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لمحة عن المجموعة
تأسســت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي
العــام  1995كشــركة مســاهمة عامــة ،وقــد نجحــت
منــذ نشــأتها فــي تقديــم خدمــات االتصــاالت الثابتــة،
والخلويــة ،وخدمــات اإلنترنــت ،إضافــة إلــى توفيــر آخــر
التحديثــات والتطبيقــات التكنولوجيــة مــن أجــل بنــاء
المســتقبل التكنولوجــي فــي فلســطين ،والــذي لــم

ً
ممكنــا لــوال اســتثمار المجموعــة حوالــي 670
يكــن
مليــون دينــار أردنــي فــي بنــاء الشــبكة وتطويرهــا
خــال العشــرين ســنة الماضيــة.
كمــا تميــزت المجموعــة ،خــال العقديــن الماضييــن،
باعتبارهــا المنشــأة األولــى فــي فلســطين مــن حيــث
القــدرة التوظيفيــة ضمــن مؤسســات القطــاع الخــاص
الفلســطيني ،ولمــا تضمــه مــن كفــاءات وكــوادر كانــت
المحــرك التشــغيلي األساســي مــن أجــل اإلنجــاز
واالســتمرار علــى مــدار الســنوات الماضيــة.

شركات المجموعة
ً
اهتمامــا
وتولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية

المعلومــات فــي فلســطين ،تقــدم خدمــات متنوعــة منهــا :االتصــاالت الثابتــة،

أولــى الشــركات الفلســطينية التــي عــززت مفهــوم

لقطــاع االعمــال ،وغيرهــا مــن الخدمــات المضافــة ،باإلضافــة لتقديــم خدمــات

جمـ ًـا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة ،وتعتبــر مــن

وخدمــات خــط النــت للقطــاع المنزلــي ،وخدمــات الربــط وتراســل المعطيــات

المســؤولية االجتماعيــة ودأبــت علــى تضمينــه فــي

المبيعــات بالجملــة.

ً
ســنويا .وقــد أنفقــت
الئحــة أهدافهــا وإنجازاتهــا
المجموعــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة مــا

ولــم

تقتصــر

إنجــازات

مجموعــة

االتصــاالت

الفلســطينية علــى الســوق المحليــة ،بــل ســعت
ً
إقليميــا بمــا يتــاءم مــع
إلــى توســيع اســتثماراتها

 131.6مليــون دينــار أردنــي .كمــا شــكل ســهم بالتــل
حوالــي  %27.3مــن إجمالــي القيمــة الســوقية

فــي فلســطين.

مــا نســبته  %25.3مــن شــركة فيتــل التــي تختــص
ً
وتحديــدا فــي
باالســتثمار فــي قطــاع االتصــاالت،

األســواق الناشــئة وأهمهــا العــراق.

ليتميــز بسياســة المجموعــة فــي توزيــع األربــاح

 4.2ضعــف رأس مــال الشــركة تقريبـ ًـا والبالــغ حوالــي

شــركة حضــارة لالســتثمار التكنولوجــي (حضــارة) ،أكبــر مــزود لخدمــات اإلنترنــت

اســتراتيجيتها وتطلعاتهــا ،حيــث تمتلــك المجموعــة

نلتــزم بــأن نبقــى الخيــار األول لمشــتركينا فــي خدمــات

دينــار أردنــي خــال العقديــن الماضييــن وبمــا يمثــل

الخلويــة فــي فلســطين.

حتــى نهايــة العــام .2016

وقــد أدرج ســهم االتصــاالت الفلســطينية بمؤشــر

النقديــة حيــث تــم توزيــع مــا مجموعــه  557.8مليــون

شــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية (جــوال) ،أول مشــغل للهواتــف

مجموعــه  60.3مليــون دينــار أردنــي منــذ العــام 2005

رؤية المجموعة

(بالتــل) فــي العــام  1997فــي بورصــة فلســطين،

شــركة االتصــاالت الفلســطينية (بالتــل) ,رائــدة قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا

شــركة ريتــش لخدمــات االتصــاالت (ريتــش) ،أول مركــز اتصــال متخصــص فــي
فلســطين.

االتصــاالت ،وذلــك عبــر تمســكنا بقيمنــا ومبادئنــا،
واتّ باعنــا للمعاييــر العليــا فــي الممارســات اإلداريــة
والعنايــة بالزبائــن ،إضافــة إلــى توفيــر أفضــل خدمــات

شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية (بالميديا) ،الذراع اإلعالمي للمجموعة.

االتصــاالت فــي فلســطين ،لنحافــظ علــى موقعنــا
كمجموعــة اتصــاالت رائــدة فــي المنطقــة.

للبورصــة كمــا فــي نهايــة العــام .2016

الذراع التنموي
مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة ،مؤسســة تنمويــة محليــة غيــر ربحيــة
تابعــة للمجموعــة.
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قيم المجموعة
الشفافية واالستدامة

رضا المشتركين

نطبــق معاييــر الشــفافية والمحاســبة والحوكمــة فــي كل أعمالنــا ومشــاريعنا ،بهــدف تنفيــذ رؤيتنــا واســتراتيجيتنا،

نتفهــم احتياجــات مشــتركينا ،ونبــذل قصــارى جهدنــا للحفــاظ علــى ثقتهــم ،مــن خــال التركيــز علــى جــودة خدماتنــا،

وفــق المعاييــر الفضلــى ،وحرصـ ًـا علــى ضمــان االســتدامة فــي خدماتنــا وتوجهاتنــا المجتمعيــة.

وبــذل المزيــد مــن الجهــد لتحقيــق التميــز فــي تلبيــة رغباتهــم ،واالســتجابة الحتياجاتهــم التقنيــة واالقتصاديــة.

النزاهة واألمانة

أخالقياتنا ومبادئنا

نحافــظ علــى تعزيــز الثقــة بيننــا وبيــن مســاهمينا وشــركائنا ،وذلــك مــن خــال مراعــاة قيــم النزاهــة واألمانــة ،بمــا

ملتزمــون بأخالقيــات العمــل واألصــول المهنيــة ،ونســتمد مبادءنــا مــن أخــاق مجتمعنــا الفلســطيني ،التــي تشــكل

بخطــى واثقــة نحــو النمــو ،للحفــاظ علــى حقــوق مســاهمينا ،علــى حــد ســواء
يحافــظ علــى تدعيــم خططنــا ،والســير ُ

أساسـ ًـا لعملنــا ،ومنــارة لتوجهاتنــا المســتقبلية.

مــع حقــوق موظفينــا ومشــتركينا.

االلتزام بالمسؤولية االجتماعية والوطنية

تعزيز القدرات الداخلية

ملتزمــون بمســؤوليتنا االجتماعيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة ،وبمســؤوليتنا الوطنيــة نحــو بنــاء مســتقبل

ننمــي القــدرات المهنيــة لجميــع موظفــي المجموعــة ،لتمكينهــم مــن المســاهمة فــي عمليــة البنــاء ،بهــدف خدمــة

تكنولوجــي مزدهــر ،مــن خــال تعزيــز قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي فلســطين.

مشــتركينا ومســاهمينا ومجتمعنــا ،وذلــك عبــر اســتثمارنا فــي الطاقــات الشــبابية.

الشراكة نحو بناء المستقبل التكنولوجي

والتميز في خدماتنا
الجودة
ّ

نطمــح للعمــل كشــركاء مــع كل مواطــن ومؤسســة فــي فلســطين ،يـ ً
ـدا بيــد مــن أجــل بنــاء المســتقبل التكنولوجــي

نســعى دائمـ ًـا إلــى التعلــم ،مســتفيدين مــن خبراتنــا ومــن الخبــرات العالميــة ،لنقــدم الخدمــات ذات الجــودة العاليــة،

فــي فلســطين.

ونبتكــر الحلــول الرائــدة المبنيــة علــى نظــرة شــاملة ،وقــراءة ســليمة للمســتقبل التكنولوجــي ،مــع المرونــة القــادرة
التكيــف المســتمر مــع الواقــع الفلســطيني.
علــى
ّ
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أهم المحطات الرئيسية

_ _تشكيل مجموعة االتصاالت
الفلسطينية
_ _تأسيس حضارة وبالميديا
وضمهما إلى مجموعة

تأسيس شركة االتصاالت

االتصاالت الفلسطينية

الفلسطينية «بالتل»

_ _جوال تتغلب على معضلة إدخال
المعدات وتعتمد مقاسم اتصال

إدراج سهم االتصاالت

جوال تتخطى المليون

تجديد رخصتي شركة االتصاالت

مشترك

الفلسطينية وشركة االتصاالت
الخلوية الفلسطينية لمدة 20

لها في لندن

الفلسطينية في بورصة

ً
عاما

_ _البدء بتنفيذ مشاريع المسؤولية

فلسطين

إدراج سهم بالتل ضمن

االجتماعية ضمن دائرة

مؤشري «ستاندرد اند بورز»

المسؤولية االجتماعية في

التحاد البورصات العربية،

المجموعة

و«داو جونز» التحاد البورصات
اليورواسيوية

1995

1997

2005

2007

2011

1996

1999

2006

2008
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2012

السلطة الوطنية الفلسطينية

2016

الحصول على الرخصة من

االنطالقة التجارية والتشغيل

تأسيس مؤسسة مجموعة

الشراكة بين االتصاالت

الفعلي للشبكة الخلوية

االتصاالت للتنمية

وشركة بانتل ،إحدى شركات

لجوال

تأسيس فيتل الذراع
االستثماري الخارجي
للمجموعة

مجموعة االتصاالت التركية،
في أول ربط مباشر ومستقل
للشبكة الفلسطينية عبر
الكابل البحري
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أبرز الحمالت خالل العام 2016
كانون ثاني

آذار

أيار

تموز

أيلول

تشرين ثاني

تشرين أول

شباط
كانون أول

نيسان

حزيران

آب
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أهم المؤشرات خالل العام 2016

اإليرادات التشغيلية

%0.04+

332.4

2016

2015

%0.3-

مليون خط

مليون دينار أردني

2016

2015

%3.6-

دينار أردني

ألف خط

2016

2015

%2.2+
قاعدة المشتركين

3.688

واالستهالك واالطفاءات

135.5

مليون مشترك

مليون دينار أردني

2016

صافي األرباح

2015

%3.6-

بالمقارنة مع نهاية العام 2015

مليون دينار أردني
2016

14

نسبة النمو في قاعدة المشتركين اإلجمالية

%4.4

80.1
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عدد خطوط النت فائقة السرعة

321

0.608

الربح قبل الفوائد والضرائب

عدد الخطوط الخلوية

2.94

275.5

نصيب السهم من األرباح

432
ألف خط

مليون دينار أردني

الربح اإلجمالي

عدد الخطوط الثابتة

2015
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االدارة
كلمة رئيس مجلس ٕ

ولعــل اعتمادنــا مبــادئ المهنيــة ،والشــفافية ،ومنــح
الفــرص للشــباب فــي التوظيــف ،وإدارة مجموعــة
شــركاتنا مكننــا مــن تبــوء هــذه المكانــة الرفيعــة،
وســاهم فــي أن نكــون عالمــة فارقــة ومميــزة،
ـاال يوميـ ًـا حيـ ًـا يحتــذى بــه فــي اإلدارة واالســتثمار
ومثـ ً

ً
عاما من العمل...
عشرون
ً
عاما من األمـل...
عشرون
ثمــة ذاكــرة جميلــة ومتراكمــة ال تــزال مفتوحــة فــي
قلوبنــا ،وأمــل دائــم مســتمر فــي عزيمتنــا منذ عشــرين
عامـ ًـا وأكثــر ،ونحــن مــا زلنــا نســاهم فــي بنــاء االقتصــاد

ـان.
الفلســطيني بــكل شــغف وحــب وتفـ ٍ

ً
عامــا مضــت ونحــن ال زلنــا نتذكــر بعيــن
عشــرون

والتطويــر .فقــد أقــرت المجموعــة أســس التوظيــف
المبنــي علــى أســس العلــم الحديــث ،والدرجــة
العلميــة ،و منــح فــرص متكافئــة للجميــع ،مــع أخــذ
بعيــن االعتبــار التوزيــع المناطقــي والجنــدري ،وفتــح
البــاب لــذوي االحتياجــات الخاصــة ،والمبدعيــن ممــن
يملكــون التحــدي وحــب المعرفــة ،والتجربــة ،إضافــة
إلــى اتبــاع مبــدأ إعطــاء الفــرص الكاملــة للشــباب

ً
والخريجيــن الجــدد .ولــم تدخــر المجموعــة جهـ ً
محليا أو
ـدا
دوليـ ًـا فــي مجــال التدريــب وبنــاء القــدرات إال وأشــركت

ً
متوازيــا فــي
طواقمهــا فيــه ،وهــو األمــر الــذي كان

المشــتاق الدائــم للمســتقبل هواجــس بدايتنــا،

التدريــب التقنــي والمعرفــي المتخصــص.

فــي طريقنــا.

لقــد آمنــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية

وتفاصيــل انطالقتنــا ،والعراقيــل التــي زرعهــا االحتالل

عشــرون عامـ ًـا مضــت ،ونحــن نشــعر بالتحــدي كل يــوم،
ونفتــح األفــق فــي ظــل كافــة الظــروف الصعبــة التــي
تحيــط بعملنــا وأحالمنــا .ومــن حيــث عقبــات االحتــال
اإلســرائيلي ،وتحكمــه المســتمر فــي منظومــة عملنــا،
ومحاوالتــه الدائمــة إلحباطهــا ،ووضــع العراقيــل
والقيــود أمامنــا .ولقــد عملــت طواقمنــا دومـ ًـا لتذليــل

هــذه العقبــات ،ومواجهــة تلــك التحديــات ،وخلــق
البدائــل الدائمــة بمــا يتماشــى مــع حاجــة الســوق
الفلســطيني.

هــي لكــم وألبنائكــم ولــكل فلســطين.

أخوكم
صبيح المصري

مفاهيــم االقتصــاد غيــر الرســمي فــي المناطــق
المهمشــة والفقيــرة ،ممــا يشــكل رافعــة حقيقيــة
للعائــات المســتهدفة ومجتمعهــا المحيــط .ولعــل
إشــراك المجموعــة لمجمــل شــركاتها فــي هــذا العمــل

وأصبــح العمــل الــذي تقــوم بــه يســهم فــي الدخــل
فلســطين ،وتحســين فــرص العمــل فيهــا ،وينســجم

ً
عاما مضت ،وعشرون أخرى ستأتي ...
عشرون

فــي االنفتــاح االقتصــادي ،وترســيخ أســس قويــة

حيــث ،وكمــا تعرفــون جميعــا ،جــددت الجهــات الرســمية

فاعلــة فــي الســوق ،وحربهــا ضــد االحتــال وسياســته

الفلســطينية الثقــة فينــا ،ومنحتنــا رخصــة جديــدة

16

عشــرون عامـ ًـا جديــدة  ...ونحــن جميعــا أســرة واحــدة...

فــرص أكبــر للتعليــم والعمــل ،وســد الحاجــة ،وتطويــر

وأســرة واحــدة ،وحلــم وهــدف واحــد.
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مســتنيرة ،وطاقــة بنــاء وعمــل.

لتعاضــد هــذا النســيج ،وتكاتــف كافــة شــرائحه ،ومنــح

ً
ً
واضحــا للعيــان وضــوح الشــمس،
أمــرا
والدوليــة

حــرة مســتقلة عاصمتهــا القــدس الشــريف.

وأســلحتنا هــي ذاتهــا :عقــول متفتحــة ،وإدارة

فــي النســيج االجتماعــي أمــر فــي غايــة األهميــة،

ً
جميعــا يشــعرون أنهــم فــي بيــت واحــد،
تجعلهــم

ً
تحضــرا للعالــم عــن مجتمعنــا ورغبتــه فــي بنــاء دولــة

ً
عاما جديدة...
عشرون

الحــال ،وهــي تــدرك أن خلــق مســاحات وأفــق للبنــاء

الفلســطينية االقتصاديــة ،وحجم اســتثماراتها المحلية

إيجابـ ًـا علــى مجمــل صراعنــا معــه ،ونقــل صــورة أكثــر

ً
فرصــا واســعة لالســتثمار والبنــاء.
وطننــا ،ونفتــح

واإلنســاني والمعرفــي ،ومســاعدة األســر ميســورة

ً
وأسســا
والتعــاون ،والعطــاء ،ممــا يخلــق روابــط

المتالحقــة لتدميــر هــذا االقتصــاد .وهــو مــا ينعكــس

والتواصــل ،والبنــاء المعرفــي ،وأن نســتثمر أكثــر فــي

ومســاهمتها فــي تعزيــز مفاهيــم العمــل الثقافــي

لقــد أصبحــت مســاهمة مجموعــة االتصــاالت

أشــد االنســجام مــع توجهــات القيــادة الفلســطينية

ً
ً
حقيقيــا للمجتمــع فــي االتصــال
شــريكا
وأن نكــون

منــذ تأسيســها بدورهــا ومســؤوليتها االجتماعيــة،

وتفاعــل طواقمهــا معــه عــزز لديهــم قيــم المحبــة،

القومــي الفلســطيني ،ويســتثمر فــي مجــاالت إعمــار

نفســها :بنــاء فلســطين ،وربــط أهلهــا بالعالــم،

ً
عامــا أخــرى مــن التحــدي.
لعشــرين

ً
عامــا أخــرى مــن الصمــود والمواكبــة لــكل
عشــرون
مــا هــو جديــد مــن قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات ،والهــدف هــو ذاتــه ،والغايــة هــي
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كلمة الرئيس التنفيذي
صــدق شــاعرنا الكبيــر محمــود درويــش الــذي قــال «علــى هــذه األرض مــا يســتحق الحيــاة» والــذي
قــال أيضـ ًـا «نربــي األمــل»
نحتفــل معكــم هــذا العــام بانتهــاء مســيرة عشــرين

السياســية ،واالجتماعيــة ،والتعليميــة مــن جهــة أخــرى.

واالنطــاق بهمــة متراكمــة عبــر رخصتنــا الجديــدة فــي

وموظفــة بكفــاءة ومهنيــة عاليــة ،وأصبحنــا جـ ً
ـا
ـزءا أصيـ ً

عامـ ًـا مــن عملنــا فــي قطــاع االتصــاالت الفلســطيني،
تحديــات ،وأفــق ،واســتثمار ،ومعرفــة جديــدة فــي

المجتمــع والســوق لدولــة فلســطين.
نحتفــل معكــم بهــذا اإلنجــاز الكبيــر الــذي أسســته
مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،وبنتــه خطــوة
بخطــوة لنكــون علــى هــذا القــدر مــن األصالــة
والمســؤولية فــي االقتصــاد الوطنــي الحديــث مــن
جهــة ،والوعــي الوطنــي واالجتماعــي في مســؤوليتنا

ً
موظفــا
تشــغل مــا يقــارب 2,750
ّ
فالمجموعــة اآلن
مــن االقتصــاد الوطنــي.

يحق لنا أن نحتفل..
نعــم ...يحــق لنــا أنــا نحتفــل بهــذا اإلنجــاز العظيــم
وفــي بنــاء هــذا الصــرخ االقتصــادي الفلســطيني

وهنــا يجــب أن نقــول بصــوت مرتفــع ..لقــد آن االوان

ظلــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية عبــر مختلــف

أن نقــف جميعــا ضــد هــذه الشــركات ،وضــد مروجــي

ســنوات عملهــا ،حاضنــة للشــباب بشــكل خــاص،

خدمــات الشــركات اإلســرائيلية العاملــة فــي هــذا

ولمختلــف فئــات المجمتــع الفلســطيني بشــكل عــام،

القطــاع فــي أراضينــا ،وفــي حــدود دولتنــا فــي الوقت

فدعمــت عبــر مختلــف برامــج مســؤوليتها المجتمعيــة،

الــذي يتــم فيــه حرمــان شــركاتنا الفلســطينية مــن

والشــبابية الرياضــة والفنــون والثقافــة والعلــوم

التــرددات التــي تمكنهــا مــن إطــاق خدمــات الجيليــن

والتكنولوجيــا واإلعــام ،وصــارت هــذه البرامــج منــارة

الثالــث والرابــع .لقــد آن األوان لكافــة المؤسســات

لإلنتــاج والتميــز الفلســطيني ،فاحتفلنــا خــال األعوام

المجتمــع

القليلــة الماضيــة بتخريــج الفــوج االول والثانــي مــن

المدنــي والمــدارس لخلــق حالــة وعــي بخطــورة

الخريجيــن الذيــن حصلــوا علــى منــح تعليميــة مــن

اســتخدام الشــرائح وخدمــات الشــركات اإلســرائيلية

مختلــف الجامعــات الفلســطينية ،وكنــا الســباقين

علــى االقتصــاد الفلســطيني ،وعلــى مجمــل الدخــل

لدعــم الرياضــة والرياضييــن ،ومــا زلنــا حتــى اللحظــة

القومــي .علينــا أن نــدرك أننــا في مرحلــة بناء تصاعدي

نرعــى المنتخــب الفلســطيني ( الفدائــي) فــي كــرة

القانونيــة

والحكوميــة،

ومؤسســات

القتصــاد فلســطيني يجــب ان يكــون حـ ً
ـرا ،وأن واجبنــا

القــدم ،ودوري كــرة الســلة ،ومارثــون فلســطين،

جميعــا أن نكــون ســدا ألي اختــراق لهــذا البنــاء.

وغيرهــا مــن النشــاطات الرياضيــة ،وعلــى صعيــد

الشــامخ ،والــذي صمــد فــي وجــه كافــة التحديــات التي

ويحــق لنــا أن نفخــر ،ونحــن نــرى أعمالنــا تكبــر ،والثقــة

يفرضهــا علينــا الواقــع واالحتــال .وأن نكــون األســاس

المجتمعيــة فينــا تــزداد .فلــم نفــرق فــي خدماتنــا بيــن

للبنيــة التحتيــة الفلســطينية ،وأن يشــار إلــى تجربتنــا

كبيــر وصغيــر ،أو تجمــع ســكاني علــى حســاب آخــر،

ً
واجبــا
ونجاحاتهــا المتواصلــة بالبنــان ،فــكان صمودنــا
فــي ظــل المنافســة غيــر الشــريفة ،وغيــر القانونيــة

أو قطــاع صناعــي أو اقتصــادي علــى حســاب قطــاع
ً
عامــا الماضيــة
آخــر .فكانــت تجربتنــا طــوال العشــرين

مــع الشــركات اإلســرائيلية المنافســة والتــي تعمــل

تتســم بالشــفافية والمهنيــة والمواكبــة لــكل جديــد

فــي األراضــي الفلســطينية دون مرجعيــة قانونيــة

فــي ســوق االتصــاالت العالمــي ،وعلــى ذات القــدر

ودون وجــه حــق ،وهــو األمــر الــذي يســبب لنــا الكثيــر

مــن المســافة والمحبــة لمختلــف قطاعــات الشــعب

مــن الخســائر ،وتبديــد الجهــد الفلســطيني فــي التحــرر

الفلســطيني ،وهــو الــذي ســاهم وبــا شــك ،كمــا

واالســتقالل.

تفيــد الدراســات والتقاريــر ،فــي أن يكــون صــوت

ً
ـا عبر المنابــر اإلعالمية
الفلســطينيين مسـ
ـموعا وفاعـ ً

المختلفــة ،وفــي منصــات التواصــل االجتماعــي كافــة

ً
دعمــا لمــا يزيــد
دعــم األســر المحتاجــة فقــد قدمنــا
ً
ً
مــدرا للدخــل للعائــات الفقيــرة
مشــروعا
عــن 291
والمحتاجــة ،ومــا زالــت برامجنــا لتوظيــف وتدريــب
الخريجيــن فاعلــة وحقيقيــة فــي تطويــر قدراتهــم
وتوفيــر بيئــة العمــل المناســبة لهــم ،وفــي مجــال
التكنولوجيــا مازالــت المجموعــة ترعــى وتدعــم معــرض
تكنولوجيــا المعلومــات «اكســبوتك» ،وكذلــك تعمــل
مــع المــدارس الفلســطينية المختلفــة بعــد ربطهــا
بالشــبكة العنكبوتيــة مجانــا ضمــن مشــروع مشــترك
مــع وزارة التربيــة والتعليــم ،فــي مشــروع ســاعة
برمجــة الــذي يؤســس فــي عقــول طلبــة المــدارس
أهميــة التكنولوجيــا فــي الحيــاة العصريــة الحديثــة.

لنقــل صــورة فلســطين ،ومعانــاة وأمــل شــعبها

اليــوم ،ونحــن نــدرك هــذا التحــدي الجديــد المتمثل في

العظيــم فــي كل دول العالــم.

تجديــد رخصــة عملنــا ،ســنعمل علــى تحقيــق أهدافنــا

لقــد اســتطاعت شــركات مجموعــة

االتصــاالت

الفلســطينية إيصــال كافــة خدماتهــا إلــى كل المناطــق
الفلســطينية ،وذلــك بديناميكيــة ورؤيــة ثاقبــة لــكل
الطواقــم الفنيــة فــي هــذه الشــركات ،وعبــر اإلدارات
المتعاقبــة ،التــي راكمــت العمــل ،وســهرت وتعبــت مــن
أجــل ذلــك .وهــي قامــت بتوظيــف الطواقــم الالزمــة
لتنفيــذ عملهــا فــي مختلــف المجــاالت ،ومنحتهم فرص

المســتقبلية ،وخططنــا طويلــة وقصيــرة المــدى
والتــي يقــف علــى رأســها تفعيــل خدمة تــرددات الجيل
الثالــث ،وتطويــر خدمــات الهاتــف األرضــي واإلنترنــت،
وتقديــم مزيــد مــن الدراســات واألفــكار الهادفــة إلــى
تطويــر قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
فــي فلســطين ،ولنكــون الســباقين دومـ ًـا ألن يكــون
وطننــا فــي طليعــة الــدول فــي هــذا القطــاع.

االطــاع والتفاعــل مــع التجــارب العالميــة والعربيــة فــي
هــذا اإلطــار .فــكان االســتثمار باإلنســان الفلســطيني،
وطاقاتــه اإلبداعيــة المتنوعــة يــوازي االســتثمار المالــي

ً
فلســطينيا
والمــادي للمجموعــة ،ممــا جعــل عملنــا

أخوكم
عمار العكر

خالصـ ًـا ،ووطنيـ ًـا كبيـ ً
ـرا .وصــار فــي وطننــا خبــراء كثــر فــي

مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.
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انطالقة جديدة نحو اإلنجاز والتحدي
منــذ تأسيســها ،أدركــت االتصــاالت الفلســطينية أن

ً
تباعــا مــن خــال
مــن الخدمــات المضافــة التــي جــاءت

أنظمــة االتصــاالت باتــت المقيــاس الحقيقــي لتطــور

توظيــف أحــدث األنظمــة التكنولوجيــة فــي مجــال

الــدول ،والجســر الــذي يحمل المجتمعات إلــى مبتغاها

االتصــاالت ،بهــدف تغطيــة كافــة أنحــاء فلســطين.

مــن أجــل تجســيد شــعارها األول «االتصــاالت للجميع»

وتدرجــت االتصــاالت الفلســطينية فــي تطويــر

ومآربهــا ،فأخــذت علــى عاتقهــا عهـ ً
ـدا بالمضــي قدمـ ًـا

وتحقيــق أكبــر عائــد لمســاهميها .فهــا هــي االتصــاالت
الفلســطينية ،وبعــد انقضــاء عقديــن مــن الزمــن ،قــد
تمكنــت وبجــدارة مــن اســتثمار الطاقــات للوصول لهذه

ً
عامــا تلــو اآلخــر لتتماشــى مــع
الغايــة التــي تبلــورت
التقــدم الــذي شــهده قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا
ً
ً
ً
واقعــا
وعالميــا .فأصبحــت الرؤيــة
محليــا
المعلومــات
لتغــدو مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها
رائــدة هــذا القطــاع فــي فلســطين ،ولتجعــل إنجازاتهــا
ترجمــة حقيقيــة للجهــود الحثيثــة التــي بذلهــا كل مــن
ســاهم فــي نهضــة هــذه المنشــأة التــي ال تخــص
ً
ارتباطــا
مســاهميها وكوادرهــا فحســب ،وإنمــا ترتبــط

ً
تمــس وجــدان الشــعب
وثيقــا بتحقيــق طموحــات
ّ
الفلســطيني ككل.

بــدأت االتصــاالت الفلســطينية كشــركة مــزودة
لالتصــاالت الثابتــة ،إلــى جانــب خدمــات أخــرى عملــت
علــى توفيرهــا للســوق الفلســطينية ،فاســتبدلت
المقاســم االلكتروميكانيكيــة بمقاســم رقميــة حديثــة،
ووضعــت خدمــات الهاتــف الثابــت والخلــوي فــي خدمــة
المواطنيــن ،إلــى جانــب توفيــر خدمــات الهواتــف

خدماتهــا ،التــي اتســعت لتشــمل مشــاريع االســتثمار
فــي كوابــل األليــاف الضوئيــة ،والمقاســم الوطنيــة
والدوليــة عاليــة الســعة ،وخدمــات المشــتركين
األكثــر فاعليــة ،وأنظمــة الفوتــرة الحديثــة ،إضافــة
إلــى تطبيــق أنظمــة إدارة الجــودة الشــاملة علــى
كافــة خدماتهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،تمكنــت مــن
توفيــر البطاقــات مســبقة الدفــع لالتصــال مــع خــارج
فلســطين ،وتقديــم الخدمــات الخلويــة عبــر اســتخدام
تكنولوجيــا  ،GSMلتحــرز هدفهــا فــي أن تكــون البديــل
األفضــل للشــركات اإلســرائيلية.
وقــد شــهد العــام  2016محطــة مفصليــة فــي تاريــخ

إن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية تــرى فــي هــذه المحطــة المفصليــة بدايــة مرحلــة قادمــة وانطالقــة جديــدة

ً
إصــرارا وعزيمــة
نحــو اإلنجــاز والتحــدي عنوانهــا المســتقبل .وحيــث تــدرك المجموعــة أن الفصــل اآلتــي يتطلــب
نحــو تحقيــق األهــداف والتأقلــم مــع المتغيــرات والتغلــب علــى التحديــات ،فإنهــا بعقــول وجهــد فلســطينيين ،تــرى
نجاحاتهــا التــي لــم تســطرها بعــد تلــوح فــي األفــق .فــا تقتصــر رؤيــة المجموعــة فــي بنــاء المســتقبل التكنولوجــي
فــي فلســطين علــى توفيــر خدمــات االتصــاالت الحاليــة فحســب ،بــل تتوســع فــي أهدافهــا وتطمــح لتطبيــق صــورة

أكثــر تقدمـ ًـا ،لتتســع ألبــرز المتغيــرات فــي ســوق االتصــاالت العالمــي ،والتــي تشــمل الجيــل الجديــد مــن اإلنترنــت
الــذي يتيــح التحكــم فــي األجهــزة المتصلــة ببعضهــا دون الحاجــة إلــى التواجــد فــي مــكان محـ ّـدد للتعامــل مــع هــذه

األجهــزة بمــا يطلــق عليــه إنترنــت األشــياء أو  ،IOTإضافــة إلــى إقامــة وتفعيــل المــدن الذكيــة بطــرق تكنولوجيــة
ً
إلكترونيــا ،وكذلــك التوســع فــي
لتلبــي احتياجــات المواطنيــن وتمكنهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات الحكوميــة
عمليــة نقــل البيانــات ،وتطبيقــات التجــارة اإللكترونيــة ،وغيرهــا مــن الفــرص الواعــدة لمواصلــة نمــو هــذا القطــاع.
يكمــن الدافــع األساســي الســتمرار مجموعــة االتصاالت الفلســطينية في خدمة الســوق الفلســطينية فــي إيمانها
بالجهــود التــي تــم تكريســها واالســتثمارات التــي تــم بذلهــا خــال الســنوات العشــرين الماضيــة مــن أجــل الوصــول

إلــى مــا وصلــت إليــه اآلن .فمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية اليــوم غــدت أكثــر عزيمــة وإصـ ً
ـرارا لتحقيــق إنجــازات
جديــدة ونجاحــات قادمــة تتماشــى مــع مــا يســتجد فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطيني،
إلــى جانــب التطــورات علــى الصعيديــن اإلقليمــي والعالمــي .وهنــا تجــدد مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية العهــد
لبــذل الجهــود مــن أجــل النجــاح مــرة أخــرى لتثبــت أنهــا كيــان رافــع لالقتصــاد الوطنــي ومثــال يحتــذى فــي القطــاع
الخــاص الفلســطيني ،مدعومــة بمجلــس إدارتهــا وإدراتهــا التنفيذيــة وموظفيهــا ،مــن أجــل خدمــة ونهضــة الســوق
الفلســطينية ،وتعظيــم المنفعــة العائــدة علــى مســاهميها ومشــتركيها علــى حــد ســواء.

مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،الــذي اختتــم
بتوقيــع اتفاقيــة تجديــد رخصتــي شــركة االتصــاالت
الفلســطينية «بالتــل» وشــركة االتصــاالت الخلويــة
ً
عامــا .إن هــذه
الفلســطينية «جــوال» لمــدة عشــرين

ً
وانتمــاء لتحقيــق
طموحــا
الخطــوة تزيــد المجموعــة
ً

اســتراتيجيتها ،والســعي نحــو اســتدامتها ،بهــدف
تعظيــم عوائــد مســاهميها ،وتحقيــق رؤيتهــا فــي بنــاء
المســتقبل التكنولوجــي فــي فلســطين.

العموميــة ،وتراســل المعطيــات ،واإلنترنــت وغيرهــا

استراتيجية مجموعة االتصاالت الفلسطينية
تتمحور استراتيجية مجموعة االتصاالت الفلسطينية حول مسارات أساسية هي:
_ _تزويــد الســوق الفلســطينية بأحــدث خدمــات الهاتــف الثابــت ،والخلــوي ،واإلنترنــت ،وخدمــات مراكــز االتصــال،
والخدمــات اإلعالميــة ،الموجهــة لألفــراد وقطاعــات األعمــال مــن خــال توظيــف أحــدث التقنيــات لمواكبــة التطــور
اإلقليمــي والعالمــي فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،واســتحداث الحلــول اإلبداعيــة للتغلــب علــى
التحديــات التــي يواجههــا الواقــع الفلســطيني.
_ _تحقيــق العوائــد للمســاهمين ،والســعي نحــو االســتدامة ،واالســتفادة مــن فــرص االســتثمارات بعيــدة المــدى
التــي ترســم مالمــح مســتقبل المجموعــة.
_ _المحافظــة علــى الــدور الريــادي للمجموعــة فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة ودعــم مجــاالت التنميــة انطالقـ ًـا مــن
انتمــاء المجموعــة لخدمــة احتياجــات المجتمــع الفلســطيني وأولوياتــه.
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أعضاء مجلس اإلدارة
السيد صبيح المصري  -رئيس مجلس اإلدارة

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

الســيد صبيــح المصــري هــو مؤســس ورئيــس الشــركة العربيــة للتمويــن والتجــارة (مجموعــة أســترا) منــذ العــام  ،1966وهــي شــركة تعمــل فــي مجــاالت متعــددة
كال مــن قطــاع الزراعــة ،والتجــارة،
فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،والمملكــة األردنيــة الهاشــمية ،واإلمــارات العربيــة المتحــدة .وتغطــي نشــاطات المجموعــة ً
واإلنشــاءات ،والعقــارات ،والصحــة ،والصناعــة ،والبالســتيك ،واالتصــاالت ،والفنــادق ،والبنــوك.

يشــغل الســيد ســمير حليلــه منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار (باديكــو القابضــة) منــذ العــام  ،2008وقــد شــغل الســيد حليلــه
عــدة مناصــب فــي القطاعيــن العــام والخــاص قبــل انضمامــه إلــى باديكــو القابضــة ،منهــا أميــن عــام مجلــس الــوزراء فــي الحكومــة الفلســطينية مــا بيــن عامــي
 ،2006 - 2005ووكيــل مســاعد وزارة االقتصــاد والتجــارة بيــن عامــي  ،1997 - 1994والمديــر العــام لصنــدوق بورتالنــد فــي فلســطين ،ومديــر التســويق فــي
مجموعــة شــركات نصــار العالميــة ،وقــد عمــل أيضــاً كمحاضــر وعميــد شــؤون الطلبــة فــي جامعــة بيرزيــت خــال فتــرة الثمانينــات.

يتــرأس الســيد المصــري حاليــاً مجالــس إدارة الشــركات التاليــة :البنــك العربــي ،ومجموعــة أســترا الصناعيــة ،وشــركة زارة القابضــة لالســتثمار ،وشــركة ســيكون لمــواد
البنــاء ،ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية التــي انضــم إلــى مجلــس إدارتهــا منــذ العــام  ،1999إضافــة إلــى كونــه رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح فــي نابلــس -
فلســطين ،وعضــواً فــي مجلــس إدارة شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار (باديكــو) ،ومجلــس أمنــاء جامعــة الفهــد بــن ســلطان.
السيد المصري حاصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الكيمياء ،من جامعة تكساس في أوستن بالواليات المتحدة األمريكية.

السيد د .فاروق زعيتر  -ممثل شركة بنك القاهرة عمان
اكتســب د .فــاروق زعيتــر خبرتــه كمديــر اســتثماري تنفيــذي ذي مؤهــات متميــزة وعاليــة ،نتيجــة تقلــده مناصــب إداريــة وفنيــة رئيســية فــي مجالــي االســتثمار
المباشــر وغيــر المباشــر فــي الــدول األوروبيــة ،واألمريكيــة ،والعديــد مــن البلــدان العربيــة.
يشــغل د .زعيتــر حاليــا منصــب عضــو فــي مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،ورئيــس لجنــة االســتثمار فيهــا حيــث أنــه عضــو فــي مجلــس إدارتهــا منــذ
العــام  ،2002كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة «بورصــة فلســطين» ،ومنصــب نائــب رئيــس مجلــس األمنــاء فــي جامعــة
النجــاح الوطنيــة بنابلــس فــي فلســطين ،ويشــغل منصــب نائــب رئيــس مجلــس إدارة بنــك القاهــرة عمــان بــاألردن .وقــد شــغل د .زعيتــر ســابقاً منصــب الرئيــس
التنفيــذي لشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار (باديكــو) ،وعمــل مستشــاراً ماليــاً واقتصاديــاً فــي الصنــدوق العربــي ،ومستشــاراً اقتصاديــاً فــي الصنــدوق
الكويتــي للتنميــة فــي الكويــت ،ونائــب المديــر العــام ومديــر االســتثمارات فــي شــركة الســاحل للتنميــة واالســتثمار فــي الكويــت أيضــاً .
الدكتــور زعيتــر حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي المحاســبة ،واالقتصــاد ،واإلحصــاء مــن جامعــة تكســاس التقنيــة فــي العــام  ،1974علمــاً بأنــه حاصــل علــى شــهادة
الماجســتير فــي المحاســبة مــن الجامعة نفســها.

السيد غياث سختيان  -ممثل شركة جي إم إس القابضة ()GMS Holdings
الســيد غيــاث ســختيان هــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة إم إس فارمــا ،إضافــة إلــى كونــه رجــل أعمــال ريــادي بــارز ،حيــث أســس عــدة شــركات إقليميــاً وعالميــاً خــال
األعــوام الثمانيــة واألربعيــن الماضيــة .كمــا أن الســيد ســختيان هــو مؤســس ورئيــس مجلــس إدارة شــركة جــي إم إس القابضــة ،وهــي شــركة اســتثمارية تديــر
اســتثماراتها المتنوعــة فــي عــدة مناطــق جغرافيــة وقطاعــات اقتصاديــة ،منهــا :الصناعــات الدوائيــة ،واالتصــاالت ،والمقــاوالت ،وخدمــات حقــول النفــط ،والزراعــة.
شــارك الســيد ســختيان فــي تأســيس وإدارة شــركات دوائيــة عالميــة ناجحــة عــدة ،وتشــمل شــركة الفوجيــن الدوائيــة ،وشــركة تبــوك للصناعــات الدوائيــة ،وشــركة
الكنــدي للصناعــات الدوائيــة ،وشــركة إم اس فارمــا .يجــدر بالذكــر أن الســيد ســختيان يــرأس مجلــس إدارة شــركة آجــري للعلــوم الزراعيــة ،وهــو عضــو مجلــس إدارة
مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام  ،1997وشــركة فيتــل القابضــة فــي دبــي ،وشــركة أوجيــر لإللكترونيــات فــي المملكــة المتحــدة.
إن الســيد ســختيان عضــو فــي منظمــة ( )WPOالعالميــة ،باإلضافــة إلــى مجالــس أمنــاء منظمــات غيــر ربحيــة عديــدة ،بمــا فيهــا :مركــز جامعــة جــورج تــاون للدراســات
العربيــة المعاصــرة ،وصنــدوق المــرأة غيــر الربحــي الــذي يتــرأس مجلــس إدارتــه .وقــد تلقــى الســيد ســختيان تعليمــه فــي الجامعــة األمريكيــة فــي بيــروت ،وفــي
جامعــة هيوســتن بالواليــات المتحــدة ،حيــث تخصــص فــي االقتصــاد.

السيد ليث المصري  -ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو)
الســيد ليــث المصــري شــريك مؤســس فــي مجموعــة الفرســان ،وهــي إحــدى الشــركات االســتثمارية الرائــدة فــي الشــرق األوســط تأسســت فــي العــام ،2000
وتديــر المحافــظ االســتثمارية الخاصــة التــي تســتهدف االســتثمار فــي أســهم الشــركات متســارعة النمــو فــي بــاد الشــام وشــمال إفريقيــا .وقــد عمــل الســيد
المصــري قبــل ذلــك مــع مجموعــة بالكســتون فــي نيويــورك ،وهــي شــركة اســتثمارية عالميــة تختــص باالســتثمار فــي األصــول البديلــة.
يــرأس الســيد المصــري مجلــس إدارة شــركة اســتارتا سلويشــنز وهــي شــركة رائــدة فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا،
كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة فــي صنــدوق ( )Foursan Capital Partners Iومجموعــة ادجــو وهــي شــركة رائــدة فــي المنطقــة متخصصــة فــي خدمــات حقــول
النفــط ،ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية التــي انضــم إلــى مجلــس إدارتهــا فــي العــام  ،2001إلــى جانــب عضويتــه فــي مجلــس أمنــاء جمعيــة المســاعدات
الطبيــة للفلســطينيين.
ـام عضــو فــي نقابــة القانونييــن فــي نيويــورك وحاصــل علــى درجــة الدكتــوراة فــي القانــون ،والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة
الســيد المصــري هــو محـ ٍ
ســتانفورد ،وحاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي االقتصــاد مــن جامعــة هارفــارد.

