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عــام آخــر يضــاف الــى نجــاح وتميــز برنامــج Code for Palestine البرنامــج األهــم واالكبــر فــي تعليــم التكنولوجيــا وريــادة 
األعمــال فــي فلســطين، والــذي تــم إطالقــه فــي عــام 2015، ويســتهدف البرنامــج الفئــة العمريــة )14( ســنة مــن الطــالب 
ــادرات. ــا والمب ــاالت الحاســوب والتكنولوجي ــم فــي مج ــرة والتعل ــى المثاب ــدرة عل ــون الق ــن ممــن يملك ــن والطموحي المتميزي

 
يهــدف برنامــج Code for Palestine والــذي يســتمر لثالثــة أعــوام الــى تشــجيع االهتمــام فــي مجــاالت علــم الحاســوب 
والعلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، كذلــك يعمــل البرنامــج علــى بنــاء مهــارات التفكيــر النقــدي والتصميمــي 
كمكمليــن لمهــارات البرمجــة، عــدا عــن تشــجيع ريــادة األعمــال مــن خــالل تدريــس المهــارات الالزمــة لتطويــر مهــارات التفكيــر.

يلتحــق الطــالب فــي البرنامــج  بعمــر 14 ســنة ويتخرجــون بعمــر 16 ســنة يتلقــى الملتحقــون فــي البرنامــج أكثــر مــن 60 ســاعة 
تدريبيــة ســنوية عبــر اللقــاءات الدوريــة علــى مــدار الســنة إضافــة الــى 92 ســاعة تدريبيــة خــالل المخيــم التدريبــي المكثــف لمــدة 
 Stanford University ــل مجموعــة مــن طــالب جامعــة ــم تدريــب الطــالب مــن قب ــة، حيــث يت ــة الصيفي أســبوعين فــي العطل
ــر  األمريكيــة، علمــا أن المخيــم الصيفــي الســنوي يعقــد فــي الضفــة وغــزة بالتزامــن، و يتلقــى الطــالب التدريــب فــي التفكي
 Python, html, css,( التصميمــي وإدارة المشــاريع وريــادة األعمــال إضافــة الــى دروس تعليميــة فــي أساســيات البرمجــة مثــل

  .  )javascript, Design thinking, datamining

مــا يميــز البرنامــج هــذا العــام هــو تخريــج الدفعــة األولــى مــن الطلبــة بعــد التحاقهــم فــي البرنامــج لمــدة ثــالث ســنوات، حيــث 
أقيــم حفــل لتخريــج 24 طالــب وطالبــة وذلــك مــع اختتــام فعاليــات المخيــم الصيفــي فــي أريحــا وغــزة، تــم خــالل حفــل التخريــج 
مناقشــة 6 مشــاريع تخــرج فــي غــزة 3 أخــرى فــي أريحــا. علمــًا أن ثالثــة مــن الطــالب اللذيــن تخرجــوا انضمــوا إلــى فريــق التدريــب 

فــي البرنامــج.

برنامــج Code for Palestine يمنــح الطــالب مهــارات عاليــة المســتوى بحيــث تؤهلهــم للحصــول علــى منــح مــن جامعــات 
عالميــة مرموقــة خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا والبرمجــة والهندســة، حيــث حصــل مجموعــة مــن الطــالب المميزيــن فــي 

البرنامــج علــى المنــح التاليــة:

Code for Palestine برنامج
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ذكور

إناث

2015

2016

2017

%64

%36

عدد الطالب الملتحقين في 
Code for Palestine برنامج

نسب الطالب الملتحقين
في البرنامج

98
 Code for Palestine طالب إستفاد من برنامج
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الخريجون  من برنامج
 Code  for  Palestine 

Roaka Project

Yes & Project

Problem snap Project

Rescue Mate

MRS Project

MC Project

Easy Study

MOS Project

Education Courses

6
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بغــرض اســتغالل العطلــة الصيفيــة لطــالب المــدارس وتنميــة مهاراتهــم فــي تعلــم التكنولوجيــا والبرمجــة عملــت 
شــركة االتصــاالت وبتنفيــذ مؤسســة مجموعــة االتصــاالت وبالتعــاون مــع نــادي جبــل النــار فــي نابلــس علــى تنفيــذ 
المخيــم الصيفــي بعنــوان صيفــك كــود، حيــث اســتهدف الطــالب مــن ذوي الفئــة العمريــة )14-16( ضمــن برنامــج 
تدريبــي علــى برمجــة المواقــع االلكترونيــة بواقــع 80 ســاعة تدريبيــة قــدم الطــالب فــي نهايــة المخيــم التدريبــي 6 

مشــاريع عملــوا عليهــا خــالل التدريــب. 

صيفك كود 
Summer Code

خالد الهنداوي

لطالمــا آمنــت بــأن هنــاك نقطــة أو تجربــة فيصليــة فــي حيــاة كل شــخص منــا تغيــر مســار حيــاة ذلــك الشــخص، فكانــت 
تجربــة انتســابي لبرنامــج ) Code for Palestine( أحــد أبــرز التجــارب التــي خضتهــا فــي حياتــي وجــاءت ببلــورٍة فريــدٍة 

لشــخصيتي وأفــكاري وقدراتــي وإهتماماتــي حتــى عالقاتــي.
ففــي يومــي األول فــي ذلــك التدريــب المكثــف، كنــت ال أجيــد كتابــة ســطر برمجــي واحــد, وال أعــرف أحــد مــن تلــك 

الوجــوه الجديــدة ســوى القليــل، فعــادًة مــا تكــون البدايــات متشــابهة فــي مالمحهــا إلــى حــد كبيــر.
لكــن برنامــج )Code for Palestine( لــم يتشــابه مــع شــيئ ســوى فــي البدايــة فقــط، فــكل شــيئ بعــد ذلــك كان 
ــات علــى يــد خريجيــن متميزيــن مــن جامعــة )ســتانفورد( فــي  ــا تدريب فريدًا.فعلــى مــدار العاميــن الســابقين، تلقين
البرمجــة وفــن القيــادة واإللقــاء والتفكيــر اإلبداعــي والمنطقــي وبنــاء األفــكار وتصميمهــا، ولقــاءات تدريبيــة بشــكل 

مســتمر.
حصلــت علــى مهــارات وأفــكار وخبــرات جديــدة مــن خــالل ألعــاب وطــرق إبداعيــة، كونــت كثيــر مــن العالقــات، تعرفــت 
علــى أشــخاص جــدد، تشــاركت معهــم األفــكار واألعمــال والخبــرات، تشــاركنا فــي البرمجــة وبنــاء األفــكار تشــاركنا كل 

شــيئ حتــى الضحــك، ووصلــت بذلــك كلــه إلــى مرحلــة متقدمــة فــي البرمجــة واإلبــداع.
وألجــل ذلــك كلــه أبعــث جزيــل شــكري وامتنانــي لمجموعــة اإلتصــاالت الفلســطينية وكل الطاقــم والمدربيــن فــي 

ــزة لــي. برنامــج )Code for Palestine( لجهودهــم الرائعــة وإتاحتهــم هــذه الفرصــة الممي

11 980

6

دليلك في نابلس

هيا نتعلم

كتابي

الزمك

منتزه أرض الزيتون
شكلك جوعان؟
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أسبوع البرمجة لالجئين

ألول مــرة فــي فلســطين، عملــت المؤسســة علــى تبنــي مبــادرة أســبوع البرمجــة لالجئيــن بالتعــاون مــع مؤسســة 
SAP العالميــة ووكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن التابعــة لألمــم المتحــدة ومؤسســات مجتمعيــة مختلفــة مــن ضمنها 
مؤسســة شــركاء فــي التنميــة باإلضافــة إلــى مــدارس تابعــة لوكالــة الغــوث. وتقــوم مبادرة أســبوع البرمجــة لالجئين 
ــن مســبق مــن خــالل برنامــج   ــب مدربي ــى تدري ــوا عل ــن حصل ــة الذي ــي البرمج ــة مــن مدرب ــى اســتضافة مجموع عل

Scratch، ليقومــوا بدورهــم بتدريــب الطلبــة الالجئيــن فــي الفئــة العمريــة 8-11 ســنة فــي مواضيــع البرمجــة. 

