـــة متينة مبنيـــة على شـــبكة ألياف ضوئيـــة
.)Network

حصولهـــا علـــى ISO 27001  والذي يســـتخدم كنظام لضبط 
 Quality Assurance(  الجـــودة وسياســـة شـــهادات األمـــان

.)System and Policy certification Integration
اتقان اللغة العربية واالنجليزية بعدة مهارات مختلفة.

نظـــام متابعة يتعاطى مع شـــكاوى الزبائن والـــذي تم تطويره 
داخليـــًا في ريتـــش وأثبت نجاحه عمليًا من خـــالل التطبيق في 

شـــبكة الزبائن الحاليين.

تقـــوم ريتـــش بالمحافظـــة على ميزاتهـــا التنافســـية من خالل 
تزويـــد عمالئها بأفضـــل الخدمات عالية الجـــودة والمهنية من 
خـــالل طاقم مهنـــي ومتخصص، اضافـــة لاللتـــزام بالمواعيد 
لتســـليم النتائـــج الالزمـــة والمرجوة مـــن الخدمـــات المقدمة 
للزبائـــن، وذلـــك بتطبيـــق مســـتوى الخدمة ومؤشـــرات االداء 
المطلوبـــة، وتعـــد ريتـــش الشـــركة الرائـــدة فـــي مجـــال توفير 
خدمـــات االتصـــال والتواصـــل حيـــث أنهـــا صاحبـــة الحصـــة 
الســـوقية األكبـــر علمـــا أن المنافســـة تنـــدرج تحت الشـــركات 
المحليـــة والعالميـــة التـــي تبني مراكـــز اتصال لتزويـــد خدمات 

داخلـــة أو خارجية.

نظرة مستقبلية

زيادة االيرادات المحلية والعالمية وزيادة االرباح. 
الوصول الى اسواق جديدة وزيادة قاعدة الزبائن. 

ابتكار خدمات جديدة ونوعية. 

20
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20
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نسبة النمو
في االيرادات

%0.4

20
18

20
17

نسبة النمو
في صافي األرباح

%173

متوسط عدد المكالمات
اليومية الواردة

الــــــف41

متوسط عدد المكالمات
اليومية الصادرة

1,400
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شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(

شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

شركة حضارة لخدمات االنترنت



4.915
فلسطين

مليون نسمة

مليون نسمة1.96قطاع غزةمليون نسمة2.95الضفة الغربية

معدل النمو السنوي
للسكان في فلسطين

(للعام 2018)

”15-64“ سنة

التركيب العمري والنوعي للسكان (نهاية العام 2018)

”65 فأكثر“ سنة
%3.3%58.2%38.5

”0-14“ سنة

متوسط حجم األسرة
(نهاية العام 2017) %2.5

2018
2017

%2.5

”فرد“ 5.1

نصيب الفرد من الناتج
المحلي االجمالي“دوالر“

الناتج المحلي اإلجمالي
”مليون دوالر“

قيم العام 2018 تم تقديرها بناءًا
على نتائج التسعة أشهر األولى

2018201720182017

%3.6 نسبة المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي

”مليون دوالر أمريكي“523

القيمة المضافة لقطاع االتصاالت والمعلومات
من الناتج المحلي اإلجمالي (للعام 2018)

مصدر المعلومات: سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

3,1943,25514.54614.498

التحليل التنافسي

التقرير السنوي - 2018 مجموعة االتصاالت الفلسطينية40

يعد قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين من الركائز االقتصادية المتمكنة، ففي ظل التحديات والمعيقات التي يمارسها 
مخرجا  المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  فضاء  كان  والتنمية،  التطوير  من سبل  والحد  الفلسطينية  االقتصادية  البيئة  على  االحتالل 
التكنولوجيا  له  توصلت  ما  آخر  وتطبيق  أعمالها  لتوسيع  الرائدة  الفلسطينية  الشركات  ومسعى  الطموح  الريادي  الفلسطيني  للشباب 
في العالم، ومع أن هذا القطاع القى نصيبه من الحصار التجاري والذي تمثل أساسا بتأخير إطالق خدمات الجيل الثالث على األراضي 
الفلسطينية، فقد ساهم هذا القطاع بتطوير وتنمية االقتصاد على مر السنين، وقد أثبت قدرته على المحافظة على أداء ثابت ومتين في 

ظل التذبذبات السياسية واالقتصادية والتي كانت حاضرة محليا وإقليميا في العقود السابقة والتي تستمر حتى يومنا هذا. 

وقد أكدت آخر الدراسات الصادرة عن مركز اإلحصاء الفلسطيني ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بحسب بيانات التعداد لعام 
2017 بأن عدد المؤسسات العاملة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قد بلغ 972 منشأة من اجمالي المنشآت االقتصادية 
العاملة 148,974 في فلسطين، وشغل هذا القطاع 12,300 عامل من اجمالي العاملين 958,000 في العام 2017 أي ما يعادل %1.3 
من اجمالي العمالة في فلسطين، وأشارت البيانات أيضا أن حصة هذا القطاع من الناتج المحلي اإلجمالي لفلسطين قد وصلت الى 

3.6% في 2018.

 قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين

972 منشأة
من إجمالي 148,974

المنشآت االقتصادية
العاملة في فلسطين 

12,300 عامل
من اجمالي العاملين

958,000
في فلسطين 

من اجمالي 
العمالة في 
فلـســطـيـن

%75 %25

تصنيف العاملين في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات حسب النوع االجتماعي

%1.3

مصدر المعلومات: سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني

%25

يتحلى الســـوق الفلســـطيني بسمات المنافســـة الشـــريفة بين شـــركات االتصاالت ومزودين االنترنت وذلك تحت مظلة وزارة االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، وبالرغـــم من ذلك، فلم تتوقف شـــركات االتصاالت اإلســـرائيلية بالتعدي على البيئة التنافســـية الفلســـطينية 
والعبـــث بهـــا، فقامـــت باالســـتثمار بمزودات ومعـــززات لشـــبكاتها على أراضي مســـتوطناتها المقامة بشـــكل غير شـــرعي أو قانوني على 
األراضـــي الفلســـطينية وقامـــت بتزويـــد خدمـــات االتصاالت واالنترنت بأســـعار تهـــدف للتأثير ســـلبًا على هـــذا القطاع، وذلـــك كجزء من 
العدوان والحصار اإلســـرائيلي على اقتصادنا للســـعي نحو الحد من تطورنا والتأثير ســـلبا على القطاع الخاص والمســـتهلك الفلســـطيني، 

وقد تم شرح الوضع التنافسي بشكل تفصيلي لكل شركة من شركات المجموعة على حدى في جزء قطاعات األعمال السابق .

تحليل العوامل التنافسية

يمثل اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية )بيتا( أكثر من 150 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات والتي تعد 
من أهم الشركات الناشئة والوليدة في فلسطين. تأسس بيتا في رام الله عام 1999 على يد مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيين، 
الفلسطيني، وإلبراز األثر  المعلومات  لُتعنى بمصالح قطاع االتصاالت وتكنولوجيا  ربحية  إنشاء منظمة غير  الرؤية في  والذين تشاركوا 
المجتمعي اإليجابي الذي حققه هذا القطاع. ومنذ ذلك الحين، أصبح بيتا قوة رئيسية في تعزيز مصالح ودور قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 

المعلومات، ومصدر أساسي للمعلومات عن هذا القطاع في فلسطين. 

اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا"

41
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تســـعى وزارة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات الـــى االرتقاء بهذا القطـــاع وعيا منها بأهميته لرفـــع أداء االقتصاد الفلســـطيني وايقانا 
منهـــا بـــأن النمـــو المتســـارع الملحوظ لهـــذا القطاع هو خيـــر دليل على دوره في تشـــكيل الوجـــه الجديـــد لعالمنا في المســـتقبل القريب، 
وبدورهـــا، تصـــر الـــوزارة على أن تكـــون الوجه األمثل لهـــذا القطاع لتمثل فلســـطين دوليا والتأكد من أن الشـــركات العاملـــة بالقطاع تتبع 

أعلـــى معاييـــر الجودة وتقـــوم بتطبيق سياســـات وإجراءات العمـــل المنصوص عليها من قبـــل الوزارة.

يتمحـــور دور الـــوزارة علـــى العمـــل واإلشـــراف على بنيـــة تحتية آمنة وســـليمة وفعالـــة لتضمن دقة عمل وجـــودة الخدمـــات المقدمة من 
قبـــل شـــركات االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومات العاملة في فلســـطين، باإلضافة الى االشـــراف علـــى أداء عمل شـــركات االتصاالت 
وشـــفافيتها ومهنيتهـــا والتزامهـــا ببيئـــة تنافســـية عادلة، عـــالوة على ذلك، تهـــدف الوزارة الى اشـــراك القطـــاع الخاص باإلنتـــاج الرقمي 
الفلســـطيني إليقانهـــا بـــدوره بالتنمية االقتصاديـــة. وال تكتفي الوزارة بذلك، بل تســـعى الى الحفاظ على بيئة قانونيـــة متكاملة، وتطبيق 
آخـــر التطـــورات الرقميـــة على المؤسســـات الحكومية الفلســـطينية لخدمة الوطـــن والمواطن، وتطبيـــق نظام تعليمي مبني على أســـس 
رقميـــة لتعريـــف الجيل الفلســـطيني القادم علـــى هذا القطـــاع ليضحي المجتمع الفلســـطيني منتجـــا للمنتجات والخدمـــات الرقمية بدال 

مـــن أن يكون مســـتهلكا لها. 

يربـــط القطـــاع الخـــاص والقطـــاع العـــام عالقـــة وطيدة في فلســـطين، حيـــث يســـعى الطرفـــان بالتكامل من أجـــل النهـــوض باالقتصاد 
والمجتمـــع لتكـــن أســـس ومعالـــم الدولة الفلســـطينية المســـتقلة واضحـــة المعالم، وبمـــا أن مجموعـــة االتصاالت هي كبرى شـــركات 
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات، وتعـــد من أكثر الشـــركات كفـــاءة من حيث الـــكادر البشـــري والقدرة الماليـــة والبنيـــة التحتية، فقد 
قامـــت المجموعـــة بالعمل جنبـــا الى جنب مع الـــوزارة لتوفير أحدث ما توصلـــت اليه البنية التحتيـــة الرقمية، وتوفيـــر اإلمكانيات الالزمة، 
وتزويـــد القطـــاع الخـــاص والمؤسســـات الغير ربحيـــة بشـــتى األدوات والتجهيزات الفنيـــة المتطورة والموارد البشـــرية والمعرفـــة العلمية 
الالزمـــة لتطبيـــق كل مـــا يلزم في هـــذا القطاع، وذلـــك لالرتقاء بقطاع االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات للســـعي قدما نحـــو انماء هذا 
القطـــاع والنهوض بالشـــعب الفلســـطيني في شـــتى مجـــاالت المعرفـــة الرقمية لزيادة وعيـــه في هذا المجـــال ومواكبة آخر مســـتجدات 

عالـــم التكنولوجيا.

فـــي ظـــل التطـــور والتغير المتســـارع في شـــتى أعمـــال قطاع االتصـــاالت والتكنولوجيـــا، وحيـــث أن مواكبة التطـــور أصبح أساســـا لنجاة 
واســـتمرارية أي شـــركة تعمـــل في هذا القطاع، تقـــوم مجموعة االتصاالت باالســـتثمار في البحـــث والتطوير من خالل الشـــركات التابعة 
لهـــا وذلك على مســـتوى تحديـــث البنية التحتية، تطبيق أحـــدث البرامج وتزويد الكادر البشـــري بآخر ما توصل له القطـــاع عن طريق دورات 
وورشـــات عمل مســـتمرة في داخل فلســـطين وخارجها لضمان مواكبة التطور العالمي وتوفير هذه التطورات للمســـتهلك الفلســـطيني 
ليكـــون فـــي طليعـــة من يســـتخدم هذه الخدمـــات على مســـتوى العالم، ويقـــع ذلك ضمن رؤيـــة المجموعـــة للبقاء على قمة الشـــركات 

الرائدة فـــي قطاع االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلســـطين.  

توقـــن مجموعـــة االتصاالت بصفتها الشـــركة األكبر فـــي القطاع الخاص الفلســـطيني أن أداءها وجودة أعمالها ســـتعكس صـــورة إيجابية 
عـــن فلســـطين أمـــام مجتمع األعمـــال والتكنولوجيـــا العالمـــي، ولهذا لم تكتفـــي بأن تقـــوم بتطوير أعمالهـــا الداخلية فقـــط والتي أكدت 
رضـــى المشـــتركين واثبـــات تجربـــة فريدة فـــي اســـتخدام خدمات المجموعـــة؛ بل باشـــرت بتطبيـــق المعاييـــر الدولية منذ تأسيســـها على 
جميـــع المســـتويات، فكانت المجموعة ســـباقة في ممارســـة أعلى المعاييـــر التكنولوجية واإلداريـــة والمالية وخدمـــات الجمهور وعالقات 

المســـتثمرين عبر تطبيقـــات وبرامج ونظم معتمـــدة عالميا.

ومـــن الجديـــر بالذكـــر بـــأن جـــوال المـــزود األول لخدمـــات االتصـــاالت الخليويـــة والمشـــغل األول لخدمـــات الجيـــل الثالث علـــى األراضي 
الفلســـطينية تســـعى دائمـــا لتكون شـــركة رائدة على مســـتوى اإلقليم من حيث الجـــودة والخدمة، وكجزء من اســـتمرارية الشـــركة إلثبات 
ذلـــك، قامـــت جـــوال بالحصـــول على معيار الجـــودة الخـــاص بالبيئة رقـــم ISO 14001  ويجـــري التدقيق عليهـــا وتحديثها بشـــكل دوري .

 Certification Integration( التي تســـتخدم كنظام لضبط الجودة وسياســـة األمان ISO 27001 كما حافظت شـــركة ريتش على شـــهادة
.)Quality Assurance System and Policy

العالقة مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

البحث والتطوير

معايير الجودة العالمية

بالتكامل من  الطرفان  العام عالقة وطيدة في فلسطين، حيث يسعى  الخاص والقطاع  القطاع  يربط 
أجل النهوض باالقتصاد والمجتمع لتكن أسس ومعالم الدولة الفلسطينية المستقلة واضحة المعالم.
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تـــدرك مجموعـــة االتصاالت أهميـــة الملكيـــة الفكرية وأثرها علـــى تطوير المنتجـــات والخدمات وحماية حقوق المســـتهلك الفلســـطيني 
مـــن الخـــداع والتحايـــل، فقد عملت على ترســـيخ عالماتها التجارية في الســـوق الفلســـطيني لتصبح علمًا في فضاء القطـــاع الخاص، ولم 
تكـــن هـــذه اإلنجـــازات التجاريـــة اال نقطـــة البداية لـــدى المجموعة لتقـــوم بناء عليه على ممارســـة ما يلي مـــن إجراءات حماية المســـتهلك 

الفلســـطيني والحقوق الفكرية لشـــركاتها التابعة:

تهـــدف مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية إلى تحقيـــق النمو المســـتدام فـــي إنتاجيتها وتوفيـــر اإلمكانيـــات والموارد الالزمـــة التي من 
شـــأنها تحقيـــق األهـــداف الماليـــة والتشـــغيلية للمجموعة، ويتـــم ذلك من خـــالل ما يلي:

عملت المجموعة من خالل شـــركاتها التابعة على تمييز خدماتها ومنتجاتها وشـــعاراتها لحماية المســـتهلك الفلســـطيني من المنتجات 
المضللة وحمايته من الخـــداع والتقليد التجاري.

التزمـــت المجموعـــة بقانـــون العالمـــة التجاريـــة الفلســـطيني والذي ينص علـــى أن تكون العالمـــة مميزة وغيـــر مخالفة للنظـــام العام 
واألخالق.

تحـــرص المجموعـــة علـــى تســـجيل كل ما ينتـــج عنها لدى الجهـــات المختصـــة أليمانها بـــأن عالماتهـــا ومنتجاتها هي ملك مشـــتركيها 
الذيـــن واكبـــوا نمـــو الشـــركة في العقديـــن المنصرمين واســـتمروا باالنتمـــاء لدى عالمتهـــا التجارية رغـــم الحصار الرقمي الذي مارســـه 

االحتـــالل على فضـــاء االتصاالت الفلســـطيني.

الحـــرص والحفـــاظ على صورة شـــركة جوال وبالتل وحضـــارة وريتش على المســـتوى المحلي واإلقليمي وحماية أســـماءها وشـــعاراتها 
لتبقـــى المعلم األساســـي لقطاع االتصـــاالت وتكنولوجيا المعلومات في فلســـطين خاصـــة والمنطقة عامة. 

تحديـــد األهـــداف والنتائـــج المرجوة من تبني مفهوم االســـتدامة، والتي تتلخص في تعزيز القدرة التنافســـية للشـــركة، وزيادة هوامش 
الربحية، والعمل على التوســـع والدخول الى أســـواق جديدة لالســـتفادة من الفرص االســـتثمارية والتشغيلية المتوفرة.

تحديـــد األطـــراف التـــي ُتؤثر وتتأثر بنشـــاط الشـــركة، وإشـــراكهم في عمليـــة إتخاذ القـــرار وتوفير المعلومـــات الالزمة التـــي تمكن هذه 
األطـــراف مـــن معرفـــة وتحديد توقعاتها بالنســـبة لـــألداء المالي والفـــرص المســـتقبلية التي قد تتمكـــن المجموعة مـــن تحقيقها في 

لمستقبل. ا

ترجمة رؤية المجموعة وغاياتها الى خطة تنفيذية تعمل اإلدارة على تبنيها وترسيخها لدى الموظفين والموردين والمساهمين.

تخصيـــص جـــزء مـــن الموازنة الســـنوية لتطوير كوادر المجموعة وشـــركاتها ممـــا يضمن خلق بيئـــة داخلية تحتضن مفهوم االســـتدامة 
وتعمـــل علـــى تطبيقه في مختلـــف مراحل االنتاج وتقديـــم الخدمات.

اعتمـــاد المعاييـــر واألهـــداف التي تعمل على قياس مدى تطبيق موضوع االســـتدامة في المجموعة وشـــركاتها، مما يســـاعد بشـــكل 
كبيـــر فـــي عملية تقييم األداء وأخـــذ االجراءات التصحيحيـــة عند الحاجة.

الملكية الفكرية وحقوق االختراع

االستدامة

عدد المعارضعدد المعارض

16504
حوالي الفي 

نقطة بيع 8
موزعين

رئيسيين وحصريين
موزعين

رئيسيين وحصريين

نقاط بيعنقاط بيع

عدد المعارضعدد المعارض

1412

259 6

موزع رئيسيموزع رئيسي

موزع فرعيموزع فرعي

عدد المعارضعدد المعارض

7

4
410

موزعين
رئيسيين وحصريين

موزعين
رئيسيين وحصريين

فرعين

فروع ومعارض شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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النتائج المالية والتشغيلية
المؤشرات المالية

تميـــزت مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية عبـــر الســـنين بتحقيق العديـــد من النجاحـــات على جميـــع األصعـــدة، وتكللت أهـــم نجاحاتها 
باألربـــاح التـــي حققتهـــا خـــالل ســـنين عملهـــا والتي ال تـــزال تحققها بالرغـــم من البيئـــة السياســـية واالقتصاديـــة المتذبذبة التـــي تمر بها 
فلســـطين خاصـــة والمنطقـــة عامـــة، فقد حققت المجموعـــة صافي أرباح خـــالل العام 2018 حوالـــي 67.1 مليون دينار أردنـــي مقارنة ب 
70.5 مليـــون دينـــار أردنـــي خـــالل العـــام 2017، وقد وصل نصيب الســـهم من األربـــاح إلى 0.510 دينـــار أردني خالل العـــام 2018 مقارنة 

ب 0.536 دينـــار أردني خـــالل العام 2017.

 علـــى صعيـــد اإليـــرادات، فقد انخفضـــت اإليرادات التشـــغيلية الموحدة في عام 2018 بنســـبة 8.7% مقارنة مع العـــام 2017 لتصل الى 
305.5 مليـــون دينـــار أردنـــي، ويعـــود ذلك نتيجـــة الوضع التنافســـي لقطاع االتصاالت في الســـوق الفلســـطيني والحضور الغير شـــرعي 
للمشـــغلين اإلســـرائيليين علـــى أراضـــي الضفة، ونتيجة لذلـــك، فقد انخفضـــت اإليرادات من جهـــات خارجية لقطاع االتصاالت الســـلكية 
واالتصـــاالت الالســـلكية بنســـبة 7.9% و 15.2% علـــى التوالي، فـــي حين ارتفعت إيـــرادات قطاع الخدمـــات الرقمية من جهـــات خارجية 
بنســـبة 8.1% مقارنة بالعام 2017. من جهة أخرى، فقد أظهرت مؤشـــرات الربحية تحســـنا ملحوظا مقارنة بالعام الســـابق بحيث وصلت 
نســـب كل من صافي الدخل، والربح اإلجمالي، والربح التشـــغيلي، وEBITDA الى 22.0% و 85.2% و 24.0% و 40.3% على التوالي.

اإليرادات التشغيلية

305.5334.7

”مليون دينار أردني“

2018

%8.7-

2017

الربح اإلجمالي
”مليون دينار أردني“

260.2281.4
2018

%7.5-

2017

123.1122.1
2018

%0.9+

2017
67.170.5
2018

%4.9-

2017

الربح قبل
الفوائد والضرائب

واالستهالك واالطفاءات
”مليون دينار أردني“

صافي الدخل
”مليون دينار أردني“

المؤشرات التشغيلية

وعلى صعيد عدد مشـــتركي مجموعة االتصاالت الفلســـطينية، فقد شـــهد عام 2018 نمو في قاعدة المشـــتركين بنســـبة 0.7% مقارنة 
مـــع نهايـــة العـــام 2017 لتصل الى 3.835 مليون مشـــترك، ويعود هذا االرتفاع نتيجة الرتفاع عدد مشـــتركي االتصاالت الالســـلكية.