السيد طالل ناصر الدين  -ممثل شركة بيرزيت لألدوية
يشــغل الســيد طــال ناصــر الديــن منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة ،والمديــر التنفيــذي العــام فــي شــركة بيرزيــت لألدويــة .كمــا أنــه أحــد مؤسســي البنــك الوطنــي
«بنــك الرفــاه لتمويــل المشــاريع الصغيــرة ســابقاً » فــي العــام  ،2005ويتــرأس مجلــس إدارتــه.
ويتــرأس الســيد ناصــر الديــن مجلــس إدارة شــركة أبــراج لالســتثمارات العقاريــة ،وشــركة بتروبــال للزيــوت المعدنيــة ،ولوتــس لالســتثمارات الماليــة ،إضافــة
إلــى أنــه عضــو مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام  ،2004وعضــو مجلــس إدارة الشــركة الفلســطينية للكهربــاء ،وعضــو مجلــس أمنــاء
مستشــفى مــار يوســف.
ومــن الجديــر ذكــره أن الســيد ناصــر الديــن كان عضــواً فــي مجلــس إدارة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني بيــن األعــوام  ،2006 - 2002وكان يشــغل منصــب رئيــس
لجنــة فــض النزاعــات ،وعضــو لجنتــي االســتثمار والترشــيحات ،وكان عضــواً فــي مجلــس إدارة ســلطة النقــد الفلســطينية بيــن األعــوام  ,2006 - 2002كمــا أســس
الســيد ناصــر الديــن اتحــاد الصناعــات الفلســطينية وترأســه حتــى العــام  ،2003وســاهم فــي تأســيس مركــز التجــارة الفلســطيني (بــال تريــد) فــي العــام ،1997
وســاهم فــي تأســيس جمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينية فــي العــام .1998
حصل السيد ناصر الدين على درجة الماجستير في تخصص الكيمياء من الجامعة األمريكية ببيروت في العام .1974

السيد شرحبيل الزعيم  -ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو)
شــغل الســيد شــرحبيل الزعيــم مناصــب إداريــة مختلفــة فــي دول عــدة ،اكتســب خاللهــا خبــرة عميقــة فــي مجــاالت أهمهــا :القانــون ،والمفاوضــات السياســية
والتجاريــة ،وحــل النزاعــات.
ويتــرأس الســيد الزعيــم حاليــاً مجالــس إدارة جمعيــة أطفالنــا الصــم ،وجمعيــة رعايــة وتطويــر حــي الرمــال الشــمالي ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة مركــز
شــؤون المــراة .إضافــة لذلــك ،فهــو مؤســس ورئيــس مكتــب الزعيــم وشــركاه للمحامــاة واالستشــارات القانونيــة ،وهــو عضــو فــي مجلــس إدارة مجموعــة
االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام  ،2004وعضــو مجلــس إدارة الشــركة الفلســطينية للكهربــاء المســاهمة العامــة ،وشــركة فلســطين لتوليــد الطاقــة المســاهمة
العامــة .كمــا أنــه عضــو فــي لجنــة التوجيــه لمؤتمــر جامعــة  Yaleللقانــون فــي الشــرق األوســط ،باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي عــدد مــن اللجــان والنقابــات
والمؤسســات المحليــة والدوليــة.
الســيد الزعيــم حاصــل علــى درجتــي الماجســتير فــي القانــون فــي العــام  2007مــن جامعــة االزهــر بغــزة ،والماجســتير فــي الدراســات االمريكيــة مــن جامعــة
القــدس  -أبــو ديــس فــي العــام  ،2008ودرجــة البكالوريــوس فــي الحقــوق مــن جامعــة اإلســكندرية فــي العــام  .1982كمــا أنــه درس الوســائل البديلــة لحــل
النزاعــات فــي المركــز الدولــي للتحكيــم فــي تكســاس فــي العــام .1997
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يعتبــر الســيد حليلــه عضــواً
فاعــا فــي عــدد مــن المؤسســات والهيئــات االقتصاديــة واألكاديميــة ،حيــث تولــى مهــام رئيــس مجلــس إدارة مركــز التجــارة
ً
الفلســطيني (بــال تريــد) فــي األعــوام  2005-2004وهــو عضــو فــي المجلــس منــذ العــام  ،2002كمــا يشــغل منصــب رئيــس مجلــس أمنــاء معهــد أبحــاث
السياســيات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) ،ورئيــس مجلــس إدارة صنــدوق التنميــة الفلســطيني ،وعضــو مجلــس إدارة غرفــة التجــارة الدوليــة /فــرع فلســطين.
يمثــل الســيد حليلــه حاليــاً باديكــو القابضــة فــي عــدد مــن مجالــس إدارة شــركاتها التابعــة والحليفــة ،فهــو رئيــس مجلــس إدارة شــركة نخيــل فلســطين لالســتثمار
الزراعــي ،وشــركة بوابــة أريحــا لالســتثمار العقــاري ،وعضــو مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام  ،2008وشــركة بورصــة فلســطين ،وشــركة
فلســطين لالســتثمار العقــاري (بريكــو).
يحمل السيد حليله درجة الماجستير في االقتصاد من الجامعة األمريكية في بيروت عام .1983

السيد باسل عبد النبي  -ممثل شركة البنك العربي ش.م.ع
يعمــل الســيد باســل عبــد النبــي بوظيفــة مديــر إدارة أنظمــة المعلومــات ( )EVPفــي البنــك العربــي منــذ العــام  ،2007باإلضافــة إلــى تقلــده عــدة وظائــف إداريــة
فــي إدارة أنظمــة المعلومــات فــي البنــك منــذ العــام .2002
عمــل الســيد عبــد النبــي فــي مناصــب إداريــة عــدة فــي الســابق ،كمنصــب مديــر رئيســي فــي شــركة أندرســون الستشــارات األعمــال حيــث عمــل كمدقــق
أنظمــة معلومــات معتمــد باإلضافــة إلــى تقديــم استشــارات األعمــال ،وتنفيــذ الحلــول الرقميــة ،وتصميــم اســتراتيجيات بيانيــة وتقنيــة للبنــوك والقطاعــات
األخــرى .كمــا عمــل الســيد عبــد النبــي كمديــر مجموعــة التكنولوجيــا وأنظمــة المعلومــات فــي شــركة المقاييــس والمعــدات الســعودية ،ومديــر مركــز الحاســوب
فــي مختبــرات باســيفيك الطبيــة فــي كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة .إضافــة إلــى أنــه عضــو فــي مجالــس إدارة شــركة الخليــج العربــي للتقنيــة باإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية التــي انضــم لمجلــس إدارتهــا منــذ العــام  ،2008والبنــك العربــي اإلســامي الدولــي الــذي انضــم لمجلــس إدارتــه
منــذ العــام .2016
يحمــل الســيد عبــد النبــي درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة ليســتر بالمملكــة المتحــدة ،ودرجــة البكالوريــوس فــي الهندســة مــن جامعــة ( )CSUFفــي
كاليفورنيــا بالواليــات المتحــدة ،وأنهــى دراســته الثانويــة فــي باريــس ،فرنســا.

السيد زاهي خوري  -ممثل شركة المسيرة الدولية ش .م .ب .م.
الســيد زاهــي خــوري هــو مؤســس شــركة المشــروبات الوطنيــة (كوكاكــوال /كابــي) فــي فلســطين ،وحاليــاً يشــغل منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس
التنفيــذي للشــركة.
ويشــغل الســيد خــوري العديــد مــن المناصــب التنفيذيــة وعضويــة مجالــس إدارات العديــد مــن المؤسســات االقتصاديــة ،مثل :شــركة القدس لإلعمار واالســتثمار
(جيدكــو) ،كمــا أنــه عضــو مجلــس إدارة شــركة بوابــة أريحــا لالســتثمار العقــاري ،ورئيــس مجلــس إدارة شــركة القــدس لالســتثمار الســياحي ( .)JITوعــاوة علــى ذلــك،
كان الســيد خــوري عضــواً تنفيذيــاً فــي مجلــس إدارة مجموعــة العليــان ،والرئيــس التنفيــذي لشــركة العليــان الســعودية القابضــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية
والواليــات المتحــدة األمريكيــة ألكثــر مــن  20عامــاً  .وقــد شــغل الســيد خــوري منصــب رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لشــركة االتصــاالت الفلســطينية – بالتــل فــي الفتــرة
الواقعــة مــا بيــن  2001/1إلــى  ،2004/5كمــا كان رئيــس مجلــس إدارة شــركة جــوال منــذ تاريــخ  2001/5/23حتــى .2005/3/9
يجــدر بالذكــر أن الســيد خــوري عضــو نشــط فــي العديــد مــن المؤسســات المدنيــة المحليــة والدوليــة ،حيــث يشــغل منصــب رئيــس مجلــس إدارة مركــز تطويــر ،كمــا
أنــه عضــو مجلــس إدارة رســملة لالســتثمار فــي دبــي ،وهــو أيضــاً مؤســس لصنــدوق االبتــكار فــي فلســطين.
وقــد ُمنــح الســيد خــوري جائــزة العمــل مــن أجــل الســام فــي العــام  2015فــي أوســلو – النرويــج .ومــن جانــب آخــر ،الســيد خــوري حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس
فــي الهندســة مــن جامعــة  Technische Hochschule Stuttgartفــي ألمانيــا فــي العــام  ،1962وحصــل الحقــاً علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن
المعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال ( ،)INSEADوقــد أنهــى دراســته الثانويــة فــي بيــروت.

السيد باسم عبد الحليم  -ممثل شركة أسواق للمحافظ االستثمارية (شركة صندوق االستثمار الفلسطيني)
يتمتــع الســيد باســم عبــد الحليــم بخبــرة واســعة وكبيــرة تمتــد ألكثــر مــن  20عامــاً فــي مجــال االســتثمار ،والتمويــل ،وتنميــة القطــاع الخــاص ،والتــي اكتســبها مــن
خــال عملــه مــع عــدد مــن المؤسســات االســتثمارية ،والماليــة ،والتنمويــة المحليــة والدوليــة.
يشــغل الســيد عبــد الحليــم منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــادر ،الــذراع االســتثماري لصنــدوق االســتثمار الفلســطيني فــي قطــاع الطاقــة ،والبنيــة التحتيــة،
وتطويــر المصــادر الطبيعيــة (البتــرول والغــاز) .كمــا أن الســيد عبــد الحليــم عضــو مجلــس إدارة فــي مجموعــة مــن الشــركات والتــي تشــمل البنــك اإلســامي
العربــي ،وشــركة فلســطين لتوليــد الطاقــة ،وشــركة كهربــاء فلســطين ،ومجموعــة االتصــاالت الفلســطينية التــي انضــم لمجلــس إدارتهــا منــذ العــام .2012
يحمــل الســيد عبــد الحليــم درجــة الماجســتير فــي التمويــل واإلدارة مــن جامعــة كرانفيلــد فــي المملكــة المتحــدة ،والماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن ماســتريخت
فــي هولنــدا ،وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة الصناعيــة مــن الجامعــة األردنيــة.

السيد عمار العكر  -ممثل الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)
عمــار العكــر منصــب الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام  2010وهــو عضــو فــي مجلــس إدارتهــا منــذ العــام .2012
يتولــى الســيد ّ
وقبــل توليــه منصبــه الحالــي ،شــغل الســيد العكــر منصــب المديــر العــام لشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية المحــدودة «جــوال»  -الشــركة الرائــدة والمشــغل
األول لخدمــات الخليــوي فــي فلســطين ،وهــي إحــدى شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية.
كمــا ويتولــى الســيد العكــر منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة فيتــل  -الشــرق األوســط وإفريقيــا ( - )MEAوهــي إحــدى اســتثمارات مجموعــة االتصــاالت
الفلســطينية خــارج فلســطين والتــي تهــدف لالســتفادة مــن االســتثمار فــي أســواق االتصــاالت اإلقليميــة.
وإلــى جانــب هــذه المهــام ،فــإن الســيد العكــر عضـ ٌـو فــي مجلــس إدارة شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار (باديكــو القابضــة) ،والتــي تُ عـ ّـد أكبــر شــركة اســتثمارية
قابضــة فــي فلســطين ،باإلضافــة إلــى عضويــة بعــض مجالــس إدارة شــركاتها التابعــة .وهــو أيضــاً عضــو فــي مجلــس أمنــاء جامعــة النجــاح الوطنيــة منــذ العــام
ـا فــي مجالــس إدارة العديــد مــن المبــادرات الدوليــة واإلقليميــة والمحليــة ،مثــل :مبــادرة «فلســطين مــن أجــل بدايــة
ويعتبــر الســيد العكــر عضــواً فاعـ ً
ُ .2014
جديــدة» ( ،)Palestine for a New Beginning-PNBوجائــزة فلســطين الدوليــة للتميــز واإلبــداع ،وعضــو مجلــس أمنــاء مؤسســة محمــود درويــش ،وهــذا
باإلضافــة إلــى كونــه عضــواً
فاعــا فــي كل مــن المجلــس االستشــاري لمنظمــة أمديســت ( )Amideastفــي فلســطين ،ومنظمــة القــادة الشــباب
ً
( - )Young Presidents’ Organization-YPOفــرع فلســطين ،وجمعيــة رجــال األعمــال الفلســطينيين (.)PBA
والســيد العكــر حائــز علــى درجــة البكالوريــوس فــي المحاســبة مــن جامعــة إدنبــورو ( )Edinboroفــي واليــة بنســلفانيا األمريكيــة ،وعلــى درجــة الماجســتير فــي
المحاســبة مــن جامعــة كينــت ســتيت ( )Kent Stateفــي واليــة أوهايــو.
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أعضاء اإلدارة التنفيذية

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال)
عبد المجيد ملحم

المدير العام

عمر الشمالي

مدير إدارة غزة

ماهر بروق

مدير إدارة عمليات الشبكة

عمار العكر

الرئيس التنفيذي

أمجد البشتاوي

مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات

سالمة خليل

رئيس اإلدارة المالية

نادية منصور

مدير إدارة العناية بالزبائن

كمال الرطروط

رئيس اإلدارة الفنية

مالك زيادنة

مدير إدارة التسويق

خليل حمد

أمين سر مجلس اإلدارة

عالء حجازي

مدير إدارة المبيعات

مازن النجار

رئيس إدارة التدقيق الداخلي

مأمون فارس

مدير إدارة الموارد البشرية

عماد اللحام

مدير إدارة العالقات العامة

فايز مطير

مدير إدارة اللوازم والتوريدات

وليد فتيحة

مدير إدارة اللوازم والتوريدات

حاتم الترابي

مدير اإلدارة المالية

حاتم النتشة

مدير إدارة الشؤون التنظيمية

ميخائيل حجل

المراقب المالي

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية
سماح أبو عون حمد

مدير عام المؤسسة

معن ملحم

المدير العام

خليل أبو سليم

مدير إدارة إقليم غزة

علي عبد اللطيف

رئيس اإلدارة الفنية

خالد السايح

مدير إدارة التطوير والتخطيط االستراتيجي

ياسر طوقان

مدير إدارة الخدمات المساندة

محمود جالد

مدير إدارة العناية بالمشتركين

لؤي أبو شخيدم

مدير إدارة المبيعات

إيهاب السلعوس

مدير إدارة عالقات المشغلين

زاهي كنعان

مدير اإلدارة المالية

ابراهيم خرمان

مدير إدارة التسويق

سليمان أبو حجلة

مدير إدارة الموارد البشرية

باسم االطرش

مدير إدارة التشغيل الفنية

نزار شناعة

مدير إدارة تقنية المعلومات

جمال الطويل

مدير إدارة التشغيل المركزي
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رامي قطينة

المدير العام

إيمان الشكعة

مدير اإلدارة الفنية

رامي أبو الرب

مدير الدائرة المالية

شركة ريتش لخدمات االتصاالت (ريتش)

شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل)
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شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي (حضارة)

رامي شمشوم

المدير العام

يوسف جبر

مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات

محمود الخطيب

مدير إدارة العمليات

إياد الهباش

مدير دائرة الموارد البشرية واللوازم

فادي بروق

مدير الدائرة التجارية

شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية (بالميديا)
هشام زيد

المدير العام

عالء عبادي

مدير اإلدارة المالية

المستشار القانوني

المدققون الخارجيون

مكتب الزعبي للمحاماة

شركة ارنست ويونغ الشرق األوسط
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التقرير اإلداري والمالي

التقرير
اإلداري والمالي

قطاعات األعمال
التحليل التنافسي
النتائج المالية والتشغيلية
أسرة المجموعة
المسؤولية االجتماعية
االستدامة
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تقديــم ســرعة خــط نــت حتــى 50
حتــى  100ميجــا

قطاعات األعمال

قدمــت بالتــل فــي العــام  2016ســرعة خــط نــت «حتــى

شركة االتصاالت الفلسطينية (بالتل)

 50ميجــا» ،والتــي تعتبــر أعلــى ســرعة خــط نــت تقــدم
وألول مــرة للمنــزل الفلســطيني عبــر شــبكة الخطــوط

زيادة معدل سرعة خط النت ليصل إلى  9ميجا

الرؤية

ً
عامــا وشــركة االتصــاالت
منــذ أكثــر مــن 20
الفلســطينية بالتل هــي المســتثمر األكبــر فــي قطــاع
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي فلســطين.
«غيــر بكــرة» كجــزء
واعتمــدت فــي العــام  2016شــعار ّ
مــن رؤيتهــا وانطالقـ ًـا مــن إيمانهــا بــأن التطويــر مرتبــط

باإلبــداع ،وبــأن التغييــر هــو أســاس التطويــر ،ولدعــوة
الشــباب لإلبــداع بفكــرة ،بفــن ،بحــب البلــد ،بالعلــم،
بالتكنولوجيــا ،وتغييــر غدهــم نحــو األفضــل.

طبيعة عمل الشركة

تعتبــر بالتــل «شــبكة فلســطين» فهــي أســاس البنيــة
التحتيــة لقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات،
وحظيــت بثقــة جميــع مؤسســات الوطــن فــي القطــاع
الخــاص والعــام كونهــا العمــود الفقــري الــذي يربــط
الشــبكات الخلوية الفلســطينية ،ومؤسســات الشــبكة
الحكوميــة ،إضافــة إلــى غالبيــة مــزودي خدمــات

وألنهــا تــدرك الفــرص العديــدة التــي يواجههــا قطــاع

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي فلســطين
ً
التحــول والتغييــر المســتمر،
ســريعا نحــو
الــذي يتجــه
ّ

التزمــت بالتــل باعتمــاد أكثــر التقنيــات العالميــة تطـ ً
ـورا
وتطبيــق أحــدث تكنولوجيــا لتقديــم عصــر جديــد مــن
الســرعات الفائقــة ،وتلبيــة احتياجــات مشــتركيها
بالتمتــع بأعلــى الســرعات ،فنجحــت فــي زيــادة معــدل
ســرعة خــط النــت فائــق الســرعة ليصــل إلــى  9ميجــا،
لتصبــح بذلــك فلســطين واحــدة مــن الــدول التــي
تتمتــع بأعلــى ســرعات خــط نــت مقارنــة بــدول مجــاورة

النحاســية باســتخدام تقنيــة  ،VDSLباإلضافــة إلــى
تقديــم ســرعة إنترنــت «حتــى  100ميجــا» فــي
المناطــق واالحيــاء الســكنية الجديــدة التــي تتوفــر
فيهــا خدمــة اإلنترنــت بتقنيــة األليــاف الضوئيــة ليتمتع
المشــتركين بالتجربــة األفضــل فــي عالــم اإلنترنــت
مــن خــال أســرع إنترنــت منزلــي علــى اإلطــاق.
بالتل تعزز وجودها في العالم اإللكتروني

100,000

مســتخدم لتطبيــق  Ana Paltelفــي

أقــل مــن  3شــهور

وانطالقـ ًـا مــن إيمــان بالتــل بأهمية تســخير التكنولوجيا
فــي تســهيل كافــة جوانــب حيــاة المشــتركين ،وإضافــة

عديــدة ،كمــا هــو موضــح فــي الرســم البيانــي*.

قيمــة فــي اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة،
تجربــة ّ

معدل سرعة خط النت فائق السرعة

فــي التواصــل مــع المشــتركين بطريقــة أكثــر تفاعليــة

صممــت تطبيــق  Ana Paltelالــذي يعتبــر نقلــة نوعية
مــن خــال توفيــر طريقــة ســريعة وســهلة للمشــترك

(ميجا)

إلدارة خدماتــه والتحكــم بهــا مــن أي مــكان وبكبســة
اﻹ
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االتصــاالت فــي فلســطين .وهــي المــزود لخطــوط
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الربــط ونقــل البيانــات التــي تم ّكــن مختلــف قطاعــات
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ومــع زبائنهــا مــن خــال شــبكتها اآلمنــة والمتطــورة.
كمــا تقــدم بالتــل خدمــات المبيعــات بالجملــة لكبــرى
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أبرز اإلنجازات خالل العام 2016

قامــت شــركة االتصــاالت الفلســطينية بالتــل بتنفيــذ
اســتراتيجيتها للعــام  2016والتــي ترتكــز علــى تحســين
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واحــدة ،حيــث وصــل التطبيــق ألكثــر مــن 100,000
مســتخدم فــي أقــل مــن  3شــهور.
ً
وحرصــا علــى راحــة المشــتركين وتحقيــق رضاهــم
ولضمــان إصــاح األعطــال بأســرع وقــت ،صممــت
تطبيــق خــاص بمــزودي خدمــة اإلنترنت لمتابعــة أعطال
خــط النــت للمشــتركين والمســاعدة علــى تقليــل نســبة
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بحيــث تكــون بالتــل أول شــركة تقــدم خدمــة بلغــة
اإلشــارة لتضمــن التواصل مع مشــتركيها مســتخدمي
لغــة اإلشــارة.
خصومات مميزة على باقات نت فون
واصلــت بالتــل خــال العــام  2016إطــاق حمــات
مبتكــرة لتقديــم قيمــة إضافيــة لمشــتركيها الحالييــن
والجــدد ،حيــث أطلقــت مجموعــة مــن الحمــات النوعية
الخاصــة بخدمــات الهاتــف وخطــوط النــت فائقــة
الســرعة ،قدمــت مــن خاللهــا عــروض مميــزة بأســعار
منافســة ســاعدت فــي زيــادة قاعدة المشــتركين ،حيث
قامــت وعلــى مــدار العــام بتقديــم خصومــات مميــزة
علــى باقــات «نــت فــون» و«انترنــت فــون» لتتناســب
مــع احتياجــات كافــة مشــتركيها الجــدد.
ً
مجانا
مضاعفة السرعات لمدة  4شهور

ً
ً
وتقديــرا الختيارهــم
اعتــزازا بثقــة مشــتركيها الحالييــن
خدماتهــا ،قامــت بالتــل بمضاعفــة ســرعة خــط النــت
لكافــة مشــتركيها لمــدة  4شــهور مجانـ ًـا ،وصممت عدة
عــروض خاصــة بالمحافظــة على رضى مشــتركيها ،كان
أهمهــا إطــاق مجموعــة مــن الحمــات الخاصــة ببرنامج
«نقاطــي» والتــي مكّنــت المشــتركين مــن اســتبدال
نقاطهــم بالعديــد مــن الهدايــا والمفاجــآت المميــزة،
فضــا عــن إطــاق عــروض خاصــة بالمشــتركين
ً

الحالييــن فــي االعيــاد والمناســبات الدينيــة .وبذلــك
تمكّنــت «بالتــل» مــن تقليــل نســبة فصــل الخدمــات
لتصــل إلــى  9%لخدمــة الهاتــف و 13%لخدمــة خــط

األعطــال.
وسـ ً
ـعيا منهــا لمواكبــة التطــور التكنولوجــي المســتمر،

 5ســنوات.

أطلقــت بالتــل موقعهــا اإللكترونــي بحلتــه الجديــدة

باإلضافــة إلــى ذلــكّ ،
كثفــت بالتــل حمــات التوعيــة

والمتميــز بســهولة التصفــح ،والبحــث داخــل الموقــع،
تمكــن المشــترك مــن الوصــول أليــة معلومــة.
باإلضافــة إلــى أن الموقــع الجديــد يتيــح للمشــترك
إمكانيــة إدارة صفحاتــه واالشــتراك بأيــة خدمــة مــن

التــي تهــدف إلــى تعزيــز مزايــا خدمــة خــط النــت
فائــق الســرعة ،والمتمثلــة بجــودة الخدمــة مــن ناحيــة
تقديمهــا للســرعات الفائقــة وتميزهــا بالخصوصيــة
والمحافظــة علــى أمــن معلومــات المشــترك ،حيــث
ركــزت الحمــات علــى توعيــة المشــتركين بمخاطــر

خدمــات بالتــل المختلفــة.

مشــاركة خــط النــت مــع الجيــران ،وذلــك بعــد انتشــار

وألن بالتــل تحــرص علــى التفاعــل مــع كافــة مشــتركيها

هــذه الظاهــرة الســلبية بشــكل كبيــر بيــن المواطنيــن،

واإلجابــة علــى استفســاراتهم بأحــدث الطــرق وأكثرهــا
* المصدرInternet society :

 Live Chatو  Video Chatوالمتوفــرة بلغــة االشــارة،

النــت ،والتــي تعتبــر أدنــى نســب تصــل لهــا بالتــل منــذ

حيــث أضافــت عليــه خدمــات ســريعة وطــرق ســهلة

ﻣﺼﺮ

1.85

وإثــراء تجربــة المشــتركين ،واالســتمرار فــي تقديــم

ﻄﻴﻦ

ﻟﻴﺒﻴﺎ

6.93

األعمــال فــي فلســطين مــن التواصــل مــع العالــم

ﻮدﻳﺔ

اﻟ

9.63

النــت فائقــة الســرعة ،والهاتــف الثابــت ،وخدمــات

خدمــات نوعيــة وعــروض جديــدة تلبــي احتياجاتهــم.

ميجــا وإنترنــت

فعاليــة ،اعتمــدت قنــوات تواصــل جديــدة مثــل

والتــي تؤثــر علــى خصوصيــة المشــترك وأمــن
معلوماتــه.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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«رام اللــه المدينــة الذكيــة» المشــروع األول مــن
نوعــه فــي فلســطين

وصبــت بالتــل فــي العــام  2016اهتمامهــا علــى دعــم
ّ

شــبكة موزعيهــا المعتمديــن لتقديــم خدماتهــا بطــرق

فــي العــام  ،2016أعلنــت بالتــل وبشــراكة اســتراتيجية

تلبــي تطلعــات مشــتركيها ،إضافــة إلــى توســيع نطــاق

مــع بلديــة رام اللــه عــن إطــاق مشــروع «رام اللــه
المدينــة الذكيــة» والــذي يعتبــر األول مــن نوعــه فــي
فلســطين كونــه يمثــل طريقــة جديــدة فــي تنميــة
المــدن الفلســطينية مــن خــال توفيــر خدمــة اإلنترنــت
الالســلكي  Wi-Fiمجانـ ًـا لمشــتركي بالتــل فــي جميــع
شــوارع مدينــة رام اللــه الرئيســية وحدائقهــا ومرافقهــا

تواجدهــم عبــر توقيــع اتفاقيــات جديــدة مــع الموزعيــن
شــملت تقديــم مزايــا تحفيزيــة لهــم ،األمــر الــذي
ســاعد فــي زيــادة كفاءتهــم فــي العمــل ،واســتقطاب

بالتل وكبرى شركات قطاع األعمال في فلسطين ،،،
شراكات استراتيجية وخدمات نوعية

الشــركات والمؤسســات الفلســطينية ،والبنــوك،

ً
تعزيــزا لشــراكتها الدائمــة مــع قطــاع األعمــال

والبلديــات ،حيــث وقعــت اتفاقيــات مــع كل مــن بنــك

ً
وحرصــا علــى
الفلســطيني،

االرتقــاء بخدمتهــم؛

افتتحــت بالتــل «مركــز بالتــل لقطــاع األعمــال» وهــو
أول مركــز متخصــص لخدمــة هــذا القطــاع فــي

المزيــد مــن المشــتركين.

غيــرت مــن خاللــه مســتقبل تقديــم
فلســطينّ ،

شــبكة بالتــل أســاس البنيــة التحتية لقطــاع االتصاالت

األولــى إلــى خلــق بيئــة متميــزة تتكامــل فيهــا خدمــات

الخدمــات لرجــال األعمــال ،حيــث يهــدف المركــز بالدرجــة

وتكنولوجيا المعلومات

مراكــز األعمــال العالميــة ومزايــا اســتثنائية ،باإلضافــة

إضافــة إلــى ربــط المبانــي والمرافــق التابعــة لبلديــة

تميــزت بالتــل علــى مــدار الســنوات الماضيــة بشــبكتها

إلــى إقامــة اجتماعــات ولقــاءات بطريقــة تفاعليــة مــن

رام اللــه مــع المقــر الرئيســي للبلديــة ،عبــر تقنيــة

الممتــدة مــن رفــح إلــى جنيــن والتــي مكّنتهــا مــن تقديم

خــال غــرف اجتماعــات مبتكــرة ،وإمكانيــة عقــد لقــاءات

األليــاف الضوئيــة ،لتتمكــن البلديــة مــن تقديــم أكثــر

خدمــات وحلــول تكنولوجيــة وفــق أعلــى معاييــر الجــودة،

يعنــى بهــا رجــال األعمــال ،باإلضافــة إلــى توقيــع

ولذلــك حافظــت بالتــل علــى ريادتهــا لقطــاع االتصــاالت

االتفاقيــات االســتراتيجية .كمــا يقــدم المركــز ورشــات

وتكنولوجيــا المعلومــات وواصلــت االســتثمار بشــبكتها

عمــل تدريبيــة متخصصــة مــن قبــل أفضــل المدربيــن

وتطويــر بنيتهــا التحتيــة مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن

المحلييــن والدولييــن فــي المجــاالت التــي تهــم رجــال

المشــاريع التي هدفت إلى تحســين أداء الشــبكة وزيادة

األعمــال.

العامــة ،وذلــك تقديـ ً
ـرا منهــا لــوالء مشــتركيها الحاليين،

ً
تطــورا للمواطــن وبأقصــى ســرعة.
الخدمــات

وأطلقــت بالتــل خدمــة اإلنترنــت الالســلكي Wi-Fi

ً
مجانــا فــي ســاحة الجنــدي المجهــول بمدينــة غــزة،
ً
حرصــا منهــا علــى تلبيــة تطلعــات مشــتركيها
وذلــك

فــي جميــع أنحــاء الوطــن بالتمتــع باإلنترنــت مــن
أي مــكان وفــي أي وقــت ،بســرعة عاليــة وبأفضــل
مســتويات الجــودة.
ولتعزيــز تجربــة المشــتركين داخــل معارضهــا ،تــم
توفيــر خدمــة اإلنترنــت الالســلكي بســرعة  100ميجــا

مجانـ ًـا فــي جميــع معــارض بالتــل فــي الوطــن ،ليتمتــع
المشــتركين بالســرعات الفائقــة أثنــاء تواجدهــم فــي

كفاءتهــا والتــي تركــزت بشــكل أساســي علــى زيــادة
ســعة شــبكة التراســل الرئيســية مــن خــال إضافــة أكثــر
من  100جهاز تراســل للشــبكة ،وتوســعة شــبكة األلياف
الضوئيــة لتصــل إلــى  3500كيلــو متــر .كمــا قامــت بالتل
بتنفيــذ مجموعــة مــن مشــاريع التوســعة والتطويــر فــي

خــال العــام  ،2016باإلضافــة إلــى  7مليون مشــاهدة
علــى يوتيــوب ،و 100ألــف مشــترك علــى موقــع
تويتــر ،و 90ألــف مشــترك علــى موقــع انســتجرام،
وتعتبــر بالتــل مــن أولــى الشــركات الفلســطينية التــي
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فــي العــام  2016توقيــع اتفاقيــة الشــبكة الحكوميــة
لخمــس ســنوات قادمــة ،والتــي تقــدم مــن خاللهــا
بالتــل خدمــات الربــط لكافــة الــوزارات ،األمــر الــذي
ســيدعم الوصــول لمفهــوم الحكومــة اإللكترونيــة
بســرعة وبفعاليــة ،باإلضافــة إلــى ربــط كافــة الــوزارات
مــع مديرياتهــا لتســهيل عمليــة أتمتــة العمليــات
فضــا عــن تزويــد جميــع
التشــغيلية الخاصــة بهــا،
ً

المؤسســات الحكوميــة بخدمــة اإلنترنــت فائــق
الســرعة مــن خــال تقنيــة األليــاف الضوئيــة.
امتداد الشراكات على المستوى الدولي

األمــان ،والخصوصيــة ،والجــودة التــي يبحــث عنهــا
قطــاع األعمــال إلدارة منشــآته وضمــان اســتمرارها،

بالعالــم ،حيــث تــم تمديــد الكابــل البحــري التركــي

حيــث أطلقــت بالتــل فــي العــام  2016مجموعــة مــن

الفلســطيني  AMEERبشــراكة اســتراتيجية مــع

الخدمــات الخاصــة بالمحافظــة علــى أمــن معلومــات

شــركة  Bharti Airtelحتــى يصــل إلــى الشــرق

المشــتركين ،منهــا خدمــة فلتــرة المحتــوى ،والتــي

األقصــى ليصبــح اســمه  .AMEERSووقعــت بالتــل

تمكّــن المشــترك مــن التحكــم بمحتــوى اإلنترنــت

اتفاقيــات جديــدة مــع شــركات عالميــة مثــل :فيفــا

داخــل الشــركة مــن خــال تطبيــق سياســات محــددة

البحريــن ,واالتصــاالت المصريــة ,واالتصــاالت

واتخــذت بالتــل خطــوة جديــدة فــي العــام 2016

الســتخدامه بحيــث يتحكــم بالمواقــع المســموح أو

الصينيــة ،باإلضافــة إلــى الدخــول فــي شــراكة كيبــل

تعتبــر األولــى مــن نوعهــا فــي عالــم االتصــاالت،

الممنــوع تصفحهــا ليتمتــع الموظفيــن بتصفــح آمــن

 )RCN) Regional Cable Networkالــذي يمتــد مــن

تمثلــت فــي اعتمــاد شــركات فنيــة خارجيــة لتتولــى

لالنترنــت.

 ،Metro Ethernetورفــع معــدل الســرعة المقدمــة

عــدد المقاســم الطرفيــة فــي جميــع المحافظــات.
عــاوة علــى ذلــك ،نجحــت بالتــل فــي تعزيــز وحمايــة
مراكــز التحكــم خــارج فلســطين مــن خــال إضافــة
مســارات اضافيــة مــن األليــاف الضوئيــة.

أعمــال تمديــد الشــبكة ومتابعــة أعطالهــا ،األمــر الــذي

وســعت بالتــل علــى مــدار الســنوات الماضيــة لتطويــر

مدينــة جنيــن.

وتضمنــت الئحــة الشــراكات التــي أبرمتهــا بالتــل

الخدمــات علــى المســتوى الدولــي وربــط فلســطين

تمكنت من زيادة ســعة كل من حلقة ( )DWDMوشــبكة

التكاليــف المرتبطــة بهــا ،إضافــة إلــى توفيــر فــرص

معــرض مدينــة أريحــا التفاعلــي ،وإعــادة تأهيــل معرض

الدولــي.

واالرتقــاء بخدماتــه ،حيــث تجســد تلــك الخدمــات مزايــا

انضمــت لتطبيــق سنابشــات االجتماعــي.

بخدمــة المشــتركين بطريقــة تفاعليــة حيــث تــم افتتــاح

اإلعالميــة لتزويدهــا بخدمــات الربــط المحلــي و

التــي تســعى مــن خاللهــا لتقديــم المزيــد مــن

جميــع أنحــاء الوطــن لتوفيــر خدمــات االتصــاالت فيهــا ،و

أدى إلــى زيــادة كفــاءة العمليــات التشــغيلية وتقليــل

معارضهــا وإضافــة كل مــا يســاهم فــي االرتقــاء

الشــركات ،قدمــت بالتــل خدمــات وحلــول تكنولوجيــة

اتفاقيــات تعــاون وتعزيــز شــراكة مــع المؤسســات

قطــاع األعمــال الفلســطيني علــى تطويــر أعمالــه

واســتكماال لمســيرتها التكنولوجيــة ،تتصــدر بالتــل
ً

معجبــي صفحتهــا علــى فيســبوك المليــون معجــب

ً
جــزءا ال يتجــزأ مــن احتياجــات
البيانــات التــي أصبحــت

خــال تقنيــة األليــاف الضوئيــة ،باإلضافــة لتوقيــع

عالقــات مــع كبــرى شــركات االتصــاالت العالميــة،

المســافات “ ”Shortening the Local Loopوزيــادة

المحتــوى االجتماعــي الفلســطيني ،حيــث تجــاوز عــدد

الفلســطيني ،وتؤمــن بأهميــة خدمــات اإلنترنت ونقل

واإلنترنــت وربــط فروعهــا بالمقــرات الرئيســية مــن

متكاملــة وفــق أعلــى معاييــر الجــودة لمســاعدة

المعــرض.

ً
نظــرا لمــا تقدمــه مــن إضافــة وإثــراء علــى
ثقــة

وألنهــا تعــي التحديــات التــي تواجــه قطــاع األعمــال

فلســطين والبنــك العربــي لتزويدهــا بخدمــات الربــط

عــززت بالتــل تواجدهــا الدولــي مــن خــال إنشــاء

علــى خــط النــت فائــق الســرعة من خالل مشــروع تقصير

مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي فلســطين بــكل

وشــمل العــام  2016شــراكات أبرمتهــا بالتــل مــع كبــرى

عمــل فــي هــذه الشــركات.

ً
إنطالقــا مــن االتصــاالت اإلماراتيــة.
دبــي إلــى أوروبــا

واليــوم تربــط شــبكة بالتــل كبــرى الشــركات الرئيســية
فــي الســوق الفلســطيني مــن بنــوك ،وجامعــات،
وشــركات التأميــن ،والمؤسســات الحكوميــة ،ســواء
الطبيــة أو التعليميــة ،وتمكّنهــم مــن ربــط مواقعهــم
الرئيســية وفروعهــم محليـ ًـا ودوليـ ًـا وفــق أعلــى معاييــر

الجــودة.
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التحديات خالل العام 2016

خدمة خط النت

تتمثــل التحديــات التــي واجهتهــا بالتــل فــي العــام

_ _ارتفــع عــدد خطــوط النــت فائقــة الســرعة بنســبة

 2016فــي المنافســة غيــر القانونيــة مــن قبل الشــركات

 %16.8نهايــة العــام  2016بالمقارنــة مــع العــام

اإلســرائيلية والمحليــة

المــزودة لخدمــة اإلنترنــت،

وإعــادة بيــع خدمــة اإلنترنــت الالســلكي ، Wi-Fiوتمديــد
الكوابــل بطريقــة غيــر قانونيــة فــي بعــض المناطــق
الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى انتشــار ظاهــرة مشــاركة
خــط النــت والتــي تهــدد خصوصيــة المشــتركين.

التقرير اإلداري والمالي

 2015لتصــل إلــى  320,500خــط.
_ _بلــغ متوســط معــدل النمــو لعــدد خطــوط النــت
فائقــة الســرعة  %14.7خــال الســنوات األربعــة
االخيــرة.
_ _وصــل معــدل انتشــار خطــوط النــت فائقة الســرعة
بالنســبة إلــى خطــوط الهاتــف الثابــت كمــا فــي

نظرة مستقبلية

تتطلــع بالتــل إلــى اســتمرار انتشــار خدمــات خــط النــت
بســرعاتها الفائقــة علــى أوســع نطــاق ،وتعزيــز ثقافــة
اســتخدام اإلنترنــت فــي مختلــف مجــاالت الحيــاة عبــر
إطــاق سلســلة مــن حمــات التوعيــة ،باإلضافــة
إلــى إيصــال تقنيــة األليــاف الضوئيــة للمنــزل
الفلســطيني فــي المناطــق الحديثــة ،وتعزيزهــا
بمجموعــة مــن الخدمــات التــي تتطلــب وجــود أعلــى
الســرعات .كمــا تطمــح بالتــل إلــى توفيــر خدمــات
ومنتجــات جديــدة ومبتكــرة تلبــي طمــوح المشــتركين
ورغباتهــم .ومــن جانــب آخــر ،تســعى بالتــل إلــى زيــادة
االنتشــار اإلقليمــي لخدمــات قطــاع األعمــال ومبيعات
الجملــة فــي الــدول المجــاورة ،وتقديــم حلــول تقنيــة
متكاملــة لخدمــات قطــاع األعمــال ومبيعــات الجملــة
ً
قدمــا
فــي فلســطين .إن بالتــل تســعى للمضــي
واالســتمرار فــي تطويــر مســتوى الخدمــات وتلبيــة
توقعــات ومتطلبــات مشــتركيها ،وتعزيــز االتصــال
ً
ً
دوليــا خــال العــام 2017
محليــا او
والتواصــل ســواء
ومــا بعــده .ومــن هنــا تجــدد بالتــل التزامهــا بالعمــل
الدائــم لتقديــم األفضــل للمشــتركين ،وتؤكــد علــى
اســتمرارها بتقديــم الحلــول والخدمــات وفقـ ًـا ألعلــى
معاييــر الكفــاءة.

نهايــة العــام  2016إلــى .%74.2
_ _بلــغ متوســط الســرعة التــي تقدمهــا االتصــاالت
 9.06ميجــا.
_ _بلغــت نســبة زيــادة معــدل ســرعة خطــوط النــت
فائقــة الســرعة  %67.8نهايــة العــام .2016
_ _ارتفــع الربــح قبل الفوائد والضرائب واالســتهالك
واإلطفــاءات نهايــة العــام  2016بنســبة %4.8
بالمقارنــة مــع العــام .2015

أهم المؤشرات التشغيلية والمالية
خدمة الهاتف الثابت
_ _ازداد عــدد خطــوط الهاتــف بنســبة  %6.3نهايــة
العــام  2016بالمقارنــة مــع العــام  2015لتصــل
إلــى  432,000خــط.
_ _بلــغ معــدل انتشــار خطــوط الهاتف  %9.6بالنســبة
إلــى عــدد الســكان فــي نهايــة العــام ( 2016عــدا
ســكان مدينــة القــدس) .
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قطاعات األعمال
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية (جوال)

تواصــل خــال الســفر ،مثــل حملــة «لــف العالــم

تطبيقــات الجــوال موجهــة لقطاعــي الشــركات واألفــراد،

بأفضــل األســعار مــع حــزم نــت التجــوال» ،إضافــة إلــى

لتتيــح لمشــتركيها إمكانيــة تنفيــذ العديــد مــن الخدمــات

العــروض العديــدة خــال موســمي الحــج والعمــرة،

بأيســر الطــرق وأســرعها ،دون الحاجــة لالتصــال علــى مركــز

مثــل حملــة «رحمــة كبيــرة برحلــة عظيمــة» والتــي كانــت

االســتعالمات ،أو زيــارة المعــارض أو الموزعيــن.

ذات قيمــة كبيــرة للمشــتركين ألنهــا عملــت علــى
إبقائهــم علــى تواصــل مــع األهــل واألحبــة خــال

وقــد عــززت جــوال مكانتهــا الرياديــة طيلــة األعــوام

الرؤية

تســعى جوال أن تظل في مقدمة شــركات االتصاالت
فــي الســوق الفلســطينية التــي توفــر لمشــتركيها
خدمــات االتصــال الخلــوي بكفــاءة عاليــة ،حيــث أنهــا
تمتلــك الريــادة فــي تقديــم التطبيقــات التكنولوجيــة
العديــدة وتســعى لتوفيــر جميــع الخدمــات بشــكل
متطــور لتبقــى جميــع شــرائح المجتمــع علــى تواصــل
فيمــا بينهــا وبــكل يســر وســهولة ،ولتبقــى بذلــك
الشــبكة األكبــر والتــي يســتمر نموهــا وتطورهــا جنبـ ًـا
إلــى جنــب مــع نمــو وتطــور االقتصــاد الفلســطيني.

طبيعة عمل الشركة

منــذ تأسيســها فــي العــام  ،1999بدأت جوال بتجســيد
حلــم فلســطيني هدفــه التميــز واإلبــداع والتغلــب
علــى التحديــات بمثابــرة وجهــد متواصــل ،مــن خــال
توفيــر أحــدث خدمــات وتطبيقــات االتصــاالت الخلويــة
فــي الســوق الفلســطينية بكفــاءة وجــودة فــي قطــاع
يتصــف بالديناميكيــة والتغيــر المســتمر ،ممــا يحتّ ــم
علــى جــوال التأقلــم والتكيــف ومواكبــة التطــورات
اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــال االتصــاالت الخلويــة،
لكــي تتمكــن مــن خدمــة أكثــر مــن  2.95مليــون
مشــترك مــع نهايــة العــام  ،2016إلــى جانــب اهتمــام
جــوال بمســؤوليتها والتزامهــا تجــاه المجتمــع وســعيها
الدائــم لكــي تبقــى قــدوة لشــركات القطــاع الخــاص
الفلســطيني فــي هــذا المجــال.