مخيم جباليا

مخيم رفح

مخيم المغازي

مخيم البريج

مخيم الشاطئ
غزة 150

125

مخيم بالطة
مخيم جنين

مخيم االمعري

مخيم شعفاط
40الضفة

79
بيانات أسبوع 

البرمجة لالجئين
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أسبوع الريادة العالمي

ــادة  ــة أســبوع الري ــت رعاي ــادة، فكان ــز مفهــوم الري ــة االتصــاالت تســعى جاهــدة لتعزي ــزال مؤسســة مجموع ــا ت  م
العالمــي فــي شــهر تشــرين األول 2017 نموذجــا لعمــل المؤسســة فــي رعايــة الريــادة والتميــز واإلبــداع. ويعتبــر 
أســبوع الريــادة العالمــي منصــة توعويــة تســعى الــى خلــق الفــرص والطموحــات لتشــكيل بيئــة مناســبة ومحفــزة 
لــرواد األعمــال مــن جميــع أنحــاء العالــم لتبــادل الخبــرات واالفــكار، وتحويلهــا الــى واقــع يســعى للرفــع مــن عجلــة 

النمــو االقتصــادي.
كمــا تســتهدف هــذه الفعاليــة رواد األعمــال الشــباب الفلســطيني، وأصحــاب الشــركات الناشــئة، وموظفــي القطــاع 
ــادة  ــق بري ــا يتعل ــن بتوســيع مداركهــم فيم ــن والراغبي ــع المهتمي ــن وجمي ــاص، والطــالب واإلداريي الحكومــي والخ
ــرة والشــركات  ــة للقطــاع العــام والقطــاع الخــاص فــي فلســطين )للشــركات الكبي ــه منصــة محلي األعمــال، كمــا أن
الصغيــرة أو المتوســطة الحجــم( لفهــم كيفيــة إنشــاء أفضــل بيئــة لتعزيــز ريــادة األعمــال والشــركات الصغيــرة 

والمتوســطة.
يذكــر أن أســبوع الريــادة العالمــي هــو أكبــر تظاهــرة للمبدعيــن ورواد األعمــال علــى مســتوى العالــم حيــث شــارك في 
هــذه التظاهــرة مــا يقــارب عشــرة مالييــن شــخص مــن أكثــر مــن 170دولــة. منهــم 2500 مشــارك فــي فلســطين 
ــادة العالمــي فــي  ــات رئيســية فــي الضفــة وغــزة، وتأتــي مشــاركة فلســطين فــي أســبوع الري ــة فعالي فــي ثالث
هــذا العــام لتشــكل المشــاركة الخامســة علــى التوالــي بعــد أربعــة مشــاركات ســابقة اشــتملت علــى المســابقات 
ــات  ــذ الفعالي ــم تنفي ــات وعــرض الحــاالت واللقــاءات التشــبيكية بيــن المعنييــن. حيــث ت وحلقــات النقــاش والتدريب

التاليــة ضمــن األســبوع: 

Get In The Ring للمــرة الثالثــة علــى التوالــي يتــم تنفيــذ مســابقة Get in the Ring، فــي فلســطين، إذ 
كانــت المــرة األولــى فــي عــام 2015. وهــي مســابقة عالميــة ُتقــام فــي أكثــر مــن 70 دولــة علــى مســتوى العالــم، 
وتتيــح للمشــاركين والمشــاريع الناشــئة والواعــدة منصــة للتواصــل مــع الجمهــور المســتهدف بمــا فــي ذلــك 
المســتثمرين والشــركاء. وتنافــس المشــاركون وفــق خمســة معاييــر للتقييــم، وهــي: المهــارات والخبــرات اإلداريــة، 
واإلنجــازات حيــث يقــوم كل فريــق بعــرض مــا حققــه علــى مســتوى المبيعــات واإليــرادات، والعمــالء، والشــراكات 

ــة.  أو االســتثمارات المحتمل

فعاليــة Startup Weekend Special Needs ركــزت الفعاليــة علــى فئــة ذوي اإلعاقــة فــي هــذا العــام مــن 
ــة مــن خــالل  ــروح الريادي ــراز دورهــم كباقــي افــراد المجتمــع. ممــا ســينمي ال ــق دمجهــم فــي المجتمــع واب منطل
مشــاركة أفكارهــم والتنافــس عليهــا وبنــاء الفــرق وابــراز االفــكار وتأســيس شــركات خاصــة بهــم خــالل عطلــة نهايــة 
األســبوع. حيــث شــارك فــي الفعاليــة لهــذا العــام عشــرون فريــق ريــادي عملــوا علــى تطويــر أفكارهــم وبنــاء النمــاذج 

األسبوع
العالمي لريادة 

األعمال Startup HuddleGet In The ring
Startup Weekend Special Needs
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Code & Design Bootcamp

األوليــة لتســاهم فــي حــل المشــاكل التــي تعانــي منهــا فئــة ذوي اإلعاقــة. شــارك فــي الفعاليــة 80 شــاب وشــابة 
مــن جميــع التخصصــات تــم اختيارهــم مــن ضمــن المشــاركين فــي المخيــم، علمــا بــأن 55 منهــم مــن ذوي اإلعاقــة 
بأنواعهــا المختلفــة الحركيــة والســمعية والبصريــة، فيمــا كان الباقــي مــن الشــباب أصحــاب األفــكار أو الخبــرات التي 
تخــدم ذوي اإلعاقــة، فــاز منهــا ثالثــة مشــاريع رياديــة، وتأهــل األول منهــم للمســابقة العالميــة بشــكل مباشــر وهــو 
مشــروع »جســور«، فيمــا حصــل “Online Work” علــى المركــز الثانــي ومشــروع “I Can” علــى المركــز الثالــث. 
مشــروع جســور الفائــز بالمرتبــة األولــى، هــو عبــارة عــن فكــرة موقــع الكترونــي وتطبيــق للهواتــف الذكيــة يعــرض 
ــم والمنافســة عليهــا، ممــا يســاعدهم علــى  ــذوي اإلعاقــة ويســمح لهــم بالتقدي فــرص العمــل الخاصــة فقــط ب
الوصــول إلــى ســوق العمــل واســتغالل الفــرص المتاحــة لهــم بشــكل أفضــل وأســهل، ومــا يميــز التطبيــق أنــه 

يحــل واحــدة مــن أهــم المشــاكل التــي تواجــه ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين.