الديون

أمـــا بخصوص التســـهيالت االئتمانية وااللتزامـــات المالية على المجموعة، وصل رصيد الجاري مدين المســـتغل مـــن قبل المجموعة في 
تاريـــخ 31 كانـــون األول 2018 مبلـــغ 46.4 مليـــون دينار أردني من أصل ســـقف التســـهيالت االئتمانية والبالغ 110 مليـــون دوالر أمريكي 
)مـــا يعـــادل 78.0 مليـــون دينـــار أردني(. مـــع التنويه أن المجموعـــة قد قامت خـــالل الفترة بتوقيع اتفاقية حســـاب جاري مديـــن جديدة مع 
بنـــك إقليمـــي بمبلـــغ 50 مليـــون دوالر )ما يعـــادل 35.5 مليون دينار(. أيضـــا فقد قامت المجموعـــة خالل الفترة بتوقيـــع اتفاقية قرضين 
طويلـــي األجـــل مع بنك محلـــي وبنك إقليمي بقيمـــة 50 مليون دوالر أمريكي لكل قـــرض بمجموع 100 مليـــون دوالر أمريكي )ما يعادل 

70.9 مليـــون دينـــار أردني(، ليتم ســـداد القروض على 20 دفعة ربع ســـنوية متســـاوية تبدأ من بدايـــة عام 2019. 

فـــي حيـــن بلـــغ إجمالي التســـهيالت االئتمانية والجزء المتـــداول من القروض طويلـــة األجل مبلـــغ 74.7 مليون دينار أردنـــي كما في تاريخ 
31 كانون األول 2018.

وبالتزامـــن مـــع االرتفـــاع في عدد مشـــتركي مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية، فقـــد انخفض معدل اإليراد الشـــهري لكل مشـــترك في 
قطاعـــات االتصاالت الســـلكية واالتصاالت الالســـلكية وقطاع الخدمـــات الرقمية خالل العام 2018 مقارنة بالعام 2017 بنســـبة %11.1 

و 16.1% و 3.0% لتصـــل إلـــى 7.21 دينـــار أردني و5.15 دينـــار أردني و 9.22 دينار أردنـــي على التوالي.  

أعداد الخطوط الخلوية باآلالفأعداد مشتركي الخط الثابت واالنترنت بالآلالف

أعداد خطوط النت
فائق السرعة

”باآلالف“

357357
2018

%0.1+

2017

%1.0+

2017
2,980

2018
3,008

أعداد
الخطوط الثابتة

”باآلالف“

470472
2018

%0.5-

2017
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تحليل المركز المالي

تقـــوم مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية بتطبيق شـــتى ســـبل التحليل المالـــي المعتمدة عالميـــا من أجل إظهـــار الوضـــع المالي العام 
للمجموعـــة وتقييـــم وتزويـــد المســـاهمين بأهـــم مؤشـــرات األداء المالـــي، وتقـــوم المجموعـــة بدورهـــا باســـتعراض هـــذه المعلومـــات 
ومناقشـــتها وتحليلهـــا حيـــث أنهـــا تســـعى دائمـــا الى تخطيـــط مالي متيـــن وســـليم والحفاظ علـــى أداء كفؤ وفعـــال ويهدف الـــى تحقيق 

المســـتدامة. الربحية 
وتقـــوم المجموعـــة بشـــكل دائم على تحليـــل قوائمها المالية بتعمق ودراســـة أداءهـــا بأدق التفاصيل، وتقوم باســـتخراج النســـب المالية 
المتعـــددة التي تســـاعد على إظهار نقـــاط القوة ونقاط الضعف في اإلجراءات المالية والتشـــغيلية المتبعة من قبل المجموعة وشـــركاتها 
التابعـــة، وتقـــوم اإلدارة بتلخيـــص هـــذه التحليالت ليتـــم تطبيقها في المســـتقبل إليجاد حلول للمعيقـــات الحالية وإيجاد الســـبل للحفاظ 

علـــى مؤشـــرات األداء المتميز، ويعـــود ذلك للعمل على تحقيـــق العوائد المالية المجدية للمســـاهمين.

1.  تم احتساب العائد على متوسط الموجودات باستخدام األرباح التشغيلية مضافًا إليها نتائج أعمال االستثمارات وحصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة.

2.  تم احتساب العائد على متوسط حقوق الملكية باستخدام صافي األرباح باستثناء بند المصاريف واإليرادات األخرى. 

3.  المصاريف الرأسمالية ال تشتمل على االستثمار في الموجودات الغير ملموسة.

نسب الربحية

هامش الربح التشغيلي قبل االستهالكات واالطغاءات

هامش الربح التشغيلي

هامش صافي الربح

ROaA1 العائد على متوسط الموجودات

ROaE2 العائد على متوسط حقوق الملكية

نسب السيولة

نسبة السيولة "مرة"

نسبة السيولة السريعة "مرة"

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى مصاريف التمويل "مرة"

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى المصاريف الرأسمالية3

نسب الرفع المالي 

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية

إجمالي القروض والتسهيالت اإلئتمانية إلى إجمالي الموجودات

إجمالي القروض والتسهيالت اإلئتمانية إلى إجمالي حقوق الملكية

إجمالي القروض طويلة األجل إلى مجموع حقوق المساهمين 
والقروض طويلة األجل

2018

%40.3 

%24.0

%22.0

%9.4

%12.3

2018

0.8 

0.8

15.1

2.5

2018

%43.7 

%77.6

%19.0

%33.8

%15.5

2017

%36.5 

%20.9

%21.1

%8.2

%12.7

2017

0.7 

0.7

24.4

2.2

2017

%38.9 

%63.6

%10.5

%17.1

%7.5

االستثمارات

قامـــت المجموعـــة بتطبيـــق معيـــار التقارير المالية الدولي رقـــم )9( وتم اعتماد تاريخ 1 كانـــون الثاني 2018 كتاريـــخ للتطبيق، وتم تطبيق 
هـــذا المعيـــار بأثـــر رجعـــي للموجـــودات الماليـــة القائمة كما فـــي تاريـــخ التطبيق. يرجـــى الرجوع الـــى إيضاح رقـــم 3 في القوائـــم المالية 

المرفقـــة لمزيد مـــن التفاصيل حول هـــذا الموضوع.
تقسم استثمارات المجموعة إلى استثمارات محلية وأخرى إقليمية بالقيم الموضحة أدناه:

سياسة االستثمار

تقـــوم مجموعة االتصاالت الفلســـطينية بشـــكل دائم ومســـتمر على اعداد دراســـات وتحليالت ماليـــة لجدوى القيام باســـتثمارات جديدة 
وذلـــك لتعزيـــز متانة مركزهـــا المالي، والقيام بتطبيق قانون تنويع االســـتثمار من أجل تخفيف المخاطر وزيـــادة العوائد، وتقوم المجموعة 
بهـــذا التنويـــع باالســـتثمار في مناطق جغرافية وقطاعات مختلفة، ويتمحور الهدف األساســـي من هذه االســـتثمارات لضمان اســـتمرارية 
ربحيـــة الشـــركة وأداءهـــا المتميـــز الذي القى ثقة المســـاهمين عبـــر العقدين المنصرميـــن، ويعود االهتمـــام باالســـتثمار بقطاعات أخرى 
بجانـــب االتصـــاالت إلى الحاجة الى انماء ربحية الشـــركة ولقاء االحتياجـــات التطويرية التي تحتاجها الشـــركات العاملة في قطاع االتصاالت 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات، ويتضمـــن ذلـــك تطوير البنية التحتيـــة ومتابعة آخر مســـتجدات القطاع وتطبيـــق أحـــدث أدوات التكنولوجيا في 
العالـــم، وتتميـــز المجموعـــة بمتابعـــة الوضـــع االقتصادي العام فـــي المنطقـــة ومراقبة العديـــد من االســـتثمارات المحتملـــة والتي من 
شـــأنها أن تكـــون فـــرص مربحة في المســـتقبل لتنمـــي رأس المال ولتحافظ على نســـب العوائـــد والتوزيعات النقدية لمســـاهميها وذلك 
مـــن خـــالل اســـتثمارات تتمتع بقلة المخاطـــر بالمقارنة مع نظيراتها بالســـوق، وتتوزع اســـتثمارات المجموعة بشـــكل أساســـي بين قطاع 
االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات وقطاع البنوك وقطـــاع العقارات، ويدل هذا على اهتمـــام المجموعة باالســـتثمار بالقطاعات األكبر 

واألكثـــر حيويـــة فـــي االقتصاد الفلســـطيني واإلقليمي والتـــي أثبتت جـــدوى اقتصادية ونمو في القيمـــة عبر الزمن.

حققـــت المجموعـــة إنجـــازات كبيرة على صعيد زيادة اســـتثماراتها، فكان أهمهـــا رفع حصتها في مجموعة البنـــك العربي لتصل إلى %3.0 
مقارنـــة مـــع حصتها فـــي العام الماضـــي والتي كانت 2.5%، وقـــد وصلت الموجـــودات المالية بالقيمـــة العادلة من خـــالل قائمة الدخل 
وقائمـــة الدخـــل الشـــامل مـــع نهاية عام 2018 حوالـــي 188.9 مليون دينار مقارنة مـــع 169.4 مليون دينار كما في نهايـــة عام 2017، وقد 
حصلـــت المجموعـــة علـــى توزيعـــات نقدية من اســـتثماراتها فـــي األســـواق المالية والشـــركات الحليفة بقيمـــة 9.4 مليون دينـــار في عام 

2018 مقارنـــة بمبلغ 8.7 مليون دينـــار في عام 2017.

المساهمة في شركات ونشاطات أخرى

تهـــدف مجموعـــة االتصاالت الى زيادة القاعدة االســـتثمارية لها في القطاعات المتنوعة وذلك في المشـــاريع الحيوية والتي ترى المجموعة 
عوائـــد مالية مســـتقبلية باالســـتثمار بها، وتقوم المجموعة بتنويع االســـتثمار نتيجـــة ايمانها بأن توزيع األصول علـــى قطاعات ومناطق عدة 
يســـاعد فـــي تعزيز مكانـــة المركز المالـــي ودعم المالءة الماليـــة للمجموعة، وقد قامـــت اإلدارة التنفيذيـــة للمجموعة بالتماشـــي مع الرؤية 
االســـتثمارية طويلـــة األمـــد لمجلـــس اإلدارة ولجنة االســـتثمار بتنفيذ عدة قرارات اســـتثمارية خالل الفترة الســـابقة، وقد قامت باســـتغالل 
المـــوارد الماليـــة المتاحـــة بالطريقة األفضل، ومن أجل الحفاظ على اســـتثمارات تمتاز بنســـب ســـيولة عالية وإمكانية الحصـــول على مبالغ 
االســـتثمار بأســـرع وقت ممكن، فقد ركزت الشـــركة على توزيع أموال المحفظة على شـــركات مســـاهمة عامة مدرجة في األسواق المالية، 

ويمكـــن االطـــالع على أهم اســـتثمارات المجموعة فـــي األوراق المالية من خالل الجـــدول الموضح أدناه. 

يتـــم قيـــاس الموجـــودات الماليـــة بالقيمة العادلة مـــن خالل قائمة الدخـــل من خالل ايجـــاد القيمة العادلـــة لهذه االســـتثمارات و قيد أي 
ربـــح أو خســـارة ناتجـــة عن التغير في قيمتهـــا العادلة في قائمة الدخـــل الموحدة، من جهة أخـــرى، يتم قياس الموجـــودات المالية بالقيمة 
العادلـــة مـــن خالل قائمة الدخل الشـــامل بنفـــس اآللية ولكن يتم قيد األرباح أو الخســـائر الناتجـــة عن التغير في القيمـــة العادلة من خالل 
بنـــود الدخـــل الشـــامل األخرى في حســـاب احتياطي القيمـــة العادلة. عند التخلـــص من هذه الموجـــودات ال يتم إعادة تصنيـــف األرباح أو 
الخســـائر المقيـــدة ســـابقًا في حســـاب احتياطـــي القيمة العادلـــة إلى قائمـــة الدخل الموحدة بـــل يتم قيدها مباشـــرة في حســـاب األرباح 

المدورة. 

تصنيف االستثمار "ألف دينار""

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

FVTPL - قائمة الدخل

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل

FVTOCI - قائمة الدخل الشامل

المجموع

محلي

6,931 

39,606

46,537

اقليمي

21,423 

120,900

142,323

المجموع

28,354 

160,506

188,860
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عدد األسهم

الشركة

البنك العربي

بنك
القاهرة عمان

باديكو

19,140,750األردن

10,579,282

42,279,573

12,603,318

15,795,666

10,579,282

42,279,573

12,603,318

%3.0

%5.9

%16.9

%16.8

%2.5

%5.9

%16.9

%16.8

118,864,058

14,070,445

38,369,558

15,190,779

88,455,730

15,868,923

44,964,326

16,441,785

فلسطين

األردن

فلسطين البنك الوطني

201820172018201720182017الدولة

القيمة السوقيةنسبة الملكية
”دينار اردني“

عمليات ونشاطات المجموعة خارج فلسطين

االتصـــاالت  لمجموعـــة  األساســـية  التشـــغيلية  العمليـــات  إن 
الفلســـطينية تتمحـــور حـــول تقديـــم خدمـــات االتصـــاالت الثابتة 
والخلويـــة وخدمـــات االنترنـــت فائـــق الســـرعة وخدمـــات مراكـــز 
االتصـــال والتواصـــل، وتقـــوم المجموعة أيضا بضخ اســـتثمارات 
باألســـواق الماليـــة كمـــا تـــم التوضيـــح ســـابقا. أمـــا بخصـــوص 
خـــارج  المجموعـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي  والنشـــاطات  العمليـــات 
فلســـطين، فإنها تســـعى دائما إليجاد فرص اســـتثمارية بنســـب 
مخاطـــر معتدلة وعوائد اســـتثمار مجدية للزيـــادة من حقوق ملكية 
مســـاهميها، ويعد اســـتثمار مجموعـــة االتصاالت بشـــركة فيتل 
)VTEL( احـــدى االســـتثمارات األضخـــم للمجموعـــة والذي يهدف 
الى التوســـع إقليميا في مجال االتصـــاالت في المنطقة والعالم.

كمـــا تمكنـــت المجموعـــة مـــن تقديـــم خدماتها خارج فلســـطين  
لكبـــرى الشـــركات العالمية عبر شـــراكة بالتل بكابل اميـــر البحري.

تقييم اإلدارة للوضع المالي

قامـــت وال تـــزال إدارة المجموعـــة تعمل على تطبيق شـــتى ســـبل 
وطـــرق وأدوات التحليـــل المالـــي ومراقبـــة اســـتثماراتها بشـــكل 
تفصيلـــي ومقارنتها مع نظيراتها باألســـواق اإلقليميـــة والعالمية 
وذلك لعكس الرؤيـــة األصح واألدق للوضع الحالي للقيمة العادلة 
لالســـتثمار والتنبؤ باألداء المستقبلي لهذه االســـتثمارات، وتؤدي 
هـــذه التحليالت والمراجعات والمراقبات الى مســـاعدة اإلدارة بأخذ 
القـــرارات بخصـــوص اســـتثماراتها الحاليـــة والفرص االســـتثمارية 
المســـتقبلية وذلك عن طريق تطبيق سياســـاتها الماليـــة واإلدارية 
حســـب التوصيـــات، وقامت المجموعة برفع نســـبة االقتراض من 
اجمالـــي الموجودات الـــى 19% كما في نهاية عـــام 2018، ويعود 
ذلك لتوســـيع اســـتثمارات المجموعة والحفاظ علـــى ربحيتها، وقد 
أظهـــرت مجموعـــة االتصاالت قـــوة مركزهـــا المالـــي حيث بلغت 

858 مليـــون دينـــار مع نهاية عـــام 2018. 

وقـــد وصـــل رأس المـــال العامل الـــى -54 مليون دينـــار أردني كما في 
نهايـــة العام 2018 مقارنة ب -75 مليون دينار أردني كما في نهاية عام 

2017، ومن ناحية أخرى، وصلت نسبة السيولة )الموجودات المتداولة 
علـــى المطلوبـــات المتداولة( إلى 0.8 مـــرة في عـــام 2018 مقارنة ب 
0.7 مـــرة في عام 2017 مما يشـــير الى قـــدرة المجموعة على مقابلة 
مطلوباتهـــا القصيرة األجـــل بموجوداتها قصيرة األجـــل وقوة مركزها 
المالي، علما بأن نســـب الســـيولة ستســـتمر بالتحســـن في السنين 
القادمة حيث أن المجموعة أنهت تسديد معظم التزامات رخصتي كل 
من شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" وشركة االتصاالت الخلوية 

الفلســـطينية "جوال" مع نهاية العام 2018.

وتتمتـــع مجموعة االتصـــاالت الفلســـطينية بكفاءة وقـــدرة مالية 
عاليـــة تمكنهـــا مـــن الوفـــاء التـــام بجميـــع التزاماتها طويلـــة األجل 
والقصيـــرة، ومن الجديـــر بالذكر بأن المجموعة اســـتطاعت الحفاظ 
علـــى رصيد نقـــدي وفير بحوالـــي 57 مليـــون دينار أردنـــي كما في 
نهايـــة العـــام 2018 علمـــا بـــأن المجموعـــة قامت خـــالل العامين 
الماضييـــن بدفـــع مبلغ 183 مليـــون دينار أردني للســـلطة الوطنية 
الفلســـطينية كجزء من رســـوم تجديد الرخص التشـــغيلية لشـــركة 
بالتل وشـــركة جـــوال. ووصلت التســـهيالت االئتمانيـــة والقروض 
قصيرة األجل ما نســـبته 8.7% من مجمـــوع الموجودات في حين 
وصلـــت القـــروض طويلـــة األجل ما نســـبته 18.3% مـــن مجموع 
حقـــوق الملكية كمـــا في نهاية عام 2018، وتقع هذه النســـب بين 
المعـــدل اإلقليمي للمؤشـــرات المذكـــورة مما يجعـــل المجموعة 
أهـــال لالقتراض مـــن البنوك في حال احتياجهـــا للتمويالت الالزمة 

لتوسيع اســـتثماراتها أو تمويل نشـــاطات التشغيل.

ويتلخـــص تقييـــم الوضـــع المالـــي للمجموعـــة بالكفـــاءة والمتانة 
المحليـــة  االقتصاديـــة  التذبذبـــات  لتحـــدي  التشـــغيلية  والقـــدرة 
واإلقليمية، إضافة الى الصمود أمام المنافســـة الغير شـــريفة من 
قبل الشـــركات اإلسرائيلية ومواجهة المنافســـين اآلخرين بالسوق، 
وقـــد أثبتت مجموعـــة االتصـــاالت وشـــركاتها التابعـــة التفوق من 
حيـــث الجودة وخدمة العمـــالء وتطبيق آخر مســـتجدات التكنولوجيا 
واالتصاالت في العالـــم، ويعود ذلك الى حرصها على تعزيز مركزها 
المالـــي والمحافظة على ربحيتهـــا وزيادة كفـــاءة رأس المال من عام 
الى عام، وعليه اســـتطاعت المجموعة تمويل مشـــاريعها وتوســـيع 

باقـــة خدماتها والحفـــاظ على أدائهـــا المالي المتميز عبر الســـنين.

إضافـــة الـــى ذلـــك، تقوم المجموعة باالســـتثمار بشـــركات غير مدرجة باألســـواق المالية كشـــركة بوابة أريحا بنســـبة 50% وشـــركة فيتل 
بنســـبة 26.8% كمـــا فـــي نهاية عـــام 2018. مع العلـــم أن المجموعة قامت خالل كانون الثاني 2019 بشـــراء حصص إضافية في شـــركة 
بوابـــة أريحـــا، لتصبح نســـبة ملكيتهـــا %75 من رأس المال )تـــم اإلفصاح عن هذه الصفقة علـــى الموقع االلكتروني لبورصة فلســـطين(.

المخاطر

تقـــوم مجموعة االتصـــاالت الفلســـطينية على اتبـــاع وتطبيق 
سياســـات وإجـــراءات وأنظمـــة عمل بنـــاء على معاييـــر معتمدة 
ومدروســـة لتحديـــد مراقبة المخاطـــر المتوقعة والتـــي قد تؤثر 
علـــى أداء الشـــركة، وتحـــرص المجموعـــة علـــى مراجعـــة هـــذه 
األســـس بشـــكل منتظـــم للتأكد من ســـير آلية العمل بالشـــكل 
المطلوب ومتابعة أداء المحفظة االســـتثمارية بشـــكل منتظم، 
والتأكـــد دومـــا مـــن تطبيـــق شـــتى اآلليـــات التـــي مـــن هدفها 
تقليـــل المخاطـــر، وذلـــك لضمـــان أداء إيجابـــي ونســـب ربحيـــة 
مجديـــة للمجموعـــة، علما بـــأن المجموعـــة تواجـــه حاليا بعض 
التحديـــات والمخاطـــر كتذبـــذب ســـعر صـــرف الشـــيكل مقابل 
الـــدوالر األمريكـــي والدينـــار األردنـــي، وينتـــج هـــذا التأثيـــر من 
خالل عمليـــة تحصيل االيرادات بعملة الشـــيكل وإصدار التقارير 
بعملـــة الدينار مما قد يؤدي الى خســـارة خـــالل عملية التحويل، 
ولتفـــادي هـــذه التذبذبات والتغيرات في أســـواق العملة، تقوم 
المجموعـــة بشـــكل دائـــم بتخفيـــف هـــذه المخاطر عـــن طريق 
التعامـــل بصفقـــات عملـــة آجلة مـــع البنـــوك ومتابعـــة أرصدة 
النقـــد بالعمـــالت األجنبيـــة الخاصـــة بالمجموعـــة،  إضافة الى 
متابعـــة األخبـــار االقتصادية والسياســـية اإلقليميـــة والعالمية 
والتـــي يمكـــن أن تؤثر على ســـعر صرف العمـــالت. ومن الجدير 
بالذكـــر أن المخاطـــر التـــي تواجههـــا عمليات وأعمـــال مجموعة 
االتصـــاالت ال تقتصـــر علـــى تقلبـــات العملة فحســـب، بل إنها 
مرتبطة أيضا باســـتثماراتها باألســـواق الماليـــة والتي يتم إعادة 
تقييمهـــا فـــي نهايـــة كل فتـــرة مالية مما قـــد يؤثر علـــى األداء 

للمحفظة. العـــام 
 

إضافـــة الـــى ذلك، فـــإن المجموعة تواجه بشـــكل دائـــم مخاطر 
الوضـــع االقتصادي في األراضي الفلســـطينية وعدم اســـتقرار 
الوضع السياســـي فيها، علما بأن االحتالل يهـــدف دائما للتأثير 
ســـلبا على قطـــاع االتصاالت والتكنولوجيا في فلســـطين علما 
منهـــم بأهميتـــه كركيزة أساســـية لالقتصاد الوطنـــي وذلك عن 
طريـــق التحكـــم بالتـــرددات وبناء مـــزودات ومعززات للشـــبكات 
اإلســـرائيلية داخـــل المســـتوطنات القائمة في الضفـــة للعبث 
فـــي البيئـــة التنافســـية القانونية. وحيـــث أن المشـــغل الخلوي 
الثانـــي قد باشـــر أعمالـــه في قطاع غـــزة مع نهاية عـــام 2017، 
فســـيكون لذلـــك أثرا علـــى الوضع التنافســـي العـــام في قطاع 
غـــزة وتـــوزع الحصة الســـوقية هنـــاك، وقد عملـــت المجموعة 
طـــوال الفتـــرة الماضية علـــى بنـــاء اســـتراتيجيات وخطط عمل 

طويلـــة األمد للحفـــاظ على قاعدة مشـــتركيها فـــي القطاع.