الماضيــة بالتماشــي مــع اســتراتيجيتها التــي تعتمــد

ً
أساســا علــى التميــز واالبتــكار لتقديــم كل مــا هــو
جديــد للســوق الفلســطينية.
وبفضــل اإلصــرار علــى مواصلــة االبتــكار ،اســتطاعت
جــوال طــرح برامــج بأســعار مميــزة ومنافســة فيمــا
يخــص اســتقبال وإرســال المكالمــات والرســائل،
حيــث تمكنــت مــن إطــاق «برنامــج كل النــاس غيــر
شــكل» مقابــل  12أغــورة فقــط باتجــاه شــبكة جــوال
وزيــن األردن ،وبــدون أيــة رســوم يوميــة ليتناســب
مــع احتياجــات المشــتركين المختلفــة .وأبدعــت جــوال
خــال العــام  2016بتقديمهــا برنامــج «أنــا حــر» وهــو
البرنامــج الــذي يتميــز بأفضــل األســعار علــى اإلطــاق
والمخصــص لفئــة الشــباب مــا بيــن  25-16ســنة ،حيــث
يتناســب مــع متطلباتهــم واحتياجاتهــم مــن مكالمــات،
ورســائل ،وإنترنــت .وتلــى ذلــك إطــاق البرنامــج
األوفــر واألكثــر مرونــة علــى اإلطــاق «برنامــج الجنيــه
الفلســطيني» الــذي يقــدم باقــات أســبوعية وشــهرية
تمكّــن المشــتركين مــن اســتخدامها فــي مختلــف
االتجاهــات وعلــى جميــع الشــبكات المحليــة ،والدولية،

ســعت جــوال خــال العــام  2016إلــى خدمة مشــتركيها
بشــتى الســبل الممكنــة ،لتصبــح بذلــك الشــبكة
األكبــر فــي فلســطين والخيــار األول واألفضــل
للمشــترك الفلســطيني كونهــا أثبتــت أنهــا الشــركة

ً
انتشــارا ،حيــث أن خدمتهــا وبرامجهــا المقدمــة
األكثــر
للمشــتركين تلبــي احتياجــات كافــة الشــرائح المجتمعية
بأفضــل وأشــمل صــورة مــن حيــث األســعار مقارنــة
مــع الشــركات األخــرى التــي تــزود الخدمــات عينهــا،
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علــى تطبيقــات جــوال ،التــي تمكــن المشــتركين مــن
تفعيــل الخدمــات مباشــرة مــن هواتفهــم الذكيــة،

وقــد اهتمــت جــوال خــال العــام  2016بفئتــي األفــراد

مثــل تطبيــق «جــوال» ،إضافــة إلــى إطــاق العديــد

والشــباب وتنوعــت الخدمــات والحمــات الموجهــة لــكل

مــن الحمــات التفاعليــة ،مثــل حملــة «اشــحن رصيــد

منهمــا ،وذلــك بمــا يشــمل توفيــر حــزم إنترنــت مختلفــة

بتربــح  5أضعــاف عاألكيــد» ،وحملــة «ألنــه الخيــر مــن

تناســب جميــع االحتياجــات المتباينــة ،مثــل حملــة «نــت

إيــد أليــد اشــحن وشــارك الرصيــد» ،وحملــة «مالييــن

بحزمــة بفــك أزمــة (ضاعفناهــا)» حيــث تمــت مضاعفــة

الجنيهــات وأحلــى الســيارات».

حــزم اإلنترنــت للمشــتركين الحالييــن والجــدد بهــدف
إبقــاء المشــتركين علــى تواصــل غيــر منقطــع مــع
المحيــط ،وإنجــاز األعمــال بســهولة وفــي أي وقــت وأي
مــكان ،وبأقــل وأفضــل األســعار .إضافــة إلــى مــا ســبق،
قدمــت جــوال لفئتــي األفــراد والشــباب حملــة الجامعات
“خلــي خطــك شــغال وإنــت الكســبان” الموجهــة إلــى
طــاب الجامعــات ،والتــي تعطــي فرصــة لربــح ثــاث
جوائــز شــهرية لثالثــة طــاب مــن كل جامعــة شـ ً
ـهريا

ولــم تنســى جــوال مشــتركيها فــي فئــة رجــال
األعمــال وقطــاع الشــركات ،حيــث أطلقــت حملــة
«دقائــق ورســائل كتيــرة مــع العيلــة الكبيــرة» التــي
ً
حزمــا مختلفــة
تمنــح مشــتركي الفاتــورة ومكــس

مــن الدقائــق والرســائل وتشــمل جميــع المشــتركين
الحالييــن والجــدد.

وتميــز العــام  2016باســتثمار جــوال فــي ظهورهــا عبــر
مختلــف وســائل اإلعــام واإلعــان اإللكترونيــة ،حيــث
نجحــت جــوال فــي تصــدر مواقــع التواصــل االجتماعــي
فــي فلســطين حســب مختلــف اإلحصائيــات والتقارير.
ولعــل أهــم مــا ميــز هــذا العــام هــو تقديــم خدمــات
العنايــة بالزبائــن مــن خــال مختلــف شــبكات التواصــل
االجتماعــي لتغــدو جــوال الشــركة األولــى فــي
فلســطين التــي تُ عنــى بهــذا المجــال ،ممــا ينعكــس
علــى تحســين خدماتهــا وجــودة أدائهــا.
ومــن ناحيــة أخــرى ،أحــرزت جــوال خــال العــام
 2016إنجــارات علــى الصعيــد الفنــي ،تشــمل
انضمامهــا إلــى ميثــاق االتصــال االنســاني
GSMA Humanitarian Connectivity Charter
فــي الربــع األخيــر مــن العــام  .2016إضافــة إلــى

والرســائل ،واإلنترنــت.

كمــا تولــي جــوال اهتمامـ ًـا بالقطــاع الحكومــي بكافــة

ذلــك ،بــدأت جــوال بتنفيــذ مشــاريع الســتخدام الخاليــا

وكان للعائلــة نصيــب مــن الخدمــات والحمــات

فئاتــه ،حيــث تــم فــي العــام  2016إطــاق العديــد

الشمســية فــي الشــبكة فــي قطــاع غــزة ،حيــث تــم

المقدمــة خــال العــام  ،2016نظـ ً
ـرا ألن جــوال اعتــادت
أن تشــارك المجتمــع فــي الفعاليــات والمناســبات
الوطنيــة ،مثــل قطــف الزيتــون ،ويــوم الشــجرة،

أبرز اإلنجازات خالل العام 2016

التجــوال فــي الســعودية والــدول األخــرى.

وفــي الوقــت ذاتــه ،تــم إطــاق العديــد مــن التحديثات

ومشــاركة المواطنيــن فرحــة األعيــاد ،والمناســبات
الدينيــة ،وغيرهــا .فقــد أطلقــت جــوال العديــد مــن

مــن العــروض والخدمــات التــي تلبــي احتياجــات
هــذا القطــاع ،وتناســب طبيعــة اســتخدام مشــتركيه،

فــي العديــد مــن المواقــع خــال العــام  2017ممــا

اهتماماتهــم

يســاعد فــي تخفيــض االنبعاثــات وتقليــل النفقــات

وعاداتهــم

االســتهالكية،

ونقــاط

المشــتركة ،فقدمــت جــوال عروضـ ًـا مميــزة لموظفــي

التشــغيلية .كمــا عملــت جــوال علــى تشــغيل عــدد

الحكومــة والنقابــات.

مــن المواقــع ضمــن المواقــع المصنفــة «ج» التــي
تهــدف إلــى توفيــر التغطيــة علــى الطــرق الخارجيــة

العــروض التجاريــة الخاصــة باألعيــاد والمناســبات
الدينيــة ،مثــل :شــهر رمضــان المبــارك ،وأعيــاد الميــاد
المجيــد ،باإلضافــة إلــى تنظيــم الفعاليــات الميدانيــة
للتواصــل مــع المواطنيــن والمشــتركين ،والتواجــد
فيمــا بينهــم خــال هــذه المناســبات.
كمــا أضفــت حمــات التجــوال التــي أطلقتهــا جــوال
فــي العــام  2016فائــدة للمشــتركين للبقــاء علــى

ً
موقعــا وســيتم اســتكمال التركيــب
تشــغيل 31

موقع حسابي

وفــي خضــم ســعيها لمواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي
عالــم التكنولوجيــا ،واظبــت جــوال خــال العــام 2016
علــى تحديــث موقــع «حســابي» فأصبــح باســتطاعة
المشــترك تنفيــذ وطلــب كافــة الخدمــات بــكل يســر
وســهولة باإلضافــة إلــى توفيــر مجموعــة متميــزة مــن

وااللتفافيــة ،وتــم إنجــاز تحضيــرات األعمــال المدنيــة
ً
تحضيــرا للجيــل
الالزمــة فــي شــبكة محطــات جــوال

الثالــث وتركيــب الهوائيــات الخاصــة .إضافــة إلــى ذلك،
تــم البــدء بأعمــال تحديــث شــبكة المقاســم ،وتطويــر
مراكــز البيانــات ،واســتحداث مركــز القــدس ،إلــى جانــب
تنفيــذ مشــروع تركيــب محطــات داخليــة فــي العديــد
مــن المراكــز التجاريــة ،مثــل بــرج عمــار ،ومجمعــات

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

37

ملخص العام  | 2016هذه هي مجموعتنا | التقرير اإلداري والمالي | الحوكمة | القوائم المالية الموحدة

المحاكــم الجديــدة فــي كل مــن نابلــس ،وقلقيليــة،
وطولكــرم ،وفــي العديــد مــن المنشــآت الصناعيــة
والتجاريــة األخــرى .كمــا نجحــت جــوال فــي مواصلــة
توفيــر خدمــة أجهــزة تتبــع المركبــات « »Fleetوتحديثهــا
لهــا ،هــذا باإلضافــة إلــى العديــد مــن الحمــات التــي
تشــمل حمــات التجــوال الدولــي ،وذلــك بالتزامــن مــع
المؤتمــرات والمعــارض التجاريــة الكبــرى ،مثــل حزمــة
نــت التجــوال فــي الصيــن.
وفيمــا يخــص االتفاقيــات التــي عقدتهــا جــوال خــال
العــام  ،2016فإنهــا شــملت العديــد مــن االتفاقيــات
المحليــة المبرمــة مــع جهــات رياضيــة ،وتعليميــة،
وبلديــات ،ووزارات ،وغــرف تجاريــة ،ونقابــات،
باإلضافــة إلــى شــركات خاصــة وعامــة ،ومؤسســات
وجمعيــات مجتمعيــة .أمــا علــى الصعيــد الدولــي،
فــإن جــوال تتمتــع باتفاقيــات دوليــة لتوفيــر خدمــات
ـغال فــي أكثــر
التجــوال الدولــي مــع أكثــر مــن  436مشـ ً

مــن  170دولــة.

التحديات خالل العام 2016

تتلخــص التحديــات التــي تواجههــا جــوال فــي اختــراق
وتوغــل مشــغلي االتصــاالت اإلســرائيلية فــي
ّ

التقرير اإلداري والمالي

نظرة مستقبلية

نعمــل فــي جــوال علــى اســتمرار االرتقــاء بمســتوى
جــودة الخدمــة التــي نقدمهــا لمشــتركينا ،وزيــادة
مســتوى رضاهــم ،مــن خــال توســيع اســتثماراتنا
بهــدف تحســين الشــبكة واألنظمــة .وتتطلــع جــوال
جــل اهتمامهــا خــال الفتــرة القادمــة
ّ
إلــى تركيــز
ـا فــي مواكبــة
علــى توفيــر خدمــات الجيــل الثالــث أمـ ً
ً
ً
واقليميــا ،حيــث أنهــا
عالميــا
الخدمــات المقدمــة
تأمــل أن تشــهد الســوق الفلســطينية خــال عــدة
شــهور لحظــة تاريخيــة فــي تاريــخ قطــاع االتصــاالت
الفلســطينية ،بدخــول فلســطين مرحلــة جديــدة فــي
تقــدم االتصــال المعلوماتــي ،مــن خــال توفيــر
خدمــات ومنتجــات وتطبيقــات جديــدة ومتنوعــة،
لتلبــي احتياجــات الســوق المتغيــرة .وهنــا ،تتابــع جــوال
المفاوضــات المســتمرة مــن خــال وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينية بخصــوص
تخصيــص تــرددات الجيــل الثالــث ،وذلــك لمنافســة
الشــركات االســرائيلية وبالتالــي تقديــم الخدمــات
بالجــودة العاليــة التــي تطمــح إليهــا الشــركة .ومن ناحية
أخــرى تســعى جــوال باســتمرار إلــى تقنيــن المصاريــف
والتكاليــف ،مــن خــال تطويــر وأتمتــة األنظمــة وآليات
العمــل المختلفــة ،األمــر الــذي ينعكــس إيجابيـ ًـا علــى
األســعار النهائيــة للخدمــات المقدمــة للمشــتركين.

ً
منافســا غيــر
المناطــق الفلســطينية والتــي تعتبــر
شــرعي ،بمــا يشــمل العــروض التــي توفرهــا هــذه
الشــركات بصــورة غيــر شــرعية لقطاعــي األفــراد

أهم المؤشرات التشغيلية والمالية

والشــركات .كمــا أن تأخيــر الجانب اإلســرائيلي في منح

_ _بلــغ عــدد مشــتركي جــوال  2.94مليــون مشــترك
نهايــة العــام  ،2016بالمقارنــة مــع  2.85مليــون
مشــترك نهايــة العــام .2015

الشــعب الفلســطيني بالعديــد مــن االمتيــازات،

_ _بلــغ متوســط معــدل النمــو لمشــتركي جــوال
خــال الســنوات األربعــة األخيــرة .%3.3

تــرددات الجيــل الثالــث للشــركات الخلويــة الفلســطينية
وتأجيــل هــذه المرحلــة يقــف عقبــة فــي ســبيل تزويــد
األمــر الــذي يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى إحــراز مســتويات النمــو
فــي قاعــدة مشــتركي جــوال ،إضافــة إلــى عــدم
إتاحــة المجــال للتمتــع بجملــة االمتيــازات التكنولوجيــة

المتوفــرة إقليميـ ًـا وعالميـ ًـا ،ممــا يحــد مــن قــدرة جــوال
علــى تقديــم أحــدث الخدمــات لمشــتركيها ،ويحــول
دون تحقيــق مــا تطمــح لــه جــوال مــن توفيــر أعلــى
مســتويات الجــودة فــي خدمــة مشــتركيها .إضافــة
إلــى مــا ســبق ،يشــكل عــدم اســتقرار الظــروف
السياســية واالقتصاديــة فــي فلســطين عامــة وفــي

ُ
ً
جديــا أمــام جــوال
تحديــا
قطــاع غــزة بشــكل خــاص،
خــال العــام 2016مــن حيــث إمكانيــة إدخــال األجهــزة،
والمعــدات ،والمتطلبــات التجاريــة ،والمســتلزمات
التســويقية المطلوبــة إلــى القطــاع.
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_ _تقــدر الحصــة الســوقية لجــوال بحوالــي %72.8
مــن الســوق الفلســطينية.
_ _وصلــت تقديــرات معــدل انتشــار الهاتــف الخلــوي
فــي فلســطين إلــى مــا نســبته .%89.5
_

_تمكنــت جــوال مــن توفيــر خدمــة التجــوال الدولــي
مشــغال ،وفــي أكثــر مــن 170
مــع أكثــر مــن 436
ً
دولــة.

_ _وصــل معــدل اإليــراد الشــهري لــكل مشــترك 6.5
دينــار أردنــي نهايــة العــام  ،2016بالمقارنــة مــع
 6.9دينــار أردنــي نهايــة العــام  ،2015أي بنســبة
انخفــاض بلغــت .%5.2

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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قطاعات األعمال

جهاز «حضارة »TV

ً
اســتمرارا لدورهــا الريــادي فــي تزويــد مشــتركيها

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي (حضارة)

بأحــدث وأضخــم الخدمــات العالميــة المنافســة وأكثرهــا
ً
تطــورا ،أطلقــت حضــارة جهــاز «حضــارة  »TVتحــت

شــعار «للــكل وعلــى مــزاج الــكل» ،باالتفــاق مــع شــركة
وشــيق
 Wetekالعالميــة .ويمتــاز الجهــاز بأنــه ممتــع
ّ

بالمرونــة ،والســرعة ،واألمــان ،وتعــد األفضــل محليـ ًـا

الرؤية

ترنــو حضــارة إلــى أن تســتمر كأكبــر شــركة مــزودة
لخدمــات اإلنترنــت فــي فلســطين ،وأن تواصــل
ريادتهــا فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات ،لكــي
تتمكــن مــن تقديــم أفضــل الخدمــات والمنتجــات
لمشــتركيها ،ولتربطهــم بعالمهــم فــي كل مــكان
يعيشــون ويعملــون فيــه .كمــا تســعى حضــارة

ً
ً
وعالميــا .وقــد عملــت حضــارة خــال العــام
وإقليميــا
 2016علــى تقديــم خدماتهــا ومنتجاتهــا لتوفيــر حيــاة

أســهل لمشــتركيها األفراد ،حيث تميزت خدماتها بأنها
مواكبــة للتطــور التكنولوجــي ،فتنوعــت بتنــوع الهــدف
مــن اســتخدامها والحاجــة إليهــا ولتلبــي التطلعــات
واالحتياجــات المتجــددة للجمهــور الفلســطيني بكافــة
فئاتــه .كمــا قامــت حضــارة بتلبيــة حاجــات المؤسســات

إلــى البحــث المســتمر بهــدف توظيــف التطــورات

والشــركات الفلســطينية مــن خــال تقديــم أكثــر

مــن شــأنها توفيــر أحــدث التقنيــات والخبــرات وبأعلــى

القطــاع التجــاري والشــركات أينمــا وجــدت.

لتســاهم حضــارة فــي نهضــة هــذا القطــاع المحــوري

وعلــى صعيــد الحمــات ،قامــت حضــارة بإطــاق

التكنولوجيــة ولطــرح الحلــول اإلبداعيــة والمبتكــرة التي
المســتويات لمســتخدمي اإلنترنــت فــي فلســطين،
والحيــوي فــي الســوق الفلســطينية.

طبيعة عمل الشركة

ً
ً
وتنوعــا والمخصصــة لتســهل أعمــال
تميــزا
الخدمــات

مــن حيــث مضمونــه المرئــي الــذي يهــدف لخلــق تجربــة
جديــدة وفريــدة مــن نوعهــا بأســلوب حديــث وتقنــي
داخــل البيــت الفلســطيني ،انسـ ً
ـجاما مــع روح وتطلعــات
األســرة وقيمهــا .كمــا يلبــي جهــاز «حضــارة  »TVاحتياجات
ورغبــات جميــع شــرائح المجتمــع بمــا يتناســب مــع ذوقهم
ووقتهــم دون أيــة معيقــات .وممــا يجــدر ذكــره أن هــذا
الجهــاز يربــط المســتخدم مباشــرة وبحســب الطلب بعدد
هائــل مــن أحــدث األفــام العالميــة ،والعربيــة ،وأكثــر
المسلســات متابعــة وشــهرة فــي العالــم العربــي
واألجنبــي ،باإلضافــة إلــى وجــود باقــات متميــزة
ومختــارة بعنايــة تضــم أفضــل القنــوات التلفزيونيــة
المنوعــة بمــا تشــمل القنــوات الوثائقيــة ،والترفيهيــة،
والدينيــة ،والدراميــة ،والرياضيــة والمزيــد مــن القنــوات

العديــد مــن العــروض والحمــات خــال العــام ،2016

ـا
األخــرى التــي تناســب جميــع الفئــات العمريــة ،فضـ ً

المطبوعــة ،واإللكترونيــة ،والمســموعة ،والمرئيــة،

عــن بعــد «الريمــوت كنتــرول» بواســطة الحركــة وبجــودة

والتــي تميــزت بالترويــج لهــا عبــر كافــة وســائل اإلعــام

عــن ســهولة التحكــم واالســتخدام عبــر نظــام التحكــم

للمشــتركين علــى أعلــى مســتويات الجــودة ،تقــوم
حضــارة بإجــراء للفحوصــات علــى أجهــزة مخصصــة
لغايــات تجربــة الخدمــات وتطويرهــا للمســاهمة فــي
رفــع كفــاءة هــذه الخدمــات قبــل رفعهــا للمشــتركين.
وعلــى صعيــد آخــر ،عملــت الطواقــم الفنيــة فــي
حضــارة خــال العــام  2016بشــكل متواصــل ومســتمر،
وبخطــة ســنوية منبثقــة عــن رؤيــة الشــركة للمراحــل
المســتقبلية لتســاهم فــي تحقيــق أهــداف ،ولتضــع
االســتثمار باالتجــاه الصحيــح وضمــن ركــب التطــور
التكنولوجــي .فقــد عملــت حضــارة علــى توســعة
الشــبكة بإضافــة أجهــزة جديــدة ذات كفــاءة وســعة
عاليــة الســتيعاب الزيــادة فــي عــدد المشــتركين،
كمــا تمــت توســعة مســارات اإلنترنــت مــع المــزود
الرئيســي لضمــان اســتمرارية جــودة الخدمــة لــدى
المشــتركين ولتغطيــة االســتخدام المتزايــد لإلنترنــت،
خاصــة بعــد مضاعفــة الســرعات التــي أدت إلــى زيــادة
فــي اســتخدام اإلنترنــت ،كمــا واكــب ذلــك تطويــر فــي
الشــبكة االحتياطــة لضمــان اســتمرار الخدمــة فــي جميع
األحــوال .إضافــة إلــى ذلــك ،قامــت حضــارة باالســتثمار
فــي أجهــزة حمايــة الشــبكة مــن خــال توفيــر أجهــزة
ونظــام حمايــة متطــور ،وربــط جميــع عناصــر الشــبكة بــه،
ومرقبتهــا باســتمرار وبشــكل ممنهــج لضمــان حمايــة

توفــر حضــارة خدمــات اإلنترنــت للســوق الفلســطينية

والمقــروءة علــى حــد ســواء .فقــد أطلقــت حضــارة

بطريقــة مبتكــرة وموثوقــة وذات جــودة عاليــة ،لتتصــدر

حملــة «اإلنترنــت طيــارة» التــي أتاحــت للمشــتركين

 ،Full HDممــا يوفــر راحــة للمســتخدم ،ويجعــل مشــاهدته

جميــع أجــزاء الشــبكة وحمايــة المشــترك مــن أي هجــوم.

الســوق فــي هــذا المجــال بصفتهــا المــزود األكبــر

الجــدد الحصــول علــى اإلنترنــت بأســعار مميــزة ،وحملــة

لخدمــة اإلنترنــت فــي فلســطين وذلــك مــن حيــث

«إنــت البيــك» التــي هدفــت إلــى تحفيــز المشــتركين

المحملــة علــى
يذكــر أن هنــاك العديــد مــن التطبيقــات
ّ

التحديات خالل العام 2016

تقديمهــا ألكبــر ســعة وســرعة إنترنــت وخدمتهــا ألكبــر

علــى شــراء راوتــر الســوبر بوكــس والحصول علــى ثالثة

عــدد مــن المشــتركين ليزيــد عــن  120ألــف مشــترك.

ً
دورا مهمـ ًـا فــي بنــاء وتطوير قطاع
وقــد لعبــت حضــارة

شــهور مجانيــة مقابــل شــرائه .وخــال فصــل الربيــع،

اإللكترونيــة ،ومعرفــة حالــة الطقــس ،وتغيــر العمــات،

أطلقــت حضــارة حملــة «ربيعــك تمــام» للمشــتركين

وآخــر األخبــار ،وغيرهــا مــن التطبيقــات.

اإلنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي فلســطين،

الجــدد بحيــث يدفــع المشــترك أقــل مــن شــيكل باليــوم

وحصلــت علــى ثقــة مشــتركيها خــال فتــرة قياســية،

لمــدة ســتة شــهور .كمــا شــملت حمــات حضــارة

خدمة «»Bitdefender Internet Security

بخدمــة إنترنــت تمتــاز باالســتقرار والجــودة العاليــة،

خــال العــام  2016حملــة «كرمالــك كلشــي بصيــر»

إلــى جانــب تقديــم خدمــات الدعــم الفنــي ،وخدمــات

بحيــث أتاحــت للمشــتركين الجــدد الحصــول علــى خدمــة

المشــتركين ،األفــراد منهــم والشــركات ،علــى أعلــى

اإلنترنــت بأســعار مميــزة تصــل إلــى  5شــيقل علــى

المســتويات العالميــة.

ســرعة  8ميغــا لمــدة شــهرين .واختتمــت حضــارة العــام
 2016بحملــة «فرصــة مــا بدهــا تفكيــر» لمشــتركي خــط

أبرز اإلنجازات خالل العام 2016

واصلــت حضــارة خــال العــام  2016ريادتهــا وتصدرهــا
لخدمــات اإلنترنــت فــي فلســطين كونهــا الشــركة
األولــى والرائــدة فــي هــذا المجــال ،مــن خــال
االســتثمار فــي طــرح كل مــا هــو جديــد بمــا يضمــن
إثــراء الســوق الفلســطينية بخدمــات متنوعــة تمتــاز
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النــت الجــدد التــي تميــزت بإعطائهــم عروضـ ًـا وخدمــات
إنترنــت متنوعــة علــى جميــع الســرعات .وتميــز العــام
 2016بتقديــم حضــارة عــرض مضاعفــة الســرعات
ً
مجانــا لمــدة أربعــة شــهور،
للمشــتركين الحالييــن

وبتوفيرهــا ســرعة  50ميغــا ألول مــرة للحصــول علــى
أفضــل خدمــة إنترنــت وبأعلــى الســرعات.

عالمـ ًـا مــن المتعــة والمغامــرة .إضافــة إلــى مــا ســبق،

«حضــارة  »TVالتــي تتيــح إمكانيــة تصفــح المواقــع

تواجــه حضــارة تحديــات فــي ظــل المنافســة غيــر
الشــرعية مــن طــرف شــركات اإلنترنــت اإلســرائيلية فــي
المناطــق الفلســطينية عبــر خدمــات « ،»4Gإضافــة إلى
المنافســة العاليــة فــي الســوق الفلســطينية نتيجــة
ـواء المرخصــة منهــا ،أو
لكثــرة عــدد شــركات اإلنترنــت سـ ً

أطلقــت حضــارة خدمة Bitdefender Internet Security

غيــر المرخصــة ،والمــزودة لخدمــة .Wi-Fi

باعتبارهــا أشــهر خدمــة تقدمهــا حضــارة فــي هــذا

نظرة مستقبلية

خــال العــام  ،2016بهــدف تطويــر الخدمــات المضافــة
المجــال ،وذلــك بالتعــاون مــع شــركة ،Bitdefender
تحــت شــعار «أفضــل حمايــة  ..أســرع أداء بكبســة زر».

ً
عالميــا فــي توفيــر
وتعــد هــذه الخدمــة األولــى
خاصيــة الحمايــة االســتباقية المميــزة مــن التهديــدات
اإللكترونيــة مثــل التجســس علــى الحســابات الشــخصية
فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي ،وحمايــة أمــن
المعامــات البنكيــة علــى اإلنترنــت.
ومــن بــاب التطويــر المتواصــل وتقديــم الخدمــات

تعمــل حضــارة فــي كل عــام ضمــن اســتراتيجية واضحــة
لمواصلــة الريــادة واإلبــداع فــي طــرح أحــدث التقنيــات
والخدمــات التكنولوجيــة إلثــراء حيــاة مســتخدمي
اإلنترنــت فــي فلســطين وتوفيــر خدمــات غيــر
مســبوقة فــي التميــز واإلتقــان .كمــا تســعى حضــارة
ـدا أساسـ ً
لتبقــى رافـ ً
ـيا وموثوقـ ًـا فــي ســوق اإلنترنــت

الفلســطيني ،ولتحمــل علــى عاتقهــا فــي كل ســنة
مســؤولية المحافظــة علــى ربحيتهــا بطــرق عــدة ،أهمهــا
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التقرير اإلداري والمالي

إطــاق حمــات منافســة وبأســعار مميــزة وخصومــات
فريــدة ،إلــى جانــب إطــاق حمــات خاصــة بالمشــتركين
الحالييــن بمزايــا ســهلة وميســرة .كمــا تهــدف حضــارة
إلــى تقديــم خدماتهــا المضافــة باســتمرار للحفــاظ علــى
توفيــر خدمــة اإلنترنــت بســرعة وجــودة عاليــة ،وليتمتــع
المشــترك بتصفــح ،ومشــاهدة ،وتواصــل مــع العالــم،
بأرقــى وســائل التواصــل عبــر أكبــر شــركة إنترنــت
فلســطينية.

أهم المؤشرات التشغيلية والمالية
_

_ازداد عــدد مشــتركي حضــارة نهايــة العــام 2016
بنســبة  %12.0بالمقارنــة مــع نهايــة العــام .2015

_

_ارتفــع صافــي اإليــرادات للعــام  2016بنســبة
 %11.0بالمقارنــة مــع العــام .2015

_

_بلــغ هامــش صافــي الربــح بعــد ضريبــة الدخــل
 %11.0للعــام  2016بالمقارنــة مــع  %3.0للعــام
.2015
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قطاعات األعمال
شركة ريتش لخدمات االتصاالت (ريتش)
األنظمــة ،ومنهجيــة التعامــل مــن قبــل موظفيهــا،

الرؤية

تطمــح ريتــش أن تبقــى الشــركة الرائــدة فــي تقديــم
خدمــات االتصــال والتواصــل والعنايــة بالزبائــن بأعلــى

معاييــر الجــودة المتبعــة محليـ ًـا ،وإقليميـ ًـا ،وعالميـ ًـا ،مــن
خــال توظيــف خدمــات االتصــال فــي توفيــر حلــول
إبداعيــة تلبــي مختلــف االحتياجــات فــي هــذا المجــال.

طبيعة عمل الشركة

تســعى ريتــش بصفتهــا أول مركــز اســتعالمات

وجدولــة المكالمــات بالنظــم اآلليــة ،إضافــة إلــى
تطويــر قاعــدة الخدمــات التــي توفرهــا لزبائنهــا .مــن
ناحيــة أخــرى ،أضافــت ريتــش خــال العــام  2016خدمــات
جديــدة تتعلــق بــإدارة متابعــة ومراقبــة مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،والتــي تهــدف ريتــش مــن خاللهــا إلــى
اســتهداف زبائــن جــدد مــن الســوق المحلــي والدولــي.
وعلــى صعيــد آخــر ،وفــي إطــار تطوير مســتوى وكفاءة
الخدمــات التــي تقدمهــا ريتــش ،ورفــع مســتويات

متخصــص لتقديــم خدمــات العنايــة بالزبائــن ،إلــى

الجــدوى مــن الخدمــات المقدمــة ،فــإن العــام 2016

بحيــث تخصــص باقــة الخدمــات التــي تتناســب مــع كل

بدورهــا بزيــادة علــى العائــد المالــي ،وذلــك بنــاء علــى

تفعيــل دور مركــز االســتعالمات ،و جعلــه أداة رئيســية،
مــن الشــركات التــي تتعامــل معهــا ،بمــا يتناســب مــع
طبيعــة عملهــا ،واحتياجاتهــا الخاصــة ،بهــدف مســاعدتها
للوصــول إلــى أفضــل رضــى لزبائنهــا ،وذلــك مــن

ً
اســتثمارا باألنظمــة التقنيــة ،والتــي تعــود
شــهد

دراســات مفصلــة أجرتهــا ريتــش لبحــث مــدى االرتبــاط
بيــن نفقــات االســتثمار والعائــد المــادي ،إلــى جانــب
تطبيــق األولويــات بمــا يحقــق األهــداف العامــة

خــال ابتــكار حلــول غيــر تقليديــة ،وتطبيــق آليــات

لريتــش.

زبائــن الشــركة وإيصــال استفســاراتهم واحتياجاتهــم

كمــا نجحــت ريتــش خــال العــام  2016فــي ترجمــة

عمــل واقعيــة وتعــود بقيمــة فعليــة للتواصــل مــع
بطريقــة منظمــة وموثقــة إلــى الشــركة لتتــم متابعتهــا

ً
يوميــا حوالــي 45
بأســلوب مهنــي .تســتقبل ريتــش
ألــف مكالمــة ،بحيــث تتــم خدمتهــا بجــودة عاليــة ،ويتــم
توفيرهــا مقابــل أســعار منافســة ،وأداء متميــز مــن
فريــق عمــل ريتــش ،الــذي يعمــل علــى مــدار الســاعة
لخدمــة كل مــن األســواق المحليــة والعالميــة.

أبرز اإلنجازات خالل العام 2016

قامــت ريتــش خــال العــام  ،2016باعتبارهــا حلقــة
الوصــل بيــن الشــركات وزبائنهــا ،بتلقــي وإيصــال
العديــد مــن المكالمــات الصوتيــة عبــر الهاتــف ،بمــا
يشــمل دعــم المنتجــات ،أو التعامل مع االستفســارات،

اســتراتيجيتها إلــى أهــداف موزعــة حســب اختصــاص
دوائــر الشــركة ،حيــث تــم تحويــل األهــداف إلــى
مؤشــرات أداء علــى مســتوى كل مــن اإلدارات،
والدوائــر ،والموظفيــن فــي مختلــف المســتويات
ا لو ظيفيــة .
وســعت ريتــش إلــى تعزيــز مكانتهــا فــي الســوق
المحلــي والدولــي ،حيــث يظهــر ذلــك مــن خــال توقيــع
اتفاقيــات عمــل جديــدة مــع شــركات ومؤسســات محليــة
وإقليميــة ،تمكنــت ريتــش مــن خاللهــا من زيــادة حصتها
الســوقية وذلــك عبــر توســيع قاعــدة زبائنهــا المحلييــن
والدولييــن علــى حــد ســواء ،والذيــن توفــر لهــم ريتــش
خدمــات مركــز االتصــال الموحــد ،الخاصــة بالمكالمــات

وتقديــم المعلومــات للزبائــن ،إضافــة إلــى التســويق

الــواردة أو المكالمــات الصــادرة ،أو خدمــات المكالمــات

والمنتجــات أيضـ ًـا .ونظـ ً
ـرا إلدراكهــا بســرعة تغيــر قطــاع

شــركات مــن قطــاع البنــوك ،وشــركات التمويــل،

عبــر الهاتــف ،وتقديــم معلومــات عــن الخدمــات
نظمــت ريتــش
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــاتّ ،
خــال العــام  2016تحســينات وتطويــرات فيمــا يخــص
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ً
معــا .وتتركــز هــذه االتفاقيــات مــع
الــواردة والصــادرة

والشــركات االستشــارية ،والمؤسســات غيــر الربحيــة،

ومؤسســات األمــم المتحــدة ،والبلديــات .ومــن الجديــر

وحجــم الشــركات التــي تتعامــل معهــا ،وذلــك بالتناســب

بالذكــر أن هــذه االتفاقيــات تشــمل عقــود اســتيعاب

مــع مــدى الربحيــة التــي مــن الممكــن تحقيقهــا فــي حــال

متدربيــن ،وتدريــب مرشــحين للعمل ،إضافــة إلى عقود

ازداد عــدد الزبائــن .وفــي إطار ســعيها لجــذب المزيد من

خاصــة ببنــاء بيئــة افتراضيــة لتنظيــم الخــوادم ،وعقــود

الزبائــن ،ســتعمل ريتــش علــى ابتــكار خدمــات جديــدة

االســتثمار بالمصادرالمفتوحــة وتحســين البنيــة التحتية،

ونوعيــة ،مثــل التركيــز علــى الخدمــات ذات الصلــة

إلــى جانــب العديــد مــن االتفاقيــات األخــرى التــي تُ عنــى

بــإدارة ومتابعــة صفحــات التواصــل االجتماعــي للزبائــن

بإطــاق خدمــات جديــدة مثــل :تطويــر الخدمــات البيعية،

وخدمــات الدردشــة المباشــرة علــى صفحــات اإلنترنــت

وأتمتــة خدمــة الــرد التفاعلــي ،وتطويــر نظــام التبليــغ

الخاصــه بالزبائــن لمــا لهــذه الخدمــات مــن طلــب متزايــد

عــن طريــق الرســائل النصيــة واإليميــل للحســابات

مــن قبــل الشــركات لمواكبــة ركــب التطــور الحاصــل

الخارجيــة ،وإطــاق نظــام الدردشــة.
وعلــى الصعيــد الدولــي ،أبرمــت ريتــش اتفاقيــات مــع
شــركات ومؤسســات عالميــة بهــدف إدارة ومتابعــة
مواقــع التواصــل االجتماعــي الخــاص بهــا ،ومتابعــة
االستفســارات الــواردة عبــر البريــد اإللكترونــي ،عــاوة

فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات محليـ ًـا
وعالميـ ًـا.

أهم المؤشرات التشغيلية والمالية
_

 37,272مكالمــة خــال العــام .2016

علــى اســتقبال المكالمــات الخاصــة بزبائــن هــذه
الشــركات والمؤسســات.

التحديات خالل العام 2016

إن أهــم التحديــات التــي واجهتهــا ريتــش خــال العــام
 2016غيــاب الوعــي الكافــي لــدى بعــض المؤسســات
والشــركات فــي الســوق المحليــة بمــدى أهميــة
وجــود مركــز اتصــال موحــد ومتخصــص وأساســية

_بلــغ متوســط عــدد المكالمــات اليوميــة الــواردة

_

_وصــل متوســط عــدد المكالمــات اليوميــة الصــادرة
 4,101مكالمــة خــال العــام .2016

_

_انخفــض معــدل وقــت االنتظــار مــن  23ثانيــة خــال
العــام  2015إلــى  20ثانيــة خــال العــام .2016

_

_ازدادت اإليــرادات نهايــة العــام  2016بالمقارنــة
مــع نهايــة العــام  2015بنســبة .%5.0

الخدمــات التــي يقدمهــا فــي ظــل احتــدام المنافســة
بيــن الشــركات وتزايــد احتياجــات الزبائــن والتــي يجــدر
بالشــركات التعامــل معهــا بأســلوب ممنهــج ومــدروس
وبمــا يتــاءم مــع طبيعــة االستفســارات أو المعلومــات
المطلوبــة مــن قبــل الزبائــن ،والــذي بــدوره يعــزز مكانــة
الشــركة أو المؤسســة بيــن زبائنهــا والمتعامليــن معهــا،
ـال مــن رضــى
ويســهم فــي الحفــاظ علــى مســتوى عـ ٍ

الزبائــن .كمــا واجهــت ريتــش تحديــات دفعتهــا إلــى
التعامــل معهــا بحكمــة ونجــاح عندمــا اتخــذت قــرارات
بتحســين أســس التكلفــة ،ممــا أدى إلــى إعــادة تقييــم
بعــض المشــاريع التــي كانــت غيــر مجديــة.

نظرة مستقبلية

تطمــح ريتــش إلــى زيــادة اإليــرادات مــن االتفاقيــات
والشــراكات ســواء المحليــة أو العالميــة ،وبالتالــي زيــادة
األربــاح التــي تحققهــا مقابــل تقديــم مجموعــة متنوعــة
مــن الخدمــات المتعلقــة بمراكــز االتصــال وفــق أعلــى
المعاييــر المعمــول بهــا عالميـ ًـا .كمــا تهــدف ريتــش إلــى

دخــول أســواق جديــدة مــن أجــل زيــادة قاعــدة زبائنهــا

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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قطاعات األعمال
شركة بالميديا للخدمات اإلعالمية (بالميديا)

الرؤية

تهدف بالميديا أن تمثل المركز اإلعالمي الفلسطيني
األول واألكبــر لتوفيــر الخدمــات اإلعالميــة ،مــن خــال
تقنيــات االتصــاالت ،والبــث الفضائــي عبــر األقمــار
الصناعيــة ،واألليــاف الضوئيــة ،واإلنترنــت بكفــاءة
وجــودة عالميــة.

طبيعة عمل الشركة
تعــد بالميديــا إحــدى أكبــر شــركات اإلنتــاج وأبــرز مــزودي
خدمــات األخبــار فــي فلســطين التــي تأسســت فــي
العــام  2004كمركــز إعالمــي تابــع لمجموعــة االتصــاالت
الفلســطينية .ونجحــت بالميديــا عبــر مســيرتها فــي
ً
دومــا
خلــق حلقــة وصــل مــع كافــة زبائنهــا ،وســعت
لتلبيــة احتياجاتهــم مــن خــال تقديــم الخدمــات
اإلعالميــة المكثفــة لهــم ،ونقــل المعلومــات ّ
وبثهــا عبــر
خطــوط الفايبــر المــزودة مــن قبــل شــركة االتصــاالت
الفلســطينية .كمــا أنهــا وباالعتمــاد علــى األقمــار
الصناعيــة ،تغطــي بالميديــا األخبــار لحظــة حدوثهــا،
ـزود تغطيــة بالمــواد اإلخباريــة العاجلــة لعــدة قنــوات
وتـ ّ
فضائيــة وإخباريــة ووكاالت أنبــاء عالميــة مــن خــال
طواقمهــا المنتشــرة فــي أنحــاء فلســطين ،والتــي
ـال جـ ً
ـدا .كمــا تتميــز بالميديــا بخدمــات
تتميــز بتأهيــل عـ ٍ
اإلنتــاج التــي توفرهــا ،واالســتوديوهات التابعــة لهــا،
إضافــة إلــى ســيارات البــث الخارجــي ،ومراكــز التحكــم
مفضــل لكافــة
ّ
باالتصــاالت ،ممــا ميزهــا كعنــوان
المؤسســات الحكوميــة والخاصــة.

أبرز اإلنجازات خالل العام 2016

تميــزت بالميديــا فــي العــام  2016بتغطيتهــا الواســعة
لألحــداث ،واالرتفــاع الملحــوظ فــي مجــال اإلنتــاج
اإلعالمــي بنســبة وصلــت إلــى  .%40كمــا تمكنــت
بالميديــا مــن إحــراز تقــدم كبيــر فــي خدمــات البــث
المتعــددة ،حيــث قامــت بعقــد صفقــات مــع شــركات
محليــة وأخــرى دوليــة بمــا يخــص التــرددات الفضائيــة
للعديــد مــن القنــوات الفلســطينية .وكان عــدد البرامــج
التــي تــم التعاقــد لتصويرهــا مــن داخــل اســتوديوهات
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بالميديــا خــال هــذا العــام مــن أهــم التطــورات علــى
صعيــد المحطــات الفضائيــة .كمــا تمكنــت بالميديــا مــن
إحــراز تقــدم علــى صعيــد المؤسســات الدوليــة ،حيــث
قامــت بتصويــر وإنتــاج أفــام وثائقيــة لمؤسســات
مثــل  Oxfamو ،UNESCOوإنتــاج حمــات توعويــة
ألطــراف مثــل .UNESCO
وقــد نجحــت بالميديــا فــي العــام  2016فــي تحقيــق
العديــد مــن األهــداف التــي كانــت قــد خططــت إلنجازهــا
خــال العــام ،حيــث كان مــن أهــم هــذه األهــداف
االســتثمار فــي تحديــث شــبكات البــث اإلعالمــي،
ومركبــات البــث بواســطة األقمــار الصناعيــة SNGs
وتحويلهــا إلــى عاليــة الوضوح  .HDكما تمكنت بالميديا
مــن تطويــر جميــع المعــدات واألجهــزة التكنولوجيــة
وإنشــاء غرفــة تحكــم مركزيــة  MCRمــزودة بأفضــل
المعــدات ،والتــي ســيتم اســتكمالها وبــدء العمــل بهــا
مــع بدايــة العــام  ،2017ممــا ســيكون لــه انعــكاس واضح
علــى كفــاءة وجــودة الخدمــات التــي تقدمهــا.
وممــا يجــدر ذكــره أن العــام  2016قــد تخللتــه العديــد
مــن االتفاقيــات وأطــر التعــاون مــع مؤسســات عــدة
وشــركات خاصــة ،باإلضافــة ألطــراف حكوميــة محليــة.
أمــا فيمــا يخــص الخدمــات اإلخباريــة والبرامــج ،فقــد
واصلــت بالميديــا الشــراكات االســتراتيجية الرئيســية مع
العديــد مــن المحطــات التلفزيونية المحليــة واإلقليمية،
وعــززت عملهــا مــن خــال رؤيتهــا المحليــة.