Startup Huddle ضمــن فعاليــات أســبوع الريــادة العالمــي تــم عقــد لقــاء مــع عــدد مــن ريــادي األعمــال فــي 
ــن  ــادة األعمــال وشــرح ع ــال ري ــاب المشــاريع تجربتهــم فــي مج ــدد مــن أصح ــث اســتعرض ع ــر زيــت حي جامعــة بي

ــاح واالنطــالق وذلــك بالتعــاون مــع Techno Park فــي بيــر زيــت.  مشــاريعهم وآليــات تحقيــق النج

نظمــت مؤسســة مجموعــة االتصــاالت فــي آب 2017 المخيــم الصيفــي األول للبرمجــة والتصميــم الذي اســتهدف 
طلبــة الجامعــات المميزيــن فــي مجــال علــوم الكمبيوتــر CS والتصميــم UI/UX. وتكــون المخيــم التدريبــي مــن 
لقــاءات تدريبيــة مــع خبــراء متخصصيــن مــن  Silicon Valley  وجلســات تعلــم ذاتــي عبــر اإلنترنــت. وقــد ركــز المخيــم 
ــم  ــة والتصمي ــع البرمج ــة بمواضي ــى المعرفــة التقني ــة باإلضافــة إل ــى المهــارات الشــخصية والعقلي ــي عل التدريب
للتأكيــد علــى تجهيــر المشــاركين لالنخــراط بســوق العمــل ســواء مــن خــالل إطــالق مشــاريعهم الشــخصية أو العمــل 

بوظائــف فــي شــركات ومؤسســات محليــة وعالميــة.

المدربين المساقات
 Silicon Valley من منطقة

مراحل التدريب

CS علوم الكمبيوتر

UI/UX التصميم

مرحلة المهارات العامة ومهارات 

التصميم والبرمجة باالعتماد على 

Udacity مساقات

Nanodegree مرحلة 2 عبر الفيديو كونفرنس

5 حضروا إلى فلسطين

عدد المشاركين

طالب وطالبة من طالب 
الجامعات المميزين

15

Code & Design Bootcamp بيانات
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7 15
حصلو على وظيفة بعد التدريب

 كانــت تجربتــي فــي المخيــم التدريبــي Code & Design Bootcamp مثمــرة ومتميــزة فقــد امضيــت  وقت طويل في 
العمــل والتعلــم وبــذل المجهــود الذهنــي  واالســتفادة مــن مدربيــن مــن شــركات برمجيــة عالمية كبيرة فــي المجال.

وقــد لمســت تأثيــر التدريــب  علــى المســتوى المعرفــي لــدي، وأعتبــر مــا تعلمتــه فــي هــذه الــدورة يعــادل ما اســتغرقت 
فــي تعلمــه وقتــا مضاعفــًا فــي الجامعــة، وســاهمت فــي فتــح أبــواب وطــرق تفكيــر ابداعيــة جديــدة لــي كابتــكار طــرق 
لحــل المشــاكل واختيــار الحــل األنســب عــن طريــق تعلــم التفكيــر التصميمــي واتبــاع المنهج الصحيــح  والتأكد مــن الجودة 
باالضافــة الــى تنميــة الــروح والتفكيــر الريــادي واالبــداع فــي التعامــل مع كل مرحلة و مشــكلة نواجهها وقد أثــرت الدورة 
التدريبيــة علــى المســتوى الشــخصي واالجتماعــي ايضــا فقــد ســاهمت فــي تنميــة القدرة علــى تطوير الــذات وصقل 

الشــخصية مــن ناحيــة االلتــزام بالوقــت وادارتــه بشــكل أكثــر فعالية وكفــاءة .
ــوا فــي  ــن تفان ــن الذي ــك اشــكر المدربي ــي، وكذل ــي ولزمالئ ــى اتاحــة هــذه الفرصــة ل ــة االتصــاالت عل اشــكر مجموع

ــدة الطــالب المشــاركين. ــه فائ ــداء النصــح لمــا في مســاعدتنا وإب

محمد جرار
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ساعة من البرمجة

HashCode مسابقة

أطلقــت شــركتي جــوال وشــركة االتصــاالت “بالتــل” مســابقة البرمجــة العالميــة Hash Code، بمشــاركة أكثــر مــن 
150 مبرمــج فلســطيني، وبتنفيــذ مــن مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة وذلــك فــي مقــر جــوال 
بالبيــرة، ومقــر شــركة االتصــاالت فــي نابلــس باإلضافــة إلــى غــزة، حيــث تهــدف المســابقة الــى مشــاركة المطوريــن 
فــي العالــم فــي حــل مشــكلة برمجيــة حقيقيــة لــدى شــركة Google، يســتطيع المطــورون مــن خاللهــا المشــاركة 

فــي تطويــر مهاراتهــم البرمجيــة علــى مســتوى عالمــي والمنافســة مــع مطوريــن آخريــن مــن كافــة أنحــاء العالــم.

أطلقــت شــركة جــوال وللســنة الرابعــة علــى التوالــي الحملــة  العالميــة »ســاعة مــن البرمجــة« بمشــاركة اكثــر مــن 
180دولــة حــول العالــم، حيــث تعتبــر حملــة »ســاعة مــن البرمجــة   أكبــر حــدث تعليمــي تكنولوجــي عالمــي تنّظمــه 
مؤسســة code.org العالميــة غيــر الربحيــة، وتهــدف إلــى تحفيــز الطلبــة والمهتميــن مــن مختلــف األعمــار والفئــات، 
علــى مســتوى العالــم، علــى التعّلــم علــى أساســيات ولغــات البرمجــة بطريقــة ســهلة وممتعــة والتــي يشــارك فيهــا 
140 مليــون طالــب وطالبــة مــن جميــع أنحــاء العالــم ومــن مختلــف الفئــات العمريــة، وقــد اشــترك فــي تنظيــم حملــة 
»ســاعة مــن البرمجــة« كبــار المبرمجيــن فــي العالــم. إذ تــم تدريــب معلمــي التكنولوجيــا إضافــة الــى مجموعــة مــن  

الطــالب الحاصليــن علــى منحــة مجموعــة االتصــاالت الذيــن قامــوا بدورهــم بالمشــاركة فــي تنفيــذ الحملــة.