ويتلخص تقييم الوضع المالي 
للمجموعة بالكفاءة والمتانة والقدرة 

التشغيلية لتحدي التذبذبات االقتصادية 
المحلية واإلقليمية

49 مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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أسرة المجموعة

إنجازات الموارد البشرية خالل العام 2018

قامـــت مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية وشـــركاتها بتحقيق العديد مـــن اإلنجازات والتطويـــرات على صعيد إدارة الموارد البشـــرية خالل 
العـــام 2018، والتـــي تلعـــب دورا أساســـيا فـــي اإلرتقـــاء بعمل إدارة الموارد البشـــرية بشـــكل خـــاص والمجموعة ككل بشـــكل عام، وذلك 

لضمـــان تحقيـــق كفاءة وفعاليـــة عالية ألداء الشـــركة، ومن أهم تلـــك اإلنجازات: 

برامج التأهيل والتدريب خالل العام 2018

يعـــد اإلســـتثمار فـــي الموظـــف خيـــارا إســـتراتيجيا لمجموعة اإلتصـــاالت الفلســـطينية وشـــركاتها، لـــذا تســـعى المجموعة دائمـــا لتزويد 
موظفيهـــا بالتدريـــب الكافـــي الـــذي يهدف الـــى صقـــل مهاراتهم الفنيـــة وتطويرهـــا ومواكبـــة المســـتجدات الحديثة في مجـــال عملهم، 
باإلضافـــة إلـــى الـــدورات الخاصة بالكفاءات الســـلوكية، والمشـــاركة فـــي مؤتمرات عالميـــة وإقليمية فـــي مجال تكنولوجيـــا المعلومات.

وفيمـــا يتعلـــق بموظفينـــا في قطاع غـــزة ولصعوبة تحركهم وســـفرهم فقد تـــم التركيز من قبل بعض الشـــركات علـــى التدريب المتصل 
باإلنترنـــت عن بعد.

ومـــن منطلـــق حـــرص المجموعة علـــى إعطاء فرصـــة لخريجـــي الجامعات الجـــدد فقد اســـتمرت كاًل من شـــركتي جـــوال واالتصاالت في 
إســـتيعاب الخريجيـــن الجـــدد ضمـــن برامجهـــا التدريبيـــة )Go Professional(  في جـــوال و )Step( فـــي االتصاالت، والذي يســـعى لتعزيز 
مهـــارات الخريجيـــن وتنميـــة مهاراتهـــم عن طريق خبـــرة عملية في بيئة عمـــل حقيقية، باإلضافـــة الى توفير طاقم مـــدرب ومتخصص من 
موظفـــي الشـــركة لنقل خبراتهم العلميـــة والعملية لطالب الجامعات، باإلضافـــة إلى دورات في مجال الكفاءات والمهارات التي تســـاهم 

في تطوير المشـــاركين ومســـاعدتهم على إكتشـــاف مواهبهـــم وتوجهاتهم.

وال تـــزال مجموعـــة اإلتصاالت الفلســـطينية تركـــز على دعم القطاعـــات المختلفة ومن ضمنها قطـــاع التعليم وإهتمامها بفئة الشـــباب، 
حيـــث تـــم تجديـــد إتفاقية التعاون مـــع جامعة القـــدس ضمن برنامـــج التعليم الثنائي من خالل شـــركة جـــوال، وتقوم فكرة هـــذا البرنامج 

علـــى مبدأ دمـــج الخبرة العملية مـــع التحصيل األكاديمي خالل ســـنوات الدراســـة للطالب.

 توفير ميزة جديدة بعالم التوظيف في شركة بالتل وهي الفيديو C.V الستقطاب الطاقات الشبابية بطرق مميزة.
تطوير وتحديث آليات العمل في الموارد البشرية وأتمته إجراءات العمل في شركة بالتل.

تطوير البنية الداخلية ووسائل التواصل االجتماعي.
 Digital Work" ادخال احدث االنظمة المستخدمة ألتمتة العمليات داخل شركة جوال وذلك من خالل تطبيق نظام الفضاء الرقمي

Space"، حيث ان هذا النظام يعزز التواصل بين الموظفين باالضافة الى أتمتة العمليات بطريقة ذكية.
ادخال استراتيجية المقابالت الجماعية التفاعلية في شركة جوال وذلك ضمن اجراءات االختيار والتعيين، لتكون جوال أول مشغل في 
فلسطين يعتمد هذا األسلوب من المقابالت والذي يقوم على تنفيذ مجموعة من النشاطات التفاعلية مع المرشحين بهدف قياس 

المهارات و القدرات الخاصة بهم عن طريق مالحظة وتقييم سلوك المرشحين في بيئة عمل واقعية.
.E.Career تطوير وتحديث آليات استقطاب المرشحين في شركة ريتش من خالل اطالق برنامج

توقيع إتفاقيات تعاون مع الجامعات الفلسطينية ألغراض التدريب والتطوير.
إستيعاب عدد من طالب جامعة النجاح الوطنية من قبل شركة ريتش في برنامج التدريب الخاص بالطالب بهدف تأهيلهم وإكسابهم 

الخبرات والمهارات الالزمة.
التحديث الدائم لسياسات العمل بما يتالئم مع مصلحة العمل.

تنظيم العديد من الفعاليات والنشاطات التي من شأنها العمل على تعزيز التواصل مع الموظفين.
توفير أكبر عدد من الفرص لتدريب طلبة الجامعات إلعطائهم الفرصة لإلطالع على الجانب العملي وتسهيل دخولهم الى سوق 

العمل. 
العمل على تحديث هيكلية اإلدارات في بعض الشركات بما يخدم متطلبات ومصلحة العمل.

إعتماد وتطبيق سياسات أمن المعلومات وتنفيذ برامج توعية وتثقيف للموظفين بخصوص إجراءات حماية بيانات الشركة.

أهم سياسات الموارد البشرية المتبعة في المجموعة

سياسة التوظيف 
تحـــرص مجموعـــة االتصـــاالت وشـــركاتها التابعـــة علـــى االســـتثمار في الكادر البشـــري الـــذي هو العمـــود الفقـــري لنجاح أي شـــركة، لذا 
تســـعى المجموعة الســـتقطاب أفضل الكوادر الوظيفية المؤهلة لتقديم أفضل الخدمات لمشـــتركيها، باإلعتماد على معايير الشـــفافية 
والجـــودة وأســـس واضحـــة في إجـــراءات التعيين والمقابالت واإلســـتقطاب، والتي تقوم على أســـاس توفر شـــاغر وظيفـــي محدد، وعليه 
تتم دراســـة طلبات المرشـــحين المقدمة على موقع الشـــركة اإللكتروني، إلعطاء الفرصة لمن تتناســـب مؤهالتهم مع متطلبات الشـــاغر 
الوظيفـــي، ويتـــم إختيـــار مجموعـــة مـــن المرشـــحين الذين تتـــم مقابلتهم من قبـــل لجنة المقابـــالت، ومن ثم إختيار المرشـــح المناســـب 
للشـــاغر الوظيفـــي إســـتنادًا إلى التوصيات الصـــادرة من قبل لجنة المقابالت، وذلـــك لضمان إختيار الموظف الذي تتـــالءم مهاراته الفنية 

والســـلوكية مع الوظيفة الالزم إشـــغالها.

سياسة التدريب
تســـعى مجموعـــة اإلتصـــاالت الفلســـطينية من خالل إدارة الموارد البشـــرية في كل شـــركة إلى التطويـــر الدائم ومواكبـــة كل ما هو جديد 
فـــي قطـــاع االتصاالت وتكنولوجيـــا المعلومات بهدف البقاء في مركـــز الريادة والقيادة، حيـــث يتم تحديد اإلحتياجات التدريبية بالتنســـيق 
مـــع مـــدراء اإلدارات بالنســـبة للـــدورات الفنيـــة أو التي لها عالقـــة بالكفاءات الســـلوكية، وعليه يتـــم إعتماد خطة التدريب حســـب أولويات 
برامـــج التدريـــب ووفـــق الموازنـــة المعتمدة، ومن ثم يتم البـــدء في تنفيذ هذه البرامج من خـــالل إختيار افضل المراكز التدريبية باإلســـتناد 
إلـــى الســـيرة الذاتيـــة للمدرب والمحتـــوى التدريبي وعرض الســـعر، كما أنـــه يتم تقييـــم البرامج التدريبية مـــن قبل المشـــاركين بعد إنتهاء 

الدورة. 
وفيمـــا يخـــص التدريـــب الخاص بطـــالب الجامعات، نســـعى دائمًا إلـــى توفير أكبر عدد مـــن الفرص لتدريـــب طلبة الجامعـــات، إلعطائهم 
الفرصـــة لإلطـــالع علـــى الجانـــب العملـــي وتســـهيل دخولهم الى ســـوق العمـــل، حيث نعمل علـــى توفيـــر طاقم مـــدرب ومتخصص من 

الموظفيـــن لنقل خبراتهـــم العلميـــة والعملية للطالب.

سياسة الحوافز
تحـــرص مجموعـــة اإلتصاالت بشـــركاتها علـــى تحفيز الموظفيـــن وتعزيز إنتمائهم لشـــركاتهم وذلك من  خـــالل تقديم  العديـــد من المزايا 
للموظفيـــن، مثـــل صنـــدوق اإلدخـــار، وصنـــدوق التكافل االجتماعـــي، والتأميـــن الصحي للموظـــف وعائلته، وصنـــدوق الرعايـــة الطبية، 
وصنـــدوق الرعايـــة اإلجتماعيـــة، ومنح الجامعات/ الكليات ألبناء الموظفين، وسياســـة الدراســـات العليا، وسياســـة شـــهادة البكالوريوس 
والشـــهادات المهنيـــة، وذلك لتشـــجيع ودعم الموظفين لإللتحـــاق بالجامعات، باإلضافة إلى المكافأة الســـنوية وغيرها مـــن الحوافز التي 

من شـــأنها تعزيـــز اإلنتماء الحقيقـــي للموظفين.

الخطة المستقبلية إلدارة الموارد البشرية في المجموعة للعام 2019
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اإللتزام بتطبيق قواعد الحوكمة

أنها  بدايتها على  الفلسطينية منذ  االتصاالت  ظهرت معالم مجموعة 

الخاص،  القطاع  في  األضخم  والصرح  لفلسطين  االقتصادية  المنارة 

تطبيق  في  به  يحتذى  الذي  المثال  المجموعة  كانت  تأسيسها  فمنذ 

قواعد الحوكمة، فكان عقد التأسيس والنظام الداخلي المرجعية األولى 

وأخذ  المستقبلية  الخطط  إلتباع  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  لمجلس 

القرارات االستراتيجية مع األخذ بعين االعتبار البنود المنصوص عليها 

في الوثيقتين. من جهة أخرى، سعت المجموعة عبر السنين للمحافظة 

والمساهمين  التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  بين  العالقة  على 

الدورية  واألخبار  العامة  الهيئة  اجتماعات  طريق  عن  العالقة  وأصحاب 

وااللتزام بقوانين اإلفصاح التزاما جمًا، وقد التزمت المجموعة بجميع 

التوجيهات والتوصيات والقرارات الصادرة من الجهات الرقابية والقانونية 

في فلسطين لتزيد من انتاجيتها وكفاءتها لتأخذ الخطوة اإلضافية في 

هذا المجال وتكون الشركة الرائدة بخدمة الجيل الفلسطيني القادم عن 

طريق تطوير ارتباطها بالمسؤولية االجتماعية ارتباطا وطيدا.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية56

تـــم تأســـيس هيئة ســـوق رأس المـــال بعد صدور قـــرار مجلس الوزراء الفلســـطيني اســـتنادًا إلـــى المادة رقـــم )2( من 
قانـــون هيئـــة ســـوق رأس المـــال رقـــم )13( لســـنة 2004، ومنـــذ تأسيســـها، تمتعـــت الهيئـــة بالشـــخصية االعتبارية 
واالســـتقالل المالـــي واإلداري واألهلية القانونية لمباشـــرة كافة األعمال والتصرفات التي تكفـــل لها تحقيق أغراضها. 
وتهـــدف الهيئـــة للتنظيـــم واالشـــراف والرقابة علـــى اداء كل من قطاعـــات األوراق الماليـــة والتأمين والرهـــن العقاري 
والتأجيـــر التمويلـــي في فلســـطين وتطويرها بما يحقق مبادئ الشـــفافية والعدالة والنزاهة وفقا ألفضل الممارســـات 
الدوليـــة، إضافـــة الى اصـــدار القرارات والتعاميم والتشـــريعات والرقابـــة الالزمة لتنظيم أعمال الســـوق المالي واصدار 
التراخيـــص وتنظيـــم ومتابعـــة االكتتاب العـــام او الثانـــوي او االدراج وغيره من األمـــور التي تتعلق بتغييـــر أي من بنود 

األنظمـــة الداخلية الخاصة بالشـــركات المســـاهمة العامة.

تـــم تأســـيس بورصة فلســـطين كشـــركة مســـاهمة خاصـــة بهـــدف تنظيـــم التـــداول فـــي األوراق المالية وخلـــق بيئة 
اســـتثمارية ســـليمة وسلسة الستقطاب االســـتثمار الفلسطيني الداخلي والخارجي وكذلك االســـتثمار األجنبي وليكون 
تحـــت ممارســـات اســـتثمارية مبنيـــة علـــى أســـس عالميـــة، وقد تم عقـــد أول جلســـة تداول فـــي عـــام 1997. وتعمل 
البورصـــة تحت إشـــراف ورقابة هيئة ســـوق رأس المال الفلســـطينية بحســـب قانـــون األوراق المالية رقم )12( لســـنة 
2004. وفـــي عـــام 2010، تـــم ادراج البورصة كشـــركة مســـاهمة عامـــة لاللتزام بقوانيـــن الشـــفافية والحوكمة ليكون 
المســـتثمر فـــي بورصة فلســـطين علـــى اطالع كامل بشـــتى أعمـــال البورصـــة والتزامهـــا بالقوانين العامـــة ومن أهم 
أهـــداف البورصـــة هـــو عكس صـــورة جيدة عن البيئة االســـتثمارية في فلســـطين وتقويـــة العالقات االســـتراتيجية مع 

البورصـــات والهيئـــات الماليـــة المحليـــة واإلقليميـــة والعالمية، لتكون فلســـطين جزء مـــن دائرة االســـتثمار العالمي.

وحيـــث أن المجموعـــة تســـعى بـــأن تكون الشـــركة األولى مـــن ناحية تطبيـــق كافة القوانيـــن والتشـــريعات المفروضة 
علـــى الشـــركات المســـاهمة العامـــة، فإنها تفخـــر بالتزامهـــا التزاما تاما بكافـــة ما هو مطلـــوب للتصريح عـــن أعمالها 
وأعمال شـــركاتها التابعة بشـــكل ربعي ونصف ســـنوي وســـنوي إضافة الـــى مواعيد وقرارات مجلـــس ادارتها والهيئات 
العامـــة وتـــداول المطلعيـــن واألمـــور الجوهرية الماليـــة واإلدارية وكل مـــا يطلبه قانـــون االفصاح بكافـــة الطرق التي 
يمكـــن أن تصـــل للمســـتثمرين فـــي داخل فلســـطين وخارجها، لتكـــون المجموعة المبـــادر األكبر لخلق بيئة اســـتثمارية 
شـــفافة وصريحة في فلســـطين، وبحســـب قانـــون اإلفصاح، يتم تســـليم هذه االفصاحـــات لهيئة ســـوق رأس المال 
والبورصـــة ويتـــم نشـــرها علـــى  الموقع االلكترونـــي للهيئة والبورصـــة والمجموعة إضافة الى نشـــر أهـــم االفصاحات 

فـــي أبرز الصحـــف اليومية.

هيئة سوق رأس المال

بورصة فلسطين

اإللتزام باإلفصاح

57
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إفصاحات قانونية

ف

ال يوجد على الشـــركة قضايـــا ذات قيمة مالية 
جوهريـــة وذلك حتى تاريخ 2018/12/31. 

تجـــدر اإلشـــارة الـــى ان هنـــاك مجموعـــة من 
القضايـــا المقامة مـــن وعلى الشـــركة اال انها 

ليســـت ذات قيـــم ماليـــة جوهرية.

اإلجراءات القانونية الرئيسية أو القضايا التي 
تكون الشركة طرفًا فيها

السيطرة على الشركة 

ملكية أقرباء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

اسم الطرف ذي العالقة الذي يكون مدينًا للمجموعة 
أو منتفعًا من أية ضمانة تزيد قيمتها عن خمسة آالف 

دينار أردني منذ بدء العام 2018

عقود وصفقات ألطراف ذات صلة

عالقات القرابة أو المصاهرة بين مجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية

توجـــد معامالت مـــع جهـــات ذات عالقة 
الماليـــة  البيانـــات  فـــي  تفصيلهـــا  تـــم 
المدققـــة مـــن خـــالل إيضـــاح رقـــم 34.

ال توجـــد أي جهـــة معينـــة تمتلـــك أغلبيـــة األوراق الماليـــة 
لشـــركة االتصـــاالت الفلســـطينية، أو لهـــا أغلبيـــة حقـــوق 
التصويـــت، أو لديهـــا القـــدرة علـــى تعييـــن أعضـــاء مجلس 
إدارة يمثلـــون أغلبيـــة فـــي اجتماعـــات مجلـــس اإلدارة، مع 
مراعـــاة مســـاهمة شـــركة فلســـطين للتنمية واالســـتثمار 
المســـاهمة المحدودة )باديكو( وشـــركة صندوق االستثمار 
الفلســـطيني كما تمت اإلشـــارة إليه في البند الذي يوضح 
المســـاهمين الذين تزيد نســـبة مســـاهمتهم عـــن 5% من 

المدرجة. األســـهم 

لـــم تعقد مجموعة االتصاالت الفلســـطينية أية مشـــاريع 
بالمعنـــى   2018 العـــام  خـــالل  ارتباطـــات  أو  عقـــودًا  أو 
المقصـــود أعـــاله، مـــع مراعـــاة االرتباطـــات ذات الطبيعة 
الفنية والتشـــغيلية ما بين شـــركات المجموعة والشركات 
الحليفـــة والتـــي تـــم اإلفصـــاح عنها مـــن خـــالل البيانات 

المدققة. الماليـــة 

تحـــرص مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية علـــى أن يتم 
اإلفصـــاح عـــن تداول المطلعيـــن من خـــالل إدارة عالقات 
المســـتثمرين وكذلـــك من خالل شـــركات الوســـاطة التي 
تديـــر عمليـــات التـــداول، التزامـــًا منهـــا بقانـــون اإلفصاح 

الساري.

ال توجـــد أي عالقـــة قرابـــة أو مصاهرة مـــن الدرجة األولى 
بيـــن أعضاء مجلـــس اإلدارة وموظفـــي اإلدارة التنفيذية.

ف

لـــم يتم إشـــهار إفالس أي عضو مجلـــس إدارة حالي، 
أو أيـــًا من موظفـــي اإلدارة التنفيذيـــة، كما لم تصدر 
أيـــة دعوى أو حكـــم بإدانة أي منهم بمـــا في ذلك أي 
قـــرار بمنـــع أي منهم من القيام بأعمـــال إدارية أو من 
ممارســـة نشـــاطات معينـــة، وذلك خالل الســـنوات 

الماضية. الخمس 

إشهار إفالس أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو 
اإلدارة التنفيذية 

عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

رواتب ومنافع أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية

بلغـــت رواتـــب ومنافـــع اإلدارة العليا للعـــام 2018 
مـــا مجموعـــه 1.85 مليـــون دينـــار أردنـــي كمنافع 
قصيـــرة األجـــل و 206 ألـــف دينـــار أردنـــي كمنافع 
طويلـــة األجـــل، هـــذا إلـــى جانـــب مبلـــغ 371 ألف 

دينـــارًا  أردنيـــًا كمنافـــع مجلس إدارة الشـــركة.

ال توجـــد أيـــة عقـــود عمـــل مبرمة بين المجموعـــة وأعضاء مجلـــس اإلدارة. أما بخصـــوص اإلدارة التنفيذيـــة، فإن عقود 
العمـــل الخاصـــة بالمـــدراء التنفيذييـــن غيـــر محددة المـــدة، كما أنها ال تنـــص على أي إعفـــاء أو تحديد للمســـؤولية، مع 

مراعـــاة أن الرئيـــس التنفيذي للمجموعـــة هو عضو مجلـــس إدارة حالي. 

المراكز القيادية التي يشغلها حاليًا أعضاء اإلدارة التنفيذية لدى أية شركة أخرى مدرجة في بورصة فلسطين 

اختالف البيانات المدققة عن البيانات األولية
ال يوجد اختالف بين البيانات المالية األولية والبيانات الختامية المدققة.  