التحديات خالل العام 2016

يفتقــر قطــاع الخدمــات اإلعالميــة فــي فلســطين
للتنظيــم القانونــي لضمــان حقــوق الشــركات
العاملــة فــي القطــاع ،فباإلضافــة إلــى األفــراد
الذيــن يعملــون بصــورة غيــر قانونيــة ،تعمــل كذلــك
الشــركات اإلســرائيلية بصــورة مكثفــة فــي األراضــي
الفلســطينية .وال زالــت الجهــود تُ بــذل باتجــاه تنظيــم
األســعار بيــن الشــركات ،وذلــك بمواصلــة المتابعــة
والتعامــل مــع الجهــات الحكوميــة لتنظيــم ســوق
العمــل اإلعالمــي الفلســطيني .ومــن أهــم المعيقــات
التــي واجهتهــا بالميديــا هــذا العــام أيضـ ًـا ،االنخفــاض

الملحــوظ للتغطيــة اإلخباريــة للقضيــة الفلســطينية،
وكان ذلــك نتيجــة لتطــور األوضــاع السياســية فــي عــدة
مناطــق فــي العالــم والشــرق األوســط بشــكل خــاص.
ومــن أجــل التكيــف مــع هــذه المســتجدات ،قامــت
بالميديــا بتوســيع عملهــا مــع شــركائها فــي المنطقــة،
وزيــادة التركيــز علــى جوانــب وخدمــات أخــرى كإنتــاج
األفــام الوثائقيــة وخدمــات األقمــار الصناعيــة.

نظرة مستقبلية

تســعى بالميديــا لتوســيع نطــاق خدماتهــا خــال
العــام  2017واألعــوام القادمــة ،حيــث ســيتم إدراج
خدمــة جديــدة تتمثــل بالقنــوات الفضائيــة اإلعالنيــة،
والتــي تعتبــر إحــدى الحلــول محــدودة التكلفــة التــي
تتيــح الفرصــة إلنشــاء محطــة فضائيــة ،وتشــغيلها عــن
بعــد مــن أي مــكان فــي العالــم وبتكلفــة محــدودة جـ ً
ـدا.
ً
جهودا حثيثة وبشــكل جاد مع شــركائها
فبالميديــا تبــذل
حــول العالــم مــن أجــل تطويــر حلــول عمليــة وسلســلة
إلدارة القنــاة والتحكــم فــي تشــغيلها بســهولة .عــاوة
علــى ذلــك ،تهــدف بالميديــا إلــى زيــادة تركيزهــا علــى
خدمــات األقمــار الصناعيــة والتــرددات الفضائيــة محليـ ًـا
ودوليـ ًـا ،وعقــد المزيــد مــن االتفاقيــات طويلــة األمــد.

أهم المؤشرات التشغيلية والمالية
_ _انخفضــت تكلفــة الرواتــب نهايــة العــام 2016
بنســبة  %4.0مقارنــة بالعــام .2015
_ _تمــت المحافظــة علــى مســتوى اإليــرادات للعــام
.2016
_ _ارتفاع إيراد اإلنتاج بنسبة .%40.0
_ _تــم بــث أكثــر مــن  3,400بــث مباشــر وإنتــاج مــا
يزيــد عــن  900تقريــر إخبــاري خــال العــام .2016
_ _تــم

تعديــل

رأس

مــال

الشــركة

إلــى

1,000,000دينــار أردنــي بموجــب شــهادة مراقــب
الشــركات

الصــادرة

بتاريــخ

.2016-08-21

_ _تحقيــق ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد متابعي صفحات
بالميديــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي،
حيــث بلغــت الزيــادة مــا نســبته  %78.0علــى
صفحــة  Facebookوبلــغ عــدد المشــاهدات علــى
قنــاة  Youtubeمــا يقــارب المليونيــن.
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التحليل التنافسي
نظرة على المجتمع الفلسطيني
يقــدر عــدد الفلســطينيين فــي نهايــة العــام  2016فــي فلســطين بحوالــي  4.88مليــون فـ ً
ـردا ،منهــم  2.97مليــون

قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
فــي فلســطين
يمــر العالــم خــال الســنوات األخيــرة بنقلــة نوعيــة وثــورة
فــي مجــال االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،الــذي
أضحــى أحــد أهــم الركائــز التي تقــوم عليها الــدول بهدف

فــي الضفــة الغربيــة بنســبة  ،%60.8و 1.91مليــون فـ ً
ـردا فــي قطــاع غــزة بنســبة  .%39.2كذلــك بلــغ معــدل النمــو

اإلنجــاز ،والتقــدم ،وإحــراز التنميــة المســتدامة التــي

كمــا هــي خــال الســنوات القادمــة .وتعتبــر الكثافــة الســكانية فــي فلســطين مرتفعــة بشــكل عــام ،وفــي قطــاع غــزة

مختلــف المجــاالت اإلداريــة ،واالقتصاديــة ،والتنظيميــة

الســكاني فــي منتصــف العــام  2016فــي فلســطين مــا نســبته  ،%2.8ومــن المتوقــع أن تبقــى معــدالت النمــو
بشــكل خــاص ،إذ بلغــت الكثافــة الســكانية المقــدرة للعــام  2016نحــو  800فـ ً
ـردا /كــم.2

ويمتــاز المجتمــع الفلســطيني فــي فلســطين بأنــه مجتمــع فتــي ،فقــدرت نســبة األفــراد الذيــن تقــل أعمارهــم
عــن  15ســنة نهايــة العــام  2016بحوالــي  ،%39.1كمــا بلغــت نســبة الشــباب ( )29-15ســنة حوالــي  %30.0مــن
إجمالــي الســكان ،يتوزعــون بواقــع  %37.0فــي الفئــة العمريــة ( )19-15ســنة ،و  %63.0فــي الفئــة العمريــة
( )29-20ســنة .ويالحــظ انخفــاض نســبة األفــراد الذيــن تبلــغ أعمارهــم  65ســنة فأكثــر حيــث قــدرت نســبتهم فــي
منتصــف العــام  2016حوالــي .%2.9
وفيمــا يخــص الحســابات القوميــة ،بلــغ الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين  10,069.9مليــون دوالر أمريكــي
خــال التســعة أشــهر األولــى مــن العــام  .2016وقــد أشــارت التقديــرات باألســعار الجاريــة إلــى ارتفــاع الناتــج المحلــي
اإلجمالــي لفلســطين خــال الربــع الثالــث مــن العــام  2016بنســبة  %6.9بالمقارنــة مــع الربــع الثالــث مــن العــام
 .2015وفيمــا يخــص قطــاع المعلومــات واالتصــاالت فــي فلســطين ،فقــد بلغــت القيمــة المضافــة لهــذا القطــاع
خــال التســعة أشــهر األولــى مــن العــام  2016مــا مجموعــه  558.0مليــون دوالر أمريكــي ،وبمعدل نســبة مســاهمة
فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين  %5.5خــال التســعة أشــهر األولــى مــن العــام .2016
ويجــدر بالذكــر أن التقديــرات األوليــة أشــارت إلــى ارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين بنســبة وصلــت
إلــى  %3.9خــال العــام  2016مقارنــة مــع العــام  ،2015ممــا نتــج عنــه ارتفــاع نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي
اإلجمالــي بنســبة  %1.0خــال العــام  2016مقارنــة مــع العــام .2015
أمــا فيمــا يخــص التقديــرات األوليــة للعــام  ،2016فقــد أشــارت إلــى وجــود ارتفــاع فــي إجمالــي عــدد العامليــن فــي
ســوق العمــل المحلــي الفلســطيني بنســبة  %3.0خــال العــام  2016مقارنــة مــع العــام  ،2015ويعــزى هــذا إلــى
ارتفــاع عــدد العامليــن فــي أنشــطة االنشــاءات والصناعــة والخدمــات .مــن ناحيــة أخــرى ,ارتفعــت نســبة البطالــة خــال
العــام  2016لتصــل إلــى  %27.2بعــد أن كانــت  %26.2خــال العــام  ،2015حيــث أن  4مــن بيــن كل  10شــباب فــي
فلســطين فــي صفــوف البطالــة خــال الربــع األول مــن العــام  ،2016فقــد بلــغ معــدل البطالــة بيــن الشــباب ()29-15
ســنة مــا نســبته  ،%39وســجل أعلــى معــدل للبطالــة بيــن األفــراد فــي الفئــة العمريــة ( )24-20ســنة.

ً
ً
أساســيا للتنميــة الوطنيــة الشــاملة فــي
شــرطا
تعــد
ـا فــي االرتقــاء بمســتوى وجــودة الخدمــات
األخــرى ،أمـ ً

المقدمــة للمواطنيــن .كمــا تولــي الــدول قطــاع
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات اهتمامـ ًـا كبيـ ً
ـرا كونــه

يســاهم بفاعليــة فــى زيــادة الدخــل القومــى ،وجــذب
تدفقــات رؤوس األمــوال ،وبالتالــي توليــد العائــدات،
والمســاهمة الحقيقيــة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي.

والتعديــل ،وذلــك بمــا يشــمل المؤشــرات الديموغرافيــة والحســابات القوميــة للعــام  2016التــي تــم احتســابها باألســعار الجاريــة.
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االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطيني،
إال أنــه يواجــه تحديــات تقــف فــي وجــه تحقيــق
المخططــات وإنجــاز الطموحــات ،والتــي تتنــوع مــا
بيــن االقتصــادي واالجتماعــي والفنــي .إال أن هــذه
التحديــات تهــون أمــام العائــق األكبــر ،والــذي يتمثــل
فــي التحكــم اإلســرائيلي بالطيــف التــرددي ويحجــم

الســوق الفلســطينية مــن اســتخدامه بالكامــل ،مهـ ً
ـدرا
بذلــك فرصــة اســتيعاب تقنيــات االتصــال الحديثــة مــن

الجيــل الثالــث والرابــع ،إضافــة إلــى تحديــد إمكانيــة
اســتيراد األجهــزة والمعــدات بحريــة كاملــة.

وإرســاء قواعــد المــدن الذكيــة القائمــة علــى ســهولة

تســعى وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات

وإنترنــت األشــياء ،والخدمــات الحكوميــة اإللكترونيــة
التــي تُ عنــى بإنشــاء وربــط قواعــد البيانــات القوميــة،
تبــادل المعلومــات واالســتفادة منهــا.
وعلــى إثــر هــذا التوجــه العالمــي ،يعتبــر قطــاع
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطيني
ً
ـندا أساسـ ً
ـيا ،وسـ ً
محركا رئيسـ ً
ً
وداعما لكافة األنشــطة
ـيا

ً
دورا هامـ ًـا فــي دفــع عجلة التطور
الحياتيــة ،إذ أنــه يلعــب
والمعرفــة فــي فلســطين فــي شــتى المجــاالت
بهــدف انتهــاج آفــاق جديــدة وطــرق حديثــة فــي اكتســاب
المعرفــة واالســتفادة منهــا .ولقــد اتخــذ هــذا القطــاع
ً
ً
جديــدا خــال الســنوات األخيــرة
بعــدا
فــي فلســطين

مــن حيــث تنفيــذ تقنيــات وتطبيقــات حديثــة ذات تأثيــر
مباشــر علــى مختلــف نواحــي الحيــاة ســواء المتعلقــة
باألفــراد ،أو قطاعــات

األعمــال ،والمؤسســات

والهيئــات الماليــة والمؤسســات التعليميــة ومراكــز

الســعي لمواكبــة التطــور اإلقليمــي والعالمــي

المؤشــرات المتوفــرة عــن الربــع الرابــع مــن العــام  ،2016والتــي اســتخدمت لتقديــر بيانــات الربــع ،علمـ ًـا أن هــذه البيانــات عرضــة للتنقيــح

وبالرغــم مــن هــذا التطــور الحاصــل فــي قطــاع

عالميـ ًـا مثــل نظــم إدارة البيانــات ،والحوســبة الســحابية،

وينطلــق هــذا القطــاع فــي فلســطين مــن مبــدأ

_

نمــوه الســنوي وتعــدد مجــاالت تطبيقــه.

وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
ا لفلســطينية

والتعليميــة ،والحكوميــة ،والمؤسســاتية.

ـاء علــى البيانــات المتوفــرة لألربــاع الثــاث األولــى مــن العــام ،باإلضافــة إلــى
لتســتند علــى التقديــرات األوليــة للمؤشــرات المختلفــة ،بنـ ً

منهــا ،وخلــق فــرص عمــل جديــدة نظـ ً
ـرا لتســارع معــدل

ً
مؤخــرا العديــد مــن التقنيــات الحديثــة
وقــد اســتجدت

البحــوث والتنميــة ،وغيرهــا مــن المجــاالت الصحيــة،

_بحســب دراســات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وســلطة النقــد الفلســطينية ،حيــث تــم إعــداد التقديــرات األوليــة للعــام 2016

ً
جذبــا لالســتثمارات ،وخاصــة األجنبيــة
القطاعــات

والتغييــر الديناميكــي فــي مختلــف أصعــدة تطويــر
األعمــال ،ومجــاالت التنميــة المتعــددة لتوطيــن

الفلســطينية لتحقيق التنميــة المســتمرة للمجتمــع
الفلســطيني ،ولتطويــر هــذا القطــاع الحيــوي مــن
خــال اســتخدام أدوات تكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت ،لتطويــر مجتمــع قائــم علــى المعرفــة،
والتمتــع بالحقــوق الرقميــة مــن خــال تهيئــة بنيــة
تحتيــة قويــة ومتطــورة ،إلــى جانــب تطويــر صناعــة
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت الوطنيــة علــى
أرضيــة تنافســية وإبداعيــة لترفــع مــن كفــاءة االقتصــاد
الوطنــي ككل .وتتطلــع الــوزارة إلــى تســهيل وتطويــر
الخدمــات الذكيــة لألفــراد والمؤسســات مــن جهــة،
وتعزيــز مســاهمة القطــاع فــي تحقيــق التنميــة
االقتصاديــة مــن خــال الصناعــات التقنيــة مــن جهــة
أخــرى لرفــد الخزينــة الفلســطينية وتطويــر اإلقتصــاد
الفلســطيني .وتولــي الــوزارة أهميــة كبيــرة لهــذا
القطــاع مــن خــال العمــل علــى توفيــر شــتى
الوســائل لتيســير التحــول اإللكترونــي للمؤسســات
والدوائــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومؤسســات
المجتمــع المدنــي بهــدف تعزيــز المعرفــة الرقميــة
فــي المجتمــع الفلســطيني.

التكنولوجيــا فــي المجتمــع الفلســطيني ،وتحقيــق
نهضــة االقتصــاد الوطنــي وتســريع وتيــرة التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة كونــه يعــد مــن أكثــر
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اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية «بيتا»
ُيمثــل اتحــاد شــركات أنظمــة المعلومــات الفلســطينية «بيتــا» أكثــر مــن  150شــركة عاملــة فــي مجــال تكنولوجيــا
عــد مــن أهــم الشــركات الناشــئة والوليــدة فــي فلســطين .وقــد تأســس
االتصــاالت والمعلومــات والتــي تُ ّ

هــذا االتحــاد فــي العــام  1999كمنظمــة غيــر ربحيــة تُ عنــى بمصالــح قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
أمــا فــي أن يســاهم
الفلســطيني ،وتهــدف إلــى إبــراز األثــر المجتمعــي اإليجابــي الــذي يحققــه هــذا القطــاع،
ً
الشــعب الفلســطيني فــي رعايــة االبتــكار والمشــاركة فــي بنــاء المعرفــة العالميــة.

ونتيجــة إلدراك شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية لهــذه المتغيــرات ،وانطالقـ ًـا مــن وعيهــا التــام بــأن رضــا
المشــتركين يعتبــر أحــد األولويــات األكثــر أهميــة مــن أجــل اســتمرار المجموعــة واســتدامة نشــاطاتها ،فــإن شــركات
المجموعــة تعمــل جاهــدة مــن أجــل التطويــر المســتمر علــى الخدمــات والمنتجــات التــي تطرحهــا محليـ ًـا وعالميـ ًـا لكــي
تقدمهــا للمشــترك أو المســتخدم النهائــي بصــورة نوعيــة .وفــي ســبيل تحقيــق هــذه النتائــج ،تســعى شــركات
المجموعــة لتطويــع نقــاط القــوة والقــدرات الداخليــة التــي تمتلكهــا ،إلضافــة قيمــة لخدماتهــا ومنتجاتهــا بأســلوب
يصعــب علــى المنافســين تقليــده ،وبمــا يحقــق منفعــة فعليــة للمشــترك أو المســتخدم النهائــي وبمــا يــدوم علــى
مــدار فتــرة زمنيــة طويلــة األمــد.

العالقة مع منظم قطاع االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
ـا وأساسـ ً
ً
ـيا فــي البيئــة التكنولوجيــة فــي فلســطين ،باعتبارهــا
تشــكل مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية
دورا فاعـ ً

رائــدة هــذا القطــاع منــذ تأسيســها .وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة ،واصلــت المجموعــة تعاونهــا اإليجابــي والمبــادر
مــع الجهــات التنظيميــة والرقابيــة فــي هــذا القطــاع ،مــن حيــث التزامهــا بالبيئــة القانونيــة ،واألطــر التنظيميــة
الشــاملة ،والسياســات والتشــريعات التــي تــؤدي إلــى التنميــة المســتدامة ،وتعــزز المنافســة العادلــة والشــفافية
ً
مثــاال لألطــراف
انطالقــا مــن اعتبــار المجموعــة
فضــا عــن توفــر الحمايــة للمشــتركين ،وذلــك
فــي الســوق،
ً
ً
والمنشــآت األخــرى العاملــة فــي هــذا القطــاع.

وقــد عملــت المجموعــة جنبـ ًـا إلــى جنــب مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات الفلســطينية لتوفيــر البنيــة
التحتيــة الحديثــة ،وتوفيــر اإلمكانيــات واالحتياجــات الالزمــة للنهــوض بهــذا القطــاع الهــام ليأخــذ دوره األساســي فــي
عمليــة التنميــة الوطنيــة .ويشــمل هــذا التعــاون توفيــر التجهيــزات الفنيــة المتطــورة ،والمــوارد البشــرية المؤهلــة
الســتخدام وتصنيــع التكنولوجيــا بمختلــف أشــكالها وتنوعاتهــا ،بهــدف بنــاء جســر لتقليــص الفجــوة الرقميــة بيننــا
وبيــن الــدول المتقدمــة ،وبالتالــي تقديــم أحــدث الخدمــات والمنتجــات إلــى الســوق الفلســطينية ،واإلســهام مــن
أجــل زيــادة مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي الفلســطيني.
وفــي ظــل خصوصيــة الوضــع الحالــي الفلســطيني ،وطبيعــة التحديــات التــي تواجههــا الشــركات العاملــة فــي هــذا
القطــاع ،فــإن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ال تدخــر جهـ ً
ـدا بالتعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات
الفلســطينية ،بهــدف نيــل عضويــة فلســطين فــي االتحــاد الدولــي لالتصــاالت وبالتالــي تثبيــت حــق فلســطين فــي
ـرددات الجيــل الثالــث والرابــع وغيرهــا مــن مزايــا قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات.
الحصــول علــى تـ ّ
وقــد شــهد العــام  2016محطــة هامــة بالنســبة إلــى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،تمخضــت عــن إجــراء العديــد
مــن الدراســات ،واالستشــارات ،واتبــاع أفضــل الممارســات الدوليــة بهــدف تجديــد رخصــة شــركة االتصــاالت
الفلســطينية «بالتــل» إلنشــاء وإدارة وتشــغيل شــبكة الهاتــف الثابــت ،ورخصــة شــركة «جــوال» إلنشــاء وإدارة
ً
عامــا قادمــة
وتشــغيل شــبكة الهاتــف الخلــوي وتراســل المعطيــات وخدمــات االتصــاالت األخــرى لمــدة عشــرين

بـ ً
ـدءا مــن تاريــخ  ،2016-11-16وبقيمــة إجماليــة للرخصتيــن بلغــت  290مليــون دوالر أمريكــي ،باالتفــاق مــع وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ووزارة الماليــة.

تحليل العوامل التنافسية
تعمــل شــركات القطــاع الخــاص فــي بيئــة تتصــف بالتغيــر الســريع ،والتعقيــد ،وتتأثــر بعوامــل عــدة مثــل العولمــة،
واألســواق غيــر المنتظمــة ،إضافــة إلــى تغيــر وتبــدل توجهــات ومســتويات الطلــب ،والمنافســة المتزايــدة ،فــي
ظــل ثــورة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،وتحريــر التجــارة العالميــة.
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كما تســعى شــركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية

تطـ ً
ـورا نتيجــة لحصولهــا علــى تــرددات الجيــل الثالــث،

اإلخباريــة ،واإلنتــاج ،باإلضافــة إلــى خدمــات األقمــار الصناعيــة المتعــددة ،وخدمــات اإلنتــاج اإلعالنــي .ويعتمــد حجــم

إلــى االهتمــام الحثيــث بحاجــات المشــتركين ورغباتهــم

الــذي تــم التحكــم بــه ومنعــه حتــى اللحظــة عــن

العمــل لــدى بالميديــا بشــكل رئيســي علــى نــوع الخدمــات المقدمــة ،فتتفــاوت خدمــات األخبــار حســب األحــداث

الحاليــة والجديــدة ،بحيــث تســتمر فــي توفيــر الخدمــات

شــركات االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية ،إلــى جانــب

السياســية والتغطيــات اإلخباريــة خــال فتــرة معينــة ،أمــا خدمــات اإلنتــاج واألقمــار الصناعية ،فهي ليســت موســمية

الحاليــة ،بينمــا تقــوم باســتغالل هــذه الحاجــات

المنافســة مــن قبــل الشــركات األخــرى العاملــة فــي

وال تقتصــر بشــكل أساســي علــى أحــداث أو فتــرة محــددة مــن الســنة .وتتميــز بالميديــا عــن غيرهــا مــن الشــركات

الجديــدة فــي خلــق آفــاق أوســع ،وبالتالــي اســتحداث
أبعــاد تنافســية جديــدة بهــدف تلبيــة الطلــب فــي
الســوق بالصــورة المثلــى واألكثــر مالئمــة لمتطلبــات
المشــتركين.

الســوق الفلســطينية التــي تقــدم نوعـ ًـا مشـ ً
ـابها مــن
الخدمــات .إال أن جــوال تحافــظ علــى ميزتهــا التنافســية

ً
ســعيا إلرضــاء المشــترك ،وفــق معاييــر الخدمــة

ً
عالميــا.
المعتمــدة

وفــي مجــال خدمــات الهاتــف الثابــت وخطــوط النــت

أمــا خدمــات اإلنترنــت التــي تقدمهــا حضــارة ،فإنهــا

فائقــة الســرعة وخدمــات قطــاع األعمــال ،فقــد تمكنــت

ـوال مبتكــرة مقدمــة مــن قبــل الشــركة
تمتــاز بكونهــا حلـ ً

العقديــن الماضييــن بتقديمهــا خدمــات ذات جــودة

لتثبــت أنهــا ،ومــن بيــن  16منافسـ ًـا فــي الوطــن ،قــد

بالتــل مــن خدمــة الســوق الفلســطينية علــى مــدار
عاليــة وأســعار مناســبة لمشــتركيها ،لتتمكــن مــن تلبيــة
فــي صــدارة قطاع االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات

الذيــن يقومــون بدراســة الســوق الفلســطينية بشــكل

الفلســطيني ،باعتبارهــا المشــغل األول والوحيــد فــي

متواصــل الســتقراء أنمــاط االســتهالك والطلــب،

فلســطين لخدمــات الهاتــف الثابــت وخــط النــت ADSL

وتطــور االحتياجــات التــي تتفــاوت مســتويات

 .Accessوتواجــه بالتــل منافســة مــن بعــض الشــركات

عرضهــا فــي الســوق بحيــث تعتمــد علــى المواســم،

الصغيــرة التــي تقــدم خدمــة اإلنترنــت الالســلكي عبــر

وال تســتمر حســب مســتوى الطلــب ذاتــه طــوال

تقنيــة  ،Wi-Fiإلــى جانــب المنافســة غيــر الشــرعية مــن

العــام .وبذلــك ،تتجــاوب حضــارة وبالســرعة الممكنــة

قبــل الشــركات االســرائيلية المــزودة لخدمــة االنترنــت

لالســتجابة لهــذه االحتياجــات وتلبيتهــا ،ســواء المنزليــة

فــي المناطــق الفلســطينية .وبالرغــم مــن هــذه

التــي تخــص األفــراد ،أو التجاريــة التــي تخــص قطاعات

التحديــات وغيرهــا مــن العقبــات ،فقــد تمكنــت بالتــل

األعمــال ،أو الســوق الفلســطينية بشــكل عــام.

مــن االســتمرار ،والمحافظــة علــى حصتهــا الســوقية،
كمــا أنهــا ســتواصل ســعيها للتطويــر وتقديــم كل
مــا هــو مبتكــر ومتجــدد ،مــن أجــل خدمــة مشــتركيها
بالصــورة األمثــل والبقــاء فــي مقدمــة شــركات القطاع
الخــاص الفلســطيني.

اســتوديوهاتها المختــارة بشــكل اســتراتيجي ،إضافــة إلــى امتالكهــا شــبكة أليــاف ضوئيــة واســعة االمتــداد تنتشــر
فــي كافــة أنحــاء الوطــن.

ذات أكبــر ســعة وســرعة إنترنــت فــي فلســطين،
اســتطاعت أن تعــزز ثقــة أكثــر مــن  120ألــف مشــترك.

حاجاتهــم واســتقراء رغباتهــم المتجــددة ،لتبقــى دومـ ًـا

بتوســعها محليـ ًـا ودوليـ ًـا ،ممــا يتيــح لهــا العديــد مــن فــرص التعــاون مــع شــركات عالميــة .كمــا تتميــز بالميديــا بمواقــع

ً
طاقمــا مــن الموظفيــن المتميزيــن
وتضــم حضــارة

وفيمــا يخــص خدمــات مركــز االتصــال المتخصــص
التــي تقدمهــا ريتــش ،فإنهــا تســعى مــن خاللهــا
لتقديــم خدماتهــا ذات الجــودة والقيمــة ،بأعلــى
مســتويات الســرية وأمــن المعلومــات ،وبالتالــي
تحقيــق مســتويات أعلــى مــن رضــى الزبائــن.
وتواجــه ريتــش منافســين مباشــرين ممــن يقدمــون

وفــي مجــال خدمــات الهاتــف الخلــوي ،أبدعــت جــوال
بتقديمهــا خدمــات وبرامــج مصممــة لتتناســب مــع
احتياجات كافة شرائح المجتمع الفلسطيني .وتتفاوت
مســتويات عــرض الحمــات وطــرح البرامــج التــي
تقدمهــا جــوال بمــا يتــاءم مــع احتياجــات المشــتركين
التــي تتغيــر بتغيــر العوامــل االقتصادية ،والسياســية،
مثال .لذلك،
وغيرهــا مــن العوامــل كاختالف المواســم
ً

تحــرص جــوال علــى التكيــف مــع المســتجدات التــي
تؤثــر فــي الســوق ،بهــدف تلبيــة حاجــات مشــتركيها
علــى تنوعهــا .وتواجــه جــوال تحديــات تنافســية عــدة،

خدمــات مشــابهة للخدمــات التــي تقدمهــا ريتــش،

ويقومــون بتروجيهــا محليـ ًـا .أمــا الشــركات المنافســة
غيــر المباشــرة ،فتتمحــور حــول الشــركات الدوليــة

ً
وخصوصــا تلــك الموجــودة فــي كل مــن
والعالميــة
الهنــد والفلبيــن .وبالرغــم مــن المنافســة ،إال أن
ريتــش تميــز مــا تقدمــه مــن خــال تزويــد عمالئهــا
بأفضــل الخدمــات عاليــة الجــودة والمهنيــة ،مــن خــال
طاقــم مهنــي ومتخصــص ،باإلضافــة إلــى االلتــزام
بالمواعيــد لتســليم النتائــج الالزمــة والمرجــوة مــن
الخدمــات المقدمــة للزبائــن.

منهــا تواجــد الشــركات اإلســرائيلية بصــورة غيــر شــرعية

وعلــى صعيــد الخدمــات اإلعالميــة التــي تقدمهــا

فــي المناطــق الفلســطينية وتقديمهــا لخدمــات أكثــر

بالميديــا ،فتشــمل خدمــات اإلعــام والتغطيــة
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البحث والتطوير

الملكية الفكرية

فــي ظــل التغيــر المســتمر فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات ،تــرى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية

ً
ً
جمــا ،لمــا لــه مــن األثــر علــى أداء
اهتمامــا
تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية موضــوع الملكيــة الفكريــة

أن التركيــز علــى البحــث والتطويــر ركيــزة أساســية ومتطلــب رئيســي مــن أجــل االســتمرار ،والتكيــف ،ولتبقــى رائــدة

المجموعــة وشــركاتها ،وتمييــز خدمــات ومنتجــات المجموعــة عــن غيرهــا ،وحمايــة المشــترك مــن الخــداع والتقليــد

القطــاع فــي فلســطين .وتســعى المجموعــة مــن خــال اســتثمارها فــي البحــث والتطويــر إلــى مواكبــة كل مــا

التجــاري ،وبالتالــي إتاحــة المجــال لبيئــة عمــل تســاعد علــى ازدهــار اإلبــداع واالبتــكار .ويحمــي القانــون العالمــة

ً
ً
وعالميــا ،بهــدف البقــاء فــي مركــز الريــادة فــي كافــة المجــاالت التــي
إقليميــا
هــو جديــد فــي عالــم االتصــاالت

مميــزة وغيــر مضللــة وغيــر مخالفــة للنظــام العــام واآلداب .وتهــدف المجموعــة إلــى تســجيل
التجاريــة شــرط أن تكــون
ّ

عــدة تتــم ترجمتهــا علــى هيئــة إنجــازات ،تشــمل إنجــازات مرتبطــة بتقديــم الخدمــات ،مثــل االســتمرار فــي تحديــث

يجمعهــا بمشــتركيها ،ويرســخ فــي أذهانهــم بارتبــاط هــذه الملكيــة بهــا ،وذلــك بمــا يشــمل أســماء شــركاتها التابعــة:

البنيــة التحتيــة لتتمكــن مــن توفيــر الخدمــات بالجــودة والقيمــة اللتيــن تتناســبان مــع المعاييــر العالميــة ،وتعييــن

بالتــل ،وجــوال ،وحضــارة ،وريتــش ،وبالميديــا ،وشــعار كل مــن هــذه الشــركات ،باإلضافــة إلــى أيــة مصنفــات أدبيــة،

أفضــل الكفــاءات للنهــوض بمنظومــة العمــل وتطويــر اســتراتيجيته .إضافــة إلــى ذلــك ،تحــرص المجموعــة علــى

وفنيــة ،وتصاميــم ،وشــعارات وأســماء وصــور الحمــات والخدمــات والبرامــج والمنتجــات ،ونصــوص ،وتســجيالت

اتخــاذ إجــراءات فوريــة لمواجهــة التحديــات التــى تواجههــا ،وإنتــاج خدمــات متطــورة ذات قــدرات تنافســية متفوقــة،

مرئيــة ومســموعة ،وبرمجيــات ،وكل مــا يحتويــه الموقــع اإللكترونــي للمجموعــة وشــركاتها ،وأيــة عالمــات تجاريــة

تختــص بهــا شــركات المجموعــة .ويتمثــل نشــاط البحــث والتطويــر الــذي تقــوم بــه المجموعــة وشــركاتها فــي أوجــه

ً
وإقليميا
وتقديــم خدمــات جديــدة ،إلــى جانــب البحــث فــي ســبل تعزيــز التعــاون الدولــي ،وفتح أســواق جديــدة محليـ ًـا

وعالميـ ًـا .كمــا يتضمــن البحــث والتطويــر الــذي تطبقــه المجموعــة إنجــازات ترتبــط بوجــود المجموعــة ضمــن قطــاع

كل مــا ينتــج عنهــا لــدى الجهــات المختصــة بهــدف حمايــة هــذه الملكيــة ،التــي تثمنهــا المجموعــة ،وتعتبرهــا رابطـ ًـا

ترتبــط بمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أو إحــدى شــركاتها التابعــة.

االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات بشــكل عــام ،وذلــك بمــا يتضمــن الدعــم الكامــل لإلبــداع ،والــذي يتجســد فــي
مشــاركة المجموعــة فــي كل المبــادرات التــي تشــجع اإلبــداع واالبتــكار فــي المجتمــع الفلســطيني .كمــا تحــرص

ً
المجموعــة علــى البحــث مــع الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة فــي إمكانيــة تنميــة مجتمــع معرفــي يدعــم اقتصـ ً
قويا،
ـادا

فروع ومعارض شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية

يرتكــز علــى اإلتاحــة العادلــة للمعلومــات ،وجــودة الخدمــات ،وتطويــر صناعــة قوميــة قائمــة علــى المهــارات البشــرية،
وتطويــر المهــارات المطلوبــة لتطويــر هــذا القطــاع ككل ،وأخيـ ً
ـرا توفيــر حيــاة أفضــل للمواطــن الفلســطيني ،ووضــع

ﺟﻮال

فلســطين علــى الخريطــة التكنولوجيــة العالميــة.
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معايير الجودة الدولية
تلتــزم مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها بتطبيــق معاييــر الجــودة ،بحيــث يتجلــى الهــدف الرئيســي
مــن الحفــاظ علــى أعلــى مســتويات الجــودة فــي تحقيــق رضــا المشــتركين ،وإكســابهم تجربــة فريــدة فــي التمتــع
بالخدمــات التــي تقدمهــا شــركات المجموعــة ،وبالتالــي نيــل والئهــم .وتقــوم المجموعــة بتطبيــق أســس الجــودة
مــن خــال مواصلــة توجيــه كل مــن الموظفيــن واإلجــراءات ســواء التقنيــة أو اإلداريــة ،للتأكــد مــن تحقيــق اإلنجــازات
حســب األســس المثلــى ،وتصحيــح أي خلــل فــي حــال حدوثــه .وتتلخــص هــذه المعاييــر التــي تلتــزم بهــا مجموعــة
االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها فــي توفــر جملــة مــن السياســات والقوانيــن المتبعــة بحيــث تشــمل كافــة
مفاتيــح العمليــات واإلجــراءات الرئيســية ،إضافــة إلــى تســجيل العمليــات واإلجــراءات ورصدهــا مــن أجــل التأكــد مــن
ـتقبال ،إلــى جانــب تنفيــذ عمليــة
فعاليتهــا ،وكذلــك حفــظ نســخ عــن الســجالت الســترجاعها فــي حــال الحاجــة إليهــا مسـ
ً
تقييــم وتحليــل عقــب حــدوث أي خلــل بهــدف محاولــة تفاديــه الحقـ ًـا ،وأخيـ ً
ـرا العمــل علــى تقييــم هــذا النظــام بحــد
ذاتــه للتأكــد مــن مــدى فعاليتــه وتحقيــق الجــدوى مــن االلتــزام بــه.

 2,850ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﻊ

ﺑﺎﻟﺘﻞ

ﺣﻀﺎرة
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ومــن أهــم اآلثــار المترتبــة علــى العمــل وفــق هــذه المعاييــر توفيــر عــدد أكبــر مــن العمليــات واإلنجــازات ذات الكفــاءة
والفاعليــة ،ونيــل رضــا المشــتركين ،وبالتالــي االحتفــاظ بهــم ،واســتقطاب المزيــد ،وتنشــيط عمليــة التســويق
وتعزيزهــا ،إضافــة إلــى رفــع مســتويات الوعــي لــدى الموظفيــن ،وتقليــل نســبة الهــدر ،وزيــادة مســتويات اإلنجــاز،
وبالتالــي رفــع نســب األربــاح.
ويجــدر بالذكــر أن جــوال ،ولكــي تبقــى الشــركة األولــى محليـ ًـا فــي مجــال االتصــاالت الخلويــة ،وضمــن األفضــل
إقليميـ ًـا ودوليـ ًـا ،فقــد نجحــت فــي الحصــول علــى شــهادة االيــزو ( ،)ISO 14001حيــث أصبحــت جــوال مــن الشــركات
الرائــدة فــي هــذا المجــال ،فقــد تــم تنفيــذ زيــارات تدقيقيــة مــن قبــل شــركة  MAKخــال العــام  2016وتــم تجديــد
الشــهادة.

ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﻳﺎ
 6ﻓﺮوع ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
ﻓﺮع واﺣﺪ ﻓﻲ ﻏﺰة

رﻳﺘﺶ
ﻓﺮﻋﺎن

كمــا حافظــت ريتــش علــى شــهادة ( )ISO 27001التــي تســتخدم كنظــام لضبــط الجــودة وسياســة شــهادات األمــان
(.)Quality Assurance System and Policy Certification Integration
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النتائج المالية والتشغيلية

المؤشرات التشغيلية

المؤشرات المالية
تمثــل النتائــج الماليــة والتشــغيلية الموحــدة التــي تحققهــا مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية محصلــة الجهــود
حافــا باإلنجــازات علــى
واإلنجــازات مــن أجــل تحقيــق األهــداف والخطــط االســتراتيجية .وقــد كان العــام 2016
ً
مســتوى شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،حيــث حققــت المجموعــة صافــي أربــاح خــال العــام  2016بمــا
مقــداره  80.1مليــون دينــار أردنــي مقارنــة بالعــام  2015والتــي بلغــت حينهــا  83.1مليــون دينــار أردنــي .كمــا وصــل
نصيــب الســهم مــن األربــاح إلــى  0.608دينــار أردنــي خــال العــام  2016مقارنــة بقيمــة وصلــت إلــى  0.631دينــار
أردنــي خــال العــام .2015

351

2016
321

2015

%0.04+

%16.8+

اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻻف

%6.3+

275

اﻋﺪاد ﺧﻄﻮط اﻟﻨﺖ
ﻓﺎﺋﻖ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﺑﺎﻷﻻف

2016

%0.3-

أﻋﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﺨﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ واﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻷﻻف

432

2015

وعلــى صعيــد اإليــرادات التشــغيلية الموحــدة ،فقــد ارتفعــت إيــرادات المجموعــة بنســبة  %0.04لتصــل الــى 332.4
مليــون دينــار أردنــي خــال العــام  2016مقارنــة بمــا حققتــه خــال العــام  ،2015والتــي وصلــت حينهــا إلــى 332.3
ً
ارتفاعــا فــي
مليــون دينــار أردنــي .ومــن جانــب آخــر ،ســجلت قطاعــات االتصــاالت الســلكية والخدمــات الرقميــة
اإليــردات مــن جهــات خارجيــة بنســبة  %0.4و  %17.0علــى التوالــي ،فــي حيــن انخفضــت إيــرادات قطــاع االتصــاالت
الالســلكية واإلعــام مــن جهــات خارجيــة بنســبة  %2.2و %8.8مقارنــة بالعــام  .2015وقــد وصلــت نســب كل مــن
صافــي الدخــل ،والربــح اإلجمالــي ،والربــح التشــغيلي ،و  EBITDAإلــى  ،%24.1و  ،%82.9و  ،%26.8و %40.8
علــى التوالــي.

وفيمــا يخــص المؤشــرات التشــغيلية التــي تضــم أعــداد مشــتركي شــركات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية،
فقــد ارتفعــت قاعــدة المشــتركين اإلجماليــة لشــركات المجموعــة بنســبة  %4.4نهايــة العــام  2016مقارنــة مــع نهايــة
العــام  2015لتصــل إلــى  3.688مليــون مشــترك .ويجــدر بالذكــر أن هــذا االرتفــاع ناتــج عــن إحــراز النمــو فــي أعــداد
مشــتركي جميــع القطاعــات بمــا يشــمل مشــتركي الخــط الثابــت ،والخــط الخلــوي ،وخطــوط النــت فائقــة الســرعة.

406

اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
ﺑﺎﻷﻻف

2016
2,584
اﻋﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺴﺒﻖ

%3.0+

325

2015
2,525
اﻋﺪاد ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﻔﺎﺗﻮرة

وبالتزامــن مــع االرتفــاع فــي أعــداد المشــتركين ،فقــد انخفــض معــدل اإليــراد الشــهري لــكل مشــترك فــي قطاعــات
االتصــاالت الالســلكية واالتصــاالت الســلكية خــال العــام  2016مقارنــة بالعــام  2015بنســبة  %5.2و %11.5
ليصــل إلــى  6.50دينــار أردنــي و  8.79دينــار أردنــي علــى التوالــي ،فــي حيــن ارتفــع معــدل االيــراد الشــهري لــكل
مشــترك فــي قطــاع الخدمــات الرقميــة بنســبة  %3.4ليصــل إلــى  9.70دينــار أردنــي.

الديون

2016

2015

2016

332.4

275.5

2015

332.3

276.3

اﻻﻳﺮادات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

اﻟﺮﺑﺢ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ

%2.2+

%3.6-

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

أمــا فيمــا يتعلــق بالديــون وااللتزامــات الماليــة المترتبــة علــى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،فقــد وصــل رصيــد
الجــاري مديــن المســتغل مــن قبــل المجموعــة كمــا فــي تاريــخ  31كانــون األول مــن العــام  2016مــا قيمتــه 11.4
مليــون دينــار أردنــي مــن أصــل ســقف التســهيالت االئتمانيــة البالــغ  28.4مليــون دينــار أردنــي .ويجــدر بالذكــر أن
المجموعــة قــد قامــت خــال الفتــرة المذكــورة بتســديد وإغــاق ســقوف جــاري مديــن بقيمــة  7.1مليــون دينــار
أردنــي .كمــا حصلــت المجموعــة علــى ســقوف جــاري مديــن جديــدة بقيمــة  17.7مليــون دينــار أردنــي.
ومــن ناحيــة أخــرى ،بلــغ إجمالــي التســهيالت االئتمانيــة والجــزء المتــداول مــن القــروض طويلــة األجــل مــا قيمتــه
 30.97مليــون دينــار أردنــي كمــا فــي تاريــخ  31كانــون األول مــن العــام  .2016عــاوة علــى ذلــك ،قامــت المجموعــة
خــال العــام  2016بتوقيــع اتفاقيــة قــرض طويــل األجــل بمبلــغ  70.9مليــون دينــار أردنــي مــع بنــك إقليمــي وذلــك
لغايــة تمويــل دفــع رســوم تجديــد رخصــة شــركة االتصــاالت الفلســطينية «بالتــل» وشــركة االتصــاالت الخلويــة
الفلســطينية «جــوال» .