بيانات ساعة من البرمجة

506115الضفة 22,85015,000الضفةغزة غزة

معلم تكنولوجيا

706

ساعة عمل لخريجين جدد 

400

طالبمدارس

«
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برنامج أبجد نت 

أطلقــت مجموعــة االتصــاالت ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي المرحلــة الرابعــة مــن برنامــج أبجــد نــت والتــي تتضمــن 
شــبك جميــع المــدارس الحكوميــة الفلســطينية باألنترنــت مجانــًا، وقــد قامــت مجموعــة االتصــاالت بشــبك 1000 
مدرســة ســنويًا فــي أول عاميــن و 1806مــدارس فــي العــام الثالــث، وقــد وصــل عــدد المــدارس التــي تــم شــبكها 
فــي هــذا العــام 1918مدرســة باإلضافــة الــى االســتمرار بتطويــر كتــب المناهــج الفلســطينية الكترونيــا، كمــا تــم 
تجهيــز 3 مختبــرات حاســوب فــي المــدارس ليصــل عددهــا الــى 13 مختبــر ضمــن البرنامــج. حيــث أشــارت وزارة التربيــة 
والتعليــم الــى مــدى أهميــة برنامــج أبجــد نــت للمــدارس ومقــدار االســتفادة حيــث يعتبــر االنترنــت مــن اهــم مصــادر 
الربــط   بيــن الــوزارة والمديريــات والمــدارس الحكوميــة فــي فلســطين فهــي تربــط المــدارس مــن خــالل بيئــة 
التواصــل االلكترونــي فــي المــدارس و بوابــة التعليــم االلكترونيــة E-School, E-learning وغيرهــا، ويعــد مشــروع 
الرقمنــة والتعلــم الذكــي مــن المشــاريع االكثــر حاجــة لإلنترنــت باعتبارهــا مصــدرا رئيســيا مــن مصــادر المعرفــة 

ومصــادر التعلــم.

24,000 810,000

معلم استفاد من برنامج ابجد نت طالب استفاد من برنامج ابجد نت

2014

1000

2015

1000

2016

1806

2017

1918

HashCode مسابقة
مؤسسة مجموعة االتصاالتالتنفيذ

جوال وبالتل الرعاية

البيرة ونابلس وغزة الموقع

ر انقسموا الى 35 فريقالمشاركين 150 مطوِّ

نتائج المسابقة
قاموا بتحقيق نتائج عالية، تصدرت النتائج العالمية وكانت 

بمثابة مشاركة مشرفة لفلسطين وظهور اسمها على 
الموقع االلكتروني وتحديدها على خريطة العالم

HashCode مسابقة

عدد المدارس المستفيدة من برنامج أبجد نت
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بالتل تعقد لقاءات تعليمية 
وفعاليات ذات بعد تكنولوجي

اســتضافت شــركة االتصــاالت بالتــل  خبيــر مواقــع التواصــل االجتماعــي خالــد االحمــد ليقــدم ورش متخصصــة فــي 
كل مــن جامعــة النجــاح الوطنيــة فــي نابلــس وجامعــة بيرزيــت فــي رام اللــه والجامعــة االمريكيــة فــي جنيــن حيــث 
تضمنــت الــورش شــرحًا عــن آخــر التطــورات فــي عالــم التواصــل االجتماعــي وكيفيــة االدارة الصحيحــة لتلــك المواقع.

ودعمــت »بالتــل« اســبوع السوشــيال ميديــا االول »ايام_سوشــلجية« فــي غــزة وهــو الحــدث االول واالضخــم فــي 
مجــال السوشــال ميديــا فــي فلســطين والــذي عقــد علــى مــدار ثــالث أيــام باســتضافة اهــم الخبــراء فــي مجــال 

السوشــال ميديــا محليــا وعالميــًا.
وقامــت »بالتــل« برعايــة فعاليــات أســبوع التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي غــزة والــذي يهــدف الــى  
المســاهمة فــي تعزيــز  التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي وجعلــه اساســًا فــي تشــغيل الشــباب باإلضافــة الــى 

تطويــر فــرص التشــغيل فــي المجتمــع المحلــي.

Startup Grind Gaza

ومبدعيــن  أعمــال  ورياديــات  رياديــي  مــع  حــوارات  عقــد  علــى  يقــوم  للريادييــن  مجتمــع  هــو  جراينــد  ســتارتب 
ومســتثمرين، وخبــراء ناجحيــن محلييــن ودولييــن يشــاركون قصتهــم والــدروس التــي تعلموهــا فــي مســار بنائهــم 
لشــركات ناجحــة. انطلقــت فعاليــات ســتارتب جراينــد بغــزة بدعــم مؤسســة مجموعــة االتصــاالت حيــث تمكنــت  
المبــادرة مــن تحقيــق إختــراق فــي عــدد الفعاليــات واألنشــطة التــي أقامتهــا، ومــدى الصــدى والقبــول الــذي القتــه 

ــرواد. ــن ال ــن الشــباب والشــابات الخريجي م

Startup Grind Gaza  في أرقام

القيمةالمؤشر

12 فعالية تمت بدعم مؤسسة مجموعة االتصاالت الفلسطينيةعدد الفعاليات التي تم عقدها خالل عام 2016، 2017

4 ما بين مستثمر وصاحب صندوق استثماريعدد الضيوف األجانب في الفعاليات

17 ما بين صاحب مشروع ناجح ورائد أعمال ومدراء حاضنات أعمال عدد الضيوف المحليين في الفعاليات
وسيدة أعمال

حوالي 700 من الشباب والشابات استفادوا من فعاليات ستارتب عدد الحضور في الفعاليات
جرايند خالل األنشطة التي عقدت، ومئات غيرهم استفادوا من 

المحتوى االلكتروني على الصفحة
3 أعضاء أساسيين باإلضافة إلى 6 من المتطوعات والمتطوعينعدد أعضاء فريق عمل ستارتب جرايند

تم عقد فعاليات ستارتب جرايند في 3 مواقع مختلفة في غزةمواقع عقد الفعالية
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التعليم

برنامــج مجموعــة االتصــاالت للمنــح 	 

الجامعيــة والمهنيــة

رابطة خريجي مجوعة االتصاالت	 

مبادرة من طالب الى طالب	 

برنامج إيفاد	 
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واصلــت مجموعــة االتصــاالت دورهــا الريــادي فــي تمكيــن الطــالب الفلســطينيين مــن خــالل االســتمرار فــي تنفيــذ وتطويــر 
برنامــج مجموعــة االتصــاالت للمنــح الجامعيــة والمهنيــة إذ تــم فــي هــذا العــام توزيــع 550 منحــة جامعيــة ومهنيــة ليصبــح عــدد 
الطلبــة الحاصليــن علــى المنــح 4250 منــذ انطــالق البرنامــج واعتمــدت مجموعــة االتصــاالت معاييــر إختيــار تغطــي كافــة الشــرائح 
االجتماعيــة المهمشــة واعطائهــم فرصــة اكمــال تعليمهــم. وقــد تــم تخصيــص 100منحــة للتعليــم المهنــي تشــمل تخصصــات 
ــة  ــاءات تقني ــد ســوق العمــل الفلســطيني بكف ــي فــي رف ــذي يســاهم وبشــكل فعل ــر ال ــة األم ــة للســوق المحلي ذات أولوي
ومهنيــة عــدا عــن تخصيــص 50 منحــة فــي العلــوم للطلبــة الذكــور وذلــك بعــد االتفــاق مــع وزارة التربيــة والتعليــم وبمــا يتــواءم 
مــع معطيــات الحاجــة االكاديميــة للتخصصــات فــي العلــوم وبالــذات للطلبــة الذكــور لرفــد المــدارس الثانويــة وتعزيــز التعليــم 

العلمــي بيــن الشــباب. 