أسماء الشركة المدرجةمكان العملالمنصب اإلدارياسم عضو اإلدارة التنفيذية

عمار العكر

سالمة خليل

معن ملحم

عبد المجيد ملحم

الرئيس التنفيذي

رئيس اإلدارة المالية

المدير العام

المدير العام

مجموعة
االتصاالت الفلسطينية

مجموعة
االتصاالت الفلسطينية

شركة االتصاالت
الفلسطينية (بالتل)

شركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية (جوال)

(PALTEL) شركة االتصاالت الفلسطينية
(PADICO) شركة فلسطين للتنمية واالستثمار
(PRICO) شركة فلسطين لالستثمار العقاري

(TNB) شركة البنك الوطني
(GMC) شركة المطاحن الذهبية

(PIIC) شركة فلسطين لإلستثمار الصناعي

(TNB) شركة البنك الوطني
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مجلس اإلدارة

دور ومهام مجلس االدارة

إن المهـــام األساســـية لمجلـــس إدارة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية تتلخص بوضع االســـتراتيجيات والخطط المســـتقبلية للمجموعة 
والتـــي تهـــدف أساســـا لزيادة عوائد مســـاهمين الشـــركة وزيادة كفـــاءة الخدمات المنبثقـــة من أعمـــال المجموعة وزيادة أرباحهـــا والحفاظ 
علـــى ديمومتهـــا واســـتدامتها والحفاظ علـــى األداء المتميز التي حققته المجموعة خـــالل العقدين المنصرمين، ويتعـــزز دور مجلس اإلدارة 
بمتابعـــة مـــدى تطبيق معاييـــر الحوكمة للمجموعة، خاصة أن المجلس يمثل باقي الشـــركاء والمســـاهمين في المجموعـــة وفقا لألحكام 

المتعـــارف عليهـــا، وتتمحور أعمـــال المجلس على ما يلـــي دون الحصر:

عضوية مجلس اإلدارة

يلـــزم عقد التأســـيس والنظام الداخلي والسياســـات الخاصة بالمجموعـــة على أال يقل عدد أعضاء مجلس اإلدارة عن خمســـة أعضاء وأن ال 
يزيـــد عـــن احدى عشـــر عضوا وذلك ألســـباب تناســـق عدد األعضاء مع تركيبـــة رأس المال، ويلـــزم النظام الداخلي أيضا علـــى أن يملك كل 
عضـــو مـــا ال يقل عن 30,000 ســـهم من أســـهم الشـــركة وفي حال انخفـــاض الملكية عن هذا العدد تســـقط العضويـــة تلقائيا، ويجب أن 
يملـــك عضـــو مجلـــس اإلدارة الخبرة والكفـــاءة المطلوبة من ناحية ماليـــة وقانونية وإدارية بحســـب المقومات التي تنـــص عليها القوانين 
المعتمـــدة لـــدى المجموعـــة، إضافـــة الـــى النزاهـــة والســـمعة الحســـنة لألعضاء والتـــي تتمثل فـــي عكس صـــورة المســـاهمين واإلدارة 
التنفيذيـــة والمجموعـــة ككل، ومـــن المهـــم أن يملـــك أعضـــاء مجلـــس اإلدارة الوقت الكافـــي لمتابعة أمـــور المجموعة وحضـــور معظم 
االجتماعـــات والتمتـــع بنظـــرة مســـتقبلية في عالم االتصاالت واالســـتثمار من اجل االســـتمرار بـــاألداء المتميز للمجموعـــة والحفاظ على 

الثقـــة التي أوالها المســـاهمون خالل الســـنوات المنصرمة.

 تحديد رسالة المجموعة وشركاتها، ووضع اإلستراتيجيات والقوانين التي تعمل على تحقيق وتطبيق األهداف والنتائج بمختلف 
أشكالها، مما يساهم في خدمة المجتمع المحلي وتوفير العوائد المجزية للمساهمين وغيرهم من أطراف المصلحة. كما يتحمل 

مجلس اإلدارة أيضا مسؤولية القيام بمراجعة دورية لهذه الرسالة والغايات للتأكد من فعاليتها ومالئمتها ومصداقيتها.

 دراسة وتقييم األوضاع المحيطة في بيئة األعمال، والبحث عن الفرص والمشاريع اإلستثمارية التي تحقق مصلحة المجموعة 
ومصلحة مساهميها.

التي تتعامل مع المجموعة   باإلضافة الى العديد من المهام األخرى التي تضمن تحقيق الشفافية والعدالة لجميع األطراف 
وشركاتها.

 إعتماد وإقرار نظام منح الحوافز، والمكافآت، والمزايا الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والموظفين العاملين 
في شركات المجموعة.

اإلطالع على البيانات والتقارير المالية والمصادقة عليها، باإلضافة الى إقرار الموازنة التقديرية ونتائج االعمال التي تم تحقيقها 
خالل العام المالي.

 تحديد مهام وصالحيات اإلدارة التنفيذية، ومتابعة وتقييم أدائها في تحقيق األهداف المالية والتشغيلية للمجموعة، والتحقق من 
مدى تطبيق السياسات والخطط واالستراتيجيات الموضوعة.

توفير الموارد الالزمة وتحديد األهداف الواقعية التي يمكن تحقيقها في هذا الصدد، بما يضمن تعزيز قدرة اإلدارة التفيذية على 
أداء مهامها وتحقيق النتائج المرجوة منها.

 مراجعة الصفقات مع األطراف ذوي العالقة، والصفقات الرئيسية والتأكد من توافقها مع معايير النزاهة واإلستقاللية.

اللجان المنبثقة عن مجلس االدارة

تتكـــون لجـــان مجلـــس اإلدارة مـــن أعضـــاء محددين مـــن المجلـــس يقومـــوا بالنيابة عنـــه بدراســـة ومراجعة نواحـــي معينة من 
أعمـــال المجموعـــة وأخـــذ القرارات أحيانـــا وذلك نتيجة خبرتهم الواســـعة فـــي هذا المجـــال، وينبثق عن مجلـــس االدارة لجنتين 
أساســـيتين وهما االســـتثمار والتدقيق الداخلي وتعود أهمية هـــذه اللجان أوال للحفاظ على اســـتدامة أعمال المجموعة وزيادة 
ربحيتهـــا عـــن طريق االســـتثمار بقطـــاع االتصـــاالت خاصة والقطاعـــات األخرى عامـــة لتطبيق قانـــون تنويع االســـتثمار، وثانيا 
للحفاظ على حوكمة الشـــركة وشـــفافيتها والتأكد من ســـير األعمال بدقـــة ونزاهة من قبل اإلدارة التنفيذيـــة وكافة الموظفين 
عـــن طريـــق تدقيق األعمـــال الداخلية للمجموعة وشـــركاتها التابعـــة، وعليه يكون أعضـــاء اللجان ومهامهم الرئيســـية كما يلي: 

مهام اللجنة

للمجموعـــة،  االســـتثمار  اســـتراتيجية  إعـــداد 
تنفيذهـــا. ومتابعـــة  ومراقبتهـــا، 

تقديـــم التوصيات لمجلـــس اإلدارة بخصوص 
الفـــرص االســـتثمارية للمجموعة.

تحديد السياسات االستثمارية المناسبة.

باســـتثمارات  المتعلقـــة  التقاريـــر  تقديـــم 
المجموعـــة إلـــى مجلـــس اإلدارة، ومنـــه إلـــى 

العامـــة. الهيئـــة 

مهام اللجنة

التدقيـــق  إدارة  بيـــن  وصـــل  كحلقـــة  العمـــل 
اإلدارة. ومجلـــس  المجموعـــة  فـــي  الداخلـــي 

اإلشـــراف على تطبيق السياســـات، والمعايير 
المحاســـبية، والتشغيلية.

ضمان عملية تقليل المخاطر على اإليرادات.

اإلشـــراف علـــى عمليـــة التدقيـــق الداخلي في 
المجموعـــة وفـــق المعاييـــر المتبعة.

المحافظـــة على اســـتقاللية التدقيـــق الداخلي 
وحياديته. المجموعـــة  في 

لجنة التدقيق الداخليلجنة االستثمار

أعضاء اللجنةأعضاء اللجنة

السيد طالل ناصر الدين "رئيس اللجنة"السيد يزيد المفتي "رئيس اللجنة"

السيد باسل عبد النبيالسيد سمير حليلة

السيد باسم عبد الحليمالسيد عمار العكر

السيد زاهي خوري
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اإلجتماع األول
2018/02/14

2018/10/162018/12/02

2018/03/26
اإلجتماع الثاني

2018/06/21
اإلجتماع الثالث

اإلجتماع الخامساإلجتماع الرابع
والسادس

اجتماعات مجلس اإلدارة

يقـــوم مجلـــس اإلدارة بعقـــد اجتماعـــات دورية تهدف لمناقشـــة آخر المســـتجدات المتعلقة بالشـــركة من إنجـــازات وأعمـــال وتقارير مالية 
وإداريـــة واســـتراتيجيات مســـتقبلية واألهـــداف الواجـــب تحقيقها واألنشـــطة التي تقـــوم بها المجموعـــة باإلضافة الى وضع السياســـات 
واإلجـــراءات ومتابعتهـــا ومراجعـــة أداء اإلدارة التنفيذيـــة وتقييم الوضـــع الراهن والمســـتقبلي للمجموعة، ويتم عقـــد االجتماع بطلب من 
رئيـــس مجلـــس اإلدارة أو بطلـــب ربـــع أعضـــاء المجلـــس علـــى األقل، بحيـــث أن ال يقـــل عـــدد االجتماعات الســـنوية عن ســـتة، ويتم عقد 
االجتمـــاع فـــي المـــكان الذي يحدده رئيس مجلـــس اإلدارة. ومن الجديـــر بالذكر وحرصا منها علـــى االلتزام بكافة قوانيـــن اإلفصاح وأصول 
النزاهـــة والشـــفافية؛ تقـــوم المجموعـــة باإلفصـــاح وإبـــالغ البورصـــة وهيئـــة ســـوق رأس المال الفلســـطينية عـــن موعد وجـــدول أعمال 
االجتمـــاع خـــالل فتـــرة اإلفصـــاح القانونية والحقا تقـــوم المجموعة بتزويد الجهـــات الرقابية ذاتها عـــن قرارات االجتمـــاع لتضمن التواصل 
العـــادل مـــع مســـاهميها. مـــن الجديـــر بالذكـــر أنه لم يتـــم عقـــد أي اجتماع طارئ خـــالل عـــام 2018 وذلك نتيجـــة عدم حـــدوث أي ظروف 

العام. اســـتثنائية خالل 

اجتماع الهيئة العامة العادي

تقـــوم مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية بعقد اجتماع الهيئـــة العامة مرة واحدة كل ســـنة على األقل، بحيث يتم دعوة كافة مســـاهمين 
الشـــركة لحضـــور االجتمـــاع وتتضمن هـــذه الدعوة جـــدول اعمال االجتمـــاع، باإلضافة الى ذلـــك، يتم اعـــالن تفاصيل االجتمـــاع الكترونيا 

وورقيـــا عبـــر موقـــع المجموعة والصحـــف المحلية وذلك قبل الموعـــد بفترة كافية لوصـــول المعلومة لكافة المســـاهمين.

وقـــد تـــم عقـــد اجتمـــاع الهيئـــة العامـــة الســـنوي للمجموعة في شـــهر آذار مـــن العـــام 2018 في مدينـــة رام اللـــه – فلســـطين، وقد تم 
اســـتخدام نظـــام التواصـــل المرئـــي مع المســـاهمين الموجوديـــن في قطاع غـــزة، وتم البدأ بجـــدول أعمال االجتماع رســـميا بعـــد أن قام 
الســـيد مراقـــب الشـــركات بإعـــالن اكتمال النصـــاب القانونـــي لالجتماع وطلب من رئيـــس مجلس اإلدارة تـــرأس الجلســـة، وكان لالجتماع 
وقـــع مهـــم على المســـاهمين حيـــث وافقت الهيئة العامـــة على توصية مجلـــس اإلدارة بتوزيع أربـــاح نقدية بما نســـبته 40% من القيمة 
االســـمية للســـهم، وقـــد تم ابراء ذمة أعضـــاء مجلس اإلدارة عن العام 2017 وتم انتخاب شـــركة ارنســـت ويونغ كمدقق حســـابات خارجي 

.2018 للعام 

مواعيد إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2018

اجتماع الهيئة العامة غير العادي

لم تعقد مجموعة االتصاالت الفلسطينية أي اجتماع هيئة عامة غير عادي منذ العام 2009.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 

يقتضـــي النظـــام الداخلـــي الخـــاص بمجموعة االتصاالت الفلســـطينية علـــى أال تتجاوز مدة خدمة مجلـــس اإلدارة عن أربع ســـنوات، وتتم 
عمليـــة انتخـــاب مجلـــس اإلدارة الجديـــد عـــن طريق تصويت ســـري ويشـــترط أن يمتلك كل مرشـــح ما ال يقـــل عن ثالثون ألف ســـهم من 
أســـهم شـــركة االتصاالت الفلســـطينية وأن يكون قد تجاوز عمر الواحد وعشـــرون عاما إضافة الى عدم انتخاب أي مرشـــح يشـــغل وظيفة 

عامة. 

تقييم أداء مجلس اإلدارة

تتمحـــور آليـــة تقييم أداء مجلـــس اإلدارة على ضرورة وجـــود الكفاءة والمهارات والخبـــرة والتنوع والقدرة على تســـيير أعمال المجموعة من 
ناحيـــة إداريـــة عليـــا والتأكد من قـــدرة المجلس على الحفـــاظ على أداء المجموعة واســـتدامتها وااللتـــزام بكافة بنود وخصائص الشـــفافية 
والحوكمـــة، وتـــؤدي نتائـــج التقييـــم الى تطويـــر أداء المجلـــس واألخذ بعيـــن االعتبار جميع مؤشـــرات األداء الرئيســـية، إضافـــة الى ذلك، 
تھـــدف عملیـــة التقییـــم الـــى التأكد من تغطیـــة جمیع األمـــور الجوھریة خالل الســـنة المالیة وتحدید األھـــداف االســـتراتیجیة للمجموعة، 

والــــتأكد من وجود انســـجام بين رؤيـــة المجموعة ورؤية أعضـــاء مجلس اإلدارة.
 

وتتـــم إجـــراءات التقييـــم ألعضـــاء مجلس اإلدارة تحت اشـــراف رئيس مجلـــس اإلدارة وذلك عن طريـــق لجان منبثقة أو أشـــخاص معينين، 
وتتضمـــن عمليـــة التقييـــم للمجلـــس التقييم الذاتـــي وتقييم أداء المجلـــس ككل، ومن أهم الطرق المســـتخدمة هي توزيع اســـتبيان على 
األعضـــاء ليقومـــوا باســـتيفائه دون اإلفصـــاح عـــن أســـمائهم بحيـــث يقوم شـــخص معين يتم تعيينـــه من قبـــل المجلس بتفريـــغ النتائج 
ومراجعتهـــا وتلخيصهـــا واســـتعراضها امـــام المجلس ليتم مناقشـــتها بشـــكل عام، إضافـــة الى ذلك، يتـــم تقييم أداء المجلـــس أيضا في 
اجتمـــاع الهيئـــة العامـــة الذي تعقده المجموعة ســـنويا بحضـــور جمهور المســـاهمين ومراقب الشـــركات وممثل هيئة ســـوق رأس المال 

وممثـــل البورصـــة وعليه يتم مناقشـــة أداء المجلـــس واإلدارة التنفيذيـــة والمجموعة ككل.
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أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

لقـــد قامـــت المجموعة بتوســـيع أعمالها بشـــكل كبير خالل األعـــوام الماضية، وقد تطلب هـــذا التطور والتعدد فـــي العمليات الى تطبيق 
أحـــدث أنظمـــة الضبـــط والرقابة الداخلية المعتمدة عالميا، والتي تهدف أساســـا الى تحســـين األداء التشـــغيلي وتوظيـــف الموارد المتاحة 
بقمـــة النزاهـــة والدقـــة للتأكد من اســـتغاللها بالشـــكل األصح، إضافة الـــى التأكد من مصداقيـــة ومالئمة المعلومات التـــي يتم توفيرها 

لجميـــع األطراف المعنية وذات العالقة بأنشـــطة المجموعة وســـير أعمالها في مجاالت األنشـــطة اإلداريـــة والتجارية والمالية.

وقـــد قامت مجموعة االتصاالت الفلســـطينية بتشـــكيل لجنة التدقيـــق الداخلي المنبثقة عـــن مجلس اإلدارة لتقوم بمتابعـــة أعمال دائرة 
التدقيـــق الداخلـــي فـــي المجموعة والتي تلتـــزم بتطبيق اإلطار المهني الدولي لممارســـة التدقيـــق الداخلـــي )IPPF( والمنبثق عن جمعية 
المدققيـــن الداخلييـــن )IIA(، حيـــث ينـــص هـــذا اإلطـــار على آلية عمـــل نظم الرقابـــة والتدقيـــق الداخلـــي والتوجيهات اإللزاميـــة واألحكام 

وقواعد الســـلوك المهني الواجـــب اتباعها.

تتمثل أهم إنجازات التدقيق الداخلي للعام 2018 فیما يلي:

عمل تقييم شامل للمخاطر الفنية الخاصة بالشبكات وتكنولوجيا
المعلومات لجميع شركات المجموعة ودوائرها الفنية والتقنية.

البدء بمشروع أتمتة جميع أعمال التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر بهدف الوصول الى مرحلة 
المراقبة اآللية المستمرة ألغلب العمليات في جميع شركات المجموعة.

القيام بتنفيذ أعمال التدقيق الداخلي وفقا لخطة التدقيق الداخلي المعتمدة، ومن أبرز مهام 
التدقيق التي تم العمل عليها خالل العام 2018: 

أنشطة الموازنة لجميع شركات المجموعة

أنشطة المشتريات لجميع شركات المجموعة

أنشطة مبيعات الشركات

أنشطة العناية بالزبائن لشركة حضارة

أنشطة التوظيف

األصول الثابتة

تنفيذ العديد من الخدمات االستشارية وفقا لمتطلبات اإلدارة التنفيذية.

قامـــت إدارة التدقيـــق الداخلـــي باتبـــاع منهجيـــة معتمـــدة ومبنيـــة على معاييـــر التدقيـــق الداخلـــي الدولية لتقييـــم فعالية أنظمـــة الرقابة 
الداخليـــة، وذلـــك مـــن خـــالل القيام بتقييـــم شـــامل للمخاطر، وتحديـــد المخاطـــر المرتفعة وإعطـــاء األولوية لهـــا. حيث يتم عمل دراســـة 
معمقـــة وفهـــم لســـير العمليـــات المرتبطة بهـــذه المخاطـــر وفهم لإلجـــراءات الرقابيـــة المطبقة للســـيطرة على هـــذه المخاطـــر، ثم يتم 
تحديـــد اجـــراءات التدقيـــق وبرنامج العمل بنـــاء على خصائص االجراء الرقابي وشـــدة الخطر، حيـــث يتم الفحص من خالل أدوات ووســـائل 
التدقيـــق المختلفـــة )فحص تفصيلـــي لعينة من المعامالت، اســـتبيانات التقييم الذاتي، عمل تحليل شـــامل للمعلومات، وعمل مقارنات 
معياريـــة مـــع أفضـــل الممارســـات العالمية(. ثم يتم تحديـــد أوجه القصور والتحســـينات والتوصيـــات المقترحة من قبـــل التدقيق الداخلي 

وعمـــل جدول زمنـــي لتطبيق هـــذه التوصيات من قبـــل اإلدارة.

وقـــد قامـــت دائرة التدقيـــق الداخلي بتقييم أنظمـــة الرقابة الداخلية للمجموعة وشـــركاتها التابعـــة، ولم يتم العثور علـــى أي نقاط ضعف 
جوهريـــة التـــي مـــن شـــأنها التأثيـــر على أعمـــال أو نتائـــج المجموعة، ولم يتـــم إيجاد أو اكتشـــاف أي قصـــور أو ضعف أو خلـــل في أنظمة 
الضبـــط والرقابـــة الداخليـــة ألنشـــطة المجموعة والتـــي قامت دائـــرة التدقيق الداخلـــي بمراجعتها، علمـــا أن الدائرة قامـــت بتقديم بعض 
التوصيـــات لتحســـين وتطويـــر بعـــض األنظمـــة الرقابيـــة المتعلقة بالنشـــاطات التشـــغيلية واإلداريـــة، وقد قامـــت الدوائـــر بتطبيق هذه 

التوصيـــات فـــور إعالمهم بها.



6667 مجموعة االتصاالت الفلسطينيةالتقرير السنوي - 2018

المستثمرون وسهم بالتل

إدارة عالقات المستثمرين

إن مســـاهمين مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية هـــم ركيزة 
نجـــاح وديمومـــة هذه المؤسســـة الرفيعـــة، فقد أولـــوا ثقتهم 
بعملياتهـــا ورؤيتها وطبيعة عملها على مدار الســـنين الماضية، 
وحيـــث أن المجموعـــة تحرص علـــى إبقاء جســـر التواصل ممتد 
بيـــن اإلدارة والمســـاهمين، فإنهـــا تســـعى دائمـــا وعـــن طريق 
دائـــرة عالقـــات المســـتثمرين فيهـــا بتزويـــد كافـــة المعلومات 
أو  أخبـــار  وأي  المســـتقبلية  والمخططـــات  واإلداريـــة  الماليـــة 
أمـــور جوهريـــة والتي قـــد تؤثر على الشـــركة أو ســـهمها وذلك 
للمســـاهمين الحالييـــن والمحتملين. إضافة الى ذلك، تســـعى 
المجموعة جاهدا الى وضع اســـتراتيجيات تهـــدف الى الوصول 
علـــى  والحفـــاظ  المســـتقبلية  المجموعـــة  مخططـــات  الـــى 
التواصـــل المتنـــوع والمتين مـــع كافة المســـاهمين ايمانا منها 
بـــأن هذه االســـتراتيجيات ســـتقوي قاعدة مســـاهمين الشـــركة 
وســـتقوم بجـــذب رأس المـــال األجنبي الـــى فلســـطين، وعليه 
زيـــادة الثقـــة بالبيئة االســـتثمارية في بورصة فلســـطين خاصة 
والبيئـــة االســـتثمارية الفلســـطينية عامـــة، وبالتالـــي، ســـتزيد 

نســـب التـــداول والســـيولة على ســـهم بالتـــل والبورصة. 

تقـــوم دائـــرة عالقات المســـتثمرين فـــي مجموعـــة االتصاالت 
الفلســـطينية بتطبيـــق أعلى معاييـــر التواصل مع مســـتثمريها، 
وتســـتخدم العديـــد مـــن أدوات نشـــر المعلومـــات واالتصـــال 
والمتابعة لتضمن وصول المعلومة لمســـاهميها بأســـرع وقت 
ممكن وبالدقة المطلوبة، فإنها ترى بأن مشـــاركة االستراتيجية 
العامة للشـــركة إضافة الى نشـــر األداء المالـــي واإلداري الحالي 
والمتوقـــع للمجموعـــة هـــو مـــن أســـس الحفـــاظ علـــى قاعدة 
مســـاهمين قويـــة ومتينـــة، وتحـــرص المجموعـــة أيضـــا علـــى 
توضيح سياســـة توزيـــع األرباح وربحية الســـهم وتوضيح كل ما 

يلزم بهـــذا الخصـــوص باجتماعات الهيئـــات العامة.