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

تحليل المركز المالي
2016

2015

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(
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2016

اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﻻﺳﺘﻬﻼك واﻻﻃﻔﺎءات

80.1

2015

135.5

132.6

83.1

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ

)ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

تتطلــب عمليــة تحليــل المركــز المالــي وتقييمــه تحديــد معاييــر ومؤشــرات األداء المالــي ،والتــي بدورهــا تســتند إلــى
قــدرة المجموعــة عــى تحقيــق أهدافهــا الماليــة الموحــدة .وتتطلــع إدارة المجموعــة مــن بيــن أهدافهــا الماليــة إلــى إحــراز
التــوزان المالــي الــذي يعتبــر هدفـ ًـا أساسـ ً
ـيا يؤثــر بشــكل مباشــر علــى االســتقرار المالــي ،وذلــك بمــا يســتدعي الحفــاظ
علــى المــوارد المســتخدمة فــي تمويــل األصــول لمــدة ال تقــل عــن مــدة بقــاء االســتثمارات لتفــادي االضطرابــات التي
قــد تحــدث فــي عناصــر الميزانيــة .كمــا تهــدف المجموعــة إلــى تحقيــق مســتويات محــددة مــن الســيولة الماليــة ،مــن
أجــل ضمــان قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا قصيــرة األجــل .إضافــة إلــى مــا ســبق ،فــإن المجموعــة تعتبــر ربحيتهــا مــن
بيــن األهــداف التــي تســعى لتحقيقهــا ،مــن أجــل إنجــاز المــردود المــادي الــذي يتناســب مــع الخطــط الماليــة للمجموعــة،
وبالتالــي تعظيــم القيمــة العائــدة علــى المســاهمين ،وضمــان نمــو المجموعــة واســتدامتها.
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النسب المالية

وممــا يجــدر التنويــه إليــه أن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية تتبــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة ()IFRS
لعــرض هــذه االســتثمارات فــي قوائمهــا الماليــة .حيــث تنــص هــذه المعاييــر علــى إعــادة تقييــم االســتثمارات وفقـ ًـا
لقيمتهــا الســوقية كمــا هــي فــي نهايــة الفتــرة ،بحيــث ينعكــس أي ربــح أو خســارة نتيجــة إعــادة تقييــم االســتثمارات
ألغــراض المتاجــرة علــى قائمــة الدخــل ،فــي حيــن تنعكــس إعــادة تقييــم االســتثمارات المتاحــة للبيــع علــى حقــوق
المســاهمين فــي الميزانيــة الموحــدة .وعنــد تعــذر إمكانيــة تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتاحــة للبيــع
بشــكل موثــوق لعــدم إمكانيــة التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية ،فإنــه يتــم عرضهــا بالكلفــة بعــد تنزيــل
التدنــي المتراكــم.

نسب الربحية

2016

2015

هامش الربح التشغيلي قبل االستهالكات واالطفاءات

%40.8

%39.9

هامش الربح التشغيلي

%26.8

%26.7

هامش صافي الربح

%24.1

%25.0

العائد على متوسط الموجودات ROaA

%10.0

%11.9

العائد على متوسط حقوق الملكية ROaE2

%13.9

%14.3

سياسة االستثمار

نسب السيولة

2016

2015

نسبة السيولة (مرة)

0.92

1.51

نسبة السيولة السريعة (مرة)

0.91

1.49

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى مصاريف التمويل

125.15

66.23

نسبة التدفقات النقدية التشغيلية إلى المصاريف الرأسمالية

4.19

4.72

نسب الرفع المالي

2016

2015

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات

%45.7

%27.2

إجمالي المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية

%84.1

%37.4

تــرى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي اســتثماراتها المحليــة واإلقليميــة ميــزة تنافســية تمكنهــا مــن تحقيــق
فــرص نمــو حقيقيــة .وتهتــم المجموعــة باالســتثمار فــي قطاعــات مختلفــة ،مثــل قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات ،والقطــاع المصرفــي ،إضافــة إلــى قطاعــات حيويــة أخــرى ،وفــي شــركات تمتلــك إدارات تنفيذيــة
قويــة .وتقــوم المجموعــة باقتنــاص الفــرص االســتثمارية الواعــدة بمــا يتناســب مــع الخطــط االســتثمارية التــي
تضعهــا إدارة المجموعــة ،وفقـ ًـا لرؤيــة لجنــة االســتثمار التابعــة لمجلــس اإلدارة .وقــد بلــغ رصيــد الموجــودات الماليــة
المتوفــرة للبيــع والموجــودات الماليــة لغــرض المتاجــرة خــال العــام  2016حوالــي  152مليــون دينــار أردنــي مقارنــة
مــع  163مليــون دينــار أردنــي خــال العــام  .2015ومــن جانــب آخــر ،فقــد وصــل حجــم التوزيعــات النقديــة المقبوضــة
مــن جميــع االســتثمارات خــال العــام  2016إلــى مــا يقــارب  6.6مليــون دينــار أردنــي مقارنــة بمبلــغ  4.0مليــون دينــار
فــي العــام .2015

إجمالي القروض إلى إجمالي الموجودات

%8.9

%4.5

إجمالي القروض إلى إجمالي حقوق الملكية

%16.5

%6.2

%9.8

%1.6

1

إجمالــي القــروض طويلــة األجــل إلــى مجمــوع حقوق المســاهمين والقروض
طويلــة األجل

االستثمارات
تعــد جميــع اســتثمارات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي األســواق الماليــة عبــارة عــن اســتثمارات ماليــة
ألغــراض المتاجــرة ،واســتثمارات ماليــة متوفــرة للبيــع باســتثناء االســتثمار فــي البنــك الوطنــي الــذي يصنــف
كاســتثمار فــي شــركات حليفــة .وتقســم اســتثمارات المجموعــة إلــى اســتثمارات محليــة وأخــرى إقليميــة.
تصنيف االستثمار (ألف دينار)

محلي

اقليمي

المجموع

استثمارات الغراض المتاجرة

3,568

4,572

8,140

استثمارات متاحة للبيع

38,932

104,826

143,758

المجموع

42,500

109,398

151,898

.1

ً
مضافا إليها نتائج أعمال االستثمارات.
1تم احتساب العائد على متوسط الموجودات باستخدام األرباح التشغيلية

.2

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

58

التقرير السنوي | 2016

المساهمة في شركات ونشاطات أخرى
وتميــزت اســتراتيجية مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي مجــال االســتثمار علــى مــدار األعــوام األخيــرة بتنــوع
االســتثمارات التــي تســمح لهــا باالعتمــاد علــى مجموعــة متنوعــة مــن المــوارد االســتراتيجية والماليــة .وتلتــزم
المجموعــة باإلشــراف الفعــال علــى العمليــات االســتثمارية مــن خــال اإلدارات القائمــة علــى تطويــر وتنفيــذ
المبــادرات االســتراتيجية ،بهــدف خلــق قيمــة مضافــة للمســاهمين .ومــن ضمــن الشــركات المحليــة واإلقليميــة
التــي تســتثمر بهــا المجموعــة شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار (باديكــو) ،وشــركة البنــك العربــي المســاهمة
العامــة لتصــل مســاهمتها فــي كل منهمــا إلــى  %16.8و  %1.9علــى التوالــي كمــا فــي نهايــة العــام .2016
ً
إقليميــا فــي عــدد مــن الشــركات بهــدف تنويــع محفظتهــا االســتثمارية والتــي تضــم
كمــا تســتثمر المجموعــة
ً
انطالقــا مــن الهــدف األساســي
بدورهــا اســتثمارات متنوعــة مــن حيــث األهــداف ،مــن أجــل الحــد مــن المخاطــر
إلدارة االســتثمارات والــذي يتمثــل فــي تحقيــق العائــد وتنميــة رأس المــال .ويمثــل االســتثمار فــي شــركة فيتــل
العاملــة فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات خصوصـ ًـا فــي كردســتان العــراق جـ ً
ـزءا هامـ ًـا مــن المحفظــة
االســتثمارية الخاصــة بالمجموعــة ،حيــث تمتلــك مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية الحصــة الكبــرى فــي شــركة فيتــل
بمقــدار  %25.3مــن إجمالــي رأس مــال الشــركة.
أمــا مــن حيــث اســتثمار مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي نشــاطات أخــرى ،فيعتمــد الدخــول فــي اســتثمارات
جديــدة مــن جهــة ،واالســتمرار فــي االســتثمارات الحاليــة مــن جهــة أخــرى علــى إجــراء دراســات الجــدوى المهنيــة فــي
ـدر تدفقـ ًـا نقديـ ًـا منتظمـ ًـا ،بمــا يخــدم
ضــوء الخطــط الماليــة المســتقبلية ،ويتــم التركيــز علــى االســتثمارات التــي تـ ّ
المجموعــة للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الدائنيــن والمســاهمين.
ً
اهتمامــا لمــا لــه مــن قيمــة فــي المحافظــة علــى رأس المــال
وتولــي المجموعــة تنويــع نشــاطاتها االســتثمارية
األصلــي ،بحيــث يحقــق التــوازن بيــن األصــول المختلفــة مــن أجــل الحصــول علــى أكبــر العوائــد ،وبأقــل درجــات
ً
نســبيا.
المخاطــرة ،إلــى جانــب الحفــاظ علــى مســتوى دخــل مســتمر ومســتقر

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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كمــا تعمــد المجموعــة إلــى تنويــع محفظتهــا االســتثمارية التــي تجمــع بيــن اســتثمارات قصيــرة وطويلــة األجــل،
بالرغــم مــن أن معظــم اســتثمارات المجموعــة تصنــف كاســتثمارات اســتراتيجية طويلــة األجــل وفــي قطاعــات
تســعى مــن خاللهــا لتحقيــق عوائــد مجزيــة علــى المــدى البعيــد .ويجــدر بالذكــر أنــه يتــم تدويــن هــذه االســتثمارات
طويلــة األجــل ضمــن بنــد الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع ،علمـ ًـا أن رصيدهــا قد بلــغ حوالي  143.8مليــون دينار
أردنــي نهايــة العــام  ،2016مقارنــة بحوالــي  8.1مليــون دينــار أردنــي مصنفــة كموجــودات ماليــة لغــرض المتاجــرة.
وتســتهدف المجموعــة اســتثمارات فــي قطاعــات بهــدف تحقيــق عوائــد قصيــرة وطويلــة األجــل ،وباألخــص تلــك
االســتثمارات التــي تحقــق عوائــد التوزيعــات النقديــة ،والتــي قــد شــهدت ارتفاعـ ًـا فــي نســبة العوائــد خــال العــام
 2016بالمقارنــة مــع العــام  ،2015حيــث أن حجــم التوزيعــات النقديــة المقبوضــة مــن جميــع االســتثمارات خــال
العــام األخيــر قــد تعــدى  6.6مليــون دينــار أردنــي.
عدد األسهم
الشركة

2016

الدولة

2015

نسبة الملكية
2016

2015

القيمة السوقية (دينار أردني)

2016

2015

باديكو

فلسطين

34,485,380 %16.4 %16.8 40,930,573 41,930,573

35,113,929

البنك الوطني

فلسطين

16,910,575 %16.7 %16.7 12,553,318 12,553,318

14,151,481

البنك العربي

األردن

74,039,926

77,399,923

%1.9 11,999,988 11,999,988

%1.9

عمليات ونشاطات المجموعة خارج فلسطين
تتــوزع مجمــل عمليــات مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ونشــاطاتها داخــل فلســطين ،وذلــك بمــا يضــم تقديــم
خدمــات االتصــاالت ســواء االتصــاالت الثابتــة ،أو الخلويــة ،أو خدمــات خــط النــت وقطاعــات األعمــال ،وخدمــات مراكــز
االتصــال ،والخدمــات اإلعالميــة .ومــن جانــب آخــر ،تديــر المجموعــة نشــاطات خــارج فلســطين بهــدف الحفــاظ علــى
حقــوق مســاهميها ،والبحــث عــن فــرص اســتثمارية واعــدة تحقــق عوائــد مجديــة وبأقــل نســب المخاطــرة حيــث تمتــاز
هــذه االســتثمارات بأنهــا قابلــة للبيــع والتــداول عنــد الحاجــة لذلــك .وأهــم هــذه النشــاطات اســتثمار المجموعــة فــي
ً
ـتثمارا يتيــح للمجموعــة الدخــول فــي شــراكات إقليميــة وعالميــة فــي قطــاع
شــركة فيتــل ( ،)VTELالــذي يعــد اسـ
االتصــاالت ،وبمــا يســمح للمجموعــة بإمكانيــة التوســع علــى نطــاق إقليمــي أكبــر.
إضافــة إلــى مــا ســبق ،تشــمل نشــاطات المجموعــة خــارج فلســطين االســتثمار المباشــر فــي أســهم الشــركات
المدرجــة فــي األســواق الماليــة النشــطة إقليميـ ًـا ،علمـ ًـا أن إدارة المجموعــة ال تعتقــد بــأن نشــاطاتها خــارج فلســطين
قــد تؤثــر بشــكل جوهــري علــى مركزهــا ومالءتهــا الماليــة ،حيــت تشــكل هــذه االســتثمارات مــا نســبته  %15مــن
مجمــل موجــودات المجموعــة .كمــا تمتــاز هــذه النشــاطات بأنهــا تتــوزع علــى عــدد مــن االســتثمارات ،وبالتالــي فــإن
احتماليــة تدنــي قيمــة جميــع االســتثمارات فــي الوقــت ذاتــه وبشــكل جوهــري تعتبــر متدنيــة ،علمـ ًـا أن نتائــج أعمــال
المجموعــة ومركزهــا المالــي القــوي يتيحــان لهــا إمكانيــة تحمــل أيــة خســائر قــد تترتــب علــى تدنــي قيمــة أي مــن
اســتثماراتها الخارجيــة علــى المــدى البعيــد.

تقييم االدارة للوضع المالي
عمــدت إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية علــى مــدار األعــوام الماضيــة إلــى الوصــول إلــى تخطيــط مالــي
ســليم فــي ضــوء التحليــل المالــي لوضــع المجموعــة خــال فتــرة زمنيــة محــددة باســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن
التقنيــات واألســاليب .ويهــدف هــذا التقييــم لوضــع المجموعــة إلــى عــدة أمــور مثــل الكشــف عــن نقــاط القــوة
ونقــاط الضعــف الماليــة للمجموعــة ،وإيجــاد شــروط التــوازن المالــي علــى المــدى القريــب والبعيــد .عــاوة علــى
ذلــك ،يشــمل تقييــم اإلدارة للوضــع المالــي للمجموعــة استكشــاف االقتراحــات والحلــول المتاحــة لعمليــة التســيير
المالــي .وتقــوم المجموعــة بتحليــل وتقييــم الوضــع المالــي باســتخدام طــرق عــدة حســب الممارســات والمعاييــر
العالميــة ،ومــن ضمنهــا التحليــل الــدوري باســتخدام النســب الماليــة لقيــاس معــدالت الســيولة والمــاءة الماليــة.
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وخيــر مثــال علــى اإلدارة الماليــة الناجحــة للمجموعــة خــال األعــوام الماضيــة ارتفــاع إجمالــي الموجــودات ليصــل إلــى
 1,021مليــون دينــار أردنــي ،بينمــا بلــغ إجمالــي حقــوق الملكيــة  555مليــون دينــار أردنــي .كما تمكنــت المجموعة من
تحقيــق نســبة اقتــراض ال تتعــدى  %9مــن إجمالــي الموجــودات خــال العــام  .2016ومــن بــاب إدارة الســيولة ،فقــد
قامــت المجموعــة بزيــادة نســبة التســهيالت بســبب توقيــع اتفاقيــة تجديــد رخصــة شــركة االتصــاالت الفلســطينية
«بالتــل» وشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية «جــوال» ،والتــي ترتــب عليهــا دفــع مبالــغ ماليــة خــال العــام
 ،2016باإلضافــة إلــى جدولــة دفعــات منتظمــة علــى مــدار األعــوام القادمــة .إال أن المجموعــة وبالرغــم مــن هــذه
المســتجدات ،قــد تمكنــت مــن المحافظــة علــى مســتوى نســبة اقتــراض أقــل مــن المعــدل اإلقليمــي.
وبالتزامــن مــع حــدث تجديــد رخصتــي االتصــاالت الســلكية والالســلكية فــي نهايــة العــام  ،2016باإلضافــة إلــى
االقتــراض الناتــج عــن ذلــك ،فقــد تأثــر رأس المــال العامــل للشــركة مــع نهايــة العــام  2016بحيــث تبيــن البيانــات
الماليــة انخفــاض الرصيــد إلــى  26 -مليــون دينــار أردنــي بالمقارنــة مــع  80مليــون دينــار أردنــي نهايــة العــام ،2015
فــي حيــن وصلــت نســبة الســيولة (الموجــودات المتداولــة علــى المطلوبــات المتداولــة) فــي العــام  2016إلــى
 0.92مــرة مقارنــة مــع  1.51مــرة فــي العــام  .2015وعلــى الرغــم مــن تدنــي نســب الســيولة ،إال أنهــا تبقــى فــي
إطــار المعقــول .وستســعى المجموعــة فــي الفتــرة القادمــة ،مدعومــة بمســتويات أداء وتدفقــات ماليــة مســتقبلية
ً
تزامنــا مــع انتهــاء تســديد االلتزامــات الماليــة للرخصتيــن
قويــة ،إلــى اعــادة الســيولة إلــى مســتوياتها الســابقة
الجديدتيــن.
وفيمــا يتعلــق بوفــرة النقــد والقــدرة علــى االقتــراض ،فــإن المجموعــة تمتلــك هامشـ ًـا كافيـ ًـا مــن الســيولة لتغطيــة
التزاماتهــا ،وتتمتــع بمركــز مالــي قــوي ومتيــن ،حيــث ارتفــع رصيــد النقــد إلــى حوالــي  182مليــون دينــار أردنــي
فــي نهايــة العــام  2016بالمقارنــة مــع  63مليــون دينــار أردنــي نهايــة العــام  .2015كمــا وصــل مجمــوع رصيــد
التســهيالت االئتمانيــة قصيــرة األجــل إلــى مــا نســبته  %3مــن مجمــوع موجــودات المجموعــة ،ووصلــت نســبة
مجمــوع رصيــد التســهيالت االئتمانيــة طويلــة األجــل إلــى  %11مــن مجمــوع حقــوق الملكيــة كمــا فــي نهايــة العــام
 .2016وممــا يجــدر ذكــره أن هــذه النســب تعــد معقولــة بالمقارنــة مــع المعــدالت اإلقليميــة لقطــاع االتصــاالت ،ممــا
يتيــح للمجموعــة إمكانيــة االقتــراض مــن البنــوك فــي حــال الحاجــة للحصــول علــى تمويــل أي نشــاطات تشــغيلية أو
اســتثمارية مســتقبلية.

المخاطر
تحــرص إدارة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية علــى قيــاس المخاطــر وتقييمهــا ،باإلضافة إلى تطوير اســتراتيجيات
إلدارتهــا .وتتضمــن هــذه االســتراتيجيات تجنــب المخاطــر ،أو الحــد مــن آثارهــا الســلبية ،أو مواجهتهــا وبالتالــي تحمــل
ً
ونظــرا لخصوصيــة الوضــع الفلســطيني ،فــإن المجموعــة
اآلثــار المترتبــة عليهــا ضمــن المســتويات المقبولــة.
تواجــه تحديــات ومخاطــر ماليــة تنــدرج ضمــن كل مــن مخاطــر االســتثمار المرتبطــة بالعوائــد ،ومخاطــر األعمــال التــي
تتعلــق بنتائــج أعمــال الشــركات .ومــن أهــم المخاطــر والتــي قــد يكــون لهــا أثــر مــادي بحســب تقييــم إدارة المجموعــة
ضعــف الشــيكل مقابــل عملتــي الــدوالر األمريكــي والدينــار األردنــي ،لمــا لــه مــن األثــر الســلبي علــى القوائــم
الماليــة ،والــذي قــد يترتــب عليــه خســائر ناتجــة عــن تحويــل اإليــرادات مــن الشــيكل (عملــة التحصيــل) إلــى الدينــار
األردنــي (عملــة البيانــات الماليــة) ،إلــى جانــب الخســائر الناتجــة عــن إعــادة تقييــم البنــود الماليــة فــي الميزانيــة نهايــة
كل فتــرة ماليــة .وللحــد مــن األثــر الســلبي لهــذا التحــدي ،تقــوم المجموعــة بشــكل مســتمر بالتخفيــف مــن أثــر ســعر
صــرف العملــة علــى بياناتهــا مــن خــال اللجــوء إلــى وســائل مبتكــرة تشــمل التعامــل بالصفقــات اآلجلــة للتحــوط مــن
التذبذبــات فــي األســعار ،ومراقبــة أرصــدة النقــد بالعمــات األجنبيــة باســتمرار ،إضافــة إلــى المتابعــة المتواصلــة
لألخبــار المحليــة والعالميــة ،والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى أســعار صــرف العمــات.
أمــا بخصــوص المخاطــر األخــرى ،فتشــمل اســتمرار اضطــراب الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي قطــاع غــزة ومــا
ـرا جسـ ً
يتبعــه مــن تراجــع فــي النســب االقتصاديــة ،ممــا يتــرك أثـ ً
ـيما علــى أعمــال شــركات المجموعــة فــي القطــاع.
ً
نســبا متزايــدة للبطالــة بحيــث وصلــت إلــى حوالــي  %41.7فــي
وقــد شــهد القطــاع خــال األعــوام الماضيــة
صفــوف المشــاركين فــي القــوى العاملــة فــي قطــاع غــزة ،1ممــا يؤثــر بشــكل جماعــي علــى الســكان فــي القطــاع،
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الذيــن يشــكلون مــا نســبته  %39.2مــن إجمالــي عــدد ســكان فلســطين .2إال أن المجموعــة مدركــة أن الوضــع الحالــي
لــن يســتمر كمــا هــو عليــه فــي القطــاع ،وتؤمــن أن فرصـ ًـا كبيــرة ســوف تبــرز وســيكون لهــا أثــر إيجابــي ملحــوظ علــى
أعمــال المجموعــة ككل خــال الســنوات القادمــة ،وذلــك بمجــرد التوصــل إلــى حــل للوضــع القائــم حاليـ ًـا.
ً
خطــرا بحســب تقييــم
إضافــة إلــى مــا تقــدم ،تشــكل األجــواء السياســية غيــر المســتقرة فــي الضفــة الغربيــة
المجموعــة وقراءتهــا للوضــع الحالــي ،مــع إمكانيــة انعــكاس حالــة غيــاب االســتقرار علــى المؤشــرات االقتصاديــة
عامــة ،والمؤشــرات المتعلقــة بالمجموعــة وشــركاتها خاصــة.
وأخيـ ً
ـا أمــام
ـراُ ،يشــكل اســتمرار حجــب تــرددات الجيليــن الثالــث والرابــع مــن قبــل الســلطات اإلســرائيلية تحديـ ًـا هائـ ً
المجموعــة .وال يقتصــر هــذا التحــدي علــى حجــب التــرددات وحرمــان شــركات المجموعــة مــن تقديــم خدمــات تواكــب
أحــدث التطــورات العالميــة مــن حيــث الجــودة والقيمــة ،بــل يتعــداه إلــى توفيــر شــركات االتصــاالت اإلســرائيلية
لخدمــات الجيــل الرابــع فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مــن خــال مراكزهــا فــي المســتوطنات المحيطــة
بالمــدن الفلســطينية ضمــن إطــار منافســة غيــر شــرعية فــي مناطــق الســلطة الوطنيــة الفلســطينية .كمــا تتســبب
إعاقــة المجموعــة مــن اســتيراد وتركيــب المعــدات الهندســية الالزمــة فــي خلــق تحديــات لتشــغيل الشــبكة بالطريقــة
ـغل
المثلــى وبحســب المعاييــر والمواصفــات المعتمــدة عالميـ ًـا .كذلــك ،تواجــه المجموعــة تحديـ ًـا فــي حال دخول مشـ ٍ
ـان لخدمــات الهاتــف الخلــوي إلــى قطــاع غــزة ،إلــى جانــب دخــول مزوديــن جــدد لخدمــة اإلنترنــت فــي الضفــة الغربيــة
ثـ ٍ
وقطــاع غــزة ،والــذي فــي مجملــه ســيؤثر إلــى حــد مــا علــى حجــم المنافســة والحصــص الربحيــة.
وبالرغــم مــن هــذه التحديــات ،والمخاطــر المحتملــة ،تؤمــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بقدرتهــا علــى مواجهــة
ـول
الصعوبــات ،والتأقلــم مــع الظــروف المحيطــة مــن خــال ابتــكار أســاليب وســبل إبداعيــة تهــدف إلــى تطويــر حلـ ٍ
لتمكنهــا مــن توفيــر أفضــل الخدمــات لمشــتركيها ،وتحقيــق العوائــد المجزيــة لمســاهميها ،والحفاظ على اســتمرارها
واســتدامتها خــال األعــوام القادمــة.

 .1بحسب تقرير «مسح القوى العاملة» الذي أصدره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني عن الربع الثاني من العام .2016
 .2بحسب تقرير «الفلسطينيون في عام  »2016الذي أصدره الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في كانون األول.2016 ،
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أسرة المجموعة
تشــكل مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بكوادرهــا وطواقــم عملهــا بنيانـ ًـا يعمــل بجهــود وطاقــات مكثفــة ،مــن
ً
معــا
أجــل تحقيــق األهــداف العامــة للمجموعــة وشــركاتها ،وتطبيــق الخطــط والمهــام الوظيفيــة ،التــي بتكاملهــا

تحقــق اســتراتيجية المجموعــة فــي تقديــم القيمــة والجــودة للمشــتركين ،والعوائــد المجزيــة لحملــة األســهم ،وريــادة
الســوق الفلســطينية .وفــي ســعيها لتحقيــق هــذه األهــداف ،تترتــب علــى إدارة المــوارد البشــرية فــي كل مــن
المجموعــة وشــركاتها مســؤوليات وأهدافـ ًـا لضمــان تناســق الوظائــف اإلداريــة وتكاملهــا واالســتفادة مــن طاقــات
الموظفيــن وقدراتهــم ،بحيــث تتضمــن دراســة االحتياجــات الوظيفيــة بنــاء علــى أســس معتمــدة ،وتطبيــق اآلليــة
المتبعــة الســتقطاب واختيــار وتوظيــف الموظفيــن فــي اإلدارات المختلفــة.
كمــا تهــدف إدارة المــوارد البشــرية فــي المجموعــة إلــى دراســة االحتياجــات التدريبيــة والتطويريــة للموظفيــن
والتنســيق مــعالجهــاتالمعنيــة لتلبيــة هــذه االحتياجــات ،بهــدف مواصلــة تطــور المجموعــة ككل وإبقائهــا علــى
ً
ً
وعالميــا كل حســب موقعــه .ومــن ناحيــة أخــرى ،تقــوم إدارة المــوارد البشــرية
إقليميــا
تواصــل مــع مــا يســتجد
بالمســاهمة فــي أعــداد الموازنــة التقديريــة الخاصــة برواتــب الموظفيــن الحالييــن والمتوقــع تعيينهــم ،واحتســاب
مســتحقات الموظفيــن ،وإصــدار شــهادات الخبــرة وإثبــات العمـل ،وإعــداد التعاميــم كالعطــل الرســمية ،والمناســبات
ً
بنــاء علــى
وأخيــرا ،ينــدرج ضمــن مســؤوليات إدارة المــوارد البشــرية تقييــم أداء الموظفيــن
الوطنيــة ،وغيرهــا.
ً
الوصــف الوظيفــي ،ومتابعــة تنفيــذ نظــام رواتــب وحوافــز الموظفيــن بشــكل شــفاف ومرتبــط بــاألداءوالتوقعــات
الوظيفيــة ،مــن أجــل حــث الموظفيــن علــى تقديــم أفضــل مــا لديهــم لتحقيــق أهــداف المجموعــة.
ولذلــك ،ال تقتصــر مســؤوليات إدارة المــوارد البشــرية فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها علــى المهــام
األساســية والتأكــد مــن تطبيــق السياســات المعتمــدة فحســب ،بــل تتعداهــا لتشــمل دورهــا فــي خلــق ميــزة تنافســية
للمجموعــة ،لتميزهــا بموظفيهــا ،مــن خــال تنظيــم الفعاليــات والنشــاطات التــي مــن شــأنها العمــل علــى تحفيــز
الموظفيــن ،وتعزيــز التواصــل معهــم ،واالنتمــاء الوظيفــي لديهــم .وبهــذا تحقــق المــوارد البشــرية فــي المجموعــة
أهدافهــا باعتبــار الموظفيــن الركيــزة األساســية لتحقيــق إنجــازات المجموعــة علــى المــدى البعيــد ،وكونهــم محــرك عملهــا
وأســاس تحقيــق إنجازاتهــا بتنــوع وشــمول ،وفــق نظــام مؤسســاتي يحقــق اســتدامة المجموعــة ومواصلــة تطورهــا.

إنجازات الموارد البشرية خالل العام 2016
حرصــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــال
العــام  2016علــى االســتمرار فــي تحقيــق أهدافهــا
التــي عزمــت علــى تطبيقهــا ،حيــث كان هــذا العــام
ـا باإلنجــازات ،والمشــاريع ،والفعاليــات المختلفــة
حافـ ً
علــى مســتوى المجموعــة وشــركاتها .فقــد تــم
تنظيــم العديــد مــن الفعاليــات والنشــاطات التــي مــن
شــأنها العمــل علــى تعزيــز التواصــل مــع الموظفيــن،
باإلضافــة إلــى تطويــر الموظفيــن ،وتدريبهــم ،وعقــد
دورات نوعيــة ،وتطويــر برنامــج المــوارد البشــرية
اإللكترونــي ،وتطبيــق برنامــج األرشــفة اإللكترونــي
لجميــع المعامــات والــذي يســاعد بدوره على تســهيل
وتســريع جميــع الخدمــات المقدمــة للموظفيــن .كمــا
تمكنــت المجموعــة مــن القيــام بالتحديــث المســتمر
علــى سياســات العمــل ،بمــا يتالئــم مــع أهــداف
المجموعــة والمعطيــات الخارجيــة المتغيــرة .عــاوة
علــى ذلــك ،قامــت المجموعــة بعقــد اتفاقيــات مــع
عــدة مؤسســات ألهــداف التوظيــف ،والتدريب ،بحيث
نجحــت المجموعــة خــال العــام  2016فــي العمــل
علــى تحديــث الهيكليــات وتقييــم الوظائــف ،وإدارة
برامــج التدريــب الخاصــة بالطــاب ،فقــد تــم توفيــر
أكبــر عــدد مــن الفــرص لتدريــب طلبــة الجامعــات مــن
أجــل منحهــم فرصــة االطــاع علــى الجانــب العملــي،
وتســهيل انخراطهــم فــي ســوق العمــل.

برامج التأهيل والتدريب خالل العام 2016
تعتبــر مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية موظفيهــا
عامــل القــوة األساســي الــذي يمكنهــا مــن تحقيــق
أهدافهــا ،وتقديــم الخدمــات بفعاليــة وجــودة ،وذلــك
لتميزهــم بخبــرات متنوعــة وكفــاءات عاليــة .وتتركــز
رؤيــة المجموعــة فــي مجــال المــوارد البشــرية علــى
تنميــة قــدرات موظفيهــا وطواقمهــا ،وتزويدهــم
بالمهــارات المتخصصــة .ولتحقيــق ذلــك ،تســعى
المجموعــة وشــركاتها إلــى تزويــد موظفيهــا بمختلــف
الــدورات الالزمــة لهــم لصقــل مهاراتهــم الفنيــة
وتطويرهــا ومواكبــة المســتجدات الحديثــة فــي مجــال
عملهــم ،باإلضافــة إلــى الــدورات الخاصــة بالكفــاءات
الســلوكية ،والمشــاركة فــي مؤتمــرات عالميــة
وإقليميــة فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات ،وفــي
مجــاالت عملهــم كل حســب موقعــه.
ومــن منطلــق حــرص المجموعــة علــى دعــم القطاعــات
المختلفــة ومــن ضمنهــا قطــاع التعليــم ،ونتيجــة
الهتمامهــا بفئــة الشــباب بشــكل خــاص كونهــم
عمــاد األمــة ومســتقبلها ،فقــد أحــرزت المجموعــة
خــال العــام  2016إنجــازات فــي مجــال تدريــب
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طــاب الجامعــات والخريجيــن الجــدد ،وذلــك بالتعــاون
مــع الجامعــات الفلســطينية ومختلــف المؤسســات
التعليميــة .ويقــوم هــذا التعــاون بشــكل أساســي
علــى مشــاركة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي
اســتيعاب طــاب الجامعــات والمؤسســات التعليميــة
فــي شــركات المجموعــة وإداراتهــا المختلفــة لتعزيــز
مهاراتهــم األكاديميــة مــن خــال الممارســة العمليــة،
حيــث تقــوم هــذه البرامــج علــى فكــرة دمــج الخبــرة
العمليــة مــع التحصيــل األكاديمــي خــال ســنوات
الدراســة .ومــن بيــن هــذه اإلنجــازات ،ســعي بالتــل
خــال العــام  2016لتعزيــز صورتهــا ودورهــا لتكــون
الوجهــة األولــى الســتقطاب الكفــاءات مــن الخريجيــن
الجــدد والباحثيــن عــن فــرص العمــل ،حيــث قامــت
بتنفيــذ عــدد مــن المبــادرات ،أهمهــا إطــاق برنامــج
 Stepالتدريبــي الــذي يهــدف لدعــم طاقــات الخريجيــن
الجــدد ،ويتبنــى طموحهــم ،ويطــور مهاراتهــم،
ويمنحهــم فرصــة لإلبــداع والتميــز فــي الحيــاة العملية،
عــن طريــق تدريبهــم لمــدة  18شـ ً
ـهرا فــي بيئــة عمــل
حقيقيــة ،باإلضافــة إلــى تقديــم دورات تدريبيــة لهــم،
ً
ً
جديــدا مــن البرنامــج فــي
خريجــا
حيــث اســتفاد 115
العــام  .2016وقامــت أيضـ ًـا برعايــة أســبوع التوظيــف
الســنوي فــي جامعــة بيرزيــت الســتقطاب المزيــد
مــن الكفــاءات .كمــا ركــزت بالتــل جهودهــا خــال العــام
 2016علــى تعزيــز روح الشــباب ،وأخــذت علــى عاتقهــا
توظيــف طاقــات طلبــة الجامعــات الفلســطينية وتطوير
مهاراتهــم مــن خــال برنامــج «بالتــل شــباب» ،حيــث
يســعى البرنامــج إلــى تعزيز روح القيــادة لديهم وتنمية
قدراتهــم فــي مجــاالت التســويق والمبيعــات ،وذلــك
مــن خــال تدريــب عملــي يشــمل الترويــج لحمــات
وخدمــات بالتــل والمشــاركة فــي مختلــف الفعاليــات،
وبذلــك يكتســب الطلبــة مــن البرنامــج خبــرات عمليــة
مســتقبال ،وانضــم إلــى
تثــري حياتهــم المهنيــة
ً
ً
طالبــا فــي العــام  .2016وفــي إطــار
البرنامــج 350
خطتهــا المســتقبلية ،تســعى بالتــل إلــى االســتمرار
فــي اســتقطاب الكــوادر الشــابة المؤهلــة ودعــم
الخريجيــن الجــدد فــي مختلــف الجامعــات الفلســطينية
بخطواتهــم األولــى فــي حياتهــم المهنيــة.
كمــا تمكنــت جــوال مــن تنظيــم تدريــب خــاص بالطــاب
ً
تاكيــدا علــى ســعيها الدائــم لتوفيــر أكبــر عــدد مــن
الفــرص لتدريــب طلبــة هندســة االتصــاالت وتكنولوجيــا
المعلومــات ،ومنحهــم الفرصــة لالطــاع علــى الجانــب
العملــي ،وتســهيل دخولهــم إلــى ســوق العمــل مــن
خــال توفيــر طاقــم مــدرب ومتخصــص مــن موظفــي
جــوال لنقــل خبراتهــم العلميــة والعمليــة للطــاب .وقــد
حققــت جــوال خــال العــام  2016نجاحـ ًـا كبيـ ً
ـرا فــي هــذا
المجــال ،حيــث تــم توفيــر فرصــة تدريــب ألكثــر مــن 180
ً
طالبــا وطالبــة مــن مختلــف الجامعــات الفلســطينية،
مــن خــال برنامــج التدريــب الهندســي ،الــذي يشــمل
مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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 90ســاعة تدريبيــة لمــدة  3أســابيع مــن التدريــب النظــري والعملــي ،باإلضافــة إلــى دورات فــي مجــال الكفــاءات
والمهــارات تعمــل علــى صقــل المشــاركين ومســاعدتهم علــى اكتشــاف مواهبهــم وتوجهاتهــم .كذلــك ،قامــت جــوال
بتوقيــع اتفاقيــة تعــاون مــع جامعــة القــدس ضمــن برنامــج التعليــم الثنائــي وجامعــة بيرزيــت ضمــن برنامجهــم .COOP
إضافــة إلــى مــا ســبق ،قامــت ريتــش خــال العــام  2016بتدريــب طــاب مــن جامعــات فلســطينية تشــمل كل مــن
جامعــة النجــاح ،وجامعــة القــدس ،وجامعــة بيرزيــت.

أهم المؤشرات الخاصة بالموارد البشرية في المجموعة وشركاتها
أعداد موظفي مجموعة االتصاالت الفلسطينية وشركاتها للعامين  2015و2016

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت

ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﻳﺎ

رﻳﺘﺶ

ﺣﻀﺎرة

ﺟﻮال

ﺑﺎﻟﺘﻞ

المقابــات ،التــي بدورهــا تضــع معاييــر موضوعيــة للتقييــم ،لضمــان اختيــار المرشــح الــذي تتــاءم مهاراتــه الفنيــة
والســلوكية مــع الوظيفــة الشــاغرة ،وبالتالــي اختيــار المرشــح األنســب والمضــي فــي إجــراءات تعيينــه.

ﺑﺎﻟﻤﻴﺪﻳﺎ

الوظيفــي للشــاغر .وبعــد مرحلــة فــرز الطلبــات ،يتــم اختيــار مجموعــة مــن المرشــحين لتتــم مقابلتهــم مــن قبــل لجنــة

رﻳﺘﺶ

اﻟﻤﺠﻤﻮع 2٫750

ﺣﻀﺎرة

للمجموعــة وشــركاتها .يلــي ذلــك مرحلــة فــرز طلبــات التوظيــف بمــا يتــاءم مــع المؤهــات المطلوبــة فــي الوصــف

2016

ﺟﻮال

بأســس محــددة فــي هــذا الخصــوص ،بحيــث تبــدأ بتعبئــة المرشــحين لطلــب التوظيــف من خــال الموقــع اإللكتروني

14

46

392

1٫095 1٫026 106

71

53
13
اﻟﻤﺠﻤﻮع 2٫911

497

133

965

ﺑﺎﻟﺘﻞ

البشــرية المؤهلــة ،مــن أجــل تحســين جــودة العمــل واإلنجــاز ،وذلــك مــن خــال إتبــاع إجــراءات واضحــة وااللتــزام

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

تنــص سياســة التوظيــف المعتمــدة فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها علــى اســتقطاب الكــوادر

ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺗﺼﺎﻻت

سياسة التوظيف

1٫177

73

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

أهم سياسات الموارد البشرية المتبعة في المجموعة

2015

تصنيف موظفي مجموعة االتصاالت الفلسطينية حسب النوع االجتماعي للعامين  2015و2016

سياسة التدريب

تســعى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية إلــى التطويــر الدائــم ومواكبــة كل مــا هــو جديــد فــي قطــاع االتصــاالت

وتكنولوجيــا المعلومــات ،وفــي مجــاالت العمــل المتخصصــة ،بهــدف المحافظــة علــى ريادتهــا ،مــن خــال إعطــاء
موظفيهــا الــدورات التدريبيــة الالزمــة لهــم فــي مجــال أعمالهــم ،ولمواكبــة جميــع المســتجدات الحديثــة ،باإلضافــة
الــى تطويــر الكفــاءات الســلوكية .وتهــدف سياســة التدريــب فــي المجموعــة إلــى إظهــار نقــاط القــوة والضعــف

النتائــج ،كل فــي مجــال عملــه .وتشــمل الحوافــز التــي تقدمهــا المجموعــة لموظفيهــا صنــدوق االدخــار ،وصنــدوق

361 318

شــهادة البكالوريــس والشــهادات المهنيــة ،والمكافــأة الســنوية

دﺑﻠﻮم

487 459
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

استراتيجية إدارة الموارد البشرية للعام 2016

66

2015

أﻗﻞ ﻣﻦ دﺑﻠﻮم

االجتماعيــة ،ومنــح الجامعــات والكليــات ألبنــاء الموظفيــن ،باإلضافــة إلــى سياســة الدراســات العليــا ،وسياســة

التقرير السنوي | 2016

2016

2٫271

تصنيف موظفي مجموعة االتصاالت الفلسطينية حسب الدرجة األكاديمية للعامين  2015و2016

التكافــل االجتماعــي ،والتأميــن الصحــي للموظــف وعائلتــه ،إلــى جانــب صنــدوق الرعايــة الطبيــة ،وصنــدوق الرعايــة

تضــع مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية اســتراتيجية خاصــة إلدارة المــوارد البشــرية الخاصــة بهــا وبشــركاتها ،بحيــث
فضال عن تكاملها وتنســيقها معها .وتتلخص
تتــاءم مــع االســتراتيجية العامــة للمجموعــة ،وتعــد جزءا ال يتجــزأ منها،
ً
اســتراتيجية إدارة المــوارد البشــرية فــي فهــم البيئــة الداخليــة للمجموعــة ،ومتطلباتهــا ومتغيراتهــا األساســية
والمؤثــرة؛ مــن حيــث :رســالتها ،وغاياتهــا ،وأهدافهــا ،وأســاليبها اإلداريــة ،وثقافتهــا التنظيميــة ،ومتطلبــات العمــل
فيهــا ،إضافــة إلــى فهمهــا للبيئــة الخارجيــة المحيطــة ،واإللمــام بجميــع متغيراتهــا ،وقوانينهــا ،واتجاهاتهــا المؤثــرة أو
التــي قــد تؤثــر فــي أعمــال المجموعــة ونشــاطاتها .إن هــذا التقييــم للبيئــة الداخليــة والخارجيــة يمكــن إدارة المــوارد
البشــرية مــن وضــع اســتراتيجيتها بنجــاح ،وبشــكل يــؤدي إلــى المواءمــة بيــن ممارســات ونشــاطات إدارة المــوارد
البشــرية ،والمتغيــرات والتحديــات فــي البيئــة الداخليــة والخارجيــة .ومــن ضمــن هــذه االســتراتيجيات الخاصــة بــإدارة
المــوارد البشــرية العمــل علــى تحديــث سياســات العمــل ،والهيكليــات ،وتقييــم الوظائــف ،باإلضافــة إلــى المحافظة
علــى المواهــب اإلداريــة ،وتطويــر برامــج المــوارد البشــرية اإللكترونيــة لتبســيط وتســهيل المعامــات الداخليــة.

إﻧﺎث

تمنــح مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها العديــد مــن المزايــا لموظفيهــا لتحفيزهــم علــى تحقيــق أفضــل

ذﻛﻮر

سياسة الحوافز

2٫123

إﻧﺎث

العمــل فــي المجموعــة وشــركاتها ،باإلضافــة إلــى فتــح آفــاق جديــدة أمــام الموظفيــن للتفكيــر العملــي البنّ ــاء.