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

برنامــج مجموعة االتصاالت 
للمنــح الجامعية والمهنية 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

215 1,066 1,539
1,994

2,474
2,940 3,331

3,790
4,250
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%56

%44

%1
التربية الخاصة

%1
الفنون الجميلة

%5
التعليم المهني

%6
تخصصات أخرى

%21
الطب

%21
االدارة

%5
العلوم

%5
التمريض والزراعة

%35
الهندسة وتكنولوجيا

المعلومات

نسب الطالب المستفيدين من منح مجموعة االتصاالت حسب التخصص

نسب المستفيدين ذكور واناث

وفــي اخــر خطــوات مســيرتي الجامعيــه ، كطالبــة هندســة مدنيــة، البــد لــي ان اشــكر مــن كانــوا هم الســند والمعيل، 
والــدي العزيــز الــذي الغنــى عنــه ومــن كانــو بمثابــة الوالــد الثانــي مجموعــة االتصــاالت منــذ بدايــه الطريــق وحتــى 

النهاية.
فقبــل 5 ســنوات حصلــت علــى معــدل 96.2 فــي الثانويــه العامــه، ولــم يكــن باســتطاعة والــدي المتقاعــد تحمــل 
تكاليــف دراســتي الجامعيــة مــع أختيــن لــي فــي الجامعــه فــي نفــس الوقــت، فتقدمــت بطلــب الــى مجموعــة 
االتصــاالت التــي لــم تبخــل علــي بااليجــاب فرســمت لــي بدايــة طريقــي وكانــت المحفــز لــي باالســتمرار فــي 
الجامعــة كطالبــة مجتهــدة، لــم تقتصــر المنحــة علــى الدعــم المــادي فقــط، بــل الدعــم المعنــوي حيــث تــم اشــراكنا 
فــي برامــج مجتمعيــة وتطوعيــة مثــل مبــادرة »مــن طالــب الــى طالــب« انتهــاًء بنشــاطات رابطــة الخريجيــن ، الحمــد 
للــه علــى مجتمــٍع فيــه الخيــر والعطــاء لمــن هــم فــي حاجــة، ولعــل بــذرة خيــر تزرعهــا فينــا مجموعــة االتصــاالت تثمــر 

و تجعــل المســتقبل اجمــل. شــكرا مجموعــه االتصــاالت. 

                                                                                  
هديل سمحان
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 تأسســت رابطــة خريجــي مجموعــة االتصــاالت عــام 2014 وينضــم اليهــا ســنويا مجموعــة جديــدة مــن خريجــي منــح مجموعــة 
االتصــاالت، حيــث انضــم هــذا العــام 115 خريــج جديــد ليصبــح عــدد أعضــاء الرابطــة 426، يحملــون شــهادات جامعيــة فــي مختلف 
ــراء ثقافــة العطــاء بيــن منتســبيها مــن خــالل توفيــر  التخصصــات تســعى الرابطــة الــى خدمــة الخريجيــن التواصــل بينهــم واث

مجموعــة مــن المنــح 

رابطــة خريجي مجموعة 
االتصاالت

611201072510

27469 3

التمريضالعلوماإلقتصادالهندسةالطب

الزراعة تربية خاصة ITتخصصات اخرى

تلــوح فــي ســمائنا دومــًا نجــوم بّراقــة، ال يخفــت بريقهــا عّنا لحظــًة واحــدًة، نترّقب إضاءتها بقلوب ولهانة، ونســعد بلمعانها في 
ســمائنا كّل ســاعة، فاســتحّقت وبكّل فخر أن يرفع اســمها عاليا في ســماء وطننا الحبيب فلســطين  ... 

بأصدق المشــاعر وبأرق الكلمات الطيبة النابعة من قلب وفّي، أتقدم أنا الخريج / إبراهيم عمر اليازجي بجزيل الشــكر واالمتنان 
لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية, هــذه المؤسســة المعطــاءة العظيمــة التــي لــم تتوانــى لحظــة عــن مســاندة وخدمــة أبنــاء 

مجتمعها .
 لقد كان لبرنامج مجموعة االتصاالت للمنح الجامعية والمهنية سببًا لي ولزمالئي واهالينا جميعًا  في تحقيق استكمال مسيرتنا 

الجامعية على مدار دراستنا حيث تم اختيارنا  على أساس التفوق واالحتياج دون أي نوع من أنواع التمييز والتفرقة .
 أدعوكــم إلــى االســتمرار فــي هــذا النهــج لخدمــة الطالــب كمــا وأحث جميع المؤسســات والشــركات ورجال األعمال الفلســطينية 
والعربية والدولية ان تكون يدا واحدة لمســاندة ودعم الطاقات والعقول الشــبابية المبدعة لبناء وطن حضاري ومســتقبل باهر 

نحــو مزيــدا من التميز والتطــور واإلبــداع .

                                                                                  
إبراهيم اليازجي
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ــذي  ــت، وال ــة بيرزي ــع جامع ــاون م ــام 2012 بالتع ــه ع ــم اطالق ــذي ت ــاد« وال ــج »ايف ــذ برنام ــة االتصــاالت تنفي ــت مجموع واصل
يهــدف الــى تمكيــن أســاتذة مــن جامعــة بيرزيــت )مــن الحاصليــن علــى درجــة الماجســتير( للحصــول علــى درجــة الدكتــوراة مــن 
جامعــات عالميــة مرموقــة وبتخصصــات ذات اولويــة للجامعــة، حيــث تــم خــالل هــذا العــام اســتكمال البرنامــج بإيفــاد عــدد جديــد 
ليصبــح عــدد المســتفيدين الكلــي 14 أســتاذ اســتكمل 9 منهــم دراســتهم وعــادوا لاللتحــاق فــي الجامعــة، فيمــا ال يــزال 6 منهــم 

يســتكملون دراســتهم.

برنامج ايفاد

تســتمر مبــادرة »مــن طالــب الــى طالــب« والتــي يتولــى الطلبــة المســتفيدين مــن المنــح مســؤولية تعليــم عــدد مــن طــالب 
المــدارس مــن ذوي الدخــل المتدنــي، حيــث تــم تســجيل 47 طالــب وطالبــة جديــد خــالل هــذا العــام ليصــل عــدد الطــالب 

المشــاركين فــي المبــادرة الــى 357 يفيــدون بدورهــم 1282 مــن التالميــذ. 
ومــن خــالل مبــادرة علمنــي ســاهمت مجموعــة مــن  موظفــي شــركات مجموعــة االتصــاالت فــي برنامــج المنــح بتقديــم منــح 

إضافيــة للطلبــة وتخصــم قيمــة األقســاط مــن رواتــب الموظفيــن الذيــن تقدمــوا للمشــاركة فــي الحملــة. 