ويتم حفـــظ كافة بيانات المســـاهمين وأرصدتهـــم ومعلومات 
يقـــوم  بالدائـــرة  خـــاص  آلـــي  نظـــام  علـــى  معهـــم  التواصـــل 
الموظفيـــن باســـتخدامه لتحديـــث البيانـــات الموجـــودة عليـــه 
والتأكـــد مـــن دقتهـــا وصحتهـــا واســـتخدامها عند الحاجـــة اليها، 
ويقـــوم الموظفيـــن العاملين فـــي دائرة عالقات المســـتثمرين 
كافـــة  علـــى  للـــرد  مباشـــرة  المســـاهمين  مـــع  بالتواصـــل 
بياناتهـــم وتســـليم  استفســـاراتهم ومســـاعدتهم بمـــا يخـــص 
أرباحهـــم وغيـــره مـــن الخدمـــات المطلوبة من أجـــل ضمان ثقة 
المســـاهم، ومن هذا األســـاس تلتزم المجموعـــة بتطبيق كافة 
القوانيـــن والسياســـات واإلجراءات المطروحـــة من قبل الجهات 
الرقابيـــة والتنظيميـــة للحفـــاظ علـــى عالقـــة المســـاهمين مع 

المجموعـــة.

شكل وآلية التواصل مع المساهمين

تقـــوم المجموعـــة بتكريـــس كافـــة المـــوارد واألدوات المتاحـــة 
فـــي عالـــم التواصل مـــع المســـاهمين من أجل ضمـــان إيصال 
المعلومة بشـــكل حقيقي وصادق وســـلس لكافة المساهمين 
دون التفريق بين كبار المســـاهمين وصغارهم أو المؤسســـات 
واألفراد، وعليه تقوم المجموعة باســـتخدام الوســـائل المقروءة 
والمســـموعة والمرئية وطرق النشـــر الورقية والرقمية إليصال 
دعواتهـــا وتقاريرهـــا الدوريـــة واســـتراتيجيتها المســـتقبلية وأي 
مـــن األمـــور الجوهريـــة التي تحدث خـــالل الســـنة المالية، ويتم 
تحديـــث الموقـــع االلكترونـــي للمجموعـــة بشـــكل دائـــم وذلك 
لضمـــان وجـــود آخـــر المســـتجدات عليـــه وكافـــة المعلومـــات 
التـــي يحتاجهـــا المســـتثمر وأصحـــاب العالقـــة مـــع المجموعة 
ابتـــداء مـــن البیانات المالية والتقارير اإلدارية وأداء ســـعر ســـهم 
بالتـــل والبیانـــات التاريخيـــة والتقاريـــر الســـنوية ومعلومات عن 

المجموعـــة وشـــركاتها التابعة وخدماتهـــا المجتمعية.

وقـــد قامـــت دائرة المســـتثمرين عبر الســـنوات الســـابقة بجمع 
بیانـــات حـــول المســـاهمين تتضمـــن المعلومـــات األساســـية 
والبنكيـــة ومعلومات التواصل لتحديـــث قاعدة البیانات الخاصة 
بالمجموعـــة وتحديثهـــا علـــى نظام المســـاهمين والـــذي يحوي 
كافـــة المعلومات المتعلقـــة ويقوم بحفـــظ المعلومات تلقائيا 
والحفـــاظ عليها بشـــكل ســـري للغاية مع ضمان عـــدم احتمالية 
خســـارة أي مـــن المعلومـــات الموجـــودة فيـــه، وقـــد أثـــر هـــذا 
التحديـــث إيجابـــا على ســـرعة وآلیـــة توزيع األرباح للمســـاهمين 
والوصـــول الى المســـاهمين الذيـــن يملكون أرباح عن ســـنوات 

ســـابقة ولم يقوموا باســـتالمها.

ويعـــد اجتمـــاع الهيئة العامـــة والتي تقـــوم دائرة المســـتثمرين 
في المجموعة بالتنســـيق لـــه وتحضيره بأعلى مســـتوى ليكون 
المنبر األساســـي والمنصة األقوى للتواصل بين المســـاهمين 
ومجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية لمناقشـــة شـــتى أمور العمل 
والســـماع الى رؤية المساهمين المســـتقبلية وتوقعاتهم ألداء 

الشـــركة الحالـــي والمحتمل في الســـنوات القادمة. 

التقارير واالفصاحات الموجهة للمساهمين

تـــدرك مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية أن اإلفصـــاح عـــن 
المعلومـــات الجوهريـــة والتقاريـــر المالية هو ركن أساســـي من 
أركان الشـــفافية والتواصـــل الدائـــم والصـــادق بيـــن المجموعة 
ومســـاهميها وذلـــك مـــن أجل توضيـــح كافة األمـــور المتعلقة 
بأعمـــال المجموعـــة بشـــكل واضـــح وغيـــر مضلـــل، وتحـــرص 
المجموعـــة أيضـــا علـــى اعـــداد هـــذه االفصاحـــات وايصالهـــا 
لجمهـــور المســـاهمين والمؤسســـات الرقابيـــة ضمـــن الفتـــرة 

القانونيـــة المســـموح بهـــا التزامـــا منهـــا بأحـــكام القانون.

إضافـــة إلـــى ذلك، تقـــوم المجموعـــة على اعداد شـــرائح عرض 
وتقاريـــر تحليليـــة وتوضيحات علـــى البیانات الماليـــة والقرارات 
اإلداريـــة بمـــا فيهـــا قـــرارات مجلـــس اإلدارة ونتائـــج وتوصيات 
الهيئـــة العامة وذلـــك في نشـــرات محددة تصدر علـــى الموقع 
االلكترونـــي للشـــركة وموقـــع البورصـــة وشـــتى ســـبل اإلعالن 
المتوفـــرة، لتســـاهم المجموعـــة بمســـاعدة المســـاهمين على 
اتخـــاذ القرار االســـتثماري الســـليم والتعرف على اســـتراتيجيات 
المجموعـــة وســـبل اســـتخدامها للمـــوارد واألداء المســـتقبلي 
بنـــاء على دراســـات محلية وإقليميـــة ومقارنات مـــع أداء قطاع 

االتصـــاالت فـــي المنطقة.

التعاون مع الجهات الرقابية وشركات الوساطة

 تحـــرص مجموعة االتصاالت على التواصـــل الدائم مع الجهات 
الرقابيـــة والتنظيميـــة لتبقـــى علـــى اطـــالع على آخـــر التطورات 
بخصـــوص التواصل مـــع المســـاهمين واالفصاح عـــن بياناتها 
واالعـــالن عـــن مواعيـــد اجتماعاتهـــا والقـــرارات الصـــادرة عنهـــا 
لكـــي تزيد من مســـتوى الجـــودة والســـرعة والنزاهة فـــي البيئة 

االســـتثمارية في فلســـطين.

إضافـــة الى ذلـــك، تســـعى مجموعة االتصـــاالت دائمـــا بإبقاء 
فيهـــا  المســـتثمرين  عالقـــات  دائـــرة  بيـــن  الدائـــم  التواصـــل 
وشـــركات الوســـاطة األعضـــاء فـــي فلســـطين، وذلـــك بهدف 
إيصـــال المعلومـــة الواضحـــة والصريحـــة الـــى هذه الشـــركات 
والتـــي مـــن خاللها يمكن أن يتم إيصال األخبار بشـــكل أســـلس 
لجمهـــور المســـاهمين، وعـــادة ما تكـــون هـــذه المعلومات عن 
مواعيـــد اجتماعات مجلـــس اإلدارة والهيئات العامـــة والقرارات 
الناجمـــة عنهـــا، وتقـــوم المجموعة أيضـــا بعقـــد اجتماعات بين 
الفتـــرة واألخـــرى الطـــالع هـــذه الشـــركات علـــى األداء المالـــي 
واإلداري للمجموعـــة عـــن طريق شـــرائح عرض وتقاريـــر تحليلية 

يتـــم اســـتعراضها أمـــام إدارة هذه الشـــركات.

استراتيجية إدارة عالقات المستثمرين

بتحديـــث  الفلســـطينية  االتصـــاالت  مجموعـــة  تقـــوم 
االســـتراتيجيات الخاصـــة بتعاملهـــا مـــع المســـاهمين وخطـــط 
التواصـــل بشـــكل دائم ومناقشـــة مـــدى فاعلية وجـــدوى هذه 
العالقـــة وطـــرق التطويـــر عليهـــا وتحديثهـــا وتطبيـــق آخر نظم 
التكنولوجيـــا لزيـــادة دقتهـــا وتســـريع عملياتهـــا. وتســـعى دائرة 
االســـتثمار بشـــكل دائم لتحســـين العالقة مع جميـــع األطراف 
التـــي تتعامل بـــاألوراق الماليـــة والتي لها صلة بأي شـــكل من 
األشـــكال باالســـتثمار فـــي البورصـــة لتكـــون على اطـــالع دائم 
وذلك لالطالع على مســـتجدات القطاع وربط آخر المســـتجدات 
مـــع مســـاهميها وتحديـــث بياناتهـــم وااللتـــزام بالقوانيـــن التي 
تحمـــي أموالهـــم  والحفاظ علـــى الثقة التي أولوهـــا للمجموعة 

علـــى مـــدار العقديـــن المنصرمين.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
هي عضو في منظمة عالقات المستثمرين

– الشرق األوسط
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سهم بالتل

قامـــت شـــركة االتصـــاالت الفلســـطينية )بالتـــل( بإدراج أســـهمها في بورصة فلســـطين في عـــام 1997 برأس مـــال بلغ 33 مليـــون دينار 
أردنـــي، ومنذ تأسيســـها ســـعت المجموعـــة الى تعزيز كفاءتهـــا المالية وتوســـيع عملياتها وتعزيز اســـتثماراتها، بحيث تم زيـــادة رأس المال 
الـــى 45 مليـــون دينـــار في عام 1998، وتمت زيادته بنســـبة 50% فـــي عام 1999 ليصبـــح 67.5 مليون دينار، وقامـــت الهيئة العامة في 
عامـــي 2005 و 2006 بالموافقـــة علـــى زيادة رأس المال بقيمة 50% و 30% على التوالي ليصبـــح رأس المال 101.25 مليون دينار ومن 

ثـــم 131.625 مليـــون دينـــار، ولم يطـــرأ أي تغيير على األســـهم المدرجة أو رأس المال منـــذ ذلك الحين.

يتميـــز ســـهم بالتـــل بإدراجـــه ضمـــن الســـوق األولى فـــي بورصة فلســـطين بحســـب نظـــام االدراج، ويعود ذلك الـــى معايير عدة تشـــكل 
مجتمعـــه باقـــة من تطبيق أســـس الحوكمة والكفاءة والمكانة المالية للشـــركات األعضاء والتي تجعل من الشـــركة أهـــال بأن تكون ضمن 
الســـوق األولـــى، ويعتمـــد هـــذا االجراء علـــى معايير أهمها حجم رأس المال، نشـــاط التداول على الســـهم، نســـبة األســـهم الحرة ونســـبة 

صافـــي حقوق الملكيـــة الى رأس المـــال المدفوع.

مؤشرات أداء السهم
أداء سهم بالتل بالنسبة لبورصة فلسطين خالل العام 2018

عدد األسهم المتداولة (سهمًا)

185,071,060
بورصة فلسطين

7,882,791
سهم بالتل

األسهم المتداولة من إجمالي البورصة  %4.3

قيمة األسهم المتداولة (دوالر أمريكي) 

353,476,020
بورصة فلسطين

49,223,183
سهم بالتل

قيمة التداول من إجمالي البورصة  %13.9

عدد الصفقات المنفذة (صفقة)

35,030
بورصة فلسطين

4,443
سهم بالتل

األسهم المتداولة من إجمالي البورصة  %12.7

ملخص سعر سهم بالتل

2017نشاط التداول على سهم بالتل 2018
7,882,791

49,223,183

4,443

%5.99

242

802,002,687

%48.52

8,324

32,574

12,764,847

85,716,642

6,028

%9.70

242

850,271,367

%47.62

8,300

52,747

عدد األسهم المتداولة (سهمًا)

قيمة األسهم المتداولة (دوالر أمريكي)

عدد الصفقات المنفذة (صفقة)

معدل دوران السهم 

عدد الجلسات التي تم فيها تداول سهم بالتل

القيمة السوقية للشركة (دوالر أمريكي)

نسبة التداول الحر 

عدد المساهمين الكلي 

متوسط حجم التداول اليومي (سهم)

”دينار أردني“أعلى سعر تداول

4.855.19
20182017

”دينار أردني“أدنى سعر تداول

4.214.46
20182017

4.575.00

”دينار أردني“سعر االفتتاح

20182017
4.324.58

”دينار أردني“سعر اإلغالق

20182017
4.98
2016
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أسعار اإلغالق وأحجام التداول خالل السنوات الخمسة اآلخيرة

القيمة السوقية لسهم بالتل

بلغت القيمة الســـوقية لســـهم بالتل نهاية العام 2018 ما نســـبته 21.5 % من إجمالي القيمة الســـوقية لجميع الشـــركات المدرجة في 
بورصـــة فلســـطين، ليحتل بذلك المركـــز األول ويتصدر قائمة الشـــركات األعلى من حيث القيمة الســـوقية في البورصة. 

القيمة السوقية لسهم بالتل كما بتاريخ 2018/12/31

3,734,921,019

802,002,687
القيمة السوقية لسهم بالتل (دوالر أمريكي)

النسبة من إجمالي البورصة  %21.5

القيمة السوقية اإلجمالية
لبورصة فلسطين (دوالر أمريكي)

2018
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5.70 5.55
4.98 4.58

4.32

متوسط حجم التداول اليومي خالل الخمس سنوات األخيرة: 42,101 سهم

نسب مرتبطة بالقيمة السوقية لسهم بالتل كما بتاريخ 2018/12/31

المساهمون وحملة األسهم

يتـــوزع رأس مـــال بالتـــل والبالغ 131,625,000 ســـهم بقيمة اســـمية دينار أردني واحد على 8,324 مســـاهما كما في نهايـــة العام 2018، 
ويمثـــل حملـــة ســـهم بالتـــل ما نســـبته 11.8%مـــن إجمالي عدد المســـاهمين فـــي بورصة فلســـطين، وقد وصلت نســـبة التـــداول الحر 
علـــى الســـهم نســـبة 48.52% مـــع نهاية عام 2018. ويمتلك مســـاهمين اثنين نســـبة 5% فأكثر مـــن اجمالي األســـهم المصدرة، وهما 
شـــركة فلســـطين للتنميـــة واالســـتثمار )باديكو( والتي كانت أحد مؤسســـي االتصاالت الفلســـطينية فـــي العام 1995، وشـــركة صندوق 

االســـتثمار الفلسطيني.

حملة األسهم الذين تزيد نسبة ملكيتهم عن 5% من رأس مال الشركة

1.21.1

”P/BV“القيمة السوقية إلى القيمة الدفترية

20182017
8.58.5

”P/E“مكرر الربحية

20182017

عدد األسهم المملوكة

كما في تاريخ
2018/12/31

كما في تاريخ
2017/12/31

كما في تاريخ
2018/12/31

كما في تاريخ
2017/12/31

شركة فلسطين للتنمية
واالستثمار المحدودة (باديكو)

شركة صندوق االستثمار
 الفلسطيني وشركاتها التابعة

اسم المساهم
النسبة من رأس المال

40,321,343

9,283,123

40,321,343

10,550,209

%30.63

%7.05

%30.63

%8.02

عدد األوراق المالية الحرة كما بتاريخ 2018/12/31

131,625,000

63,862,587
عدد األوراق المالية الحرة 

نسبة التداول الحر %48.5

المجموع الكلي لألوراق
المالية المصدرة 
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أعداد ونسب سهم بالتل حسب تصنيف حملة األسهم كما بتاريخ 2018/12/31

توزيع االستثمارات المحلية واألجنبية كما بتاريخ 2018/12/31

نسبة
األسهم
نسبة
األسهم

11,257,241 أفراد أجانب    

33,657,144 شركات محلية    

58,890,072 شركات أجنبية    

%44.7

%25.6

%21.1

%8.6
27,820,543 أفراد محليين    

نسبة
المساهمين

نسبة
المساهمين

7,699 أفراد محليين    

515 أفراد اجانب     

67 شركات محلية    

43 شركات أجنبية    

%92.5

%6.2

%0.8

%0.5

أعداد األسهم حسب الجهة المودع لديها كما بتاريخ 2018/12/31

131,625,000

112,363,393 أسهم تحت سيطرة الوسطاء

19,261,607 أسهم خارج سيطرة الوسطاء

مجموع األسهم 

%14.6%85.4

األرباح الموزعة

وافقـــت وأقـــرت الهيئـــة العامـــة لالتصـــاالت الفلســـطينية والتي عقـــدت اجتماعهـــا الحادي والعشـــرين لالتصـــاالت الفلســـطينية بتاريخ 
2018/03/26 علـــى توصيـــة مجلـــس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على المســـاهمين عن العام 2017 بقيمة 0.40 دينار أردني للســـهم الواحد 
)40% مـــن القيمة االســـمية للســـهم(، حيث بلغ مجمـــوع التوزيعات النقديـــة حوالي 52.65 مليـــون دينار أردني، وقد باشـــرت المجموعة 

بالتوزيع على المســـاهمين بتاريـــخ 2018/05/24.

كمـــا أوصـــى مجلـــس االدارة في اجتماعه المنعقد بتاريـــخ 2019/02/11 إلى الهيئة العامة التي ســـتعقد بتاريـــخ 2019/03/26 توزيع أرباح 
نقديـــة على المســـاهمين بواقع 0.40 دينار أردني للســـهم الواحد )40% من القيمة االســـمية للســـهم( وذلـــك عن العام 2018.

اجتماع الهيئة العامة الواحد والعشرين المنعقد خالل العام 2018

نسب مرتبطة بالسهم

تاريخ إصدار توصية
مجلس اإلدارة للتوزيع

2018/02/142018/03/262018/05/24

تاريخ اتخاذ الهيئة
 العامة قرار التوزيع

تاريخ بدء
التوزيع النقدي

%9.3%8.7%8.0

العائد النقدي لكل سهم عادي

%8.1%7.9

20182017201620152014

0.510.540.61

نصيب السهم من األرباح ”دينار أردني“

0.630.65

20182017201620152014

0.400.400.40

التوزيعات النقدية للسهم الواحد ”دينار أردني“

0.450.45

20182017201620152014

%78%75%66

نسبة توزيع أرباح األسهم

%71%70

20182017201620152014

التوزيعات النقدية عن السنة المالية 2018 هي التوزيعات المقترحة من قبل مجلس اإلدارة
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أداء سهم بالتل ومؤشر القدس خالل العام 2018

سهم بالتل مقارنة مع جميع الشركات المدرجة في بورصة فلسطين

الترتيب من حيث القيمة
السوقية كما بنهاية العام 2018

الترتيب من حيث قيمة األرباح
النقدية الموزعة عن العام 2017

الترتيب من حيث قيمة التداول
في العام 2018

الترتيب من حيث عدد المساهمين
 كما بنهاية العام 2018
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مساهمة مجموعة االتصاالت
في المجتمع الفلسطيني

تســـتمر مســـيرة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية منذ العـــام 2005 بتطويرهـــا للبرامج التنمويـــة والمجتمعية 
المســـتدامة الراسخة، ضمن اســـتراتيجيتها وخططها الســـنوية، وبالتعاون مع ذوي العالقة من كافة القطاعات، 

لتحقيـــق هدف المجموعة المجتمعي األســـمى، واالرتقاء بحياة شـــعبنا الفلســـطيني.
 

وقـــد واصلـــت المجموعة جهودها الحثيثـــة في العام 2018 ضمـــن التوجه المجتمعي التنمـــوي المنظم، من خالل 
برامجها التي تســـتهدف القطاعات الحيوية الهامة، إضافة إلى الفئات المهمشـــة وذلك بما يتالءم مع االحتياجات، 

وتشـــمل هذه القطاعات: التعليم وتكنولوجيا المعلومات والقطاع التنمـــوي والصحي وذوي اإلعاقة.
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التعليم

ايمانـــا منهـــا بـــأن التعليـــم هـــو "صناعة الفلســـطينيين" تعمـــل مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية على دعم قطـــاع التعليـــم بمختلف 
مســـتوياته كجـــزء مـــن إيمانها بـــأن التعليم مكون أســـاس من مكونات عملية التنمية الشـــاملة والمســـتدامة. وانطالقا مـــن هذا اإليمان، 
واصلـــت مجموعـــة االتصـــاالت تقديم برنامـــج المنح الجامعيـــة والمهنية األمر الذي يؤســـس الى جيل من الشـــباب قادر علـــى بناء وطن 

متين قـــوي بأبنائه.

قامـــت مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية خالل العام 2018 بتقديـــم 550 منحة جديدة ليصـــل عدد الطلبة المســـتفيدين من المنح منذ 
انطـــالق البرنامـــج الى 4800 طالـــب وطالبة من ضمنها 86 منحة للطـــالب األيتام في دور االيواء، إضافة الى 56 منحة لألشـــخاص ذوي 
االعاقـــة، وقـــد اعتمدت مجموعة االتصاالت الفلســـطينية معاييـــر محددة ومتفق عليها مـــع وزارة التربية والتعليم العالـــي أهمها الحفاظ 

على مســـتوى التفوق األكاديمي والوضع االقتصادي ونوع التخصص للمســـتفيدين والمســـتفيدات. 

كمـــا انضـــم الطلبـــة الخريجون الى رابطة خريجـــي مجموعة االتصاالت الفلســـطينية ليصل العدد الكلي لمنتســـبي الرابطة إلى 498 عضوا 
بعـــد انضمـــام 152 خريجـــا جديدا للرابطة مـــع نهاية العام الدراســـي 2017-2018 وينعكس هـــذا التنامي في أعداد الخريجين والمنتســـبين 
للرابطـــة علـــى تطويـــر برنامج من طالب لطالـــب الذي يقوم الخريجون والمســـتفيدون من المنـــح الجامعية من خالله بتعليـــم طلبة آخرين 
ســـواء مـــن خـــالل تقديـــم دروس التقويـــة لطلبة المدراس أو المســـاهمة فـــي تعليم طلبـــة جامعيين بعد حصـــول منتســـبي الرابطة على 

فرص عمل مناســـبة تمكنهم من مســـاعدة غيرهم مـــن الطلبة.