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2,750

627

اﻟﻤﺠﻤﻮع

2,911

640

ذﻛﻮر

لــدى الموظفيــن للعمــل علــى تطويــر وتحســين األداء ،إضافــة إلــى تأهيــل الموظفيــن الجــدد للتكيــف مــع ظــروف

1٫932 1٫843
دراﺳﺎت ﻋﻠﻴﺎ

131 130
ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 2016

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ 2015
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نادي ومركز تدريب مجموعة االتصاالت الفلسطينية

ملخص الدورات التدريبية للعامين  2015و2016

يعتبــر نــادي ومركــز تدريــب مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية والقائــم فــي مدينــة أريحــا ،مكانـ ًـا مثاليـ ًـا لعقــد الــدورات
التدريبيــة ،وإقامــة النشــاطات والفعاليــات الجماعيــة ،والحفــات العامــة لشــركات المجموعــة ،باإلضافــة إلــى أهميته
فــي توفيــر المــكان المناســب لقضــاء أوقــات ممتعــة .وتمكــن نــادي ومركــز تدريــب المجموعــة خــال العــام 2016
دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

ﻋﺪد اﻟﺪورات اﻟﻤﻨﻔﺬة

دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

2015

دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ

20 1 6

2016

دورات ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ

322

52

181

37

2٫024

802

1٫054

مــن تحقيــق إنجــازات متنوعــة ،أهمهــا :إقامــة العديــد مــن األيــام المفتوحــة والــدورات التدريبيــة لشــركات المجموعــة،
حيــث أنــه وفــي إطــار سياســة المجموعــة التدريبيــة وبالتــوازي مــع سياســة إدارة المصاريــف ،قــد تــم اللجــوء إلــى
ـدال مــن الخــارج وبالتالــي فقــد كان عــدد المســتفيدين أكثــر وبتكلفــة
عقــد دورات تدريبيــة عديــدة فــي األكاديميــة بـ ً

أقــل.

ويســعى نــادي ومركــز تدريــب مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــال العــام  2017إلــى إجــراء بعــض التعديــات
التــي تخــدم أغــراض النــادي ومركــز التدريــب لتعــود بالنفــع علــى المجموعــة ،وشــركاتها ،وموظفيهــا علــى حــد ســواء.

751

2015

ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪورات

عناوين المراكز الرئيسية لمجموعة االتصاالت الفلسطينية وشركاتها

رام اﻟﻠﻪ

ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﻏﺰة

68
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المسؤولية االجتماعية
انطالقـ ًـا مــن مســؤوليتنا اإلنســانية واألخالقيــة والوطنيــة ،وتماشـ ً
ـيا مــع تنامــي الوعــي العالمــي فــي هــذا المجال،
بــدأت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي العــام  2005بتنفيــذ مبادراتهــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة
فــي عــام  2005باعتبارهــا المبــادرة األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين وعلــى مســتوى المنطقــة العربيــة .وقــد
حــذت الكثيــر مــن الشــركات الفلســطينية حــذو المجموعــة فــي هــذا المجــال ليصبــح مفهــوم المســؤولية االجتماعيــة
فــي الشــركات الخاصــة مــن المفاهيــم الراســخة فــي القطــاع الخــاص الفلســطيني ،وليكــون لمجموعــة االتصــاالت
الفلســطينية شــرف تأســيس هــذا المفهــوم وتطويــره وقيادتــه فــي فلســطين.
وفــي العــام  ،2008تــم انشــاء مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة كــذراع تنمــوي يعمــل بمنهجيــة
واســتدامة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات المجتمــع الفلســطيني التنمويــة ،واالرتقــاء مــن المفهــوم اإلغاثــي إلــى
المفهــوم التنمــوي .وتمتــاز مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية للتنميــة بأنهــا مؤسســة محليــة تــدار
بمصــادر تمويــل ذاتيــة ،وتتحلــى باالســتقاللية القانونيــة والماليــة ،كونهــا مؤسســة غيــر ربحيــة تتمتــع بدعــم شــركات
المجموعــة بالتــل ،وجــوال ،وحضــارة ،وريتــش ،وبالميديــا.

مهمتنا

تســعى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية إلــى تمكيــن الشــباب الفلســطيني مــن خــال توفيــر فــرص التعليــم،
واإلبــداع ،واالبتــكارات ،والمبــاردات المجتمعيــة .كمــا تعمــل المجموعــة جاهــدة لتحقــق ذلــك عبــر العمــل مــع الشــركاء،
والملتزميــن نحــو التنميــة البشــرية ،والتغييــر المجتمعــي فــي فلســطين.
وقــد تمكنــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــال ســنوات الســابقة مــن إدخــال منهــج جديــد لعمــل المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات والمؤسســات فــي فلســطين ،بتنفيــذ مشــاريع وبرامــج ذات بعــد تنمــوي مســتدام .كمــا
قامــت المجموعــة بمحــورة دعمهــا بأســلوب ممنهــج ،بالتركيــز علــى قطاعــات هامــة ،وحيويــة ،وأساســية لدعــم
المجتمــع الفلســطيني ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الخصوصيــة المتعلقــة بحاجــات المجتمــع المحلــي دون أن يكــون

هنــاك تكــرار للجهــود ،بــل اســتثمار أكبــر بالتنســيق والشــراكات مــع المؤسســات الفلســطينية الملتزمــة تنمويـ ًـا.

القطاعات التي تدعمها مجموعة االتصاالت الفلسطينية في مجال المسؤولية االجتماعية

قيمنا وأهدافنا

تراعــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية المبــادئ التاليــة عنــد تنفيــذ مشــاريعها ومبادراتهــا فــي مجــال المســؤولية

دﻋﻢ وﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﺳﺮة اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

االجتماعية:
_ _ الشفافية والنزاهة.
_ _ التقدير القائم على الجدارة.
_ _ تبني نهج االبتكار كأساس لتحقيق التغيير المجتمعي والتنمية البشرية.
_ _ منهج متكامل للتنمية البشرية.
_ _ إبــراز النمــاذج الرياديــة للشــباب الفلســطيني إلمــداده بالتجــارب الملهمــة بمــا يمكنــه مــن التطلــع لمســتقبل
مفعــم باألمــل بهــذه الحيــاة.

دﻋﻢ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ واﻟﻤﻬﻨﻲ
ﻣﺒﺎدرة "ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ إﻟﻰ ﻃﺎﻟﺐ"
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ "اﻳﻔﺎد"

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ :ﺧﻠﻖ ﻣﺼﺪر دﺧﻞ
ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  291ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ

دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ
إﻧﺸﺎء وﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ ﺻﺤﻴﺔ
وﻋﻴﺎدات وﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

غايتنا

إن الغايــة الرئيســية التــي تهــدف مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية لتحقيقهــا فــي مجــال مســؤوليتها االجتماعيــة
منــح األمــل والفــرص المتكافئــة لألجيــال الشــابة عــن طريــق مــا يلــي:
_ _االســتثمار فــي مجــاالت المعرفــة ،والتعليــم والمعاهــد التعليميــة ،واإلبــداع ،وغــرس روح المبــادرة واالبتــكار،
مــن أجــل تمكيــن الشــباب مــن بنــاء مســتقبل أفضــل وتحقيــق التنميــة المجتمعيــة.
_ _تمكين الشباب من خالل توفير فرص التعليم المستمر عبر تقديم المنح التعليمية المستدامة.
_ _خلــق مجتمــع معرفــي مــن خــال االســتثمار فــي نشــر ثقافــة تكنولوجيــا المعلومــات لتقليــل الفجــوة الرقميــة،
وتمكيــن الشــباب الفلســطيني.
المــدرة للدخــل
_ _تمكيــن المــرأة مــن المشــاركة الفاعلــة فــي التنميــة االجتماعيــة مــن خــال دعــم المشــاريع
ّ
واألعمــال الحــرة علــى صعيــد المجتمــع المحلــي.
_ _خلــق بيئــة صحيــة وآمنــة لكافــة شــرائح المجتمــع الفلســطيني ،مــن خــال تبنــي نهــج شــامل لتحقيــق الرفــاه مــن
ـال
خــال دعــم الصحــة والنهــوض بالقطــاع الصحــي مــن أجــل االســتثمار فــي مواطــن فلســطيني معافــى وخـ ٍ
مــن األمــراض ،إضافــة إلــى دعــم األنشــطة الرياضيــة ،وعبــر تحفيــز النظــرة اإليجابيــة تجــاه الثقافــة والفنــون.
_ _إبراز قصص النجاح في المجتمع الفلسطيني كنماذج يحتذى بها في تعزيز األمل.
_ _التركيــز علــى المناطــق والفئــات المهمشــة ،مــن خــال تنفيــذ مشــاريع تنمويــة تهــدف إلــى حفــظ كرامــة
المواطــن الفلســطيني وتوفيــر العيــش الكريــم.

دﻋﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن

دﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻬﻤﺸﺔ
دﻋﻢ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ
وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻟﺪﻣﺠﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

دﻋﻢ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺮﻳﺎدة ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  Code for Palestineﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ
ﺣﻤﻠﺔ "ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ"
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أﺑﺠﺪ ﻧﺖ
دﻋﻢ ﻣﺴﺮﻋﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻏﺰة Gaza Sky Geeks
دﻋﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت Startup Grind
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻺﺑﺪاع  -ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﺠﻮال واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ACM

_ _تمكيــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،مــن خــال توفيــر األدوات المســاندة لتخفيــف معاناتهــم ،والعيــش بحيــاة
كريمــة ،وتوفيــر مصــادر مــدرة للدخــل ليســتطيعوا العيــش باســتقاللية.
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مستمرون بدعم المجتمع

وفيمــا يخــص حضــارة ،فقــد اعتــادت أن ترعــى المجتمــع بالعديــد مــن األنشــطة علــى مــدار العــام ،حيــث تعمــل

أنفقــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية منــذ العــام  2005وحتــى العــام  2016حوالــي  60.3مليــون دينــار أردنــي
فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة ،والعمــل التنمــوي ،واإلنســاني ،وتجســد المجموعــة مســؤوليتها االجتماعيــة
مــن خــال اســتهداف قطاعــات تتناســب مــع اســتراتيجية المجموعــة فــي هــذا المجــال .وال يقتصــر األثــر التنمــوي
الــذي تنفــذه المجموعــة عنــد هــذا الحــد ،بــل يتعــداه ليظهــر مــن خــال دور شــركات المجموعــة فــي تنفيــذ العديــد مــن
الفعاليــات والمبــادرات التنمويــة التــي تتصــف بالديناميكيــة ،كــي تتــواءم مــع المســتجدات االقتصاديــة واالجتماعيــة
فــي الواقــع الفلســطيني.

جاهــدة لتوســيع مســؤوليتها االجتماعيــة التــي تطــال جميــع القطاعــات التنمويــة ،والتعليميــة ،والصحيــة ،ذات األثــر
ـا بالرعايــات والفعاليــات التــي اســتهدفت
اإليجابــي المباشــر علــى المجتمــع الفلســطيني .وكان العــام  2016حافـ ً
المــدارس ،ومــن بينهــا مــدارس الفرنــدز ،ومدرســة زيــاد ابــو عيــن ،إضافــة إلــى رعايتهــا للمؤسســات األهليــة مثــل
ســرية رام اللــه االولــى انطالقـ ًـا مــن تشــجيعها للنشــاطات الترفيهيــة والرياضيــة ،ومشــاركتها في أنشــطة اجتماعية

ومنهــا بــازار مدينــة قلقيليــة .وال تقــف إنجــازات حضــارة المجتمعيــة عنــد هــذا الحــد ،بــل تتوســع لتشــمل تقديمهــا
للتســهيالت المخصصــة للمؤسســات ذات االحتياجــات الخاصــة والمنتشــرة فــي كافــة أرجــاء الوطــن ،و منهــا جمعيــة
أصدقــاء المســن الفلســطيني ،وجمعيــة األمــل لألطفــال ،وغيرهــا .كمــا ســاهمت حضــارة بجهــود هامــة خصصتهــا

تنفذ مجموعة االتصاالت الفلسطينية برامجها المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية من خالل:

لدعــم جمعيــة المكفوفيــن فــي جنيــن حيــث قامــت برعايــة طباعــة منشــورات خاصــة فــي خدمــات و منتجــات حضــارة
بلغــة بريــل ،باإلضافــة إلــى توفــر هــذه المطبوعــات فــي كافــة معــارض حضــارة.
ً
دومــا علــى أن دورهــا ال يقتصــر فقــط علــى تقديــم خدمــات االتصــال لزبائنهــا ،بــل تســعى
كمــا تؤكــد ريتــش

داﺋﺮة

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻻﺗﺼﺎﻻت
ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺎت

ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

اﻻﺗﺼﺎﻻت

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ

وخيــر دليــل علــى ذلــك اســتمرار بالتــل فــي مواصلــة مبادراتهــا وإنجازاتهــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة
الموجهــة لدعــم األنشــطة ذات الطابــع اإلنســاني واالجتماعــي ،بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية بالتــل ويســاعد فــي
تحقيــق رؤيتهــا التــي تهــدف إلــى تعزيــز ثقافــة اإلنترنــت والتكنولوجيــا بشــكل أساســي فــي المجتمــع ،ودعــم
مختلــف شــرائحه .وتتمثــل إنجــازات بالتــل فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة فــي عــدة مشــاريع حيويــة ،أهمهــا
مشــروع “ابجــد نــت” ،حيــث قامــت بالتــل بتزويــد أكثــر مــن  1800مدرســة حكوميــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع
ً
مجانــا ،باالضافــة إلــى تجهيــز البنيــة التحتيــة لهــذه المــدارس لتتــاءم مــع المشــروع .إضافــة إلــى
غــزة باإلنترنــت

ذلــك ،قامــت بالتــل بدعــم مشــروع “ابتســامة فتــاة” التابــع لجمعيــة أوتــار للثقافــة والفنــون والــذي يهــدف لتنميــة
مهــارات الشــابات وتمكينهــن فــي المجتمــع الفلســطيني مــن خــال تدريــب  120فتــاة فــن الرســم علــى الزجــاج.

كمــا أنهــا وتعزيـ ً
ـزا لرؤيتهــا الراميــة لدعــم كفــاءات الشــباب ،وقعــت بالتــل وجامعــة النجــاح الوطنيــة اتفاقيــة لرعايــة
مســابقة البرمجــة العالميــة متعــددة المســتويات لحــل مســائل علــم الحاســوب والتــي تقــام سـ ً
ـنويا بيــن الجامعــات

بإشــراف جمعيــة الحاســبات العالميــة ( .)ACMوتتوالــى إنجــازات بالتــل فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة خــال
العــام  2016لتشــمل رعايــة أســبوع التوظيــف الســنوي للعــام  2016فــي جامعــة بيرزيــت ،وتنفيــذ فعاليــة “اغــرس
اســمك بأرضــك” ضمــن مشــروع “لنــا فــي األرض جــذور”.
أمــا جــوال ،رائــدة اإلنجــازات االجتماعيــة فــي المجتمــع الفلســطيني ،فقــد تميــزت خــال العــام  2016فــي تطبيــق
سياســتها فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة بــأن تبقــى الشــركة الرائــدة فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة ،وذلــك
مــن بــاب إحساســها بالمســؤولية تجــاه فئــات المجتمــع المختلفــة ،مــن طــاب علــى مختلــف المراحــل الدراســية بمــا
فيهــم أوائــل الثانويــة العامــة والجامعــات ،وذوي احتياجــات خاصــة ،وأيتــام ،وعائــات محتاجــة ،ورعايــة الرياضــة علــى
تنــوع مجاالتهــا ،وباألخــص منتخــب الفدائــي .وفــي العــادة ،تكثــف جــوال نشــاطاتها االجتماعيــة فــي فتــرات األعيــاد،
مــن خــال تنفيــذ فعاليــات تخــص األطفــال األيتــام وذوي االحتياجــات الخاصــة بهــدف االهتمــام بهــم وإدخــال الفرحــة
والســرورفي نفوســهم .كمــا اشــتركت جــوال خــال العــام  2016فــي مســابقة تحــدي الخيــر مؤكــدة أن ريــع هــذه
الحملــة الــذي وصلــت قيمتــه إلــى مــا يزيــد عــن  98,000شــيكل ســيخصص لصالــح المســاعدات والمشــاريع الخيريــة
فــي فلســطين ،التــي تســتهدف ذوي االحتياجــات الخاصــة والعائــات المحتاجــة .عــاوة علــى ذلــك ،تولــي جــوال

لالســتفادة مــن طبيعــة عملهــا المعتمــد باألســاس علــى المكالمــات الهاتفيــة والمراســات اإللكترونيــة المحــددة
ضمــن النطــاق المكتبــي ،الســتقطاب الموظفيــن مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،وتوفيــر فــرص عمــل لهــم بهــدف
تســهيل دمجهــم فــي المجتمــع ،بمــا يمكنهــم مــن االســتفادة مــن التجــارب العمليــة والحصــول علــى الخبــرة ،إلــى
جانــب اإلحســاس بقيمــة إنجازهــم مــن خــال العمــل فــي ريتــش التــي تقــدم خدماتهــا علــى مســتوى العالــم .وقــد
تمكنــت ريتــش خــال العــام  2016مــن زيــادة نســبة موظفيهــا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة ،حيــث قامــت بتعييــن 9

موظفيــن بمــا يشــمل تدريبهــم ،واالســتثمار بهــم ،وضمهــم إلــى صفــوف العامليــن المنتجيــن بعيـ ً
ـدا عــن البطالــة.
أمــا بالميديــا ،فقــد قامــت خــال العــام  2016بمختلــف األنشــطة التــي تهــدف لخدمــة المجتمــع ،والتــي تمــس
جوهــر عمــل بالميديــا فــي مجــاالت الخدمــات اإلعالميــة .فقــد قامــت بالميديــا بتوفيــر الفــرص للعديــد مــن طــاب
الجامعــات والكليــات لاللتحــاق ببرنامجهــا التدريبــي الســنوي بالتعــاون مــع مؤسســات تعليميــة متعــددة وأخــرى
دوليــة .وتقــوم كــوادر بالميديــا بتنفيــذ التدريــب بمــا يشــمل مختلــف المجاالت المرتبطــة بالنشــاط اإلعالمــي ،مثــل
التصويــر ،وإعــداد األخبــار ،والمونتــاج .كمــا تحــرص بالميديــا علــى تكثيــف جهودهــا ،وتوظيــف مواردهــا البشــرية،
وأصولهــا بمــا يضــم أحــدث األدوات والمعــدات ،إضافــة إلــى ملكيتهــا الفكريــة بمــا تمتلكــه بالميديــا مــن خبــرات،
فــي إطــار ســعيها لتعليــم وتدريــب الطلبــة الملتحقيــن بتدريباتهــا ،مــن أجــل زيــادة معرفتهــم بمــا يفيــد تطورهــم
التعليمــي ،ويســاعد علــى تأهيلهــم ،ويســهل انخراطهــم بالحيــاة العمليــة .وتتخلــل هــذه التدريبــات التعريــف النظــري
باألقســام المتعــددة وأحــدث األجهــزة التكنولوجيــة المســتخدمة ،باإلضافــة إلــى التدريــب العملــي والتطبيــق
الواقعــي مــن حيــث اســتخدام هــذه األدوات وتنفيــذ المهــام .ومــا زالــت بالميديــا تطمــح لتوفيــر العديــد مــن الفــرص
وتقديــم مســاعدات لطــاب ،ومؤسســات ،وجهــات أخــرى لــم تتعــاون معهــا بعــد بمــا يخــدم المصلحــة العامــة ،وبمــا
يعــود بالفائــدة علــى المجتمــع الفلســطيني ككل.
وتتمثــل القطاعــات التــي تســتهدفها المجموعــة فــي اســتراتيجيتها المتعلقــة بالمســؤولية االجتماعيــة فــي دعــم
قطــاع التعليــم ،ودعــم التكنولوجيــا والريــادة بيــن الشــباب الفلســطيني ،ودعــم القطــاع الصحــي ،ودعــم وتمكيــن
االســرة الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى دعــم الفئــات المهمشــة ،ودعــم وتطويــر الثقافــة والفنــون.

دعم قطاع التعليم
اســتمرت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بســعيها للنهــوض بقطــاع التعليــم وتنميتــه مــن خــال دعــم المشــاريع
التعليميــة فــي الجامعــات الفلســطينية ،ودعــم البرامــج التدريبيــة ،وخلــق فــرص عمــل للطلبــة ،وتجهيــز بعــض
الجامعــات بالمعــدات والوســائل التــي مــن شــأنها أن تواكــب التطــور العلمــي علــى مســتوى العالــم .هــذا باإلضافــة
إلــى خلــق فــرص عمــل مــن خــال تدريــب الطلبــة فــي شــركات المجموعــة لخلــق جيــل مبــدع.

ـا بعــدد كبيــر مــن المستشــفيات ،والجمعيــات الخيريــة ،ومراكــز التأهيــل.
اهتمامـ ًـا متواصـ ً
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برنامج مجموعة االتصاالت للتعليم الجامعي والمهني

أعداد الخريجين من برنامج المنح حسب التخصص

تقــدم مجموعــة االتصــاالت منحـ ًـا جامعيــة للطــاب المتفوقيــن مــن ذوي الدخــل المحــدود والمســتوفين لشــروط
المنــح الدراســية .كمــا تســتمر المجموعــة فــي دعــم توفيــر منــح للطلبــة مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة والطلبــة

97

93

األيتــام ،وذلــك مــن أجــل تحقيــق فــرص متســاوية لمختلــف الشــرائح المجتمعيــة .وقــد اســتفاد مــن المنــح الجامعيــة
 3,790طالبـ ًـا وطالبــة فــي مختلــف التخصصــات منــذ إطــاق البرنامــج فــي العــام  .2010كمــا شــهد العــام 2016

ـاء علــى معطيــات اســتندت إلــى إحصائيــات متعلقــة بوضــع
تخصيــص  100منحــة للتعليــم المهنــي والتقنــي ،بنـ ً

العمالــة ،األمــر الــذي يســاهم وبشــكل فعلــي فــي رفــد ســوق العمــل الفلســطيني بكفــاءات تقنيــة ومهنيــة،

27

وبشــهادات علميــة ،ممــا ينعكــس إيجابـ ًـا لتحســين الجوانــب التقنيــة ،والمهنيــة ،وتخفيــف نســب البطالــة.

اﻹدارة

تصنيف الطالب الحاصلين على المنح حسب التخصص
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اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

%16

اﻹدارة

%16

اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﻘﺎﻧﻮن

اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ

اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
اﻟﺰراﻋﻴﺔ

مبــادرة «مــن طالــب إلــى طالــب»
وبهــدف التكامليــة فــي كل مدخــات التعليــم ،اســتمرت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي تنفيــذ مبــادرة «مــن

%5

اﻟﺘﻤﺮﻳﺾ واﻟﺰراﻋﺔ

%5

اﻟﻌﻠﻮم

طالــب إلــى طالــب» التــي أطلقتهــا فــي العــام  ،2014حيــث يقــوم مــن خاللهــا الطلبــة المســتفيدون مــن المنــح
تحفــز علــى العمــل
الجامعيــة بتعليــم عــدد مــن طلبــة المــدارس مــن ذوي الدخــل المتدنــي .وبهــذا ،فــإن هــذه المبــادرة ّ
التطوعــي والعطــاء بالمقابــل فــي أوســاط الشــباب ،فقــد وصــل عــدد الطــاب المشــاركين فــي المبــادرة بشــكل

تراكمــي  319طالبـ ًـا ،والذيــن يفيــدون بدورهــم  1,289تلميـ ً
ـذا.
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اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
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اﻟﻔﻨﻮن اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ
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اﻟﻄﺐ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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اﻟﻤﺠﻤﻮع311 :

اﻟﻄﺐ
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اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ

اﻵداب
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اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻷﺧﺮى

برنامج «ايفاد»
ولــم تغفــل مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية مؤسســات التعليــم العالــي ،حيــث اســتمرت المجموعــة فــي دعــم
برنامــج “ايفــاد” الــذي يقــدم منحـ ًـا دراســية فــي الخــارج ألســاتذة جامعــة بيرزيــت لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي تخصصــات

عــدة ذات أولويــة للجامعــة .وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا البرنامــج  13أسـ ً
ـتاذا جامعيـ ًـا ،منهــم اثنتيــن مــن اإلنــاث
مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية .كمــا أنهــى ســتة مــن المبتعثيــن إيفادهــم ،وعــادوا للعمــل فــي الجامعــة ،فيمــا
يســتكمل الباقــون دراســتهم.

تصنيف الطالب الحاصلين على المنح حسب النوع االجتماعي

دعم التكنولوجيا والريادة بين الشباب الفلسطيني

%70

%30

برنامج  Code for Palestineلتدريب الطالب على البرمجة
يعتبــر دعــم التعليــم التكنولوجــي ذا أهميــة كبــرى ،لمــا لــه مــن مســتقبل فــي تغييــر مســار وســائل التعليــم
الحديــث ،الــذي أصبــح يعتمــد بشــكل كبيــر علــى التطبيقــات والبرامــج ســهلة االســتخدام بهــدف توفيــر الوقــت

وقــد انضــم فــي العــام  2016عــدد إضافــي مــن خريجــي برنامــج مجموعــة االتصــاالت للمنــح الجامعيــة إلى»رابطــة

والجهــد ،األمــر الــذي يعمــل علــى تمكيــن الشــباب وهــم بعمــر صغيــر مــن المســاهمة فــي بنــاء جيــل متطــور

اآلن منحـ ًـا الربعــة طــاب ،ممــا يعكــس الهــدف مــن دور الرابطــة فــي تعزيــز روح العطــاء وتبــادل الخبــرات.

والــذي يســتهدف الطــاب ذوي الفئــة العمريــة  14عامـ ًـا ممــن يملكــون القــدرة علــى المثابــرة ،والمبــادرة ،والتعلــم

خريجــي مجموعــة االتصــاالت» ليصبــح عــدد المنتســبين  255طالبـ ًـا وطالبــة فــي تخصصــات مختلفــة ،قدمــوا حتــى

تكنولوجيـ ًـا .وفــي هــذا اإلطــار أطلقــت شــركة جــوال وللســنة الثانيــة علــى التوالــي برنامــج ،Code for Palestine

فــي مجــاالت الحاســوب والتكنولوجيــا مــن أجــل تأسيســهم وصقــل مهاراتهــم فــي مجــال برمجــة الحاســوب،
ومســاقات التكنولوجيــا الحديثــة ،وذلــك لتعزيــز مهارتهــم فــي التفكيــر المنطقــي والريــادة .ويتــم تنفيــذ برنامــج
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 Code for Palestineمــن خــال تصميــم برنامــج متخصــص بحيــث يتــم تعليــم الطــاب مــن خاللــه لغــات البرمجــة
المتقدمــة ويتــم تقديــم مهــارات ريــادة األعمــال ،وتعليمهــم تقنيــات حديثــة لمــدة ثــاث ســنوات ،بإشــراف
متخصصيــن ذوي خبــرة عاليــة ،بالتعــاون مــع جامعــة ســتانفورد فــي ســيليكون فالــي وهــي واحــدة مــن أفضــل
الجامعــات األمريكيــة.
ً
طالبا وطالبة ،منهم  24في السنة الثانية من دراستهم.
وقد بلغ عدد الطالب المشاركين في البرنامج 54

دعم مسرعة األعمال في غزة Gaza Sky Geeks
قامــت مجموعــة االتصــاالت برعايــة فعاليــة «تحــدي غــزة» ،والــذي يعتبــر الحــدث األكبــر ضمــن فعاليــات مســرعة
األعمــال  ،Gaza Sky Geeksلتجنيــد وتصنيــف أفضــل الفــرق الشــبابية الرياديــة فــي غــزة الذيــن لديهــم القــدرة
إلدارة مشــاريعهم الخاصــة واالســتثمار بهــا .إذ يهــدف هــذا التحــدي إلــى الوصــول إلــى أفــكار جديــدة ،وإبداعيــة،
وخالقــة فــي مجــال عالــم ريــادة األعمــال .فقــد قــام عــدد مــن المراقبيــن المرشــدين خــال المخيــم باإلشــراف علــى
أعمــال المشــاركين ،حيــث التحــق  9مراقبيــن دولييــن تطوعــوا للعمــل ومشــاركة خبراتهــم فــي مجــال ريــادة األعمــال
مــع هــؤالء الريادييــن ،باإلضافــة إلــى  30مراقبـ ًـا محليـ ًـا مــن قطــاع الشــركات الخاصــة والجامعــات المحليــة.

اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

%60

ﻋﺪد اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ
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ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

%40

دعم فعاليات Startup Grind
وضمــن اســتمرار رعايــة الريادييــن وتوســيع آفاقهــم ،قامــت مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة بعمــل شــراكة

اســتراتيجية مــع  ،Startup Grindحيــث تقــوم الفكــرة علــى عقــد حــوارات مــع رياديــي ورياديــات أعمــال ومبدعيــن
ومســتثمرين ،وخبــراء ناجحيــن محلييــن وخارجييــن يشــاركون خبرتهــم والــدروس التــي تعلموهــا فــي مســار بنائهــم

لشــركات ناجحــة .وقــد قامــت المؤسســة بدعــم أنشــطة  Startup Grindفــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،وتمكنــت

المبــادرة مــن تحقيــق اختــراق فــي عــدد الفعاليــات واألنشــطة التــي أقامتهــا ،ومــدى الصــدى والقبــول الــذي القتــه

حملة «ساعة من البرمجة»

مــن قبــل رواد ورائــدات األعمــال ،والمؤسســات العامــة ،والخاصــة العاملــة فــي فلســطين.

وواصلــت جــوال دعمهــا لحملــة «ســاعة مــن البرمجــة» ،والتــي تنفذهــا مؤسســة مجموعــة االتصاالت للتنميــة ،بحيث

كذلــك قامــت المجموعــة بتنميــة هــذا القطــاع فــي فلســطين مــن خــال رفــده بالخبــرات الحديثــة ،ورعايــة المؤتمرات،

تهــدف الــى تنميــة التفكيــر والتحليــل المنطقــي للطــاب بعمــر مبكــر ،ممــا يســاعدهم علــى اختيــار التخصصــات

العلميــة فــي المســتقبل .وبهــدف ضمــان مشــاركة أكبــر ،فقــد تــم تدريــب  18خريجـ ًـا ممــن اســتفادوا مــن منحــة
مجموعــة االتصــاالت الجامعيــة ،ليقومــوا بزيــارة المــدارس فــي كافــة محافظــات الوطــن وتقديــم عــرض عــن الحملــة
وطــرق التقــدم لهــا .وقــد شــارك فــي الحملــة أكثــر مــن  22,000طالــب وطالبــة مــن أكثــر مــن  250مدرســة فــي
الضفــة وغــزة .وكذلــك تــم اســتضافة أكثــر مــن  500طالــب وطالبــة مــن محافظــات الوطــن فــي مقــر شــركة جــوال
للمشــاركة فــي مســابقة تــم تنظيمهــا بالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي ،وقــد تــم اإلعــان عــن أســماء
الفــرق الفائــزة ضمــن احتفاليــة ،وبالتزامــن مــع حفــل اإلعــان ،تــم توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم بهــدف
اعتمــاد المبــادرة كبرنامــج ســنوي.

والمعــارض التكنولوجيــة مثــل اكســبوتك ،والتــي تســهم بتطويــر هــذا القطــاع وتعمــل علــى اســتقدام خبــرات
عالميــة إلــى فلســطين ،وتهــدف إلــى تطويــر البعــد المجتمعــي لقطــاع التكنولوجيــا الحديــث .وســاهمت المجموعــة
بتطويــر عمــل البلديــات والمجالــس المحليــة والقرويــة مــن خــال دعــم إنشــاء وتجهيــز المراكــز واألقســام ،وتزويدهــم

بأفضــل األجهــزة والمعــدات المتطــورة لتقديــم أفضــل الخدمــات للمواطنيــن ،هــذا إلــى جانــب تجهيــز مختبــرات

وقاعــات متطــورة فــي جمعيــات ،ومؤسســات لخدمــة المجتمعــات المحليــة ،وتزويــد بعــض المؤسســات بخطــوط
إنترنــت مجانيــة لتعزيــز تواصلهــا مــع العالــم وتحســين فرصهــا فــي الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات الحديثــة.

مبادرة الشباب الفلسطيني لإلبداع  -تطبيقات الهاتف الجوال والطاقة المتجددة
دعمــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية “مبــادرة الشــباب الفلســطيني لإلبــداع  -تطبيقــات الهاتــف الجــوال
والطاقــة المتجــددة” بالشــراكة مــع الحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت “بيكتــي” ،حيــث

اﻟﻤﺪارس
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻄﻼب
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

ـا مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة  ،منهــا  54مشـ ً
تــم اســتقبال  71مشـ ً
ـروعا لتطبيقــات الهاتــف الجــوال،
ـروعا مكتمـ ً

250

22,000

ً
مشــروعا لعــدد مــن الريادييــن الناشــئين الشــباب يصــل عددهــم إلــى  ،60لمرحلــة مــا قبــل
وقــد تــم اختيــار 25

ً
ـروعا للطاقــة المتجــددة.
و 17مشـ

االحتضــان ضمــن معاييــر تعتمــد تقييــم مهــارات وخبــرات الفــرق المشــاركة ،باإلضافــة إلــى تقييــم المشــروع مــن
ناحيــة جــودة المنتــج ،والقــدرة علــى المنافســة ،والفــرص التســويقية ،وغيرهــا.
وتحــت إشــراف لجنــة فنيــة مختصــة ،تــم احتضــان ودعــم وتأســيس  10شــركات ناشــئة مــن خــال تقديــم حزمــة

برنامج أبجد نت
ولتحقيــق وصــول التكنولوجيــا ألكبــر عــدد مــن الطــاب ،واصلــت بالتــل وبتنفيــذ مــن مؤسســة مجموعــة االتصــاالت
برنامــج أبجــد نــت ،حيــث أطلقــت المرحلــة الثالثــة مــن البرنامــج ،والتــي تتضمــن ربــط مــدارس حكوميــة جديــدة
باإلنترنــت ،ليصــل عــدد المــدارس التــي تــم ربطهــا خــال العــام  2016إلــى  1,806مدرســة ،عــاوة علــى حصولهــا
كذلــك علــى بنيــة تحتيــة كاملــة جاهــزة للربــط علــى الشــبكة العنكبوتيــة ،األمــر الــذي أفــاد أكثــر مــن حوالــي 760,000
مــن التالميــذ باإلضافــة الــى أكثــر مــن  22,000معلمــة ومعلــم .إضافــة إلــى ذلــك ،تــم االســتمرار فــي تطويــر
المناهــج الفلســطينية إلكترونيـ ًـا ،وترجمــة العديــد مــن المصــادر التعليميــة إلــى اللغــة العربيــة.
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متكاملــة مــن خدمــات األعمــال كتطويــر األعمــال ،والتشــبيك ،والتمويــل ،باالضافــة إلــى مبلــغ  5,000دوالر أمريكــي
لــكل مشــروع ،حيــث اســتطاع  8منهــم عــرض خدماتهــم ومنتجاتهــم مــن خــال فعاليــات اكســبوتك.

مسابقة البرمجة العالمية ACM
قامــت بالتــل وبتنفيــذ مؤسســة مجموعــة االتصــاالت بدعــم مســابقة البرمجــة العالميــة ACMالتــي جــرت فــي كليــة
الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة ،وبمشــاركة  9جامعــات فلســطينية ،حيــث امتــدت
المســابقة والتــي تعتبــر مــن أهــم مســابقات البرمجــة علــى مســتوى العالــم ،علــى مــدار يوميــن متتالييــن.
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وتســتهدف المســابقة طــاب الجامعــات ،حيــث يتســابقون ضمــن فــرق ّ
تمثــل جامعاتهــم ويتألــف كل فريــق مــن
ثالثــة طــاب ،وتتمايــز هــذه الفــرق حســب مســتواها العلمــي ،والقدرة علــى التحليــل ،والتصميم ،وتنجــز خوارزميات
الحــل بإحــدى لغــات البرمجــة  ,Cو  ،C++وجافــا ،مــع القــدرة علــى اســتثمار الوقــت ،وتوزيــع المهــام ،والتعــاون بيــن
أعضــاء الفريــق ،والعمــل الجماعــي.

تنمويــة مســتدامة مــدرة للدخــل بحيــث تحفــظ كرامــة اإلنســان الفلســطيني ،وتســاهم فــي اعتمــاد المؤسســات

علــى ذاتهــا مــن خــال تنميــة مواردهــا الذاتيــة ،وذلــك تحقيقـ ًـا لمفهــوم االســتدامة الــذي تقــوم عليــه المجتمعــات

ً
واســتنادا لهــذه المفاهيــم الراســخة ،قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بدعــم مجموعــة مــن
المتقدمــة.
المبــادرات التــي تهــدف إلــى تمكيــن األســرة الفلســطينية ،مــن أجــل رفــد المجتمــع الفلســطيني بأفــراد منتجيــن
قادريــن علــى تعزيــز الصمــود ،باإلضافــة إلــى دعــم مشــاريع تنمويــة مــدرة للدخــل للفئــات المهمشــة فــي المناطــق

القطاع الصحي
تســهم مجموعــة االتصــاالت بشــكل فاعــل فــي دعــم القطــاع الصحــي ،وخاصــة فــي المناطــق المهمشــة ،مــن
خــال إنشــاء وتطويــر المستشــفيات والمراكــز الصحيــة ،وذلــك بإقامــة أقســام ،وعيــادات ،ووحــدات متخصصــة،
وتوفيــر األجهــزة والمعــدات الطبيــة ،وتمويــل تجهيــز العيــادات الطبيــة ،بهــدف مســاعدة هــذه المؤسســات لتوفــر
خدمــات طبيــة مناســبة قريبــة مــن أماكــن ســكناهم .وقــد قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بإنشــاء عيــادات
صحيــة ،إضافــة إلــى تجهيــز عيــادات ومراكــز طبيــة ومستشــفيات فــي المناطــق النائيــة والفقيــرة ،حيــث بلــغ عــدد
المراكــز الطبيــة ،والعيــادات ،والمستشــفيات التــي تــم إنشــاؤها وتطويرهــا منــذ العــام  2005أكثــر مــن  100عيــادة،
باإلضافــة إلــى تغطيــة إجــراء عمليــات جراحيــة ،وتوفيــر األدويــة ،والعالجــات للحــاالت الطارئــة ،حيــث تــم اجــراء مئــات
العمليــات ألشــخاص يعانــون مــن مــرض إعتــام العدســة ( )Cataractفــي قطــاع غــزة المحاصــر للعــام الثالــث علــى
التوالــي .إضافــة إلــى ذلــك ،تحــرص المجموعــة علــى المســاهمة فــي تمويــل مشــاريع لنشــر التوعيــة الصحيــة فــي
المجتمــع ،حيــث تــم تبنــي اســتراتيجية نشــر الوعــي الصحــي مــن أجــل فلســطين خاليــة مــن مرضــى ثالســيميا جــدد.
ومــن خــال صنــدوق األمــل لغــزة ،تــم توريــد أدويــة ،ومســتهلكات طبيــة ،وتمويــل مهمــات طبيــة تســاهم فــي

ً
ســعيا منهــا إليجــاد ســبل العيــش الكريــم لهــذه الفئــات .وقــد قامــت مجموعــة االتصــاالت
المهمشــة والنائيــة

ً
ـروعا تنمويـ ًـا خــال العــام  2016يســتهدف الفئــات المهمشــة فــي المجتمــع ،إلــى
الفلســطينية بتنفيــذ  140مشـ
جانــب فئــة كبيــرة مــن المؤسســات التــي تُ عنــى باأليتــام ،والمســنين ،وتمكيــن النســاء المهمشــات.

دعم الفئات المهمشة

ً
ً
واســتنادا إلــى رؤيتهــا التنمويــة المســتدامة ،حرصــت
انطالقــا مــن واجبهــا اإلنســاني واألخالقــي والوطنــي،
المجموعــة علــى إنشــاء مشــاريع تنمويــة مــدرة للدخــل لدمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة بالمجتمــع مــن خــال تجهيــز
وحــدات للعــاج الطبيعــي والوظيفــي وتزويدهــم بأجهــزة طبيــة مســاندة لتســهيل حياتهــم اليوميــة ،وتدريبهــم

علــى حــرف ومهــارات حياتيــة مــن أجــل إكســابهم مهــن مــدرة للدخــل .وتماشـ ً
ـيا مــع الــدور اإلنســاني الــذي تتبنــاه
مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية  ،قامــت بإطــاق مبــادرة لمســاعدة ذوي اإلعاقــة الحركيــة مــن خــال تزويدهــم
بأكثــر مــن مئــة كرســي كهربائــي متحــرك ومتطــور ممــن يقطنــون فــي المناطــق المهمشــة والنائيــة ،ويعانــون مــن
أوضــاع اقتصاديــة صعبــة .كمــا اهتمــت المجموعــة بتزويــد مــن بتــرت أطرافهــم بأطــراف صناعيــة ،وأدوات مســاندة،
وتزويــد ذوي اإلعاقــة الســمعية بســماعات طبيــة ،وتوفيــر طابعــات بنظــام بريــل لــذوي اإلعاقــة البصريــة ،لدمــج كل

عــاج المرضــى الفقــراء .كمــا تــم تقديــم الخدمــات الصحيــة للمرضــى وخاصــة الحــاالت الفقيــرة والمحتاجــة.

هــذه الفئــات بالمجتمــع ،وتمكينهــم مــن ممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي مــن أجــل أن يكونــوا عناصــر فاعلــة فــي

وقامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،وبهــدف نشــر الوعــي الصحــي وتعزيــز الثقافــة العلميــة الطبيــة ،بدعــم

المجتمــع أســوة بغيرهــم.

المؤتمــر الطبــي الدولــي وللمــرة الرابعــة علــى التوالــي ،والــذي تنظمــه نقابــة األطبــاء فــي فلســطين ،األمــر الــذي

عــاوة علــى مــا ســبق ،قامــت المجموعــة بدعــم المؤسســات التــي تعنــى بــذوي االحتياجــات الخاصــة مــن خــال

ينعكــس إيجابـ ًـا فــي النهــوض بالقطــاع الصحــي فــي فلســطين ،واإللمــام بآخــر المســتجدات والتطــورات الطبيــة العلميــة.

تمويــل مشــاريع مــدرة للدخــل لتشــغيل األيــدي العاملــة ،وتوفيــر المــواد األوليــة الالزمــة التــي تســاهم فــي
اســتمرار الجمعيــات والمؤسســات بــأداء عملهــا ،وتســاعدها علــى تقديــم أفضــل الخدمــات والتقليل مــن المصاريف

دعم وتمكين األسرة الفلسطينية
برنامج الحق في حياة كريمة
واصلــت مؤسســة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية تنفيــذ برنامــج الحــق فــي حيــاة كريمــة ،والــذي بــدأ فــي العــام
 2010كمبــادرة تعمــل علــى تقديــم الدعــم لمشــاريع تؤمــن دخــل مســتمر للعائــات التــي تعانــي مــن الفقــر .ويتبــع
هــذا البرنامــج منهجيــة وإطــار ســبل العيــش المســتدام ،مــن أجــل اســتهداف أفقــر األســر فــي أفقــر المناطــق،
ويعمــل بتكامليــة مــع البرامــج والمشــاريع األخــرى بهــدف تخفيــف الفقــر مــن خــال تدخــات مناســبة علــى أســاس
مــوارد قويــة ،ومخرجــات مســتدامة ،لتقديــم الخدمــات للعائــات التــي تــم اختيارهــا ضمــن آليــة واضحــة .ويتــم
اعتمــاد آليــة صحيحــة وممنهجــة لدراســة الحــاالت وتشــخيصها بتطبيــق آليــات المســح الميدانــي ،ويتــم التنســيق
الكامــل مــع المؤسســات المختصــة بالشــأن .وقــد تــم تنفيــذ مشــاريع مختلفــة لصالــح  24عائلــة فــي الضفــة الغربيــة
خــال العــام .2016
وكذلــك عملــت مؤسســة مجموعــة االتصــاالت علــى المســاهمة فــي تحســين الوضــع العــام للصياديــن ،وإنعــاش
الثــروة الســمكية ،حيــث اســتفادت  41عائلــة صيــاد مــن البرنامــج ،مــن خــال إصــاح وترميــم قواربهــم التــي تــم
تدميرهــا فــي العــدوان األخيــر علــى قطــاع غــزة .وقــد تــم تنفيــذ هــذا المشــروع ضمــن “برنامــج الحــق فــي حيــاة
كريمــة” بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة  -اإلدارة العامــة للثــروة الســمكية -و جمعيــة التوفيــق التعاونيــة ،حيــث تــم
تشــكيل لجــان متابعــة ،ولجــان فنيــة للمســاهمة فــي اإلشــراف والتنفيــذ.