مبادرة من طالب الى طالب 
)عّلمني(



95 

المسؤولية اإلجتماعية

مجموعة االتصاالت الفلسطينيةالتقرير السنوي   2017

مشاريع تعليمية تم دعمها من شركات مجموعة االتصاالت 2017

عدد المستفيدينالشركة المنفذةالمشروع

 تكريم المتفوقين من طلبة الثانوية العامة
 " االنجاز " الخاصة والجامعات والكليات

1,300جوال

1,500بالتلرعاية أيام التوظيف في الجامعات

برنامج تدريب الطالب وإحتضان 
مشاريع التخرج بالتعاون مع جامعة 

النجاح الوطنية
100 بالتل

 رعاية المؤتمر الدولي الثاني للتعلم
2,200بالتلوالتعليم في العالم الرقمي

 رعاية الدراسة االبتدائية للشارة
 الخشبية الكشفية والمنتدى الكشفي

الفلسطيني االول
100 بالتل

 رعاية مجموعة من المخيمات والنوادي
3,000بالتلالصيفية والشتوية

2,500جوالرعاية أكثر من 20 مخيم صيفي لألطفال
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حياة كريمة

دعم مشاريع ألسر متعففة	 

دعم مشاريع مشتركة 	 

توفير الدعم الفني والتدريب	 
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ــاة  برنامــج الحــق فــي حي
كريمــة

تســعى مجموعــة االتصــاالت ومنــذ اطــالق برنامــج الحــق فــي حيــاة كريمــة عــام 2010 الــى  تقديــم دعــم لمشــاريع 
تؤمــن دخــل مســتمر للعوائــل التــي تعانــي مــن الفقــر عبــر خلــق مشــاريع مــدرة للدخــل تكفــل الحيــاة الكريمــة لهــذه 
األســر. يهــدف البرنامــج الــى اخــراج العائــالت المســتهدفة مــن دائــرة الفقــر الشــديد مــن خــالل تمكينهــم بمشــاريع 
مــدرة للدخــل تديرهــا العائــالت بنفســها، ومــا يميــز المشــاريع التــي تــم دعمهــا خــالل العــام 2017 ضمــن البرنامــج 
ــة  ــة ومضمون ــج فعال ــق نتائ ــات لضمــان تحقي ــا مــن خــالل جمعي ــالت  للعمــل مع ــات مــن العائ اســتهداف مجموع

للمشــاريع. 
ــر المقــر  ــة والعائــالت المســتفيدة مــن خــالل توفي ــدأ الشــراكة بيــن الجمعي ويقــوم المشــروع المشــترك علــى مب
والدعــم الفنــي والمســاعدة فــي االدارة واالشــراف مــن قبــل الجمعيــة مــن جهــة وتشــغيل المشــروع والتســويق 
والتطويــر مــن قبــل العائــالت المســتفيدة، ويعتبــر المشــروع نموذجــا يحتــذى بــه فــي توفيــر فــرص خاصــة للنســاء 

مــن خــالل دعــم مشــاريع تشــغيلية مســتدامة قابلــة للنمــو وخلــق المزيــد مــن الفــرص.

عدد العائالت المستفيدةالمشروعالجمعية المشرفة
جمعية نادي سيدات قراوة بني زيد/

5مشروع مطبخ للجمعيةرام الله

8مشروع نسيج صوفجمعية نساء الريف/سوسيا

9ملحمة حبش ودواجن ولحوم مجمدةنادي شباب النزلة الشرقية/طولكرم

4مشروع مطبخ وتصنيع غذائيسيدات من الخليل
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كذلــك تســتمر مجموعــة االتصــاالت بدعــم  مشــاريع الصياديــن فــي قطــاع غــزة، حيــث اســتكملت العمــل علــى 41 
قــارب تســتفيد منهــا  127 عائلــة صيــاد. 

توزيــع االســر التــي اســتفادت مــن برنامــج الحــق فــي حيــاة كريمــة حســب نــوع المشــروع المقــدم للعائلــة 
حيــث اســتفادت  412 عائلــة مــن البرنامــج:

كذلك قامت مجموعة االتصاالت بدعم جمعيات تخدم فئات مجتمعية من خالل: 
• ترميم مباني لجمعيات مختلفة  

• دعم جمعيات بموالت كهربائية
• تأهيل شوارع 

• مشاريع حرفية للنساء

%12%7%21%2%3

%17%3%16%2%2

%1%2%2%2%8

تصنيع غذائيتأجير عدة بناءزراعة وأغنامتأهيل منزلالبقالة

ادوات صحية وكهربائيةماكنة خياطةقوارب ومعدات صيدمحل أدوات منزليةعالج عيون

مشاريع أخرىمشاريع جماعيةتكتكمحل مالبس وإكسسواراتصالون تجميل

جمعية التعاون للتنمية المجتمعية/ رافات

المركز االجتماعي لتأهيل الفتيات/ نابلس

تزويد استراحة اريحا بكراسي انتظار

المؤسسة العربية للتنمية الرياضية والثقافية/ القدس

جمعية سيلة الحارثية الخيرية /بلدية سيلة الحارثية

اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس

بلدية كفر راعي

2500

30

جميع المسافرين

180

500

13000

1000
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كما قامت شركة حضارة بتزويد خدمات انترنت مجانية للعديد من الجمعيات الخيرية و مراكز الخدمات

الجمعيات المستفيدة من خدمات انترنت مجانية خالل 2017

وضمــن مســؤوليتها االجتماعيــة قامــت بالتــل بمبــادرة اســتضافة الطفــل محمــد دويمــة مــن غــزة المصــاب 
ــرًا عامــًا لمــدة يــوم كامــل،  ــه مدي ــان يكــون  موظــف ليــوم واحــد فــي “بالتــل”، بجعل بالســرطان، لتحقيــق حلمــه ب
حيــث قامــت بدعوتــه وتحضيــر مفاجئــة لــه بحضــور كافــة موظفــي الشــركة، باإلضافــة الــى القيــام بجولــة لتعريفــه 
علــى جميــع ادارات واقســام الشــركة، وفــي النهايــة جلــس محمــد علــى مكتــب المديــر العــام ليباشــر مهامــه كمديــر 

عــام الشــركة.
كذلــك قامــت جــوال فــي مطلــع عــام 2017 بتنفيــذ فعاليــة شــتاء دافــئ فــي الخليــل، قــام بهــا فريــق جــوال وتــم 
تقديــم مــا يلــزم مــن قبعــات وكفــوف ولفحــات لمــن تواجــد فــي أزقــة البلــدة القديمــة فــي الخليــل لتحويــل الشــتاء 

الــى شــتاء دافــئ وتــم اســتهداف مــا يقــارب 4,000 شــخص.

مركز شهداء دورا
اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين

جمعية األمل لألطفال
جمعية أصدقاء المسن الفلسطيني
مدرسة قلقيلية الخيرية للمكفوفين
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عدد المستفيدينالمشروع

15,000دعم ورعاية حملة "عمار يا بلد" لتعزيز المنتج الوطني في مدينة قلقيلية

مشاركة المواطنين في فعالية "البّراد" وسط األجواء الحارة للتخفيف عنهم الجو الحار في قطاع 
غزة

6,000

1,300دعم جمعية بلد للتنمية واالبداع لتنفيذ برنامج جسور التعليمي ألطفال التوحد

دعم الجمعية المحلية للخدمات المجتمعية في دير البلح بتجهيز وحدة التعليم للمعالجة والتأهيل 
500بهدف تأهيل وتطوير ذوي االحتياجات الخاصة

تجهيز وحدة العالج الطبيعي في اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين-مخيم العين بغرض تطوير 
3,000الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة -مشروع مدر للدخل

توفير مصعد لمبنى بلدية سلفيت لمساعدة ذوي اإلعاقة وكبار السن من االستفادة من خدمات 
60,000البلدية