الهـــدف االســـتراتيجي: تحســـين التحـــاق الطلبـــة بالجامعات والمعاهـــد المهنية فـــي تخصصات مطلوبة لســـوق العمل وتعزيز اســـتخدام 
وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة في التعليم المدرســـي

المدخالت

مشاريع مجتمعية في قطاع التعليم  برنامج إيفاد    برنامج المنح الجامعية والمهنية     

النتائج والمخرجات

Code for Palestine ملخص ألهم النتائج والمؤشرات في برنامج

وصـــل عـــدد الطلبـــة المســـتفيدين من المنح منـــذ انطالق البرنامـــج الى 4800 طالـــب وطالبة مـــن ضمنها 86 منحة للطـــالب األيتام 

فـــي دور االيـــواء، إضافة الـــى 56 منحة لألشـــخاص ذوي االعاقة

وصـــل العـــدد الكلـــي لمنتســـبي رابطة خريجي مجموعـــة االتصاالت إلـــى 498 عضوا بعد انضمـــام 152 خريجا جديـــدا للرابطة مع نهاية 

2017-2018 الدراسي  العام 

بلغ عدد خريجي منحة مجموعة االتصاالت 592 طالبة وطالبا في التخصصات المختلفة

بلغت نسبة اإلناث المستفيدات من المنحة 57% في حين بلغت نسبة الذكور المستفيدين %43

77
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الزيادة في أعداد الطالب المستفيدين من منح مجموعة االتصاالت حسب السنوات تراكميًا

215106615391994247429403331379042504800

2009201020112012201320142015201620172018

نسب الطالب الحاصلين على المنح حسب التخصصات 

نسب الطالب حسب الجنس

التخصص

النسبة

طب

%13%24%12%14%0%2%24%4

الهندسة
وتنكولوجيا
المعلومات

االدارة
واالقتصاد

التمريض
التربيةالعلوموالزراعة

الخاصة
الفنون
الجميلة

التعليم
المهني

%43%57

592 طالبة وطالب تخرج من منحة مجموعة االتصاالت موزعين على التخصصات التالية 
التخصص

عدد الخريجين

طب

91147131311633398735

االدارةهندسة
تربيةITتمريضعلومواالقتصاد

خاصة
تخصصات

تخصصاتزراعةاخرى
مهنية

 قاسم بشارات
خريج منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية 

حصلـــت علـــى منحـــة مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية عـــام 2014 
لدراســـة تخصـــص الهندســـة المدنيـــة فـــي جامعـــة النجـــاح الوطنيـــة – 
نابلـــس. المنحـــة ســـاعدتني فـــي تأميـــن األقســـاط الجامعيـــة وكذلـــك 
أعطتنـــي دافـــع قـــوي ألحافـــظ علـــى تفوقي الدراســـي ألن أحد شـــروط 
المنحـــة حصـــول الطالب علـــى تقدير جيد جـــدًا فأعلى فـــي الجامعة. وأنا 
اليـــوم -بعد أربع ســـنوات من اســـتمرارية حصولي علـــى المنحة-تخرجت 
مـــن الجامعـــة بدرجة االمتياز وأعمل كمســـاعد بحث وتدريس في قســـم 

الهندســـة المدنيـــة في جامعـــة النجـــاح الوطنية

لقـــد حصلت على منحة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية بعد حصولي 
علـــى معـــدل متفوق فـــي امتحانـــات الثانويـــة العامة عـــام 2014، كنت 
قـــد ُقبلـــت في جامعـــة بيرزيت فـــي كليـــة التمريض والصيدلـــة والمهن 
ـــل لسلســـلة االفراح  الصحيـــة، وجـــاء خبر حصولـــي علـــى المنحة كمكمِّ
والشـــعور بالنجاح، وانني قد حققت شـــيئًا ليســـاعدني في تحقيق حلمي 
واكمـــال دراســـتي، وتخفيـــف االعباء الماديـــة العالية للدراســـة الجامعية 
علـــى اهلـــي، الذيـــن طالما قدمـــوا الدعـــم الالمتناهي. وبفضـــل العمل 
الجـــاد والمجتهـــد، كنـــت قادرة علـــى تجديـــد المنحة طيلة فترة دراســـتي 
والتخـــّرج  عـــام 2018 بدرجة شـــرف، والحصول على وظيفة في ســـوق 
العمـــل الفلســـطيني، تجعلني قـــادرة على تحقيق ذاتي مـــن خالل خدمة 

مجتمعي

اعلنـــت مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية عـــن منـــح للخريجيـــن لعام 
2013 لمـــن يزيـــد معدلهـــم عـــن 85 وكانت فرصـــة ممتازة لكـــي أتقدم 
لهـــا للتخفيف من االعباء المالية الدراســـية ومســـاعدة االهـــل وبالفعل 
حصلـــت على هـــذه المنحة وعلـــى مدار اربع ســـنوات كنـــت حاصل على 
هـــذه المنحـــة نتيجـــة لتفوقـــي األكاديمي فـــي الجامعة وبعدمـــا انهيت 
الدراســـة كأي خريـــج نبحـــث عـــن وظائـــف وبالفعـــل قدمـــت المتحـــان 
التوظيـــف لـــدى وزارة التربيـــة والتعليـــم وبفضـــل اللـــه حصلـــت علـــى 

المناســـبة الوظيفة 

 براء رياض مصلح
 خريجة منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 عماد زريقات
 خريج منحة مجموعة االتصاالت الفلسطينية



واصلـــت مجموعـــة االتصـــاالت دعم وتنفيذ برنامج ايفـــاد الذي تم اطالقه في العـــام 2012 مع جامعة بيرزيت، والـــذي يهدف الى تمكين 
أســـاتذة مـــن جامعـــة بيرزيـــت )من الحاصليـــن على درجـــة الماجســـتير( للحصول علـــى درجة الدكتـــوراة من جامعـــات عالميـــة مرموقة في 
تخصصـــات ذات اولويـــة للجامعـــة وفلســـطين، األمر الذي يرفع من نســـبة حملة شـــهادة الدكتوراة بيـــن أعضاء الهيئة التدريســـية وكذلك 
اتاحـــة الفرصـــة لألســـاتذة المشـــاركين بالتواصل والتفاعل مع أســـاتذة من مختلـــف أنحاء العالم وفتـــح األفاق أمامهم ليكتســـبوا معارف 
جديـــدة ويواكبـــوا التطـــور فـــي كافـــة المجـــاالت العلمية. يذكـــر أنه خالل هـــذا العام تـــم ايفاد ثالثـــة من األســـاتذة من حملة الماجســـتير 

للحصول علـــى الدكتوراة

الفئة المستهدفة: -  بيوت االيتام 13 بيت ايوائي )ضفة 12، غزة 1(.
لماذا بيوت االيتام:

االيتـــام يســـتحقون من المجتمع االهتمام الزائـــد لفقدانهم االبوين أو احداهما والمصاريف التشـــغيلية لهـــذه البيوت عالية 
بســـبب ســـكن األطفـــال او لتوفير مصاريف تشـــغيليه تســـاهم في تعليمهم او االســـتثمار بهـــم ولتوفير حيـــاة كريمة لفئة 

ننظر اليهـــا انها فئة عظماء المســـتقبل .
اهداف المبادرة:

مشروع مدر للدخل مستدام لبيوت االيتام من خالل تقليص النفقات التشغيلية الشهرية لفاتورة الكهرباء.
مواكبة التوجه العالمي في استخدام طاقة نظيفة تساهم في رفد االقتصاد وتوفير النفقات.
خلق ثقافة تقوم على االستثمار في المجتمع من خالل مشاريع تنموية تنهض بالمؤسسات.

هذا المشروع يعمل على توفير فاتورة الكهرباء اما بشكل كلي او جزئي مما يوفر عائد شهري على الجمعية.
مراحـــل التنفيـــذ: -  ثـــالث مراحـــل )2018، 2019، 2020( حيـــث تـــم انجـــاز المرحلة األولى فـــي خمس محافظـــات )الخليل / 
رام اللـــه والبيـــرة / طولكـــرم / القـــدس / نابلـــس (  ويتم حاليـــا تنفيذ المرحلة الثانية فـــي أربع محافظـــات )قلقيلية / طولكرم 
/اربحـــا /غـــزة( وســـيتم أيضـــا تنفيذ المرحلـــة الثالثة فـــي العام  2020 في ثـــالث محافظات )الخليـــل / العيزريـــة / بيت لحم(.
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برنامج إيفاد 

مشاريع طاقة شمسية لبيوت االيتام االيوائية / مبادرة نور حياتك
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تنظيم محاضرة  في جامعة النجاح الوطنية تحت عنوان " فن اختيار الكلمات واإلبداع بالحمالت".
."Video CV" رعاية يوم التوظيف السنوي بجامعة بيرزيت  واطالق ميزة جديدة في عالم التوظيف

تنظيم ورشة عمل “Omni Channel Marketing” قدمها الدكتور أحمد غزاونة.
تقديم رعاية تكنولوجية ألسبوع التعليم المهني والتقني TEVT في غزة.

تقديم محاضرة "أسرار االبداع في تحليل وتوظيف البيانات" لطلبة الجامعات.
رعاية فعالية التسويق من خالل المؤثرين "قعدة تفتاوية" في غزة.

.Rise Up On Up Work رعاية المخيم التدريبي
رعاية مجموعة من المخيمات الصيفية تخللها العديد من األنشطة والفعاليات الترفيهية.

اطالق الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "بالتل شباب".
 تنظيم ورشة عمل "السرعة تبدأ من الداخل" للتوعية بأهمية التمديدات الداخلية في المنازل.

 رعاية محاضرة الدكتور أحمد غزاونة "تحليل البيانات".
رعاية حفل تخريج طالب البوليتكنك.

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال(

شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(

تنفيذ فعالية لن يقفل باب مدرستي في الخان االحمر.

فعاليات نادي الكوميديا في الجامعات.

فعاليات يوم التوظيف السنوي للطالب الخريجين من جامعة بيرزيت.

اليوم العالمي للقراءة والكتاب.

اطالق الدفعة العاشرة من البرنامج التدريبي الجامعي "انا جوال".

رعاية مؤتمر محاكاة االمم المتحدة في مدارس الفرندز.

تنفيذ فعاليات االيام االرشادية لطلبة الثانوية العامة في الجامعات.

رعاية معرض فلسطين الدولي للكتاب.

رعاية حفالت التخرج للجامعات الفلسطينية.

تنفيذ سلسلة من المخيمات الصيفية في جميع محافظات الوطن.

رعاية اليوم العلمي لملتقى التحول الرقمي بتنظيم من جامعة القدس المفتوحة.

تنفيذ فعاليات ضخمة الستقبال الطلبة الجدد في الجامعات الفلسطينية.

تنظيم فعاليات العودة للمدارس في المناطق المهددة بالمصادرة واالستيطان.

تكريم اوائل الطلبة المتفوقين في امتحان االنجاز واوائل الجامعات وذوي االعاقة.

رعاية المنتدى الوطني للتميز والريادة بتنظيم من المجلس االعلى لالبداع والتميز.

سلسلة كبيرة من الفعاليات الترفيهية واالنشطة الالمنهجية في الجامعات.

81مجموعة االتصاالت الفلسطينية



83 مجموعة االتصاالت الفلسطينية

التكنولوجيا
التقرير السنوي - 2018 82

االستثمار في الشباب من خالل قطاع 
تكنولوجيا المعلومات

الهدف االستراتيجي

تعزيـــز البيئـــة التمكينية للصناعة التكنولوجية في فلســـطين، من اجل تحســـين العمالة في العالم االفتراضي، وتعزيـــز روح المبادرة وريادة 
االعمال

المدخالت

النتائج والمخرجات 

  تعزيز البيئة التمكينية للصناعة التكنولوجية في فلسطين، من اجل تحسين العمالة في العالم االفتراضي

  تعزيز روح المبادرة وريادة االعمال

Code for Palestine ملخص ألهم النتائج والمؤشرات في برنامج

زيادة اإلقبال على التسجيل في البرنامج من 101 طلب في 2015 إلى 1076 في 2018 

ارتفاع عدد المدربين الدوليين من 4 في 2015 إلى 24 في 2018 

نسبة 87% من خريجي برنامج Code for Palestine توجهوا لدراسة علوم وهندسة الحاسوب في الجامعات بعد مشاركتهم في 

البرنامج

 Stanford حصل اثنان من الخريجين وهما طالب من جنين وآخر من غزة على منح دراسية الستكمال دراستهم الجامعية في جامعتي

وMIT في تخصصات علوم الكمبيوتر

شارك 6 طالب من الذين أنهوا البرنامج في العام الماضي كمساعدين للمدربين 

تخريج 29 من طلبة البرنامج في العام 2018 بعد إنجازهم 7 مشاريع وتقديمها وعرضها على المدربين الدوليين والمحليين 

برنامج
Code for Palestine 

برنامج
Code and Desgin 

Bootcamp
مركز

اإلبداع واإلبتكار
برنامج

صيفك كود

برنامج
ساعة من البرمجة

برنامج
Hashcode

برنامج
أبجد نت

برنامج
التكنولوجيا والمجتمع

#Aج
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تعلم البرمجة لطالب السنة األولى
Python مقدمة في لغة

تعليم البرمجة لطالب السنة الثالثة (الخريجين)
Mobile Application

تعليم البرمجة لطالب السنة الثانية
 Web Page Design

التدريب على التفكير اإلبداعي
”Design Thinking” التخطيطي/

يتـــم تدريـــب الطالب على البرمجة من خالل ســـبل بســـيطة 
تدريجيـــا مما يجعـــل أجواء التدريـــب مليئة بالمرح والتســـلية 
مـــن خـــالل معرفة كيفيـــة التعامـــل مـــع اللغـــات البرمجية. 
ويتعـــرف الطـــالب على لغـــة Python  للبرمجـــة حيث يقوم 
المدرب بشـــرح أساســـيات البرمجة من المتغيـــرات والجملة 
الشـــرطية والتكـــرار والمصفوفـــات ومعرفـــة وظائـــف هذه 
الجمل الشـــرطية حتـــى يتمكن الطالب من اســـتخدام مكتبة   

للرســـم وعمل أشـــكال من خـــالل البرمجة.

  JavaScript البرمجـــة  لغـــة  خـــالل  مـــن  الطـــالب  يتعلـــم 
أساســـيات انشـــاء تطبيـــق عملـــي علـــى الهاتـــف المحمول 
حيـــث تم تقســـيم الطـــالب إلـــى مجموعات لـــكل مجموعة 
فكـــرة تـــم تطبيقها عمليا مـــن خالل تصميـــم تطبيق خاص 

. بها

ويتلقـــى الطـــالب في مختلـــف المراحـــل التعليمية ضمن التحاقهم فـــي البرنامـــج، تدريبا عمليا ونظريـــا على الطـــرق المختلفة للتصميم 
المعاصـــر واكتشـــاف األفـــكار االبداعيـــة من خالل خلق طـــرق جديدة للتفكيـــر. والعمل على إطـــالق تطبيقات وتصميم ومشـــاركة األفكار 
مـــع االخريـــن عـــن طريق المشـــاركة في النشـــاطات العمليـــة المختلفة والتـــي ينتج عنها بلـــورة األفـــكار وإظهارها وإصدار نمـــوذج عملي 
لتلـــك األفـــكار. ومـــن الجديـــر ذكـــره أن 87% من خريجـــي برنامـــج Code for Palestine توجهوا لدراســـة علوم وهندســـة الحاســـوب في 

الجامعات بعد مشـــاركتهم فـــي البرنامج.

واصلـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية وبدعم مـــن شـــركة جـــوال تنفيـــذ برنامـــج Code for Palestine البرنامج األهم 
واألكبـــر فـــي تعليـــم التكنولوجيـــا وريادة األعمال في فلســـطين، والذي يســـتهدف الطـــالب من الفئة العمرية )14( ســـنة مـــن المتميزين 
والطموحيـــن الذيـــن يملكـــون القدرة علـــى المثابرة والتعلم فـــي مجاالت الحاســـوب والتكنولوجيا والمبـــادرات، وتم إطـــالق البرنامج عام 
2015 بحيـــث يشـــمل الطلبـــة المميزين فـــي الضفة الغربية وقطاع غـــزة، حيث يتم طرح منهاج دراســـي معد للطـــالب يرافقهم من بداية 

التحاقهـــم فـــي البرنامـــج في الســـنة األولى وحتى تخرجهـــم بعد ثالث ســـنوات، ويشـــتمل المنهاج على: 

يتعـــرف الطالب في هـــذه المرحلة على اساســـيات تصميم 
الصفحـــات االلكترونيـــة و ذلـــك من خالل تدريبهـــم )مقدمة 
في انشـــاء صفحة الكترونية HTML, Tags structure تعلم 
 )Css  styling byاالساســـيات، تحديد نمط صفحة الويـــب
باإلضافـــة إلـــى مراجعة لغـــة Python و التعـــرف على لغات 

البرمجة األخرى بشـــكل وجيز.

خـــالل الســـنوات الثالث التدريبيـــة من البرنامـــج، يتم التركيز 
علـــى مهـــارات Design Thinking مـــن أجل تمكيـــن الطلبة 
مـــن الربط بين مهـــارات البرمجة وحل المشـــكالت من خالل 

ابتكار برمجيات تســـتجيب الحتياجـــات مجتمعاتهم.
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عدد الطالب الذين تقدموا
للبرنامج في 2018 مقارنة باألعوام السابقة
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عدد الطالب الملتحقين في المخيم التدريبي
الصيفي موزعين حسب السنوات في برنامج

Code for Palestine

 Code For Palestine نسب الطالب الملتحقين

عدد المدربين الدوليين وعدد المدربين المحليين   

مدربين دوليين

مدربين محليين
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 Code for Palestine بيانات الخريجين  من برنامج

مجموعة االتصاالت الفلسطينية86

تـــم تخريـــج الفـــوج الثاني مـــن طلبـــة Code for Palestine في نهايـــة المخيم التدريبـــي الصيفي في هـــذا العام. حيث تخـــرج )29( طالبا 
وطالبـــة بعـــد تقديـــم مشـــاريع التخرج من خالل فـــرق عمل وعرضها أمام المدرســـين المحلييـــن والدوليين. وقد حصل اثنـــان من الخريجين 
وهمـــا طالـــب من جنيـــن وآخر من غزة على منح دراســـية الســـتكمال دراســـتهم الجامعية فـــي جامعتـــي Stanford وMIT في تخصصات 

علـــوم الكمبيوتـــر. وتتكـــون مشـــاريع التخرج من تطبيقـــات ومواقع إلكترونية لحل مشـــكالت من واقـــع الحياة اليومية للطلبـــة الخريجين

ومـــن الجـــدر ذكـــره أن برنامـــج Code for Palestine يمنـــح الطـــالب مهـــارات عالية المســـتوى بحيث تؤهلهـــم للحصول علـــى منح من 
جامعـــات عالميـــة مرموقـــة خاصة في مجـــال التكنولوجيا والبرمجة والهندســـة، حيـــث حصل طالبان مـــن الذين تخرجوا مـــن البرنامج على 
منحتيـــن عالميتيـــن، وحصـــل مجموعة مـــن الطالب الذين تخرجـــوا من البرنامج علـــى عالمات عالية في امتحـــان الثانوية العامـــة، يذكر ان 

12 مـــن 14 مـــن الذيـــن تقدموا هذا العام لالمتحان الثانوية ســـجلوا في دراســـة برمجة وهندســـة الحاســـوب. 

اشـــتق اســـم تطبيـــق ســـنفور كناية عـــن الطـــالب الجامعيين فـــي ســـنتهم األولى عنـــد االنتقال 
الـــى مرحلة دراســـية جديـــدة وفي بيئـــة جديدة مختلفـــة تماما عن الســـابقة، يقـــوم التطبيق على 
مرافقـــة الطـــالب وتســـهيل المعلومـــات التـــي يحتاجونهـــا وتوفيرها مـــن خالل اظهار الســـكنات 
المتوفـــرة الخاصـــة بالطـــالب وكذلـــك يســـهل علـــى أصحـــاب الســـكنات اإلعـــالن عـــن الشـــقق 
المتوفـــرة ومميـــزات الســـكن وموقعه وعـــدد األفـــراد الذين يســـتطيعون ان يقيموا فـــي الوحدة 

المتوفرة.  الســـكنية 

يوفر هذا التطبيق منصة تقوم على توفير معلومات مهمة بخصوص توزيع الصيدليات 
واألدويـــة فيهـــا وكذلـــك التأمينات التـــي تغطي ثمن األدويـــة، وبالتالي يتوفر لدى المســـتخدمين 

بيانـــات عن الصيدليـــات واألدوية المتوفرة والتأمينات بكل يســـر وســـهولة.

يوفـــر هـــذا التطبيـــق خدمـــة للباحثيـــن عـــن التخييـــم وقضـــاء أفضـــل األوقـــات حســـب رغباتهم 
واهتماماتهـــم، بحيـــث يقـــوم التطبيـــق على الربط بيـــن المهتمين فـــي التخييـــم ليمنحهم قائمة 
بالمخيمـــات المنعقـــدة او التـــي ســـيتم عقدها وكذلك يســـتطيع القائمـــون على المخيـــم ادخال 
المعلومـــات عـــن المخيـــم، وكذلـــك يعمـــل التطبيق على ارســـال تنبيهـــات في الحـــاالت الطارئة 

كتاجيـــل موعـــد التخييـــم او تغيير مـــكان انعقـــاد المخيم. 

ألن طالبنـــا يتطلعـــون الى مســـتقبل أكثر اشـــراقا، طورت مجموعـــة من طـــالب البرنامج تطبيقا 
يقـــوم على التســـهيل بيـــن الطالب في المرحلـــة الثانوية وزمالئهـــم الذين أنهوا دراســـاتهم بحيث 
يقـــوم كل مســـتخدم بفتـــح صفحة له علـــى التطبيق يضـــع فيها بياناتـــه وخبراته وعملـــه الحالي، 
وبالتالـــي يوفـــرون نصائـــح للطـــالب الذيـــن ما زالـــوا علـــى مقاعد الدراســـة وعن اتجاهـــات فرص 

لعمل.  ا

تعلـــق وحب الطـــالب في برنامـــج Code for Palestine كان حافزا الى تطويـــر تطبيق يوفر دليل 
للمهتميـــن بتعلـــم البرمجة بحيـــث يمنحهم المعلومـــات الضروريـــة للبدء بتعلـــم البرمجة وكذلك 

البرمجـــة المتوفرة.  قائمة بلغات 

زورونـــي تطبيق يخاطب الســـواح من الجنســـيات األجنبيـــة والذين يرغبون بزيارة غـــزة، بحيث يوفر 
لهـــم قائمـــة بالمواقـــع الســـياحية على طـــول انحاء غـــزة والمرافـــق والخدمـــات المتوفـــرة والتي 

يحتاجهـــا الســـائح من مطاعـــم وفنادق ومراكز للتســـوق. 