التشــغيلية خــال الســنوات القادمــة .وقــد تجــاوز عــدد المؤسســات التــي تــم دعمهــا والتــي تُ عنــى بــذوي االحتياجات
الخاصــة  20جمعيــة ومؤسســة خــال العــام .2016

دعم وتطوير الثقافة والفنون

إدراكا مــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ألهميــة حمايــة الثقافــة فــي فلســطين فــي الحفــاظ علــى هويتنــا
وموروثنــا الثقافــي ،وتزايــد حاجــة مؤسســاتنا الثقافيــة للدعــم ،اســتمرت مجموعــة االتصــاالت خــال العــام 2016
بتنفيــذ منحــة الثقافــة والفنــون ،حيــث اســتفادت  9مؤسســات مــن المنحــة ،ليبلــغ عــدد المؤسســات المســتفيدة
 45مؤسســة منــذ انطــاق المنحــة ،حيــث تعمــل المجموعــة مــن خــال هــذه المنحــة علــى دعــم إنتــاج أعمــال جديــدة،
وتطويــر مهــارات ،وأدوات ،وقــدرات للعامليــن فــي قطــاع الثقافــة والفنــون.
وواصلــت المجموعــة دعمهــا ورعايتهــا للثقافــة والفنــون كواجهــة حضاريــة تحافــظ علــى التــراث وتبــرز الهويــة
الفلســطينية ،فعملــت المجموعــة فــي العــام  2016علــى رعايــة مهرجــان فلســطين الدولــي ،والــذي يعــد أحــد أهــم
المهرجانــات الســنوية ،وتمتــد فعالياتــه إلــى العديــد مــن المــدن فــي الضفــة وغــزة .وقــد تميــز مهرجــان هــذا العــام
بإقامــة أمســيات فنيــة فــي غــزة .وشــهد مهرجــان فلســطين الدولــي الســابع عشراســتضافة العديــد مــن الفــرق
المحليــة والعالميــة ،حيــث عمــل البرنامــج علــى اســتضافة فرقــة  ،Soul 47وهــي الفرقــة الفلســطينية الناشــئة التــي
اســتطاعت أن تعــزز التــراث الفلســطيني ببعــد دولــي ،إضافــة إلــى اســتضافة فــرق ســويدية ،وتونســية ،ومصريــة،
والعديــد مــن الفــرق المحليــة ،األمــر الــذي يعكــس االندمــاج الثقافــي والحضــاري الفلســطيني مــع العالــم.

وتؤمــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أن النهــوض بالمجتمــع ومؤسســاته يأتــي مــن خــال إقامــة مشــاريع
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االستدامة
تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية موضــوع االســتدامة اهتمامـ ًـا خاصـ ًـا نظـ ً
ـرا لمــا ينطــوي عليــه هــذا المفهوم
مــن أهميــة فــي تكويــن المجتمعــات ،وتطورهــا ،وتحقيــق رفاهيتهــا ،وقدرتهــا علــى االســتمرار .وتســعى المجموعــة
إلــى االســتدامة بــكل مــا تحتويــه مــن معــان وقيــم تعــود بالنفــع والفائــدة علــى المجموعــة بشــكل خــاص ،والمجتمــع
ـا فــي تطبيــق
الفلســطيني بشــكل عــام بهــدف أن تبقــى المجموعــة بــذرة خيــر ضمــن نظــام الســوق المحليــة ،أمـ ً

األســس األخالقيــة ،ومناهــج العمــل التــي تتســم بالعدالــة والشــفافية.

ومــن ضمــن مختلــف األهــداف واإلنجــازات التــي تخطــط لهــا المجموعــة ،تضــع اســتدامتها واســتمرارها كمنشــأة
أمــا فــي تعظيــم القيمــة والتقــدم ،بالرغــم مــن التحديــات التــي
فلســطينية حجــر أســاس لبــدء أي مشــروع،
ً
تعتــرض ســبيلها .ففــي مســيرة المجموعــة لمجابهــة هــذه التحديــات ،فإنهــا تضــع الحوافــز ،والقواعــد ،والعديــد مــن

المقترحــات لكيفيــة إنجــاز األعمــال ،وإحــداث التغييــر اإليجابــي ،وتقديــم األثــر الفاعــل للمجتمــع ،مــن خــال تبنــي
طــرق جديــدة فــي أداء أعمالهــا .ولتحقيــق هــذه النقلــة فــي أســلوب اإلنجــاز ،والتــي بدورهــا تؤثــر علــى النتائــج
بصــورة مباشــرة ،تبــرز ضــرورة وحتميــة توظيــف اإلبــداع فــي تنفيــذ وتلبيــة احتياجــات الســوق بســرعة ،وفاعليــة،
وبمــا يتــاءم مــع المعاييــر العالميــة.
ولعــل أحــد أهــم دواعــي تطبيــق رؤيــة المجموعــة فــي تحقيــق اســتدامتها ومواصلــة أعمالهــا إيمانهــا بضــرورة تلبيــة
احتياجــات الوقــت الحاضــر دون المســاس بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا ،ممــا يســتدعي البحــث
فــي طــرق جديــدة فــي تقديــم الخدمــات علــى المــدى القريــب ،بالتزامــن مــع التركيــز علــى المــدى البعيــد ،مــن حيــث
تطويــر اســتراتيجيات العمــل ،ومــن ضمنهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر اســتراتيجيات التــوازن بيــن المنافســة
والتعــاون كمصــدر مــن مصــادر الميــزة التنافســية ،إضافــة إلــى تصميــم وتقديــم الخدمــات والمنتجــات التــي تلبــي
االحتياجــات اليوميــة واالجتماعيــة بأعلــى قيمــة وأقــل تكلفــة ،إلــى جانــب التحــول إلــى نمــاذج أعمــال أكثــر مرونــة
لتضمــن التطويــر والتحســين المســتمر بنــاء علــى تقييــم الخدمــات .فعندمــا يتعلــق األمــر بالعمليــات التســويقية
وحســن إدارة العالمــات التجاريــة التابعــة للمجموعــة وشــركاتها ،فــإن المجموعــة تحــرص علــى تحديــد االحتياجــات
الحاليــة للســوق لالزدهــار علــى المــدى القريــب ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التركيــز علــى المــدى الطويــل ،مــن خــال
تهيئــة المجــال إليجــاد مجموعــات مــن المشــتركين الذيــن يحققــون اســتدامة العمــل خــال الســنوات المقبلــة.
ومــن بيــن اإلنجــازات العديــدة التــي تحــرص المجموعــة علــى إدارتهــا ،وحســن تنفيذهــا ،تحقيقهــا لمــا يلــي علــى
المــدى القريــب سـ ً
ـعيا لتحقيــق اســتدامتها:

_ _ تجديــد شــركة جــوال لشــهادة جــودة إدارة البيئــة العالميــة ( ،)10041OSIوشــركة ريتــش لشــهادة الجــودة
( )10072OSIالخاصــة بحمايــة المعلومــات وأمنهــا.
_ _ الحــرص الدائــم علــى تحقيــق االلتزامــات المنصــوص عليهــا فــي الترخيــص ،كمــا تلتــزم بالقوانيــن ســارية
المفعــول.
_ _ تحويــل مفهــوم االســتدامة إلــى ثقافــة راســخة لــدى الموظفيــن ،والمورديــن ،والشــركاء ،مــن خــال تبنــي
المجموعــة لسياســات وبرامــج تدعــم هــذا التوجــه.
_ _ استكشــاف واستشــعار احتياجــات المجتمــع التنمويــة عبــر وســائل عديــدة ،أهمهــا التواصــل المباشــر مــع
مختلــف الشــرائح المجتمعيــة.
_ _ التركيــز علــى أهميــة الحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة فــي كل مــا تقــوم بــه المجموعــة وشــركاتها مــن
أعمــال.
_ _ تخصيص جزء من الموازنة السنوية لتطوير الموارد البشرية ،وكوادر المجموعة.
_ _ اعتماد المبادرة العالمية للتقارير « »IRGلتقرير االستدامة الخاص بمجموعة االتصاالت الفلسطينية.
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االلتزام بتطبيق قواعد الحوكمة

بورصة فلسطين

منــذ تأسيســها قبــل عقديــن كشــركة مســاهمة عامــة،

تقويــة كيانهــا علــى المــدى البعيــد ،وضمــان

عمــد القائمــون علــى شــركة االتصــاالت الفلســطينية

اســتدامتها .وبالرغــم مــن العقبــات والتحديــات التــي

مثــاال يحتــذى بــه فــي القطــاع الخــاص
لتكــون
ً
ً
ومصــدرا لإللهــام ،والريــادة ،والتميــز
الفلســطيني،

تواجههــا المجموعــة ،إال أنهــا تأبــى إال أن تحافــظ
علــى مصداقيتهــا ،ونزاهــة إدارتهــا ،ومهنيــة تعاملهــا

بمــا يتخطــى تقديــم الخدمــات التجاريــة فقــط .فكانــت

مــع المحــددات الداخليــة والخارجيــة ،ســواء فيمــا

الرؤيــة تشــمل ريــادة هــذه المنشــأة فــي نهــج إدارتهــا،

يتعلــق بمجلــس إدارتهــا وقيادتهــا وكوادرهــا ،أو فيمــا

وطبيعــة السياســات الداخليــة المتبعــة والمعمــول

يخــص كافــة المتعامليــن معهــا ،وأصحــاب المصالــح

بهــا ،وبالتالــي مســتوى الرقابــة والمؤسســاتية الــذي

مــن مســاهمين ،ودائنين ،ومشــتركين ،وموردين،

يحكــم ســير األعمــال فيهــا .ومــن هــذا المنطلــق،

ووكالء ،وجهــات الحكوميــة ،والمجتمــع ككل.

التزمــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــال
الســنوات العشــرين الماضيــة بجملــة النظــم
ً
داخليــا ،ســواء فــي
والقــرارات المنصــوص عليهــا

هيئة سوق رأس المال

عقــد التأســيس ،أو فــي النظــام الداخلــي ،أو فــي
قــرارات اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وكذلــك القوانيــن
والتعميمــات واألحــكام النافــذة والمعتمــدة مــن قبــل
الجهــات الرقابيــة فــي فلســطين.
وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة ،تطــور مفهــوم
الحوكمــة فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية،
علــى غــرار التطــور الحاصــل فــي البيئــة االســتثمارية
الفلســطينية ككل ،والتــي شــهدت نقــات نوعيــة
مــن حيــث نضــج السياســات والقواعــد المعمــول بهــا،
أســوة بالــدول المتقدمــة ذات البــاع الطويــل فــي هــذا
المجــال .كمــا كان لمجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت
الفلســطينية ،وإدارتهــا التنفيذيــة الــدور المحــوري واألثر
األساســي فــي تحديــد اإلطــار الــذي يجــب أن تتســم
بــه المجموعــة مــن حيــث التزامهــا بمبــادئ الحوكمــة
الرشــيدة ،بمــا يشــمل حمايــة حقــوق حملــة األســهم،
وتقديــم المعاملــة العادلــة لهــم ،وحمايــة دور أصحــاب
المصالــح ،مــن خــال االلتــزام باإلفصــاح والشــفافية
التامــة .فكانــت الوجهــة تشــير إلــى حســن إدارة األداء،
ضمــن معاييــر الجــودة والتميــز العالميــة ،والتــي يتــم
تطبيقهــا بواســطة األســاليب األكثــر مالئمــة وفعاليــة،
لتحقيــق رؤيــة المجموعــة ،وبمــا تتــم ترجمتــه إلــى خطــط
وأهــداف ،وضمــان مصالــح المجتمــع.
وهــا هــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية اليــوم،
تثبــت أنهــا أهــل لهــذه المكانــة التــي تتصدرهــا فــي
الســوق الفلســطينية ،وذلــك باتباعهــا لمقومــات
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صــدر فــي العام  2005قــرار مجلــس الــوزراء
الفلســطيني بتأســيس هيئــة ســوق رأس المــال
الفلســطينية بموجــب المــادة رقــم ( )2مــن قانــون
هيئة ســوق رأس المــال رقــم ( )13مــن العــام .2004
وقد اســتطاعت الهيئــة خــال الســنوات الماضيــة
تحقيق إنجازات ملموســة في القطاعات التي تشــرف
عليهــا ،وذلــك مــن خــال ِإشــرافها ورقابتهــا وترخيصهــا
لجميــع العمليــات المتعلقــة بقطــاع األوراق الماليــة،
بمــا يشــمل االكتتــاب العــام ،أو الثانــوي ،أو اإلدراج،
أو زيــادة رأس المــال ،وغيرهــا .كمــا تقــوم الهيئــة،
باعتبارهــا الناظــم والمراقــب والمشــرف علــى قطــاع
األوراق الماليــة ،بإصــدار القــرارات والتعاميــم حســب
مــا يســتجد مــن أحــداث لتنظــم عمــل قطــاع األوراق
الماليــة ،إلــى جانــب القطاعــات األخــرى ،فــي مجــال
اإلصــدار ،واإلفصــاح ،والرقابــة ،وإصــدار التراخيــص،
وتحديــد عمــوالت التــداول .ومــن بيــن األنجــازات
التــي قــد حققتهــا الهيئــة حصولهــا علــى العضويــة
الكاملــة للمنظمــة الدوليــة للهيئــات المشــرفة علــى
أســواق المــال فــي العــام  ،2013إضافــة إلــى قبــول
انضمــام دولــة فلســطين ممثلــة بهيئــة ســوق رأس
المــال الفلســطينية إلــى الــدول الموقعــة علــى مذكــرة
التعــاون المشــترك.

تأسســت بورصــة فلســطين فــي العــام  1995كشــركة
مســاهمة خاصــة ،لتلبــي الحاجــة الســتقطاب التمويــل
طويل األجل للمشــاريع اإلنتاجية ومشــاريع البنية التحتية
فــي فلســطين ،وحشــد المدخــرات الفلســطينية فــي
داخــل البــاد وخارجهــا .وقــد تــم توقيــع اتفاقيــة تشــغيل
ســوق فلســطين لــأوراق الماليــة فــي العــام 1996
بموافقــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،لتنعقد أول
جلســة تــداول فــي العــام  .1997وتعمــل البورصــة تحــت
إشــراف ورقابــة هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية،
ً
اســتنادا إلــى قانــون األوراق الماليــة رقــم ( )12مــن
العــام  .2004وفــي العــام  2010أصبحــت البورصــة
ـاال لقواعــد الحوكمــة الرشــيدة
شــركة مســاهمة عامــة امتثـ ً
ً
والتزامــا بمبــادئ الشــفافية .وتهــدف البورصــة إلــى

وضــع فلســطين علــى خارطــة االســتثمار العالمــي مــن
خــال توفيــر بيئــة اســتثمار تتســم بالعدالــة ،والشــفافية،
والكفــاءة ،وتتســق مــع أفضــل الممارســات العالميــة.
كمــا تســعى بورصــة فلســطين إلــى توفيــر بيئــة تــداول
آمنــة لخدمــة المســتثمرين والمحافظــة علــى مصالحهــم،
وتنميــة الوعــي االســتثماري لــدى المجتمــع المحلــي،
وتعزيــز العالقــة مــع الهيئــات والمؤسســات الماليــة
المحليــة ،واإلقليميــة ،والدوليــة ،إضافــة إلــى توجههــا
نحــو توفيــر خدمــات وأدوات ماليــة جديــدة ومتنوعــة ،فــي
ضــوء القوانيــن واألنظمــة الحديثــة التــي توفــر أســس
الحمايــة والتــداول اآلمــن ،لتكفــل الســرعة والدقــة
فــي إنجــاز صفقــات البيــع والشــراء ،وســامة التعامــل
بــاألوراق الماليــة.

وغيرهــا مــن األحــداث التــي تســتدعي اإلفصــاح عنهــا
خــال الفتــرة المحــددة قانونيـ ًـا.
وتحــرص المجموعــة علــى ضمــان القيــام باإلفصــاح
الســليم فــي الوقت المناســب عن كافــة الموضوعات
الهامــة المتعلقــة بســهم بالتــل ،بمــا فــي ذلــك المركــز
المالــي ،واألداء ،وحقــوق الملكيــة ،وتــدرك ضــرورة
إتاحــة الفرصــة لكافــة المســاهمين للحصــول علــى
المعاملــة المتســاوية ،والوصــول إلــى المعلومــة
ضمــن اإلفصــاح العــادل وفــي الوقــت ذاتــه ،ســواء
كانــوا مســاهمين محلييــن أو أجانــب .ويشــمل
اإلفصــاح الــذي تلتــزم بــه المجموعــة اإلعــان عــن
النتائــج الماليــة الســنوية ،ونصــف الســنوية ،والربعية،
ومواعيــد وقــرارات اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وتــداول
المطلعيــن ،باإلضافــة إلــى المتطلبــات اإللزاميــة
إلعــداد التقريــر الســنوي ،واإلفصــاح غيــر الــدوري
عــن األمــور الجوهريــة التــي مــن المحتمــل أن تؤثــر
علــى ســعر الســهم ســواء أكانــت ماليــة أو إداريــة أو
توقعــات مســتقبلية .وتنشــر المجموعــة إفصاحاتهــا
الموجهــة إلــى الهيئــة والبورصــة وعمــوم جمهــور
حملــة الســهم مــن خــال اإلعــان مــن خــال الموقــع
اإللكترونــي للهيئــة ،والبورصــة ،والموقــع الخــاص
بمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،باإلضافــة إلــى
نشــر بعــض اإلفصاحــات فــي أبــرز الصحــف اليوميــة.

االلتزام باإلفصاح
تفتخــر مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بالتزامهــا
باألنظمــة ،والتعليمــات ،والتعاميــم النافــذة في البيئة
االســتثمارية الفلســطينية ،وذلــك مــن بــاب تمســكها
بمبــادئ الشــفافية ،وأســاليب التعامــل المبنيــة علــى
المصداقيــة ،وتنميتهــا للثقــة بينهــا وبيــن أصحــاب
المصالــح والبيئــة المحيطــة .ومــن أجــل المحافظــة
علــى التزامهــا باإلفصــاح ،تضــع المجموعــة سياســات
داخليــة واضحــة وأطـ ً
ـرا للعمــل بهــدف رصــد أي حــدث
أو معلومــة تســتدعي اإلفصــاح ،واإلبــاغ ،إلــى جانــب
الحــاالت المحــددة مــن قبــل بورصــة فلســطين وهيئــة
ســوق رأس المــال الفلســطينية مثل األمــور الجوهرية،
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إفصاحات قانونية
ً
طرفا فيها
اإلجراءات القانونية الرئيسية أو القضايا التي تكون الشركة

رواتب ومنافع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
بلغــت رواتــب ومنافــع اإلدارة العليــا للعــام  2016مــا مجموعــه  2.1مليــون دينــار أردنــي كمنافــع قصيــرة األجــل
و 216ألــف دينــار أردنــي كمنافــع طويلــة األجــل ،هــذا إلــى جانــب مبلــغ  401ألــف دينــار أردنــي كمنافــع مجلــس إدارة
الشــركة.

_ _ليس هناك أي قضايا ترتب التزامات جوهرية مالية متوقعة على الشركة حتى تاريخ . 2016 /12/31
_ _هناك قضايا أخرى ذات طابع غير جوهري.

ً
ً
منتفعــا مــن أيــة ضمانــة تزيــد
مدينــا للمجموعــة أو
اســم الطــرف ذي العالقــة الــذي يكــون
قيمتهــا عــن خمســة آالف دينــار أردنــي منــذ بــدء العــام 2016

عقود العمل الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ال توجــد أيــة عقــود عمــل مبرمــة بيــن المجموعــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة .أمــا بخصــوص اإلدارة التنفيذيــة ،فإن عقود
العمــل الخاصــة بالمــدراء التنفيذييــن غيــر محــددة المــدة ،كمــا أنهــا ال تنــص علــى أي إعفــاء أو تحديــد للمســؤولية ،مــع
مراعــاة أن الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة هــو عضــو مجلــس إدارة حالي.

توجد معامالت مع جهات ذات عالقة تم تفصيلها في البيانات المالية المدققة من خالل إيضاح رقم .35

السيطرة على الشركة
ال توجــد أي جهــة معينــة تمتلــك أغلبيــة األوراق الماليــة لالتصــاالت الفلســطينية ،أو لهــا أغلبيــة حقــوق التصويــت ،أو

المراكــز القياديــة التــي يشــغلها حاليـ ًـا أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة لــدى أيــة شــركة أخــرى مدرجــة
فــي بورصــة فلســطين
اسم عضو اإلدارة التنفيذية

المنصب اإلداري

لديهــا القــدرة علــى تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة يمثلــون أغلبيــة فــي اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،مــع مراعــاة مســاهمة
شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار المســاهمة المحــدودة (باديكــو) وشــركة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني
كمــا تمــت اإلشــارة إليــه فــي البنــد الــذي يوضــح المســاهمين الذيــن تزيــد نســبة مســاهمتهم عــن  %5مــن األســهم
المدرجة.

عقود وصفقات ألطراف ذات صلة
لــم تعقــد مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أيــة مشــاريع أو عقــود أو ارتباطــات خــال العــام  2016بالمعنــى
المقصــود أعــاه ،مــع مراعــاة االرتباطــات ذات الطبيعــة الفنيــة والتشــغيلية مــا بيــن شــركات المجموعــة والشــركات
الحليفــة والتــي تــم اإلفصــاح عنهــا مــن خــال البيانــات الماليــة المدققــة.

ملكية أقرباء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية

أسماء الشركات المدرجة

مكان العمل

عمار العكر

الرئيس التنفيذي

مجموعة االتصاالت
الفلسطينية

سالمة خليل

رئيس اإلدارة
المالية

مجموعة االتصاالت
الفلسطينية

عماد اللحام

مدير إدارة العالقات مجموعة االتصاالت
الفلسطينية
العامة

شركة االتصاالت الفلسطينية ()PALTEL
شركة فلسطين للتنمية واالستثمار ()PADICO
شركة فلسطين لالستثمار العقاري ()PRICO
شركة البنك الوطني ()TNB
شركة بال عقار لتطوير وإدارة وتشغيل
العقارات ()PALAQAR

معن ملحم

المدير العام

بالتل

شركة مطاحن القمح الذهبي ()GMC
شركة البنك الوطني ()TNB

عبد المجيد ملحم

المدير العام

جوال

شركة فلسطين لالستثمار الصناعي ()PIIC

رامي شمشوم

المدير العام

ريتش

شركة مطاحن القمح الذهبي ()GMC

تحــرص مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية علــى أن يتــم اإلفصــاح عــن تــداول المطلعيــن مــن خــال إدارة عالقــات

المســتثمرين وكذلــك مــن خــال شــركات الوســاطة التــي تديــر عمليــات التــداول ،التزامـ ًـا منهــا بقانــون اإلفصــاح
الســاري.

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

عالقات القرابة أو المصاهرة بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
ال توجد أي عالقة قرابة أو مصاهرة من الدرجة األولى بين أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة التنفيذية.

إشهار إفالس أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية
لــم يتــم إشــهار إفــاس أي عضــو مجلــس إدارة حالــي ،أو أي مــن موظفــي اإلدارة التنفيذيــة ،كمــا لــم تصــدر أيــة
دعــوى أو حكــم بإدانــة أي منهــم بمــا فــي ذلــك أي قــرار بمنــع أي منهــم مــن القيــام بأعمــال إداريــة أو مــن ممارســة
نشــاطات معينــة ،وذلــك خــال الســنوات الخمــس الماضيــة.
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مجلس اإلدارة

لتحقيــق مكاســب مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وذلــك للحــد
مــن اســتغالل أو اســتخدام المعلومــات الداخليــة،
وذلــك عبــر اتخــاذ كافــة التدابيــر التــي تكفــل أن يتــم

عضوية مجلس اإلدارة

مهام مجلس اإلدارة

يحــدد عقــد تأســيس شــركة االتصــاالت الفلســطينية

تتلخــص أبــرز مهــام أعضــاء مجلــس اإلدارة التــي تتحــدد

المســاهمة العامــة المحــدودة المعاييــر والمحــددات
التــي توضــح أســس اختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة ،لمــا
لهــذه الجزئيــة مــن أهميــة وتأثير جوهــري على مجموعة
االتصــاالت الفلســطينية ،وتوجهاتهــا ،واســتراتيجيتها،
واســتدامتها .ومــن ضمــن هــذه األســس تحديــد
عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة بحيــث ال يقــل عددهــم
عــن خمســة أعضــاء ،وال يزيــد عــن أحــد عشــر عضـ ً
ـوا،
وذلــك مــن دواعــي أن تتناســب تركيبــة المجلــس مــع
قيمــة رأس المــال اإلجماليــة .أمــا فيمــا يخــص الحــد
األدنــى لملكيــة األســهم ،فيتوجــب أن يملــك المرشــح
لعضويــة مجلــس اإلدارة مــا ال يقــل عــن ثالثيــن ألــف
ســهم مــن أســهم بالتــل طيلــة مــدة العضويــة ،بحيــث
تســقط العضويــة تلقائيـ ًـا عــن أي عضــو ينقــص رصيــد

أســهمه عــن هــذا الحــد خــال مــدة عضويتــه .ومــن
أســس عضويــة مجلــس اإلدارة أن يتــم اختيــار مــن
يلبــي متطلبــات االســتقاللية والخبرة بالحــد المطلوب
بموجــب القوانيــن واألنظمــة والقواعــد المعمــول بها،
إلــى جانــب ضــرورة أن يتســم أعضــاء مجلــس اإلدارة
بدرجــة عاليــة مــن النزاهــة ،والتــي تركــز علــى تعزيــز

االســتراتيجيات والسياســات العامــة التــي مــن شــأنها
تحقيــق مصلحــة المجموعــة ،وأهدافهــا ،وتعظيــم
عوائــد مســاهميهما ،وخدمــة المجتمــع المحلــي.
كمــا تشــمل مهــام أعضــاء المجلــس تحديــد مهــام
وصالحيــات اإلدارة التنفيذيــة ،ومراجعــة وتقييــم أداء
اإلدارة التنفيذيــة ومــدى تطبيقهــا لالســتراتيجيات،
والسياســات ،والخطــط ،واإلجــراءات الموضوعــة .كمــا
يقــوم أعضــاء المجلــس باعتمــاد أســس منــح الحوافــز،
والمكافــآت ،والمزايــا الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة
واإلدارة التنفيذيــة والموظفيــن ،بمــا يســهم فــي
تحقيــق مصلحــة المجموعــة ،وأهدافهــا ،وغاياتهــا.
عــاوة علــى ذلــكُ ،يعنــى مجلــس اإلدارة باالطــاع
علــى التقاريــر الربعيــة ،ونصــف الســنوية والمصادقــة

علــى التقاريــر الســنوية ونتائــج األعمــال خــال العــام،
متضمنــة البيانــات الماليــة عــن كل فتــرة ،وفقـ ًـا ألحــكام

التشــريعات النافــذة ،وذلــك فــي ســبيل تطبيــق
قواعــد الحوكمــة الرشــيدة فــي المجموعــة ،وبهــدف
مراجعتهــا وتقييــم مــدى تطبيقهــا.

المجلــس العمــل فــي مجالــس إدارة شــركات مدرجــة
أخــرى شــرط المحافظــة علــى األداء بشــكل مســؤول
فيمــا يتعلــق بكافــة مهامهــم ومســؤولياتهم .ويجــدر
بأعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة أن يمتــازوا بمهــارات
لتمكنهــم مــن القيــام بمهامهــم ،مثــل الرؤيــة
والمنظــور االســتراتيجي ،والحكــم اإلداري الجيــد،
والقــدرة علــى اإلدارة واإلشــراف علــى المجموعــة،
وكذلــك اإللمــام بالقانــون أو الشــؤون الماليــة،
فضــا عــن اإللمــام بقطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا
ً

المعلومــات الــذي تعمــل فيــه المجموعــة وشــركاتها.

سرية عمل مجلس اإلدارة
تنطبــق أساســيات الحفــاظ علــى ســرية المعلومــات
علــى كل مــن لــه اطــاع علــى المعلومــات الهامــة
والجوهريــة فــي المجموعــة ،بمــا يضــم المطلعيــن
مــن اإلدارة التنفيذيــة ،والمدققيــن ،والمستشــارين،
والموظفيــن ممــن لديهــم إطــاع علــى المعلومــات
ذات األثــر ،وعلــى رأســهم أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــا
لديهــم مــن إلمــام واطــاع علــى المعلومــات الســرية

ً
أمــورا
الحاليــة ،والتوجهــات المســتقبلية التــي تحــدد
لــم يتــم الكشــف عنهــا بعــد .لذلــك ،تتخــذ مجموعــة
االتصــاالت الفلســطينية ،ممثلــة بمجلــس إدارتهــا،
جملــة مــن اإلجــراءات االحترازيــة والقانونيــة التــي
مــن شــأنها الحــد مــن إمكانيــة اســتخدام أي بيانــات أو
معلومــات داخليــة مــن الممكــن أن يتــم اســتخدامها
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أعضــاء اللجنــة :الســيد فــاروق زعيتــر ،والســيد ســمير
حليلــة ،والســيد عمــار العكــر ،والســيد زاهــي خــوري.
رئيس اللجنة :السيد فاروق زعيتر.
مهام اللجنة
_ _إعــداد

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
يتولــى

مجلــس

إدارة

مجموعــة

اســتراتيجية

ومراقبتهــا،
االتصــاالت

ً
مدعومــا بلجــان عمــل
الفلســطينية مهــام عملــه
أساســية ســواء أكانــت لجانـ ًـا دائمــة أو مؤقتــة ،وذلــك

تماشـ ً
ـيا مــع القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا فــي

فلســطين ،والتــي تضــم عـ ً
ـددا مــن أعضــاء المجلــس

االســتثمار

ومتابعــة

للمجموعــة،

تنفيذهــا.

_ _تقديــم التوصيــات لمجلــس اإلدارة بخصــوص
الفــرص االســتثمارية للمجموعــة.
_ _تحديد السياسات االستثمارية المناسبة.
_ _تقديــم التقاريــر المتعلقــة باســتثمارات المجموعة
إلــى مجلــس اإلدارة ،ومنــه إلــى الهيئــة العامــة.

للقيــام نيابــة عــن المجلــس ببعــض المهــام المحــددة
ورفــع تقاريــر دوريــة إلــى المجلــس ذات أثــر إيجابــي
لتســهيل الوصــول إلــى القــرارات ،بحيــث يتــم تحديــد
مســووليات وواجبــات كل لجنــة فــي قــرار تشــكيلها ،

لجنة التدقيق الداخلي
أعضــاء اللجنــة :الســيد طــال ناصــر الديــن ،والســيد

وتفويــض الصالحيــات الخاصــة بهــا مــن قبــل مجلــس

باســل عبــد النبــي ،والســيد باســم عبــد الحليــم.

اإلدارة ،إضافــة إلــى مــدة وإجــراءات العمــل ،وقائمــة

رئيس اللجنة :السيد طالل ناصر الدين.

بالشــروط المرجعيــة التفصيليــة ألعمالهــا.

مهام اللجنة

ويتــم توثيــق وتســجيل هــذه المســؤوليات والواجبــات

_ _العمــل كحلقــة وصــل بيــن إدارة التدقيــق الداخلــي

ضمــن الئحــة تخــص كل لجنــة ،لتتضمــن قائمــة
بالشــروط المرجعيــة التفصيليــة ألعمالهــا .ويتــم
تشــكيل جميــع اللجــان بأغلبيــة األعضــاء غيــر التنفيذيين
لمجلــس اإلدارة مــن ذوي الخبــرات المطلوبــة لــكل لجنة

ذلــك ،يجــب أن تتواجــد اإلمكانيــة لــدى أعضــاء مجلــس
ومســؤولياتهم علــى نحــو فعــال .كمــا يجــوز ألعضــاء

بالســرية.

بموجــب صالحيــات المجلــس ومســؤولياته فــي وضــع

القيمــة طويلــة األمــد للمســاهمين .إضافــة إلــى
اإلدارة لتخصيــص الوقــت والجهــد لتنفيــذ مهامهــم

التعامــل مــع هــذه المعلومــات بشــكل دقيــق ومحــاط

لجنة االستثمار

ً
علمــا انــه ال يحضــر اجتماعــات
وفقــا لنطــاق عملهــا،
ً
اللجــان ســوى أعضــاء اللجنــة إال فــي حــال تــم توجيــه
دعــوة إلــى شــخص معيــن ،ولغايــة محــددة لحضــور
االجتمــاع مــن قبــل اللجنــة ذاتهــا .كمــا يقــوم رؤســاء
لجــان المجلــس فــي المجموعــة بحضــور اجتماعــات

فــي المجموعــة ومجلــس اإلدارة.
_ _اإلشــراف علــى تطبيــق السياســات ،والمعاييــر
المحاســبية ،والتشــغيلية.
_ _ضمان عملية تقليل المخاطر على اإليرادات.
_ _اإلشــراف علــى عمليــة التدقيــق الداخلــي فــي
المجموعــة وفــق المعاييــر المتبعــة.
_ _المحافظــة علــى اســتقاللية التدقيــق الداخلــي
فــي المجموعــة وحياديتــه.

الهيئــة العامــة.
ويكلــف

مجلــس

إدارة

مجموعــة

االتصــاالت

الفلســطينية لجنتيــن دائمتيــن .ويتــم تحديــد رئاســة
وأعضــاء كل منهــا بنــاء علــى طبيعــة المســؤوليات
المترتبــة علــى كل لجنــة ،والخبــرت المتوفــرة لــدى
أعضــاء مجلــس اإلدارة لتحقيــق الفعاليــة المرجــوة مــن
تشــكيل هــذه اللجــان .وتضــم اللجــان التابعــة لمجلــس
إدارة المجموعــة لجنــة االســتثمار ،ولجنــة التدقيــق
الداخلــي.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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اجتماعات مجلس اإلدارة

المخطــط للبحــث فيهــا .وبعــد انتهــاء االجتمــاع ،يصــدر
المجلــس قــرارات تتــم صياغتهــا وتوثيقهــا بنــاء علــى
محضــر االجتمــاع ،وبمــا يحقــق الهــدف والغايــة مــن
عقــد االجتمــاع.

االجتماعات الدورية
يعقــد مجلــس إدارة المجموعــة اجتماعــات دوريــة
لمناقشــة قضايــا وإنجــازات المجموعــة وشــركاتها،
واتخــاذ القــرارات واإلجــراءات الالزمــة لضمــان تحقيــق
أهــداف المجموعــة بفعاليــة وكفــاءة .ويتــم تحديــد
االجتماعــات بدعــوة مــن رئيــس المجلــس أو بنــاء علــى
طلــب ربــع أعضائــه علــى األقــل ،بحيــث ال يقــل عــدد
اجتماعاتــه عــن ســتة اجتماعــات فــي العــام .علمـ ًـا أن أن
قــرارات االجتماعــات ال تكــون قانونيــة إال بحضــور مــا
يزيــد عــن نصــف أعضــاء مجلــس اإلدارة.
ويعقــد مجلــس إدارة المجموعــة اجتماعاتــه فــي
المــكان الــذي يعينــه رئيــس المجلــس .ويتــم اعتمــاد
األكثريــة المطلقــة ألعضــاء المجلــس عنــد إصــدار
القــرارات الصــادرة عــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة،
وفــي حــال تســاوي األصــوات ،يكــون لرئيــس مجلــس
اإلدارة أو مــن يقــوم مقامــه الصــوت المرجــح .كمــا
تنعقــد اجتماعــات مجلــس اإلدارة ألســباب طارئــة فــي
حــال حــدوث ظــروف اســتثنائية ،علمـ ًـا بأنــه لــم يعقــد
أي اجتمــاع مجلــس إدارة بشــكل طــارئ خــال العــام
.2016
مواعيد اجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام 2016

2016
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ

2016/01/13

2016/02/14

2016/03/28

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ
2016/09/27
اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎدس

2016/11/21

2016/12/19

ومــن بــاب التــزام المجموعــة بقواعــد الحوكمــة
الرشــيدة ،يتــم اإلفصــاح لبورصــة فلســطين وهيئــة
ســوق رأس المــال الفلســطينية عــن موعــد اجتمــاع
مجلــس اإلدارة ،بمــا يحتــوي علــى أجنــدة االجتمــاع
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كمــا يتــم أيضـ ًـا اإلفصــاح عــن نتائــج االجتمــاع لإلعــان
عــن مــا تــم اعتمــاده مــن بيانــات ماليــة ،أو موازنــات،
أو اســتراتيجيات ،أو إصــدار قــرارات مثــل توصيــة
توزيــع األربــاح ،وذلــك بمــا ينــدرج ضمــن قائمــة األمــور
الجوهريــة التــي قــد تؤثــر علــى ســعر ســهم بالتــل.

اجتماع الهيئة العامة العادي
تعقــد االتصــاالت الفلســطينية اجتمــاع الهيئــة
امتثــاال
العامــة العــادي الســنوي لجميــع مســاهميها،
ُ
للمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة ،ليشــكل هــذا
االجتمــاع منبـ ً
ـرا لمناقشــة الوضــع الحالــي للمجموعــة
وشــركاتها ،ونتائــج أعمالهــا التشــغيلية والماليــة،
وخططهــا المســتقبلية .ويعقــد االجتمــاع سـ ً
ـنويا فــي
الفتــرة مــا بيــن شــهري آذار ونيســان ،بحيــث يتــم تحديــد
المــكان والزمــان الــذي ســيعقد فيــه االجتمــاع بنــاء
علــى دعــوة خطيــة مــن مجلــس اإلدارة ،وبمــا يضمــن
مالئمــة اختيــار المــكان لمجمــل جمهــور المســاهمين،
والذيــن تتواجــد أغلبيتهــم داخــل فلســطين ،شــرط
أن ال يتخطــى موعــد االجتمــاع فتــرة األشــهر األربعــة
ً
تماشــيا مــع أحــكام هيئــة
األولــى مــن بدايــة العــام
ســوق رأس المــال الفلســطينية.
ويلــي تحديــد تفاصيــل االجتمــاع وجــدول األعمــال
البــدء بعمليــة توزيــع دعــوات اجتمــاع الهيئــة العامــة
لالتصــاالت الفلســطينية علــى المســاهمين ،بمــا
ً
يومــا
يســبق موعــد االجتمــاع المحــدد بخمســة عشــر
علــى األقــل ،حســب القواعــد والتعليمــات المعمــول
بهــا .ويشــتمل نــص الدعــوة علــى مــكان ،وتاريــخ،
وســاعة االجتمــاع ،والمواضيــع التــي ســيجري بحثهــا،
إضافــة إلــى التنويــه إلــى ترتيــب اجتمــاع مناظــر فــي
مدينــة غــزة وربطــه بواســطة تقنيــة الفيديوكنفرنــس
للتغلــب علــى مشــكلة عــدم تمكــن المســاهمين فــي
قطــاع غــزة مــن التواجــد فــي مقــر االجتمــاع الرئيســي
بســبب تعــذر التواصــل الجغرافــي مــع القطــاع ،كمــا
يتــم التوضيــح للمســاهمين فــي نــص الدعــوة إمكانية
توكيــل مســاهم آخــر بالنيابــة عنهــم لحضــور االجتمــاع
والمشــاركة فيــه.
وتحــرص مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أن يتــم
اإلعــان عــن دعــوة اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي مــن

خــال أكثــر مــن طريقــة تواصــل ،لكــي تصــل الدعــوة
إلــى أكبــر عــدد مــن المســاهمين .ومــن هــذه الوســائل
اإلعــان فــي عــدد مــن أبــرز الصحــف فــي فلســطين
واألردن ،مــن خــال أكثــر مــن دورة إعالنيــة علــى
مــدار عــدة أيــام تســبق موعــد االجتمــاع .كمــا تقــوم
االتصــاالت الفلســطينية بإرســال الدعــوات باليــد ومــن
خــال البريــد المســجل أو البريــد العــادي إلــى عنــوان
المســاهم ،كمــا هــو مســجل فــي بورصــة فلســطين.
وفــي حــال توفــر عناويــن محدثــة للبريــد اإللكترونــي
الخــاص بالمســاهمين فــي بورصــة فلســطين ،فإنهــم
ً
أيضــا يقومــون باســتالم دعــوة االجتمــاع كل مــن

خــال بريــده اإللكترونــي لتعزيــز ســبل التواصــل مــع
المســاهمين ،وفتــح المجــال فــي حــال وجــود أيــة
استفســارات لديهــم بخصــوص االجتمــاع أو توزيــع
األربــاح فــي الفتــرة الالحقــة .وكذلــك يتــم اإلعــان عــن
الدعــوة مــن خــال الموقــع اإللكترونــي للمجموعــة
بمثابــة دعــوة شــخصية لــكل مســاهم للوصــول إلــى
المســاهمين كافــة ،ســواء كانــوا داخــل فلســطين
أو الذيــن يتواجــدون خــارج فلســطين بشــكل خــاص
ً
نظــرا لســهولة وصولهــم إلــى الموقــع اإللكترونــي
للمجموعــة ،حيــث أنــه فــي حالــة هــؤالء المســاهمين
الذيــن يقيمــون فــي الخــارج ،تحــرص االتصــاالت
الفلســطينية علــى إرســال دعواتهــم إلــى عناوينهــم
كمــا هــي موثقــة فــي بورصــة فلســطين .ويجــدر
التنويــه فــي هــذا الســياق أنــه وبالرغــم مــن الجهــود
المكثفــة التــي تبذلهــا المجموعــة فــي توزيــع الدعــوات
علــى مســاهميها أينمــا كانــوا ،فــإن عــدم اســتالم أي
منهــم للدعــوة الخاصــة بــه غيــر مبطــل لعقــد اجتمــاع
الهيئــة العامــة العــادي ،أو ألي إجــراءات يتــم اتخاذهــا
خاللــه ،أو اعتمادهــا مــن بعــده.