توفير اجهزة طبية لجمعية هذا حقي لذوي اإلعاقة وتوفير مصدر مدر للدخل للجمعية والنهوض 
500بخدمات العالج الطبيعي التي تقدمها لذوي اإلعاقة

تأهيل الطابق االرضي لجمعية أحباب األقصى لتوفير مصدر مدر للدخل للجمعية والنهوض 
30بخدمات العالج الطبيعي التي تقدمها لذوي اإلعاقة

تشطيب وتجهيز مبنى جمعية الشعراوية الخيرية لذوي اإلعاقة في عتيل بهدف تقديم خدمات 
6,000اجتماعية وطبية لذوي اإلعاقة

دعم جمعية التضامن الخيرية-صندوق السماعات بتوفير سماعات طبية لذوي اإلعاقة السمعية 
18ومساعدتهم لالندماج بالمجتمع

دعم اإلفطار في جمعية ياسمين الخيرية لرعاية األطفال ذوي االعاقة بهدف جميع تبرعات لتطوير 
200الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة

1,500دعم جمعية جباليا للتأهيل بهدف تحسين الوضع الصحي لألشخاص المصابين بالشلل الدماغي

توفير أجهزة طبية لجمعية تل الخيرية-عيادة تل وتوفير االحتياجات من األجهزة الصحية ألهالي 
6,000قرية تل

35,000تجهيز مستوصف عقربا الخيري بجهاز أشعة وتحميض )ديجتال(

4,000توفير جهاز طبي لجمعية أبناء الريف الخيرية/ فحمة للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة للجمهور

2,000دعم شراء جهاز طبي حاضنة أطفال لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني في طولكرم 

50,000تجهيز مركز مسقط الصحي في بلدية جبع في جنين بمعدات طبية

30,000تجهيز الوحدة الصحية في الحديقة العامة لبلدية عصيرة الشمالية

مشاريع ذات بعد اجتماعي تنموي عملت مجموعة االتصاالت وشركاتها على تمويلها خالل 2017.



101 

المسؤولية اإلجتماعية

مجموعة االتصاالت الفلسطينيةالتقرير السنوي   2017



مجموعة االتصاالت الفلسطينيةالتقرير السنوي   2017 102

الثقافة

دعم مهرجانات 	 

دعم مؤسسات ثقافية	 

دعم فعاليات تراثية	 
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تؤمــن مجموعــة االتصــاالت  بضــرورة الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة الفلســطينية باعتبارهــا العنــوان األكيــد للبقــاء، 
لذلــك ظلــت الثقافــة وجهــة حضاريــة تعمــل المجموعــة وشــركاتها علــى دعمهــا ورعايتهــا، وهنــا يأتــي دعــم مهرجانــات 
ــة  كوســيلة  ــد مــن النشــاطات الثقافي ــى العدي ــراث باالضافــة ال ــي ومهرجــان الت ــرة كمهرجــان فلســطين الدول كبي

فنيــة و إبداعيــة لالتصــال بالعالــم، وكســر الحصــار المفــروض علــى الشــعب الفلســطيني. 

وقد دعمت مجموعة االتصاالت  وشركاتها العديد من الفعاليات ذات البعد الثقافي خالل عام 2017

عدد المستفيديناألنشطة والفعاليات

دعم مهرجان فلسطين الدولي والذي اطلق في محافظات غزة ورام الله ونابلس وجنين حيث 
13,850تم تقديم 14عرض فني محلي ودولي 

800 دعم نشاطات مؤسسة محمود درويش الثقافية على مدار العام

إطالق أول نادي لإلعالم االجتماعي "نادي جوال للسوشال ميديا"  ليضم أكبر تجمع للناشطين 
2,000على وسائل التواصل االجتماعي

15,000رعاية أسبوع التراث الفلسطيني في بيرزيت )مهرجان الروزنا للتراث(

23,000رعاية حفل الفنان عمر العبداالت على مسرح مدينة روابي 

25,000 رعاية حفل الفنان محمد عساف على مسرح  مدينة روابي

10,000 رعاية مهرجان "حياة بيت لحم" إلحياء التراث في مدينة بيت لحم

15,000 رعاية مهرجان ليالي بيرزيت وسط أجواء شعبية

رعاية مهرجان سينما الشباب الدولي الذي أطلق في مدينة رام الله ليجوب كافة محافظات 
2,500الضفة الغربية

1,000رعاية مهرجان الصورة األول من نوعه في فلسطين

رعاية حملة "نترك بصمة .. ونزرع بسمة" لتعزيز مفهوم العمل التطوعي وأهمية الزراعة لدى 
2,000األطفال في حديقة االستقالل بتنظيم من بلدية البيرة

2,000رعاية مهرجان الزيتون الثامن وسط أجواء تراثية وطنية شعبية

20,000رعاية مهرجان التراث العاشر وسط أجواء تراثية وطنية رائعة في جميع المدن الفلسطينية

40,000اعمال ترميم مركز يبوس القدس بغرض دعم وصمود مؤسساتنا المقدسية

3,000رعاية مهرجان عود ورمان تضمن عدد من الفعاليات والعروض المسرحية لفنانين فلسطينيين
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الشهر الكريم واألعياد

فعاليات رمضان و األعياد	 

نشاطات تطوعية وبيئية 	 

إحتفــاالت أعيــاد الميــالد والفصــح 	 

المجيــد
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تشــارك مجموعــة االتصــاالت وشــركاتها أبنــاء فلســطين مناســباتهم واعيادهــم ، حيــث تعمــل  علــى نشــر الفرحــة 
والســعادة فــي هــذه المناســبات. 

وفــي هــذا االطــار اطلقــت “بالتــل” فــي شــهر رمضــان المبــارك 2017 مبــادرة “غّيــر عّمــر” قامــت مــن خاللهــا 
ــة  ــة الغربي ــات الفلســطينية فــي الضف ــف الجامع ــن مــن مختل ــات مــن الطــالب الجامعيي ــم 6  مجموع ــم دع بتقدي
وقطــاع غــزة لتنفيــذ مبــادرات خيريــة، حيــث قامــت المجموعــات بتنظيــم بــازار مالبــس للفقــراء فــي البلــدة القديمــة 
فــي نابلــس، وقــام فريــق “حلمــك حقيقــة” مــن رام اللــه بتوزيــع بطاقــات الحلــم ليكتــب االطفــال فيهــا احالمهــم 
ومســاعدتهم فــي تحقيقهــا مــن قبــل الفريــق، امــا فريــق “قطــرة أمــل التطوعــي” مــن بيــت لحــم بتنفيــذ انشــطة 
ترفيهيــة للمرضــى االطفــال وكبــار الســن فــي مستشــفى بيــت جــاال، امــا فــرق قطــاع غــزة فكانــت افكارهــم ابداعيــة 
ــل  ــادة تاهي ــم اع ــرة، وت ــر” بإضــاءة الطرقــات المظلمــة فــي المناطــق الفقي ــق “اهــل الخي ــث قــام فري وخاّلقــة حي
منتــزه الشــجاعية مــن قبــل فريــق “الشــجاعية” وعمــل فريــق “حياتكــم اســهل” علــى اعــادة تاهيــل عــدد مــن بيــوت 

المعاقيــن فــي قطــاع غــزة.
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عدد المشاركينالفعالية