عـــودة مـــرة أخرى للطـــالب وهذه المرة للطالب الذيـــن أنهوا مرحلة الثانوية ويرغبون في الدراســـة 
الجامعيـــة، حيـــث يوفـــر هـــذا التطبيـــق بيانـــات للطـــالب عـــن الكليـــات المتوفرة في فلســـطين 
والتخصصـــات المطروحـــة واألســـعار وكافـــة المعلومات التـــي يحتاجها الطالـــب وبالتالي يضمن 

التطبيـــق اختيـــار أفضل كليـــة للطالب من مختلـــف النواحي. 

Sanfoor

Ipharmacy

Camplendar

BreakOut

I code app

Zuruni
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ملخص عن مشاريع التخرج
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Code & Design Bootcamp

تقسيم الطلبة المقبولين حسب المسار التعليمي: 

بعـــد نجـــاح المخيـــم التدريبـــي األول Code + Design Bootcamp فـــي عـــام 2017، نظمـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت للتنمية 
فعاليـــات المخيـــم الثاني للتصميم والبرمجة Code and Design Bootcamp في هذا العام ليشـــمل هـــذه المرة الضفة الغربية وقطاع 
غـــزة بمشـــاركة 20 طالبـــا في غـــزة و24 طالبا في الضفة الغربية، اذ تقـــدم لاللتحاق بالبرنامج 254 طالبا منهـــم 128 من قطاع غزة و126 

مـــن الضفة، منهـــم 139 من الذكـــور و115 من اإلناث. 

وقـــد اشـــتمل المخيـــم لهذا العام طلبـــة الجامعات والخريجين في مجال علم وهندســـة الحاســـوب وتكنولوجيا المعلومـــات والتخصصات 
 Android Development ذات العالقـــة بالتصميـــم والبرمجـــة. بحيـــث التحق الطالب في مســـارين رئيســـيين، مســـار تطويـــر االندرويـــد
ومســـار تحليـــل البيانـــات Data Analysis. ومن مميزات هـــذا البرنامج هو التحاق الطلبـــة أيضا ببرامج التعليم والتدريـــب النوعية الخاصة 
بمؤسســـة Udacity العالميـــة التي تســـتمر لمدة أربعة شـــهور ليتمكن الطلبة من الحصول علـــى Nanodegree كل في مجال اختصاصه 
مـــع العلـــم أن الحصـــول على هذه الشـــهادة يعتبر من أهـــم اإلنجازات التي تؤهل المشـــاركين للدخول في ســـوق العمل ســـواء من خالل 

إطالق مشـــاريعهم الخاصـــة أو العمل الفردي أو التوظيف في الشـــركات المحليـــة والعالمية. 

Code and Design Bootcamp ملخص ألهم النتائج والمؤشرات في برنامج

  نسبة 100% من المدربين المتطوعين من سيليكون فالي يوصون زمالءهم اآلخرين بالتطوع للعمل في البرنامج 
  نسبة 83% من المدرسين يرون أن التدريس والتفاعل مع الطلبة هو أهم ما في البرنامج وهو الجزء األكثر متعة

  عقد البرنامج هذا العام في قطاع غزة حيث سجل 21 طالبًا في البرنامج
  ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بالبرنامج من 15 في العام 2017 إلى 43 في العام 2018 

  تقدم 175 متطوعا من سيليكون فالي للقدوم إلى فلسطين والتدريس في لبرنامج، تم قبول 10 من المتقدمين من كبريات       
  الشركات في سيليكون فالي  

بلـــغ عـــدد طلبـــات المتطوعيـــن 
مـــن ســـيليكون فالـــي

175          
تم قبول

10    
للحضور والتدريب في فلسطين

%83
من المدربين يرون أن التدريس 
والتفاعل مع الطلبة هو أهم ما 
في البرنامج وهو الجزء األكثر 

متعة.

%100
من المدربين يوصون زمالءهم 

بالتطوع في هذا البرنامج 

واشـــتمل المخيـــم الذي اســـتمر لمـــدة ثالثة أســـابيع على ورشـــات 
تدريبية ومشـــاريع عملية أشـــرف عليها نخبة من المدربين العالميين 
مـــن خريجـــي جامعة ســـتانفود والعامليـــن في شـــركات عالمية مثل 
فيســـبوك وسنابتشـــات وأوبر وواتســـآب وغيرها من الشـــركات في 

منطقة ســـيليكون فالي. 

غزة

12

8

الضفة الغربية

17

7

المجموع

29

15

المسار

االندرويد

تحليل البيانات
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طلبًا

طلبات

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

عدد المدربين

في البرنامج في الضفة

بيانات المدربين

عدد الطالب (ذكور + اناث) 

Android

Total

GazaWest Bank

10 مدربين

3 محليين7 دوليين 

عدد المدربين

في البرنامج في غزة

4 مدربين

2 محليين2 دوليين 

8

8

10

3
16 13

Data Analyst

Total

GazaWest Bank

4

3

1

7
7 8

Peniche 
مدرب دولي مشارك في المخيم التدريبي

شعرت باألثر هناك، في أثناء تقديم العروض النهائية، تساءلت في نفسي: هل هؤالء
هم نفس الطلبة الذيين التحقوا بالبرنامة قبل أسبوعين؟

O. Abboud 
مدرب دولي مشارك في المخيم التدريبي

شاركت في العديد من التدريبات الفنية وغير الفنية، المخيم التدريبي كان مختلفا في مجاالت كثيرة 
منها جودة المادة التدريبية ومحتوى التصميم التفكيري ونوعية المدربين. في الحقيقة،

ر طريقة تفكيري هذا البرنامج غيَّ
طالب من جامعة النجاح

مشترك في المخيم

التعليم في غزة يعطي أهمية ومعنى لم أشعر بهما من قبل، انها فرصة  نادرة ان تزور
مكان تشعر به بتقدير الناس لما تقدمه لهم من معرفة
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Paltel Innovation Center

 From Silicon Valley to Palestine سلسلة لقاءات من سيليكون فالي الى فلسطين

مجموعـــة االتصـــاالت الفلســـطينية تضـــع الخطـــوات األولـــى نحـــو إطـــالق وتشـــغيل مركـــز لإلبـــداع واالبتكار، حيـــث واصلـــت مجموعة 
االتصـــاالت عملهـــا علـــى تطوير مركز لإلبـــداع واالبتكار وذلك ضمن اســـتراتيجية تقوم على رعايـــة الطاقات الكامنة للشـــباب ودعمها وال 
ســـيما فـــي قطاع تكنولوجيا المعلومـــات. إذ يعمل مركز لإلبداع واالبتكار على توفير أحدث التقنيات للشـــباب الرياديين لمســـاعدتهم على 
الكشـــف عـــن طاقاتهـــم وتحويلها إلى أفكار ريادية وشـــركات ناشـــئة تســـهم في تطويـــر االقتصاد وزيـــادة الفرص للخريجين من الشـــباب 

كمســـاهمة عملية مـــن مجموعة االتصـــاالت في دفـــع عجلة التنمية في فلســـطين.

 حيـــث تـــم خالل هذا العام إنجاز العديد من الشـــراكات مع مؤسســـات وشـــركات عالمية تقـــدم برامج تعليمية وتدريبية للشـــباب الرياديين 
في قطـــاع تكنولوجيا المعلومات. 

كانـــت البدايـــة مـــع اســـتضافة ريادييـــن دولييـــن يعملـــون فـــي ســـيليكون فالي. حيـــث تم عقـــد العديد مـــن اللقـــاءات تحت عنـــوان )من 
ســـيليكون فالـــي الـــى فلســـطين From Silicon Valley to Palestine( مـــن ريادييـــن وخبـــراء في شـــركات عالمية مثل )ســـناب تشـــات، 
أمـــازون، واتـــس آب، أووبـــر( ومـــن جامعات مرموقـــة هارفـــارد وكولومبيا، حيث تحـــدث كل ريادي وعلى مدار ســـاعتين عـــن تجربته ورؤيته 

وقـــدم نصائح للرياديـــن على مدار ســـاعتين. 

ملخص ألهم النتائج والمؤشرات لمركز االبتكار 

  اســـتقطاب أفضـــل الكفـــاءات العالميـــة مـــن ســـيليكون فالـــي وأمهـــات شـــركات التكنولوجيـــا لنقـــل خبراتهم إلـــى ريـــادي األعمال في 
فلســـطين عبر مركـــز االبـــداع واالبتكار 

  تنظيم العديد من اللقاءات المهمة بين رياديين عالميين ومحليين من خالل التشبيك مع مؤسسات عالمية 
  توفير أحدث التقنيات للشباب الرياديين لمساعدتهم على الكشف عن طاقاتهم وتحويلها إلى أفكار ريادية وشركات ناشئة

  التشبيك مع أفضل الجامعات العالمية مثل ستانفورد وهارفارد وكولومبيا لنقل الخبرة والمعرفة للخريجين من الشباب الفلسطينيين 
  الزيادة المتنامية في إقبال المتطوعين الدوليين على القدوم إلى فلسطين والتدريب والتدريس فيها 

Juniper Academy و Cisco Academy بناء شراكات استراتيجية مع كبار أكايديميات تعليم التكنولوجيا في العالم مثل  

كمـــا اســـتضاف مركز لإلبـــداع واالبتكار فعاليـــات Startup Huddle Ramallah وهو مجتمع للرياديين يقوم علـــى عقد حوارات مع رياديي 
ورياديـــات أعمـــال ومبدعين ومســـتثمرين، وخبـــراء ناجحين محليين وخارجيين يشـــاركون قصتهم والدروس التي تعلموها في مســـار بنائهم 

ناجحة.  لشركات 

عدد الحضور

 82

82

77

32

107

74

 Snapchatالخبرات

Snapchat يعمل في شركة ،Berkeley خريج من جامعة

 Amazon خريج من جامعة ستانفورد، يعمل في

Whatsapp خريج من جامعة ستانفورد، يعمل في

Uber خريج من جامعة كاليفورنيا، يعمل في

UC Berkeley – PhD خريج من جامعة كاليفورنيا، يعمل في

Squarespace خريج من جامعة هارفرد، يعمل في 

اسم الريادي المتحدث

 NICK STREETS

AFEEF AHMED

ZAFIR Khan

RICHARD ARTOUL

  ALI MADANI

OMAR ABBOUD

الحضور الشركة

harri  + Gamibhy

React +  Wikaya- 
machine

New Relic 
 packagecloud.io

الرياديين

Mohammad rabay’a,

 Aws nablusi

Omar Barkawi,

 Dr. Mahmoud Kaiyal

Joe Demato,

 Mikhail Panchenko

50

40

40

ملخص ألهم نتائج برنامج صيفك كود
   تطويـــر شـــراكة مع تســـعة مؤسســـات شـــبابية ومجتمعية في غـــزة والضفة الغربيـــة لتعليم البرمجـــة خالل العطلة الصيفية وتأســـيس   

نمـــوذج عمل جديد لهذه المؤسســـات 
  تدريب 214 طالبة وطالبا في أسس البرمجة للفئة العمرية 14 – 16 سنة لمدة 40 ساعة تدريبية 

  تدريب 12 من المدربين في البرمجة من طلبة الجامعات والخريجين 
مـــع بدايـــة اإلجـــازة الصيفية للمـــدارس، أعلنت مؤسســـة مجموعة االتصـــاالت للتنمية المجتمعيـــة وبرعاية من جوال عـــن إطالق برنامج 
"صيفـــك كـــود" للعـــام الثاني علـــى التوالي بعد النجاح الـــذي حققه البرنامج في العـــام الماضي كتجربة أولية لتعميمه على مســـتوى أكبر 
فـــي هـــذا العـــام. يعمل البرنامـــج على اســـتغالل العطلة الصيفية لطـــالب المدارس وتنميـــة مهاراتهم فـــي تعلم التكنولوجيـــا والبرمجة، 
حيـــث اســـتهدف الطالب مـــن ذوي الفئة العمرية )16-14( ضمن برنامـــج تدريبي على برمجة المواقع االلكترونية بواقع 40 ســـاعة تدريبية 

يتـــم تنفيذها على مدار أســـبوعين موزعة 4 ســـاعات تدريبية يوميا، ويشـــتمل تدريـــب الطلبة على لغـــات البرمجة اآلتية: 

113101
عدد الساعات التدريبية 

40 ساعة

نادي بيت
الطفل الفلسطيني

المركز الدولي
للثقافة واإلعالم 

جمعية التنمية
المجتمعية والتعليم المستمر 

نادي جنين الرياضي
جمعية الثقافة

والفكر الحر 
الحاضنة الفلسطينية

تكنولوجيا المعلومات – بيكتي
نادي ثقافي البيرة

نادي جبل النار 
جمعية عطاء بال حدود 

اســـم الــمــركــز

المجموع

اعداد المدربين والطالب المشاركين في البرنامج بناء على المراكز 

المحافظة

الخليل

القدس

بيت لحم

جنين

خان يونس

غزة

رام الله

نابلس
رفح

214

عدد الطالب
لكلي المشاركين

25

20

24

24

26

24

28

23
20

12

عدد المدربين

1

2

1

2

1

1

1

2
1

113

عدد المشاركين
من االناث

10

14

8

12

13

15

12

18
11

101

عدد المشاركين
الذكور

15

6

16

12

13

9

16

5
9

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

 Summer Code صيفك كود

قامـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت بتوفيـــر مدربين فـــي قطـــاع ال ICT   تم عمل تدريـــب لهم في مقر شـــركة جوال حيـــث كان عدد 
المدربيـــن 12 مـــدرب موزعيـــن علـــى المراكـــز في مختلـــف المدن وتـــم توفير لهم الخطـــة التدريبيـــة باإلضافة للمـــواد الخاصـــة بالتدريب 

والبرامج 

Html / html5Css /css 3Javascript
123

91
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ساعة من البرمجة 

HashCode مسابقة

أطلقـــت شـــركة جوال وللســـنة الخامســـة على التوالـــي الحملة  العالمية " ســـاعة من البرمجة" بمشـــاركة اكثر من 180دولـــة حول العالم، 
حيـــث تعتبـــر حملـــة "ســـاعة مـــن البرمجة " أكبـــر حدث تعليمـــي تكنولوجـــي عالمـــي تنّظمـــه مؤسســـة code.org العالمية غيـــر الربحية، 
وتهـــدف إلـــى تحفيز الطلبـــة والمهتمين من مختلف األعمار والفئات، على مســـتوى العالـــم، على التعّلم على أساســـيات ولغات البرمجة 
بطريقـــة ســـهلة وممتعـــة والتي يشـــارك فيهـــا 140 مليون طالـــب وطالبة مـــن جميع أنحـــاء العالم ومن مختلـــف الفئـــات العمرية، وقد 
اشـــترك فـــي تنظيم حملة “ســـاعة مـــن البرمجة " كبار المبرمجين فـــي العالم. إذ تم تدريـــب مجموعة من معلمـــي التكنولوجيا إضافة الى 

تدريـــب مجموعـــة مـــن الطـــالب الحاصلين على منحـــة مجموعة االتصاالت الذيـــن قاموا بدورهم بالمشـــاركة في تنفيـــذ الحملة.

ملخص ألهم نتائج برنامج ساعة من البرمجة 

  استهداف قرابة 75000 طالبة وطالب في اللقاءات التثقيفية حول موضوع البرمجة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية 
  مشاركة قرابة 1000 مدرسة في حملة ساعة من البرمجة 

  تدريب العديد من معلمي المدارس وخريجي منحة مجموعة االتصاالت على العمل كمدربين في حملة ساعة من البرمجة 

أعداد المشاركين في برنامج ساعة من البرمجة

عدد الطالب المستفيدين من حملة ساعة من البرمجة على مستوى فلسطين

أطلقـــت شـــركتي جـــوال وبالتـــل مســـابقة البرمجـــة العالميـــة HashCode، بمشـــاركة أكثـــر مـــن 150 مبرمـــج فلســـطيني، وبتنفيذ من 
مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت للتنمية المجتمعيـــة وذلك في مقر جوال فـــي رام الله، ومقـــر بالتل في نابلس. حيث تهدف المســـابقة 
الـــى مشـــاركة المطوريـــن في العالم في حل مشـــكلة برمجيـــة حقيقية لدى شـــركة Google، يســـتطيع المطورون من خاللها المشـــاركة 

فـــي تطويـــر مهاراتهـــم البرمجية على مســـتوى عالمي والمنافســـة مـــع مطورين آخريـــن من كافة أنحـــاء العالم.

عدد المدارس التي شاركت في الحملة
الضفة 

غزة
651 مدرسة 
295 مدرسة 

حيث سجلت فلسطين 74,784 طالبة وطالب موزعين على
الضفة 

غزة
26,048 طالب وطالبة 
48,736 طالب وطالبة 

فلسطين

37,214

37,570

غزة

24,989

23,747

الضفة الغربية

12,225

13,823

ذكور

اناث

HashCode ملخص حول مسابقة

ملخص نتائج برنامج أبجد نت 

الموقعالرعاية التنفيذ

نتائج المسابقةالمشاركين

رام اللــه

نــابــلــس

150 انقسموا
الى 35 فريق

قاموا بتحقيق نتائج عالية، تصدرت النتائج العالمية وكانت بمثابة مشاركة مشرفة

لفلسطين وظهور اسمها على الموقع االلكتروني وتحديدها على خريطة العالم.

491,426

26,970

 تلميذ استفاد من برنامج ابجد نت 

معلم استفاد من برنامج ابجد نت 

"برنامج" أبجد نت 

واصلـــت مجموعـــة االتصـــاالت ووزارة التربيـــة والتعليـــم العالـــي المرحلـــة الخامســـة مـــن برنامـــج أبجد نت والتـــي تتضمن شـــبك جميع 
المـــدارس الحكوميـــة الفلســـطينية باألنترنـــت مجانـــًا، وقـــد قامت مجموعـــة االتصاالت بشـــبك 1000 مدرســـة فـــي اول عامين و1807 
مـــدارس فـــي العـــام الثالـــث و 1918 فـــي العـــام الرابع، وقد وصـــل عدد المـــدارس التي تم شـــبكها في هـــذا العـــام1914  باإلضافة الى 
االســـتمرار بتطويـــر كتب المناهج الفلســـطينية الكترونيا، حيث أشـــارت وزارة التربيـــة والتعليم الى مدى أهمية برنامـــج أبجد نت للمدارس 
ومقـــدار االســـتفادة حيث يعتبـــر االنترنت من اهم مصادر الربـــط   بين الوزارة والمديريـــات والمدارس الحكومية في فلســـطين فهي تربط 
المـــدارس مـــن خـــالل بيئة التواصـــل االلكتروني في المـــدارس و بوابـــة التعليـــم االلكترونيـــة E-School, E-learning  .... وغيرها، ويعد 

مشـــروع الرقمنـــة والتعلـــم الذكي من المشـــاريع االكثـــر حاجة لإلنترنـــت باعتبارها مصدرا رئيســـيا من مصـــادر المعرفة ومصـــادر التعلم

491,426
تلميذ استفاد

من برنامج ابجد نت 

26,970
معلم استفاد

من برنامج ابجد نت 

رعاية أسبوع فلسطين التكنولوجي الخامس عشر )االكسبوتك 2018 (
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التكنولوجيا في خدمة األيتام 

قامـــت مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية بتوفير 30 جهاز كمبيوتر حديثـــة لمدارس األيتام التابعة للجنة زكاة طولكرم وذلك الســـتخدامها 
كوســـائل تعليميـــة حديثة واالســـتفادة منها في تطويـــر التعليم في هذه المدارس. وقد تـــم توزيع األجهزة ما بين مـــدارس اإلناث والذكور 
علـــى حـــد ســـواء بهدف تحقيق المســـاواة في الفـــرص بين الطلبـــة وتعميم الفائـــدة على أكبر قدر ممكن من المســـتفيدين. وقد ســـاهم 
هـــذا الدعـــم في توجيـــه أنظار إدارة مدارس األيتـــام نحو التعليم الرقمـــي والتطلع نحو اســـتقدام أحدث التقنيات التعليميـــة لتوظيفها في 

مـــدارس األيتام التابعة للجنة الـــزكاة في طولكرم. 

مجموعة االتصاالت واإلنترنت اآلمن 

شـــاركت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت بفعاليات اليوم العالمـــي لألمان علـــى اإلنترنت الذي نظمتـــه جامعة النجـــاح الوطنية من خالل 
مبـــادرة األمـــن واألمان علـــى اإلنترنت التي أطلقتها النجاح بمشـــاركة العديد من المؤسســـات والوزارات وبمشـــاركة فاعلة من مؤسســـة 

مجموعة االتصاالت الفلســـطينية. 

حضارة تشارك في ملتقى المهندسين الشباب ومؤتمر األمان على االنترنت

شـــاركت شـــركة حضـــارة في "ملتقى المهندســـين الشـــباب" الـــذي اقامته نقابة المهندســـين في محافظـــة رام الله في الثالث من شـــباط 
بهدف مناقشـــة المســـتجدات في المجال التكنولوجي والهندســـي ومناقشـــة وضع المهندســـين الشباب في ســـوق العمل ونسب البطالة 
في صفوف المهندســـين الشـــباب، كما شـــاركت حضـــارة كممثل لمجموعة االتصاالت الفلســـطينية فـــي مؤتمر" األمان علـــى اإلنترنت" 
الـــذي عقـــد فـــي محافظـــة جنين في الســـادس من تشـــرين ثانـــي حيث اســـتمع ممثلي شـــركة حضـــارة من األهالـــي واألطفـــال والهيئات 
المختصـــة حـــول احتياجـــات األمـــان على اإلنترنـــت من أجل تطويـــر خدمات الشـــركة. تأتي هـــذه الخطوة كونها الشـــركة األولـــى التي تقدم 
اســـتخدام آمـــن لإلنترنـــت في فلســـطين وتهتم بتوفيـــر الحماية لألطفال من خـــالل خدمة أمان المدعمـــة بأحدث نظـــم التكنولوجيا للحجب 

التلقائـــي للمحتويـــات الضـــارة علـــى مواقع اإلنترنت للعائلة والطفل، وتســـعى الشـــركة دائما لتطويـــر خدماتها حســـب احتياجات زبائنه

فعاليات ذات بعد تكنولوجي تم تنفيذها من شركة االتصاالت بالتل

رعاية مؤتمر "شارك فلسطين"

افتتاح ورعاية BitHub في غزة لدعم
الرياديين الفلسطينيين.

رعاية “Hackathon Creativity” في غزة.

تقديم رعاية تكنولوجية لمؤتمر اكسبوتيك

94
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برنامج الحق في حياة كريمة

الهدف االستراتيجي: بناء قدرة العائالت الفقيرة على الصمود والحد من تعرضها وتأثرها باالوضاع والهزات االقتصادية واالجتماعية 

المدخالت

   
  

النتائج والمخرجات 

   وصل عدد العائالت المستفيدة من برنامج الحق في حياة كريمة الى 237 أسرة. 
   تم التركيز على منهجية اســـتهداف مجموعة من األســـر في مشـــروع واحد من خالل الشـــراكة مع جميعة خيرية أو مؤسســـة لإلشـــراف 

على المشـــروع وضمان فرص نجاحه 
   تـــم العمـــل مع مئات المؤسســـات المحلية فـــي جميع المحافظات الفلســـطينية مع التركيز على المجتمعات المهمشـــة والفئات األقل 

حظـــا في المجتمع 

اســـتمرت مجموعـــة االتصـــاالت في تنفيذ برنامـــج "الحق في حياة كريمـــة" والذي يعمل علـــى توفير مصدر دخل مســـتدام للعائالت التي 
تعانـــي الفقـــر وذلـــك من خـــالل تقديم مشـــاريع صغيرة مـــدرة للدخل قابلـــة للنمو والتطور، وال ســـيما فـــي المجتمعات التـــي تحتاج إلى 

قـــدر أكبر من الدعـــم والتنمية االقتصاديـــة واالجتماعية والتمكين في فلســـطين. 

واســـتمرارا للمنهجيـــة التـــي تم اعتمادها في الســـنوات الماضييـــة وذلك عبر توفير مشـــاريع لمجموعات من النســـاء للعمل معا من خالل 
جمعيـــة نســـوية أو مؤسســـة غيـــر حكومية لضمان تحقيـــق نتائج فعالـــة ومضمونة للمشـــاريع، وضمان حصـــول أكبر عدد مـــن العائالت 

علـــى دخل مســـتدام قابـــل للنمو يضمن لهم حيـــاة كريمة. 

وقامـــت مؤسســـة مجموعـــة االتصـــاالت للتنمية المجتمعية وبعد دراســـة حـــاالت لعائالت في مدينة رفـــح التي تعاني من انتشـــار للفقر 
بدرجـــة كبيـــرة فـــي المحافظة عامـــة ومنطقة المواصـــي خاصة ووجود عدد كبيـــر من العائالت التـــي ليس لديها أي مصـــدر للدخل، قامت 
بتطويـــر مطبـــخ لطهي األســـماك وتوفيـــر الثالجات لحفـــظ االســـماك الطازجة يعمل على مســـاعدة تلـــك العائالت التي تعمـــل في هذا 
المجـــال وذلـــك بالتعـــاون مع جمعية المواصـــي الخيرية. وتعاني العائالت المســـتفيدة من المشـــروع من ضعف االمكانيـــات المادية مما 
يحول دون تلبية طلبات المســـتهلكين على االســـماك المطبوخة والطازجة. فكانت اســـتجابة مجموعة االتصاالت الفلســـطينية عبر انشـــاء 
مشـــروع )مطعـــم ومســـمكة طبريـــا( األمر الـــذي أدى الى خلق فرص عمل ومصـــدر دخل مالئم لهـــذه العائالت نتيجة العمـــل في المطبخ 
واعـــداد الطعـــام الـــالزم لتلبيـــة احتياجات الزبائـــن باإلضافة الى بيع األســـماك الطازجـــة التي يطلبها المســـتهلكون وإصالها الـــى منازلهم 

مما يســـاعد في دعم ســـبل العيـــش والتمكين االقتصـــادي للعائالت التـــي تعمل في المطبخ وبيع االســـماك.

ويعتبـــر المشـــروع نموذجـــا يحتـــذى في توفير الفرص للنســـاء من خالل دعم مشـــاريع تشـــغيلية مســـتدامة قابلة للنمو وخلـــق المزيد من 
الفـــرص. إلـــى جانب هـــذا المشـــروع، قامت مؤسســـة مجموعة االتصـــاالت للتنميـــة المجتمعيـــة بتوفير تكتك يســـتخدم كوســـيلة نقل 
"فـــردي، جماعـــي" لغايـــات النقليـــات والبيـــع المتجول. حيث تم شـــراء تكتك لكل أســـرة من اســـرتين يبلغ عـــدد أفرادها 16 فـــرد وهم من 

غـــزة، حيـــث كان توفير التكتك قد ســـاعد في تحســـين الوضع المعيشـــي لألســـرتين. 

برامج ومشاريع ذات بعد اجتماعي برنامج الحق في حياة كريمة

تأثيث مراكز الرعاية للمسنين 

شراء معدات مطابخ تعود بالنفع على النساء واألرامل 

انشاء غرف إضافية للبلديات ومراكز استقبال الجمهور 
وتأثيثها 

شراء مولدات كهربائية للجان الشعبية في المخيمات

تطوير أقسام التدريب والتأهيل 

تجهيز نوادي شبابية بقاعات متعددة األغراض 

تطوير أقسام التدريب والـتأهيل لتطوير المرأة 
الريفية

توفير مواد خام لتشغيل النساء العاطالت عن العمل في
مجال التطريز وتوفير مصدر دخل لهن

عمل مشاريع مدرة للدخل للنساء المهمشات

االســـتقالل المالـــي، وقـــد قامـــت مجموعة االتصـــاالت بدعم 
هذه المؤسســـات مـــن خالل: 

ملخـــص برنامـــج الحـــق في حيـــاة كريمـــة منذ 
إطالقـــه فـــي العـــام 2011

األسر المستفيدة في من البرنامج 237 أسرة
 

األسر المستفيدة في الضفة الغربية 160 أسرة

األسر المستفيدة في قطاع غزة 77 أسرة

األسر المستفيدة التي تعيلها نساء 115 أسرة 

تجاوزت نسبة المشاريع المدعومة في األرياف والمخيمات 
والمناطق المهمشة نسبة 90% من إجمالي عدد المشاريع 

طبيعة المشاريع التي تم تقديم الدعم لها: 

مشـــاريع زراعيـــة، تصنيـــع غذائـــي، حياكـــة وتطريـــز، صناعـــات 
يدويـــة، ورش مهنيـــة، مبيعات تجزئـــة، محالت صيانـــة والكثير 

مـــن المشـــاريع األخرى. 

مشاريع ذات بعد اجتماعي 

وانطالقـــًا مـــن دور جوال الريـــادي  في الوقوف إلـــى جانب أبناء 
الشـــعب الفلســـطيني في كافـــة الميادين نفذت جـــوال فعالية 
)لـــن يقفـــل باب مدرســـتي( اســـتهدفت هـــذه الفعاليـــة طالب 
مدرســـة تجمـــع الخـــان االحمـــر، حيـــث تمـــت زيارتهـــم وتوزيـــع 
القرطاســـية عليهـــم مـــن باب تعزيـــز صمودهم فـــي منطقتهم 

المعرضـــة للتهجيـــر والهدم. 
كمـــا قامـــت جـــوال باســـتقبال الطفليـــن إنعـــام العطـــار وعبـــد 
الرحمـــن نوفـــل الذين قدما مـــن غزة لرام الله للعالج، إذ ســـمح 
لهمـــا فقـــط بدخـــول رام اللـــه دون والديهمـــا، وقامـــت جـــوال 
بعمـــل اتصـــال فيديو بين الطفلين وأســـرهما خـــالل تواجدهما 
فـــي مشـــفى رام اللـــه، وعملت علـــى توفير كافـــة احتياجاتهما. 
كذلـــك قامت جـــوال بدعم نقابة المهندســـين من خـــالل تجهيز 

قاعة اجتماعات للمهندســـين.
وكرمـــت جـــوال عمال الصحة ببلديـــة رام الله تقديـــرًا لجهودهم 
التـــي يبذلونهـــا مـــن أجـــل توفيـــر أفضـــل الظـــروف الصحيـــة 

المدينة.  فـــي  للمواطنيـــن 
واصلـــت مجموعة االتصاالت الفلســـطينية توزيع 100 كرســـي 
كهربائـــي بشـــكل ســـنوي لـــذوي اإلعاقـــة األمـــر الـــذي يعمـــل 
علـــى التخفيـــف مـــن معاناتهم والمســـاهمة فـــي دمجهم في 
المجتمـــع وتســـهيل حركتهم اليوميـــة وتأهيلهـــم لالنخراط في 

العمل.  ســـوق 
دعـــم  الفلســـطينية  االتصـــاالت  مجموعـــة  واصلـــت  كذلـــك 
البلديـــات والمجالـــس والجمعيـــات التـــي تعمـــل مباشـــرة مـــع 
العوائل بهـــدف تطوير عملها والقيام بواجبها في خدمة األســـر 
الفلســـطينية الفقيـــرة والتخفيـــف عنهـــم، وتعطـــي المجموعة 
أهميـــة كبرى في دعـــم الجمعيات النســـوية والتـــي تعمل على 
تشـــغيل المرأة حتى تســـتطيع االعتمـــاد على نفســـها وتحقيق 

قسم غسيل الكلى في
مجمع فلسطين الطبي رام الله

روضة جمعية كوبر للتنمية
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تزويـــد الجمعيـــة العربيـــة للمعاقين حركيا بأدوات وكراســـي مســـاندة 
لـــذوي االعاقة إلعـــادة تأجيرهـــا لتكون مصـــدر مدر للدخـــل للجمعية

دعـــم جمعيـــة بنك الـــدم المركزي بمشـــروع توليـــد الكهربـــاء بالطاقة 
الشمســـية بهـــدف التخفيف مـــن المصاريـــف التشـــغيلية من خالل 
توفيـــر قيمـــة فاتـــورة الكهربـــاء باإلضافـــة الـــى توفيـــر مصـــدر طاقة 

نظيفة

تــشــغــيـــــل مــبـنــــى بـلـديــــة البريـــج بـالـطـاقــــة الـبـديـلــــة )الـطـاقــــة 
الـشـمســيــــة(.

رعايـــة المؤتمر الطبي الدولي الفلســـطيني الســـابع الذي تنفذه نقابة 
االطبـــاء -مركـــز القدس، بغـــرض النهـــوض بقطاع الصحـــة ومعرفة 

اخـــر المســـتجدات في قطاع الصحـــة عالميًا

تجهيـــز البيـــت االمـــن الخـــاص برعايـــة االيتـــام واالطفـــال ببعـــض 
االحتياجـــات األساســـية التابـــع لجمعيـــة المحبـــة لرعايـــة اطفـــال في 
ضائقـــة )البيـــت االمن( بغـــرض توفير مـــكان مالئم وأمـــن لألطفال 

االيتـــام والنســـاء مـــن أجـــل الحفاظ علـــى الســـلم األهلي

تزويد مؤسســـة بســـمة أمل لرعايـــة مرضى الســـرطان بأجهزة مكتبية 
والمســـاهمة فـــي تطوير عمل المؤسســـة من أجـــل خدمة أفضل 

توفيـــر مظلـــة وألعـــاب لذوي اإلعاقـــة في جمعيـــة ومدرســـة الرعاية 
لـــذوي اإلعاقـــة - العيزرية

دعم نادي اسالمي رام الله وتطوير عمل النادي

تطويـــر وتأهيـــل وتجهيـــز المركـــز الصحـــي في قريـــة خربة ابـــو فالح 
والنهـــوض بقطـــاع الصحة وتوفيـــر أفضل الخدمـــات الطبية من أجل 

ان يكـــون مشـــروع مـــدر للدخل وتشـــغيل عدد مـــن األطباء

دعـــم مشـــروع تطويـــر قســـم الكلـــى فـــي مجمـــع فلســـطين الطبي 
والعمـــل علـــى النهـــوض بقطـــاع الصحـــة، ال ســـيما تطويـــر قســـم 

غســـيل الكلـــى الـــذي يعانـــي مـــن نقـــص فـــي المعدات

دعم مشـــروع الســـلة الغذائية الرمضانية لألســـر الفقيـــرة والمتعففة 
في محافظـــة قلقيلية

إعادة تأهيل المركز الطبي في بلدية نعلين والنهوض بقطاع الصحة 
وتقديم أفضل الخدمات الطبية ليكون مشروعًا مدرًا للدخل

مشروع تجهيز مسرح مركز البيرة لتنمية وإسعاد الطفولة

شراء جهاز تصوير اشعة X-Ray and CR لمجلس قروي حجة

مشـــاريع تنمويـــة تـــم تنفيذهـــا من مجموعـــة االتصاالت مـــع مؤسســـات وبلديات وجمعيـــات تنموية 
خالل العـــام 2018

عدد المستفيدينالمحافظةالمشروع

600القدس

12,000

53

1,000

30

2,700

30

200

4,500

200

488

6,000

20,000

18,000

غزة

غزة

القدس

القدس

غزة

القدس

رام الله

رام الله

رام الله

قلقيلية
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قلقيلية

رعايـــة مؤتمر بيت المقدس اإلســـالمي الدولي التاســـع بغـــرض المحافظة على 
المقدســـات وجلب رجال الدين في العالم لفلســـطين للتعريف بمكانتها الدينية

مشـــروع تركيـــب نظـــام طاقة شمســـية فـــي االتحـــاد النســـائي العربـــي بهدف 
التخفيـــف مـــن المصاريـــف التشـــغيلية وهـــو مصدر مـــدر للدخل ويعتبـــر طاقة 

نظيفـــة وهو مـــن ضمـــن رؤيتنا فـــي تطويـــر المجتمع

تجهيـــز وحـــدة اإلعالم الذكية لذوي اإلعاقة الســـمعية في جمعيـــة إعمار للتنمية 
والتأهيل

دعـــم بلديـــة بيت حانـــون لتطويـــر بئر مياه "ســـقيا جنيـــن" والعمل علـــى خدمة 
المواطنيـــن فـــي مدينـــة بيـــت حانون لتوفيـــر مصدر ميـــاه نقية

تطويـــر وحـــدة التصنيـــع الغذائي "مطبـــخ كرموســـة" لجمعية البراعـــم التنموية 
والعمـــل علـــى تمكين النســـاء العامالت في الوحدة لخلق مشـــروع مـــدر للدخل

تجهيـــز عيـــادة برقـــة بمعـــدات طبيـــة وتوفيـــر االحتياجات مـــن األجهـــزة الطبية 
لعيـــادة برقـــة الصحيـــة لخدمـــة أهالـــي قرية برقـــة حيث ان هـــذا المركـــز الطبي 

الوحيـــد الذي يقـــدم هـــذه الخدمة

تمويـــل شـــراء جهاز تصويـــر األســـنان والفكين لمســـتوصف الشـــيخ محمد بن 
راشـــد ال مكتـــوم/ اليامون

توفيـــر اإلحتياجات من األجهـــزة الطبية لجمعية مرضى الفشـــل الكلوي  الخيرية 
لمرضـــى الفشـــل الكلـــوي في محافظـــة طوبـــاس للتخفيف من معاناة الســـفر 

لتلقـــي الخدمة فـــي محافظات الضفة

تجهيـــز غرفـــة العالج الطبيعي وحديقـــة األلعاب الخارجية لجمعيـــة تأهيل اطفال 
التوحـــد وصعوبات التعلم الخيريـــة لخدمة أطفال مرضى التوحـــد وتوفير مصدر 

للدخل مدر 

دعـــم أنشـــطة مركز يبـــوس الثقافي ورعاية التـــراث الوطني الفلســـطيني ودعم 
صمود أهالـــي القدس

المشاركة بتجهيز احتياجات مركز لجان الرعاية الصحية الفلسطينية-مركز األمل

مشـــروع مبـــادرة توفير الطاقة الشمســـية لبيوت االيتـــام )نور حياتـــك( المرحلة 
األولى للجمعيـــة الخيرية االســـالمية للذكور

إقامة دوار عدد2 وتنظيم بلدة طوباس وخدمة المحافظة بشكل عام 

خدمـــة أهالـــي بديـــا بإيجاد مـــكان لاللتقـــاء والتجمع وتنفيـــذ المناســـبات )أفراح 
وأتراح(

دعـــم التـــراث والمواهـــب والفـــن للحفـــاظ على تـــراث شـــعبنا عبر دعـــم معهد 
إدوارد ســـعيد الوطنـــي للموســـيقى

دعـــم التعليـــم المســـاند للعائـــالت الفقيرة والمحتاجـــة في البلـــدة القديمة في 
نابلـــس بالتعاون مـــع اللجنة الشـــعبية لالجئين

عدد المستفيدينالمحافظةالمشروع
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 الشهر الكريم
واألعياد
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الشهر الكريم واألعياد
تشـــارك مجموعـــة االتصاالت الفلســـطينية وشـــركاتها أبناء فلســـطين مناســـباتهم الدينية و الرســـمية، حيث تقـــوم مجموعة االتصاالت 
الفلســـطينية ممثلة بشـــركاتها بدعم ورعاية المشـــاريع الخيرية والعمل على نشـــر الفرحة والســـعادة في المناســـبات الدينية والرســـمية، 

ومن هذه المشـــاركات:

إحياء ذكرى يوم األرض.
زيارة قرية األطفال SOS في مدينة بيت لحم واالحتفال معهم بيوم األم.

خدمة الصائمين في حاجز قلنديا خالل شهر رمضان.
المشـــاركة بــــ "العونـــة" فـــي قطف الزيتـــون ومســـاعدة المزارعيـــن بقطف 

أراضيهم.
رعاية حفل "يوم الزي الفلسطيني" في دير استيا".

تنظيم فعاليات بمناسبة عيد األضحى.
تنفيـــذ فعالية تجّمع جبـــل البابا في القدس لدعم صمود أهالينا في شـــمال 

القدس.
تنفيذ فعاليات بمناسبة  يوم االم في كافة معارض "بالتل".

المشـــاركة بمســـيرات علـــى االقـــدام بمناســـبة  يـــوم الطفل  بالشـــراكة مع 
محافظـــة نابلس وبلديـــة نابلس.

رعاية معرض العروس األول من نوعه في فلسطين.
رعاية معرض بيتي للصناعات الوطنية.

رعاية معرض مقدسيات لألشغال اليدوية.

كما كان لجوال العديد من الفعاليات في الشهر الكريم والمناسبات الرسمية والدينية:

هـــي حملة أطلقتها جوال في شـــهر رمضان المبارك اســـتهدفت عـــدة محافظات، بعديد النشـــاطات التي تعنى بالمســـؤولية المجتمعية، 
كإقامـــة حديقـــة أطفال في مشـــفى فلســـطين الطبي بـــرام الله، إقامة يوم ترفيهـــي لالطفال بغزة وإضـــاءة البلدة القديمـــة بمدينة خليل 

الرحمن 

فعاليات قطف الزيتون.

فعاليات كشافة عيد األضحى.

عيد الميالد المجيد.

فعاليات خاصة بعيد الفصح.

فعاليات خاصة بعيد العمال.

فعاليات قطف الزيتون.

فعاليات كشافة عيد األضحى.

عيد الميالد المجيد.

فعاليات خاصة بعيد الفصح.

فعاليات خاصة بعيد العمال.

فعالية فيك الخير



الرياضة والشباب
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الرياضة والشباب

جـــوال تكمـــل مشـــوارها فـــي دعـــم ورعاية الرياضـــة الفلســـطينية، حيـــث واصلت جوال دعـــم قطـــاع الرياضة والشـــباب عبـــر رعاية ودعم 
الفعاليـــات الرياضيـــة والشـــبابية فـــي فلســـطين، حيث باتـــت جوال الرفيـــق الدائـــم والمســـاند للفدائي مؤكـــدة بذلك على الـــدور المهم 
والرئيســـي فـــي دعـــم الرياضة الفلســـطينية، ومن منطلق رعاية جـــوال للرياضة الفلســـطينية، ورعايـــة المنتخب الفلســـطيني لكرة القدم 

)الفدائي(،  
وقـــد شـــاركت جوال الشـــباب الفلســـطيني المحب لكرة الســـلة شـــغفهم حيث تقـــوم جـــوال بالرعاية الحصرية لكرة الســـلة الفلســـطينية 
وذلـــك برعايتهـــا لـــدوري كرة الســـلة للدرجـــة الممتازة وكأس فلســـطين الـــذي أطلق عليـــه كأس جوال لكرة الســـلة للعـــام 2018. عدا عن 

تنفيـــذ العديـــد من الفعاليـــات التي تهتـــم بتنمية المواهب الشـــبابية. 

الـــى جانـــب الفدائـــي واتحاد الســـلة ترعى جوال بطولة الدرجـــة الممتازة في اتحـــاد الطائرة واتحاد اليـــد في الضفة وغـــزة، كذلك فإن جوال 
هـــي راعي رئيســـي للعام الخامس علـــى التوالي لمارثون فلســـطين الدولي.

ونظمـــت جوال ايضًا سلســـلة فعاليـــات ضخمة اثناء بطولـــة كأس العالم وتتوجت باطـــالق فيديو لدعم المنتخبات العربية المشـــاركة في 
كأس العالـــم تجـــاوز مشـــاهداته ال 7 مليـــون مشـــاهدة. هذا باالضافـــة الى تجهيز وتاثيـــث عدد كبير من المنشـــئات والمالعـــب الرياضية 

فـــي الضفة وغزة

وحرصـــا مـــن بالتـــل علـــى دعم الشـــباب وتنميـــة قدراتهـــم، قامت شـــركة االتصـــاالت الفلســـطينية "بالتـــل" بتنفيـــذ ورعايـــة العديد من 
الغعاليـــات الرياضيـــة والشـــبابية فقد باتت بالتل رفيقة الشـــباب الرياضي والشـــريك الحصـــري ألجمل الفعاليات الرياضيـــة. حيث تواجدت 
"بالتـــل" طـــوال فتـــرة كأس العالم لهذا العام مع المشـــجعين في مختلـــف المناطق الفلســـطينية، وقامت بتنظيم مســـابقات وفعاليات 

للمشـــجعين مـــع توزيع هدايـــا مميزة وتميـــزت األجواء بالحماس والتشـــجيع.

 ومـــن خـــالل رعايتهـــا التكنولوجيـــة لفعاليـــات نهائـــي دوري األبطال األوروبـــي في ســـرية رام الله، قدمـــت بالتل خدمة االنترنـــت المجاني 
والهدايـــا للمشـــجعين مـــن الحضور األمر الذي ســـهل على الشـــباب نشـــر اجمل لحظاتهم وشـــغفهم اثنـــاء مشـــاهدة دوري االبطال. 

واهتمامـــًا مـــن بالتـــل بالطفـــل الفلســـطيني ونشـــر الفرحة فـــي قلوبهم قامـــت برعاية مجموعة مـــن المخيمـــات الصيفية بلـــغ عددها 6 
مخيمـــات، وتـــم تنفيذهـــا فـــي مناطق عديـــدة، تخللها العديد مـــن األنشـــطة والفعاليـــات الترفيهية التي شـــارك بها األطفـــال بأجواء من 

الفرح والســـعادة.
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