500إحياء يوم الشجرة الفلسطيني

1,200مشاركة عناصر وضّباط الدفاع المدني بيوم الدفاع المدني العالمي 

2,200تكريم نساء رياديات في مختلف المجاالت في كافة أرجاء الوطن بمناسبة يوم المرأة

10,000إحياء عيد األم مع األمهات الفلسطينيات في كافة أرجاء الوطن

إحياء يوم الطفل الفلسطيني من خالل زيارة االطفال المرضى في المستشفيات ونشر 
الفرحة على وجوههم

300

2,100المشاركة في إحياء يوم األرض

22,500المشاركة في احتفاالت اعياد الميالد والفصح المجيدة في بيت لحم ورام الله وغزة

قافلة رمضان في مختلف مدن الضفة بمشاركة بالتل وجوال بأجواء رمضانية رائعة قدمت فيها 
هدايا لألطفال

120,000

10,000إحياء فعالية المولد في قطاع غزة الحبيب بأجواء رمضانية مميزة

18,000رعاية عدد من الخيم الرمضانية في الضفة الغربية وغزة إلحياء الليالي الرمضانية

5,000إحياء الليالي الرمضانية وتوزيع الحلوى على الناس في البلدة القديمة في القدس والخليل

وقــد دعمــت مجموعــة االتصــاالت  وشــركاتها العديــد مــن الفعاليــات  الخاصــة بالمناســبات الوطنيــة 
واألعيــاد خــالل عــام 2017
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الرياضة والشباب

دعم المنتخب الوطني )الفدائي(	 

رعاية دوري السلة 	 

رعاية دوري الطائرة	 

رعاية ماراثون فلسطين	 

دعم فعاليات رياضية مختلفة 	 
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حفــل عــام 2017 بالعديــد مــن األنشــطة الرياضيــة والشــبابية حيــث حرصــت جــوال علــى اكمــال مشــوارها فــي دعــم ورعايــة 
ــة والشــبابية فــي  ــات الرياضي ــر دعــم الفعالي ــت جــوال دعــم قطــاع الرياضــة والشــباب عب ــث واصل الرياضــة الفلســطينية، حي
فلســطين، حيــث تــوج هــذا العــام بإعــالن جــوال رعايــة دوري كــرة الســلة حيــث ســمي الــدوري باســم »دوري جــوال لكــرة الســلة 
2017« وتعتبــر جــوال الرفيــق الدائــم للفدائــي فــي جميــع مبارياتــه ومشــاركاته الدوليــة، حيــث شــاركت جــوال مشــجعي المنتخب 
الفدائــي فــي األجــواء التشــجيعية الحماســية فــي الجامعــات الفلســطينية فــي مباراتــه مقابــل نظيــره منتخــب بوتــان والتــي 
ــة فــي ســتاد فيصــل  ــواء التشــجيعية الحماســية الرائع ــي األج ــب الفدائ ــي، ومشــاركة مشــجعي المنتخ ــوز الفدائ انتهــت بف
الحســيني فــي الــرام تتوجــت بفــوز الفدائــي علــى نظيــره الُعمانــي بفــارق 2-1 والمشــاركة فــي األجــواء التشــجيعية الحماســية 
لمبــاراة المنتخــب الفدائــي األولمبــي مقابــل طاجكســتان ضمــن تصفيــات كاس آســيا عــدا عــن رعايــة بطولــة دوري الدرجــة 

األولــى لكــرة الطائــرة. 

الرياضة والشباب
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أبرز الفعاليات الرياضية خالل عام 2017

الفعالية

دعم ورعاية المنتخب الوطني 
"الفدائي" ومشاركة جماهير المشجعين

رعاية ماراثون فلسطين الخامس في لقاءات المنتخب 
"اركض للحرية" في مدينة بيت لحم

رعاية مباراة األمعري وشباب البيرة
 مع نادي الوحدات

رعاية "دوري الحارات المقدسية"
 بأجواء حماسية في حارات القدس القديمة

رعاية دوري كرة اليد 

رعاية ماراثون
 "قمر تحت البحر"

رعاية دوري كرة الطائرة 

رعاية دوري كرة السلة " دوري جوال" 
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ــذراع التنمــوي  ــل ال ــة تمث ــر ربحي ــة هــي مؤسســة فلســطينية مســتقلة غي ــة المجتمعي مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنمي
لمجموعــة االتصــاالت وشــركاتها، اسســت فــي ســنة 2008 وخصصــت أعمالهــا للتنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي 
ــة  ــر مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنمي ــة للمجتمــع الفلســطيني وتعتب فلســطين كاســتجابة مباشــرة لالحتياجــات المتنامي
ــة  ــاز بمصــادر تمويــل ذاتي ــة تمت ــة المؤسســة االولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين مــن حيــث كونهــا مؤسســة محلي المجتمعي
وتتمتــع بدعــم شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية )جــوال، بالتــل، حضــارة، ريتــش( تركــز مؤسســة مجموعــة االتصــاالت 
علــى مختلــف اشــكال تمكيــن الشــباب مــن خــالل توفيــر فــرص متســاوية لجميــع شــرائح المجتمــع فــي التعليــم والتكنولوجيــا 

ــادرة. إليمانهــا بانهمــا جناحــي نهضــة االمــم ومــن خــالل تعزيــز مجتمــع قائــم علــى المعرفــة وتشــجيع روح المب

مبادئنا
-  الشفافية والنزاهة.

-  تبني نهج االبتكار كأساس لتحقيق التغيير المجتمعي.
-  منهج متكامل للتنمية البشرية  .

تعمــل مؤسســة مجموعــة االتصــاالت علــى تطويــر وتنفيــذ مشــاريع وبرامــج تعمــل علــى منــح االمــل والفــرص 
المتكافئــة لألجيــال الشــابة وذلــك مــن خــالل:

-  االســتثمار فــي مجــاالت المعرفــة والتعليــم واالبــداع عبــر تقديــم منــح وبرامــج تعليميــة مــن اجــل تمكيــن الشــباب مــن بنــاء   
مســتقبل أفضــل وتحقيــق التنميــة المســتدامة.

-  خلــق مجتمــع معرفــي مــن خــالل االســتثمار فــي نشــر ثقافــة تكنولوجيــا المعلومــات لتقليــل الفجــوة الرقميــة وإعطــاء فــرص  
أكبــر للشــباب فــي ريــادة االعمــال.

-  تمكيــن المــرأة مــن المشــاركة الفاعلــة فــي التنميــة المجتمعيــة مــن خــالل دعــم المشــاريع المــدرة للدخــل واالعمــال الحــرة 
علــى صعيــد المجتمــع المحلــي.

-  خلــق بيئــة صحيــة أمنــة لكافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني مــن خــالل تبنــي نهــج شــامل لتحقيــق الرفــاه مــن خــالل دعــم 
الصحــة واالنشــطة الرياضيــة والثقافــة والفنــون.

مهمتنا 
االســهام فــي تطويــر مجــاالت التنميــة المجتمعيــة المســتدامة وتمكيــن الشــباب الفلســطيني وتحقيــق الحيــاة الكريمــة لالســرة 

والمجتمع.

مؤسسة مجموعة االتصاالت 
للتنمية المجتمعية 