وبمجــرد اقتــراب موعــد االجتمــاع ،يبــدأ المســاهمون
بالحضــور ،إلــى جانــب الوفــود المفوضيــن بالنيابــة عــن
الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة ،بمــا يضــم مراقب الشــركات
الــذي يمثــل وزارة االقتصــاد الوطنــي ،وهيئــة ســوق رأس
المــال الفلســطينية وبورصة فلســطين .ويســبق االجتماع
تســجيل المســاهمين التزامـ ًـا باألنظمــة والتعليمــات ،مــن
أجــل الوصــول إلــى نســبة النصــاب القانونــي التــي تتيــح
البــدء باالجتمــاع بشــكل قانونــي .وبمجــرد اكتمــال النصــاب
القانونــي ،يبــدأ االجتمــاع حســب وقــت البــدء المعلــن عنــه
والمحــدد لالجتمــاع ،وفــي حــال لــم يتــم النصــاب خــال
ســاعة واحــدة مــن الوقــت المفتــرض لبــدء االجتمــاع ،فإنــه
يتــم تأجيلــه إلــى موعــد آخــر.
ويتضمــن جــدول أعمــال اجتمــاع الهيئــة العامــة تــاوة
تقريــر مجلــس اإلدارة بمــا يشــمل اإلنجــازات علــى

الصعيــد اإلداري لمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية
وشــركاتها ،ومــن ثــم تــاوة تقريــر مدققــي الحســابات
الخارجييــن ،يليــه مناقشــة البيانــات الماليــة الموحــدة
والمصادقــة عليهــا ،وانتخــاب مدققــي الحســابات
الماليــة عــن الســنة القادمــة ،وبعدهــا يتــم إقــرار
توصيــة مجلــس اإلدارة بخصــوص توزيعــات األربــاح
بنــاء علــى توصيــة مجلــس اإلدارة.
وقــد انعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي التاســع
عشــر فــي آذار مــن العــام  2016فــي مدينــة رام اللــه
فــي فلســطين ،وتــم اســتخدام نظــام االجتماعــات
المرئيــة للتواصــل مــع المســاهمين فــي قطــاع غــزة،
وبــدأ االجتمــاع بإعــان الســيد مراقــب الشــركات
اكتمــال النصــاب القانونــي وطلبــه مــن رئيــس مجلــس
اإلدارة تــرؤس الجلســة .وقــد نتــج عــن االجتمــاع قرارات
جوهريــة تشــمل تصويــت حملــة األســهم للمصادقــة
علــى كل مــن تقريــر مجلــس اإلدارة ،وتقريــر مدققــي

الحســابات ،والبيانــات الماليــة كمــا فــي نهايــة العــام
 ،2015وإبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام
 .2015إضافــة إلــى ذلــك ،تــم انتخــاب شــركة إرنســت
ويونــغ كمدقــق حســابات خارجــي عــن العــام ،2016
وانتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة جديــد لمدة أربع ســنوات
وفقـ ًـا للنظــام الداخلــي للشــركة .كمــا تــم إقــرار توصيــة
مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام 2015
بنســبة  %45مــن القيمــة االســمية للســهم.

اجتماع الهيئة العامة غير العادي
لــم تعقــد مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية أي
اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي منــذ العــام ،2009
إال أنــه فــي حالــة الحاجــة النعقــاد اجتمــاع غيــر عــادي
بوجــود جمهــور المســاهمين ،وذلــك بنــاء علــى دعــوة
رئيــس المجلــس أو بنــاء علــى طلــب ثالثــة أعضــاء،
فــإن مجلــس اإلدارة يوجــه دعــوة للمســاهمين قبــل
 15يومـ ًـا مــن التاريــخ المحــدد لالجتمــاع .ويجــدر بالذكــر
أن القــرارات التــي يتــم اتخاذهــا فــي اجتمــاع الهيئــة
العامــة غيــر العــادي يتــم إقرارهــا بأكثريــة المســاهمين
ً
ً
ً
اســتنادا
واحــدا،
صوتــا
بحيــث يحتســب لــكل ســهم
للقوانيــن واألنظمــة النافــذة ،وعقــد التأســيس،
وبنســبة ال تقــل عــن ثلثــي األســهم الممثلــة فــي
االجتمــاع .ويتــم عقــد اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عــادي
فــي حالــة تعديــل نظــام الشــركة ،أو اندمــاج الشــركة
مــع شــركة أو مؤسســة أخــرى ،أو تصفيــة الشــركة ،أو
إقالــة رئيــس مجلــس اإلدارة أو أحــد أعضائــه ،أو نقــل
مقــر الشــركة إلــى الخــارج .ويقتصــر البحــث فــي أي
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اجتمــاع غيــر عــادي علــى مــا ورد فــي جــدول األعمــال ،مــع العلــم أنــه يتوجــب ذكــر التعديــات المقترحــة مــع الدعــوة
كــي يتســنى للمســاهمين االطــاع عليهــا قبــل االجتمــاع ،وذلــك فــي حــال تضمــن جــدول أعمــال الهيئــة العامــة غيــر
العاديــة موضــوع تعديــل عقــد التأســيس والنظــام الداخلــي.

تقييم أداء مجلس اإلدارة
يحرص مجلس إدارة مجموعة االتصاالت الفلســطينية
علــى إجــراء عمليــة تقييــم رســمية ودوريــة لضمــان
األداء الفعــال لمجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه،

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة

امتثــاال ألفضــل الممارســات والتوصيــات الدوليــة.
ً

تضمنــت بنــود جــدول األعمــال الخاصــة باجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي التاســع عشــر انتخــاب أعضــاء مجلــس إدارة
جديــد لمــدة أربــع ســنوات ،وذلــك تماشـ ً
ـيا مــع النظــام الداخلــي للشــركة الــذي ينــص بــأن ال تتعــدى مــدة مجلــس
اإلدارة أربــع ســنوات.
ويحــدد النظــام الداخلــي للشــركة عــدد األســهم التــي يحــق امتالكهــا لتؤهــل صاحبهــا للترشــح لعضويــة مجلــس
اإلدارة بحــد أدنــى يبلــغ ثالثيــن ألــف سـ ً
ـهما .ويتــم تقديــر هــذا العــدد حســب وضــع الشــركة ولضمــان مصلحتهــا
ومصلحــة مســاهميها ،حيــث أنــه ال يجــوز انتخــاب أي مرشــح للعضويــة ال يملــك هــذا العــدد مــن األســهم ،كمــا
ً
تلقائيــا عضويــة كل عضــو تنقــص أســهمه عــن هــذا العــدد خــال مــدة عضويتــه .وخــال اجتمــاع الهيئــة
تســقط
العامــة العــادي التاســع عشــر ،أقــرت الهيئــة العامــة لالتصــاالت الفلســطينية بانتخــاب تســعة أعضــاء لمجلــس اإلدارة
الجديــد ،ليضــم الســيد صبيــح المصــري بصفتــه الشــخصية لرئاســة المجلــس ،إلــى جانــب ثمانــي أعضــاء آخريــن،

بمــا يشــمل :شــركة بنــك القاهــرة عمــان ،وشــركة جــي ام اس القابضــة ،وشــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار
(باديكــو) ،وشــركة بيرزيــت لالدويــة ،وشــركة البنــك العربــي ش .م.ع ،.وشــركة المســيره الدوليــة ش .م .ب .م،.
ً
وأخيرا الشــركة
وشــركة أســواق للمحافــظ االســتثمارية وهــي شــركة تابعــة لشــركة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني،
العربيــة للتمويــن والتجــارة (أســترا) .وبالنظــر إلــى أن الثمانيــة أعضــاء الذيــن تــم انتخابهــم هــم شــركات اعتباريــة ،فــإن
جميــع الشــركات الموضحــة أســماؤها يتــم تمثيلهــا بمقعــد واحــد ،باســتثناء شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار
(باديكــو) التــي يتــم تمثيلهــا فــي مجلــس إدارة االتصــاالت الفلســطينية بثالثــة مقاعــد.
وبعــد اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي التاســع عشــر وانتخــاب أعضــاء المجلــس الجديــد ،اجتمــع مجلــس إدارة مجموعــة
االتصــاالت الفلســطينية فــي فتــرة تاليــة النتخابــه ،ليقــوم بتســمية األشــخاص التاليــة أســماؤهم بصفتهــم ممثلين
عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي.
كمــا تــم تشــكيل لجنتــي االســتثمار والتدقيــق الداخلــي ،وتســمية األعضــاء فــي كل لجنــة ،كمــا تــم توضيحــه سـ ً
ـابقا
فــي بنــد اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة .

كمــا أن الغايــة مــن تقييــم أعضــاء مجلــس إدارة

المجموعــة مــن حيــث تشــكيله تكمــن فــي ضــرورة
التأكــد مــن شــمول المجلــس الحالــي علــى المهــارات
المناســبة ،والتنــوع ،والحجــم المناســب ألداء أدواره

وممــا يجــدر ذكــره أن تقييــم أداء أعضــاء مجلــس إدارة
المجموعــة يتــم كذلــك مــن خــال اجتمــاع الهيئــة العامة
العــادي الــذي يعقــده المجلــس سـ ً
ـنويا بحضــور جمهــور

المســاهمين ،والجهــات الرقابيــة والتنظيميــة مثــل
مراقــب الشــركات ،وممثــل هيئــة ســوق رأس المــال
الفلســطينية ،وممثــل بورصــة فلســطين ،الذيــن

ـاء علــى
يقومــون أيضـ ًـا بتقييــم أداء مجلــس اإلدارة بنـ ً

تقريــر إنجــازات المجموعــة الماليــة والتشــغيلية الــذي
يعرضــه رئيــس المجلــس خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة.

ومســؤولياته .ويجــب أن تكــون عمليــة التقييــم محددة،
ورســمية ،وتــؤدي نتائجهــا إلــى التطــور البنــاء .وبالرغــم
مــن تنــوع آليــات التقييــم ،إال أنهــا فــي مجملهــا تهــدف
إلــى تقييــم أســلوب عمــل مجلــس اإلدارة ،والتأكــد من
أن المســائل والمواضيــع الهامــة قــد تمــت مناقشــتها
بشــكل مناســب ،إضافــة إلــى التحقــق مــن أن مجلــس
اإلدارة الحالــي متناســب مــع أهــداف المجموعــة
بمهامــه ومســؤولياته وإنجازاتــه .ويهــدف تقييــم
أعضــاء مجلــس إدارة المجموعــة إلــى التحقــق مــن
المســاهمة الفعليــة لــكل عضــو ،ومشــاركته البنــاءة
فــي النقاشــات واتخــاذ القــرارات التــي فــي محصلتهــا
تصــب فــي مصلحــة المجموعــة وأدائهــا.
وتتــم عمليــة التقييــم داخليـ ًـا ألداء أعضــاء مجلــس إدارة
مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بحســب المهــام
الموكلــة إليهــم تحــت قيــادة رئيــس المجلــس ،وذلــك
بتنفيــذ مــن قبــل الرئيــس ،أو لجنة معينة ،أو الشــخص
الــذي يتــم تحديــده للقيــام بذلــك .وتشــمل عمليــات

التمثيل القانوني

اسم الممثل

كال مــن عمليــات التقييــم الذاتــي ألعضــاء
التقييــم ً

1

السيد صبيح طاهر درويش مصري

مقعد واحد
رئيس مجلس اإلدارة

بصفته الشخصية

أغراضهــا ومســؤولياتها المحــددة ،وتقييــم مجلــس

2

شركة بنك القاهرة عمان

مقعد واحد

السيد د .فاروق أحمد زعيتر

3

شركة جي ام اس القابضة GMS Holdings

مقعد واحد

السيد غياث منير سختيان

4

شركة فلسطين للتنمية واالستثمار (باديكو)

ثالثة مقاعد

5

شركة بيرزيت لألدوية

مقعد واحد

السيد طالل كاظم ناصر الدين

6

شركة البنك العربي ش .م.ع.

مقعد واحد

السيد باسل فايز عبد النبي

7

شركة المسيره الدولية ش .م .ب .م.

مقعد واحد

السيد زاهي وديع خوري

يقومــون بمناقشــتها وتقييــم أي إجــراءات تصحيحيــة

مقعد واحد

السيد باسم محمد عبد الحليم

مطلوبــة ،ومــن ثــم تتــم متابعــة تطبيق هــذه اإلجراءات

مقعد واحد

السيد عمار عبد المنعم العكر

الرقم اسم عضو مجلس اإلدارة

السيد ليث منيب المصري
السيد سمير عثمان حليلة
السيد شرحبيل يوسف الزعيم

8
9
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شركة أسواق للمحافظ االستثمارية

(شركة صندوق االستثمار الفلسطيني)

الشركة العربية للتموين والتجارة (أسترا)

التقرير السنوي | 2016

المجلــس ،وتقييــم أداء لجــان المجلــس فــي ضــوء
اإلدارة بشــكل عــام .ومــن الممكــن أن يتــم التقييــم
ً
داخليــا ويتــم تصميمــه
معــد
مــن خــال اســتبيان
ّ

إلجــراء التقييــم لكافــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ،ليقومــوا
باســتيفائه دون اإلفصــاح عــن أســمائهم ،حيــث يقــوم
ســكرتير المجلــس أو مستشــار خارجــي يتــم تعيينــه
لهــذا الغــرض بتفريــغ النتائــج وإعــداد ملخــص بهــا.
ويتــم رفــع التعليقــات الناجمــة عــن التقييــم علــى هيئــة
قائمــة إجــراءات مطلوبــة مــن أعضــاء المجلــس ،حيــث

المدرجــة علــى هــذه القائمــة.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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أنظمة الضبط والرقابة الداخلية

المرتفعــة ،والتأكــد مــن متانــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة الخاصــة بهــا .ومــن بعــض أبــرز مهــام التدقيــق الــواردة فــي
الخطــة:
_ _جــرد النقــد ،والمخــزون ،واألصــول المختلفــة ،والتحقــق مــن الوجــود الفعلــي لهــا بعــد مطابقتهــا مــع الســجالت

تعــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ممثلــة بمجلــس إدارتهــا وإدارتها التنفيذية الدور المحوري واألساســي الذي

تشــكله أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة .وانطالقـ ًـا مــن كونهــا إحــدى أبــرز وأكبــر المنشــآت الفلســطينية تنظيميـ ًـا،
إلــى جانــب تعــدد عملياتهــا التشــغيلية والمســتويات اإلداريــة فيهــا ،فقــد عــززت المجموعــة التزامهــا وتطبيقهــا
ألنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة بوصفهــا ركيــزة هامــة فــي النظــم الماليــة واإلداريــة .وتهــدف المجموعــة مــن
خــال إجــراءات الرقابــة الداخليــة إلــى تفعيــل آليــات المحافظــة علــى المــوارد المتاحــة ،وضبــط العمــل ،والتأكــد مــن
دقــة البيانــات المحاســبية الداخليــة ،والرقابــة علــى كفــاءة الموظفيــن والتزامهــم بالسياســات اإلداريــة الموضوعــة
ضمــن مســؤولياتهم واختصاصاتهــم.
وتتبــع مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية مبــادئ عــدة فــي ســبيل تحقيــق مســتويات الضبــط والرقابــة الداخليــة
المرجــوة ،بمــا يتــاءم مــع حجــم المجموعــة وشــركاتها التابعــة وطبيعــة نشــاطها ،وبمــا يغطــي كافــة نشــاطاتها
اإلداريــة والتجاريــة والماليــة .لذلــك ،تقــوم المجموعــة باتبــاع المعاييــر المناســبة لمنــع وقــوع األخطــاء ،مــن خــال
اتبــاع آليــات تمكنهــا مــن ضبــط وتحليــل وإدارة المخاطــر الناجمــة عــن نشــاطاتها وإنجازاتهــا ،بمــا يتوافــق مــع اإلطــار

المحاسبية.
_ _االئتمان ،والعناية بالزبائن ،وتحصيالت الذمم المدينة.
_ _المشتريات ،وما يتعلق بها من مواد بطيئة الحركة ،وراكدة ،ومتقادمة.
_ _التقاريــر واألنشــطة الماليــة ،والتحقــق مــن أنــه قــد تــم اعدادهــا وفــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة ،وأنهــا
تحتــوي علــى اإلفصــاح الكافــي.
أمــا مــن حيــث التقييــم اإلجمالــي لــأداء خــال العــام  2016مــن وجهــة نظــر إدارة التدقيــق الداخلــي ،فــإن مســتوى
التقييــم اإلجمالــي لــأداء خــال العــام  2016قــد أظهــر فاعليتــه بحســب نتائــج التدقيــق علــى األنشــطة المختلفــة
التــي وردت فــي خطــة التدقيــق .وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه وبحســب نتائــج وتقييــم متانــة أنظمــة الضبــط والرقابــة
الداخليــة ،فلــم يتــم الكشــف عــن أي مواطــن ضعــف جوهريــة فــي أنظمــة الرقابــة الداخليــة في مجموعــة االتصاالت
الفلســطينية.

المؤسســي للمجموعــة بهــدف ضمــان التوافــق مــع األحــكام القانونيــة التــي تحكــم تنفيــذ العمليــات والرقابــة عليهــا.
المتبــع فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية في مجال الضبــط والتدقيــق الداخلي بتقديم
ويتلخــص إطــار العمــل ُ
ضمــان مقبــول بــأن العمليــات واألنشــطة المنجــزة ،والقــرارات التــي يتخذهــا مجلــس اإلدارة تخضــع للمراقبــة مــن

حيــث تنفيذهــا وتطبيقهــا باســتمرار ،وأنهــا تســاهم فــي تحقيــق أهــداف المجموعــة .كمــا يســاهم التدقيــق الداخلــي
بوضــع توصيــات لتصحيــح الخلــل ،إن وجــد ،مــن خــال تقييــم مســتوى أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة لألنشــطة
المختلفــة ،والتأكــد مــن مــدى قــدرة هــذه األنظمــة علــى التحكــم فــي المخاطــر المالزمــة ألنشــطتها ،وذلــك مــن
خــال تعزيــز فعاليــة وكفــاءة عمليــات الحوكمــة وإدارة المخاطــر والرقابــة عليهــا.
وتســتخدم المجموعــة أدوات رقابيــة متعــددة مــن أجــل تطبيــق اإلجــراءات الرقابيــة ،ومــن هــذه األدوات نظــام الرقابــة
اإلداريــة الــذي تقــوم المجموعــة بتحقيقــه مــن خــال أســاليب عــدة تشــمل الموازنــة التخطيطيــة ،الرقابــة علــى
الجــودة ،ونظــام محاســبة المســؤولية ،ونظــام تقييــم األداء .كمــا تعمــل المجموعــة علــى تطبيــق نظــام الرقابــة
المحاســبية بهــدف اختبــار دقــة البيانــات المحاســبية المســجلة بالدفاتــر ودرجــة اإلعتمــاد عليهــا ،وتتبــع عمليــات صحــة
تســجيل ،وتبويــب ،وتحليــل ،وعــرض البيانــات المحاســبية ،مــن خــال أســاليب عــدة أهمهــا تعزيــز دور التدقيــق
الداخلــي ،وفصــل واجبــات إدارة الحســابات عــن اإلدارات األخــرى .أمــا نظــام الضبــط الداخلــي ،فيعتمــد باألســاس
علــى التحقــق مــن فعاليــة هيــكل الرقابــة ،والتأكــد مــن مــدى االلتــزام بالقوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا ،إضافــة إلــى

التحقــق مــن توفيــر الحمايــة الكافيــة لألمــوال والممتلــكات حفاظـ ًـا عليهــا مــن ســوء االســتخدام أو االختــاس ،إلــى
جانــب التحقــق مــن ســامة اكتمــال الوثائــق ،والعــرض الصحيــح للمعلومــات والبيانــات الماليــة واإلداريــة.
وقــد اســتند إطــار العمــل الــذي قامــت إدارة التدقيــق الداخلــي فــي المجموعــة بانتهاجــه فــي عمليــة تقييــم فعاليــة
أنظمــة الضبــط والرقابــة الداخليــة خــال العــام  2016علــى نتائــج اســتبيان وفحوصــات متانــة أنظمة الرقابــة الداخلية،
مقترنــة بنتائــج نظــام التقييــم الذاتــي للرقابــة والمخاطــر ،والــذي يتــم مــن خاللــه تحديــد المخاطــر والضوابــط الرقابيــة
المتعلقــة بهــا ،وذلــك بعــد أن تتــم دراســة الخرائــط التنظيميــة وخرائــط التدفــق التــي يتــم االســتناد إليهــا لتقييــم
أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
وتتلخــص أهــم إنجــازات التدقيــق الداخلــي فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــال العــام  2016باالســتمرار
فــي نهــج بنــاء خطــة التدقيــق الداخلــي ،والتــي يتــم اعتمادهــا مــن قبــل لجنــة التدقيــق ،والمســتندة علــى تحليــل
المخاطــر المتعلقــة باألنشــطة قيــد التدقيــق ،بحيــث يتــم إيــاء العنايــة المهنيــة الالزمــة لألنشــطة ذات المخاطــر
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المستثمرون وسهم بالتل

شكل وآلية التواصل مع المساهمين
تحــرص عالقــات المســتثمرين فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية علــى االلتــزام بالتواصــل مــع المســاهمين،

إدارة عالقات المستثمرين

وإطالعهــم علــى كل مــا يســتجد فيمــا يتعلــق بســهم بالتــل ،بمــا يشــمل مختلــف المواضيــع ذات الصلــة ،مثــل إفادة
المســاهمين بخصــوص األربــاح النقديــة الموزعــة ،واإلجابــة عــن استفســارات المســاهمين الحالييــن والمســتثمرين
المحتمليــن ،مــن أجــل الحفــاظ علــى فاعليــة الحــوار البنّ ــاء مــع حملــة األســهم مــن خــال برنامــج متكامــل لعالقــات

تتمحــور رؤيــة مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية حــول تحقيــق رضــا أصحــاب المصالــح مــن المتعامليــن معهــا أو

المســتثمرين علــى مــدار العــام.

المجموعــة متمثلــة بمجلــس إدارتهــا ،وإدارتهــا التنفيذيــة ،وكوادرهــا تطمــح لتقديــم أعلــى مســتويات الرضــا لهــذه

وقــد تمكنــت عالقــات المســتثمرين خــال العــام  2016مــن تعزيــز ســبل التواصــل مــع المســاهمين بطــرق شــتى

ـاال للممارســات الفضلــى والمعاييــر العالميــة فــي هــذا
الفئــة مــن أصحــاب المصالــح .ولتحقيــق هــذه الغايــة ،وامتثـ ً

للوصــول إلــى أكبــر عــدد منهــم .فقــد تــم العمــل علــى تحديــث الموقــع اإللكترونــي لقســم عالقــات المســتثمرين

المتأثريــن بأنشــطتها وعملياتهــا .وحيــث أن مســاهمي االتصــاالت الفلســطينية هــم مالكــي أســهم الشــركة ،فــإن

المجــال ،تخصــص مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية المــوارد الالزمــة إلدارة عالقتهــا بمســاهميها الحالييــن بشــكل

ضمــن مشــروع تطويــر الموقــع اإللكترونــي الخــاص بمجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ،والــذي ســيتم إطالقــه

خــاص ،والبيئــة االســتثمارية فــي فلســطين بمــا تضمــه مــن مســتثمرين محتمليــن بشــكل عــام ،إذ تعتبــر عالقــات

فــي مطلــع العــام  .2017ويضــم قســم عالقــات المســتثمرين زوايــا مختلفــة ذات أهميــة للمســاهمين والبيئــة

المســتثمرين الرابــط بيــن المجموعــة والمســاهمين ،وهــي الجهــة المخولــة إلدارة االتصــال مــع الجهــات الرقابيــة

االســتثمارية ككل ،وتشــمل ســهم بالتــل ،والتقاريــر الماليــة ،والحوكمــة ،وخدمــات المســاهمين .وتســعى عالقــات

والتنظيميــة ،بمــا يضــم هيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية ،وبورصــة فلســطين مــن جهــة ،وجمهور المســاهمين

المســتثمرين مــن خــال الموقــع اإللكترونــي إلــى الوصــول إلــى أكبــر عــدد مــن المســاهمين ،ســواء المتواجديــن

وشــركات الوســاطة األعضــاء فــي البورصــة مــن جهــة أخــرى ،إلــى جانــب أيــة جهــات أخــرى ذات الصلــة.

داخــل فلســطين أو خارجهــا ،وتزويدهــم بأهــم التفاصيــل التــي تشــكل محــور اهتمامهــم ،إضافــة إلــى اإلشــارة إلــى

وتحــرص عالقــات المســتثمرين ،كســائر إدارات المجموعــة ،علــى تحقيــق القيمــة مــن خــال توظيــف الجهــود
والمــوارد ،فــي ســبيل تحقيــق رؤيــة المجموعــة المتكاملــة ومواصلــة التقــدم والتميــز ،بمــا يضمــن اســتدامة

قنــوات وعناويــن االتصــال الرســمية للتواصــل مــع عالقــات المســتثمرين فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية.
ً
متكامــا لتحديــث بيانــات المســاهمين ،بمــا
نموذجــا
كمــا اســتحدثت عالقــات المســتثمرين خــال العــام 2016
ً

وجودهــا ،وريادتهــا فــي فلســطين .وتترجــم عالقــات المســتثمرين هــذه الرؤيــة مــن خــال المحافظــة علــى عالقتهــا

يتضمــن المعلومــات األساســية ،والمعلومــات البنكيــة ،ومعلومــات االتصــال .ويهــدف هــذا النمــوذج إلــى جمــع

بالمســاهمين والبيئــة االســتثمارية المحليــة ككل ،وتطويــر أســاليب تنفيــذ األعمــال بمــا يتناســب مــع مصالــح

بيانــات محدثــة لتســهيل آليــة التواصــل مــع المســاهمين خاصــة فــي حــاالت توزيــع دعــوات اجتمــاع الهيئــة العامــة.

المســاهمين ويعــود عليهــم بالمنفعــة .كمــا تُ عنــى عالقــات المســتثمرين فــي تنفيــذ اســتراتيجية المجموعــة وفقـ ًـا

كمــا لــه مــن األثــر الهــام فــي جمــع التفاصيــل البنكيــة الخاصــة بالمســاهمين ليتــم إتمــام عمليــة تحويــل األربــاح

عالقــات المســتثمرين.

األربــاح النقديــة ،لتوفيــر الوقــت والجهــد علــى المســاهمين ،وتوزيــع األربــاح الخاصــة بهــم والمســتحقة عــن كل عــام

لمهامهــا ومجــاالت تأثيرهــا ،مدعومــة بخطــط مدروســة تتــم مراجعتهــا وتطويرهــا سـ ً
ـنويا لتخــدم الهــدف مــن وجــود

ومــن ضمــن المهــام التــي تتوالهــا عالقــات المســتثمرين ،إدارة شــؤون وتنظيــم ســجالت أســهم المســاهمين،

النقديــة إلــى الحســاب المصرفــي الشــخصي الخــاص بــكل مســاهم سـ ً
ـنويا وبطريقــة تلقائيــة بمجــرد البــدء بتوزيــع
للتقليــل مــن أرصــدة األربــاح المســتحقة غيــر المســتلمة ،والتــي بدورهــا تبقــى محفوظــة للدفــع لصالــح المســاهمين
فــور طلبهــا خــال الســنوات القادمــة فــي حــال لــم يتــم اســتالمها أو المطالبــة بهــا خــال العــام ذاتــه الــذي تــم فيــه

ومتابعــة توزيــع نصيــب األســهم مــن األربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا خــال اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي الــذي تعقــده

توزيــع األربــاح.

نظــام آلــي خــاص بغــرض الرجــوع إليهــا عنــد الحاجــة ،كمعلومــات االتصــال التــي تلــزم لتوزيــع دعــوات اجتمــاع الهيئــة

ومــن أجــل تســهيل الحصــول علــى نســخة مــن نمــوذج تحويــل األربــاح النقديــة ،قامــت مجموعــة االتصــاالت

العامــة ،ومعلومــات البنــك الضروريــة إلتمــام حــواالت األربــاح إلــى حســابات المســاهمين الشــخصية.

الفلســطينية بنشــر النمــوذج مــن خــال قســم عالقــات المســتثمرين فــي الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالمجموعــة،

المجموعــة سـ ً
ـنويا .وتقــوم عالقــات المســتثمرين بحفــظ بيانــات المســاهمين الــواردة مــن بورصــة فلســطين فــي

عــاوة علــى ذلــك ،تحافــظ عالقــات المســتثمرين علــى ريــادة المجموعــة فــي البيئــة االســتثمارية فــي فلســطين،

إلــى جانــب تعميمــه علــى شــركات الوســاطة األعضــاء فــي بورصــة فلســطين .ولــم يقتصــر توزيــع النمــوذج عنــد هذا
الحــد ،بــل قامــت المجموعــة بمبــادرة بالتعــاون مــع مراكــز خدمــات المشــتركين التابعــة لــكل مــن االتصــاالت ،وجــوال،

ـاال يحتــذى بــه فــي التزامهــا بمبــادئ الحوكمــة والشــفافية ،من خــال مواكبتها لما يســتجد من تعميمات
باعتبارهــا مثـ ً

ـداء مــن شــهر تشــرين الثانــي مــن العــام  2016بهــدف توفيــر النمــاذج المطبوعــة للمســاهمين مــن أجــل
وحضــارة ابتـ ً

المختصــة فــي إدارة المجموعــة بالتقاريــر الدوريــة وكافــة التعميمــات والمراســات الصــادرة عــن الجهــات الرقابيــة

هــذه المبــادرة مــن خــال إرســال الرســائل عبــر البريــد اإللكترونــي ،والرســائل النصيــة القصيــرة ،والرســائل الصوتيــة

ومراســات صــادرة عــن الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة .وفــي هــذا الخصــوص ،تــزود عالقــات المســتثمرين الجهــات
والتنظيميــة فــي الســوق المالــي للتأكــد مــن تطبيقهــا وااللتــزام بهــا .وكذلــك تقــوم بمتابعــة التزامــات أعضــاء
مجلــس اإلدارة واألعضــاء التنفيذييــن فيمــا يتعلــق بملكيتهــم لســهم بالتــل وتداولهــم لــه ،إضافــة إلــى متابعــة
جميــع األمــور المرتبطــة بشــؤون اإلفصــاح القانونــي ،وغيرهــا مــن مهــام تضــم إدارة كافــة اإلجــراءات المتعلقــة

اســتالمها مــن خــال زيارتهــم لمركــز الخدمــات وتســليمها عنــد االنتهــاء مــن تعبئتهــا .وقــد أعلنــت المجموعــة عــن
المســجلة ،إضافــة إلــى اإلعــان عــن هــذه المبــادرة مــن خــال الصفحــات اإللكترونيــة الخاصة بأبــرز الــوكاالت اإلخبارية
المحليــة.

بانعقــاد اجتماعــات الهيئــة العامــة ،واســتقبال كافــة استفســارات المســاهمين ومعالجتهــا والــرد عليهــا.
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التقارير واإلفصاحات الموجهة للمساهمين

أمــا فيمــا يخــص تعــاون مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية مــع شــركات الوســاطة األعضــاء فــي بورصــة فلســطين،

ً
اهتمامــا
تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية مبــادئ الحوكمــة بشــكل عــام ،وجزئيــة اإلفصــاح بشــكل خــاص

والمباشــرة إلــى مســاهميها مــن خــال الوســطاء الذيــن يتعاملــون معهــم ،وذلــك مــن بــاب حرصهــا علــى إبقــاء

وجهـ ً
ـودا جديــة لتحقيــق الشــفافية .وتســعى المجموعــة مــن خــال عالقــات المســتثمرين إلــى اإلفصــاح بوضــوح

وبشــكل تــام وغيــر مضلــل عــن المعلومــات الخاصــة بعملياتهــا ،بحيــث يتــم تحديــد المعلومــات ذات الصلــة تماشـ ً
ـيا مع
القواعــد واألنظمــة المتعلقــة باإلفصــاح ،لتمكيــن المســاهمين وأصحــاب المصالــح اآلخريــن مــن تقييــم المجموعــة،
وربــط وضعهــا الحالــي بالتوقعــات المســتقبلية الخاصــة بهــا ،وبالتالــي مواصلــة المشــاركة البنــاءة فــي االســتمرار
ـتوف ،وفــي الوقــت المناســب عــن المعلومات من
ٍ
بحيــازة الســهم .ويعــد اإلفصــاح بمصداقيــة ،ودقــة ،وبشــكل مسـ

المســؤوليات المســتمرة لعالقــات المســتثمرين ،وفقـ ًـا ألحــكام القانــون واللوائــح والنظــام األساســي للمجموعــة.

وتقــوم المجموعــة بإعــداد اإلفصاحــات باللغــة العربيــة ،وباللغــة اإلنجليزيــة بشــكل غيــر إلزامــي فــي بعــض
اإلفصاحــات ،مــع التركيــز علــى جوهــر ومضمــون هــذه اإلفصاحــات ،وعلــى الوســيلة التــي يتــم اإلفصــاح بهــا ،بحيــث

ً
جهــودا فــي إبقــاء جســور التواصــل مــع الوســطاء بهــدف إيصــال المعلومــة الصحيحــة
فــإن المجموعــة تبــذل

المســاهمين فــي ضــوء كل مــا يســتجد مــن شــؤون وتطــورات قــد تؤثــر علــى أداء ســهم بالتــل .وفــي هــذا المجــال،
نظمــت المجموعــة خــال العــام  2016اجتماعيــن الســتضافة شــركات الوســاطة فــي مقرهــا الرئيســي .وقــد تنــاول
االجتمــاع األول ،والــذي تــم تنظيمــه فــي شــهر آذار ،أهــم النتائــج الماليــة والتشــغيلية الموحــدة ،عقــب اإلفصــاح
عــن التقريــر الســنوي للعــام  .2015أمــا االجتمــاع الثانــي ،فقــد تــم عقــده خــال شــهر كانــون األول ،فــي ضــوء
تجديــد رخصتــي شــركة االتصــاالت الفلســطينية وشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية .وقــد أعربــت شــركات
الوســاطة ،ممثلــة بإداراتهــا ووســطائها ،فــي كال االجتماعيــن عــن تميــز المجموعــة فــي توصيــل المعلومــة بطريقــة
مباشــرة تمتــاز بالشــفافية والوضــوح ،ممــا ييســر التعامــل مــع المســاهمين ،ويعــزز ثقتهــم بســهم بالتــل ،ويزيــد
مــن إيمانهــم بأســس الحوكمــة الرشــيدة المطبقــة فــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية.

تعتمــد البريــد اإللكترونــي الرســمي لــكل مــن بورصــة فلســطين وهيئــة ســوق رأس المــال الفلســطينية لتحقيــق
إفصــاح كامــل وســريع عــن المعلومــات فــي الوقــت المناســب ،لضمــان المســاواة والوصــول العــادل للمعلومــة
المفصــح عنهــا لكافــة المســاهمين وأصحــاب المصالــح مــن ذوي العالقــة .أمــا من حيــث مواضيع اإلفصاح ،فتشــمل

اإلفصــاح عــن البيانــات الماليــة الربعيــة ،ونصــف الســنوية ،والســنوية األوليــة ،والتقريــر الســنوي وفقـ ًـا لمعاييــر
المحاســبة الدوليــة .كمــا يتضمــن اإلفصــاح جوانــب أخــرى غيــر ماليــة تتعلــق باجتماعــات مجلــس اإلدارة ،وتــداول
المطلعيــن ،باإلضافــة إلــى مختلــف المواضيــع الجوهريــة التــي قــد تكــون ذات قيمــة للمســاهمين فيمــا لــو تــم
اإلفصــاح عنهــا ،والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى ســعر الســهم فــي حــال تــم الكشــف عنهــا.

استراتيجية إدارة عالقات المستثمرين
تتمحــور اســتراتيجية المجموعــة فــي مجــال عالقــات المســتثمرين فــي كونهــا ميــزة تنافســية للمجموعــة ومتطلــب
أساســي باعتبارهــا حلقــة الوصــل بيــن إدارة المجموعــة والمســاهمين ،بحيــث تســعى لتعزيــز وتطويــر التواصــل
مــع المســاهمين الحالييــن والمســتثمرين المحتمليــن ،ومــع الســوق المالــي بصــورة أشــمل لزيــادة الوعــي بســهم
بالتــل ،وتوفيــر المعلومــة الصحيحــة فــي الوقــت المناســب فــي مجال أنشــطة المجموعــة ،ونتائج أعمالهــا ،وخططها
المســتقبلية .كمــا تســعى عالقــات المســتثمرين إلــى كســب ثقــة المســتثمرين مــن خــال نقــل الصــورة الحقيقيــة

أنواع المستثمرين في سهم بالتل
تضــم مجموعــة االتصــاالت شــريحة متنوعــة مــن حملــة ســهم بالتــل ،بحيــث تصنــف إلــى مســاهمين محلييــن،
ومســاهمين أجانــب ممــن يقيمــون خــارج فلســطين وال يحملــون الجنســية الفلســطينية ،بحســب تعريــف بورصــة
فلســطين للمســتثمر األجنبــي .كمــا يصنــف حملــة ســهم بالتــل إلــى أفــراد وشــركات ،والتــي بدورهــا تضــم
الشــركات والمؤسســات الماليــة مثــل البنــوك ،وشــركات التأميــن ،والصناديــق االســتثمارية .ويميــل حملــة ســهم

ً
ً
ســهما يتســم بالقــوة والمتانــة
نظــرا المتالكهــم
بالتــل بشــكل عــام إلــى حيــازة الســهم لفتــرات طويلــة األمــد،

الماليــة ،واســتقرار األربــاح الموزعــة ،ممــا يؤثــر إيجابـ ًـا علــى اتــزان الســوق ككل ،نظـ ً
ـرا ألن ســهم بالتــل يشــكل أعلــى
قيمــة ســوقية فــي بورصــة فلســطين.

المطبقــة فــي المجموعــة مــن حيــث التــزام اإلدارة بقواعــد الحوكمــة الرشــيدة ،ومبــادئ العمــل المثابــر مدعومـ ًـا بخبــرة
ومصداقيــة نحــو االســتمرار لألمــام ،إضافــة إلــى كفايــة المــوارد الماليــة والتشــغيلية التــي تمكــن المجموعــة مــن
المحافظــة علــى األداء ،وتخطــي التحديــات التــي قــد تواجههــا ،ومواصلــة التقــدم .وتتضمــن اســتراتيجية عالقــات

المســتثمرين أيضـ ًـا االلتــزام تجــاه الجهــات الرقابيــة ،مــن حيــث المحافظــة علــى إفصــاح مهنــي وعــادل فيمــا يخــص
مجلــس اإلدارة ،وتــداوالت المطلعيــن ،ومجمــل األمــور الجوهريــة ،بهــدف إدارة الســمعة فــي أوقــات االســتقرار ،و
التعامــل مــع األزمــات فــي حــال حدوثهــا .هــذا إلــى جانــب التعامــل مــع الشــائعات أو أي خــرق للســرية ممــا يســهم
فــي تقليــل درجــة التذبــذب فــي األســعار ،ويزيــد مــن درجــة الثقــة فــي القــرارات اآلنيــة وبعيــدة األجــل ،وبالتالــي
يزيــد مــن انتمــاء المســاهمين للمجموعــة ،ودعمهــم لــإدارة القائمــة عليهــا بحكمــة واتــزان .ومــن ناحيــة أخــرى ،تتطلــع

عالقــات المســتثمرين إلــى تحقيــق تقييــم عــادل لســهم بالتــل ،انطالقـ ًـا مــن فكــرة أن عالقــات المســتثمرين عبــارة
عــن جــزء متكامــل مــن أساســيات تطبيــق الحوكمــة ،األمــر الــذي يرفــع مــن قيمــة المجموعــة ويحافــظ علــى عالقتهــا
االســتراتيجية بمالكيهــا ،وكافــة المتعامليــن معهــا مــن هيئــات ،وجهــات رقابيــة وتنظيميــة ،ووســطاء ،ومحلليــن،

التعاون مع الجهات الرقابية وشركات الوساطة
ً
اهتمامــا لتبقــى فــي طليعــة شــركات القطــاع الفلســطيني مــن حيــث
تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية
االلتــزام بقواعــد الحوكمــة ،والشــفافية ،والنزاهــة الماليــة واإلداريــة ،ولتحافــظ علــى ثقة أصحاب المصالــح والمجتمع
ككل .ومــن هــذا المنطلــق ،فــإن المجموعــة تحــرص علــى التواصــل مــع الجهــات الرقابيــة والتنظيميــة بهــدف تعزيــز
تطبيــق أفضــل الممارســات فــي مجــال عالقــات المســتثمرين مــن طرفهــا ،ممــا يعــود بالقيمــة علــى المســاهمين،
إلــى جانــب المســاهمة فــي رفــع مســتوى االتســاق والجــودة فــي البيئــة االســتثمارية فــي فلســطين  ،وتعزيــز
العالقــات االســتثمارية الدوليــة .وتحقــق المجموعــة هــذه األهــداف مــن خــال االســتمرار فــي تطبيــق أفضــل طــرق
التواصــل ،ومواصلــة تحســين مســتوى التقاريــر واإلفصاحــات التــي تصدرهــا ،باإلضافــة إلــى الحفــاظ علــى هيــكل
متطــور يمتــاز بالكفــاءة لتفاعــل اإلدارة التنفيذيــة مــع متطلبــات الســوق .

98

التقرير السنوي | 2016

وأصحــاب المصالــح اآلخريــن.

العضوية في منظمة عالقات المستثمرين – الشرق األوسط
تــم فــي العــام  2012افتتــاح فــرع جمعيــة عالقــات المســتثمرين  -الشــرق األوســط فــي فلســطين ،بالتنســيق مــن
طــرف بورصــة فلســطين ،فــي إطــار ســعيها لتوفيــر الدعــم والتوجيــه للشــركات المدرجــة فــي البورصــة والســاعية
إلــى تطويــر وتعزيــز أدائهــا بنجــاح فــي مجــال عالقات المســتثمرين .ومنذ ذلك الحين ،ســاهمت مجموعــة االتصاالت

ـوا رئيسـ ً
الفلســطينية باعتبارهــا عضـ ً
ـيا فــي فــرع فلســطين فــي تحســين مســتوى ممارســات عالقــات المســتثمرين،
باتباعهــا أفضــل الممارســات الدوليــة فــي مجــال الحوكمــة ،واإلفصــاح ،والشــفافية ،هــذا باإلضافــة إلــى زيــادة
الوعــي بأهميــة عالقــات المســتثمرين كوظيفــة إداريــة اســتراتيجية.
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وقــد نظــم فــرع فلســطين التابــع لجمعيــة عالقــات المســتثمرين – الشــرق األوســط فــي شــهر أيــار مــن العــام 2016
مؤتمــر عالقــات المســتثمرين برعايــة الشــركات الخمــس األعضــاء فــي الجمعيــة ،بمــا فيهــا مجموعــة االتصــاالت
الفلســطينية .وقــد تمــت اســتضافة مجموعــة مــن الخبــراء والمتحدثيــن مــن المملكــة المتحــدة ،واإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وفلســطين ،بهــدف مناقشــة آخــر المســتجدات التــي تخــص عالقــات المســتثمرين ،وأهــم الممارســات

المتبعــة إقليميـ ًـا وعالميـ ًـا فــي هــذا المجــال.

وتســعى الجمعيــة إلــى تنظيــم المزيــد مــن ورشــات العمــل واســتضافة المؤتمــرات حــول عالقــات المســتثمرين
خــال الســنوات القادمــة بالتعــاون مــع الفــروع األخــرى للجمعيــة ،بهــدف تطويــر مبــادرات عالقــات المســتثمرين فــي
فلســطين ،وباألخــص لتعزيــز تبنــي أفضــل ممارســات عالقــات المســتثمرين بيــن الشــركات المدرجــة فــي البورصــة،
ممــا يزيــد مــن قبــول الشــركات المدرجــة فــي فلســطين لــدى المســتثمرين مــن أنحــاء العالــم ،إضافــة إلــى الســعي
لتطويــر ثقافــة التواصــل المســتمر والمهنــي ضمــن البيئــة االســتثمارية الفلســطينية بشــكل عــام.
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سهم بالتل

نشاط التداول على سهم بالتل

علــى مــدار األعــوام العشــرين الماضيــة ،تميــز ســهم

مؤشرات أداء السهم

وسياســة توزيــع األربــاح ،وشــفافية اإلفصــاح ،ممــا

أداء سهم بالتل بالنسبة للسوق المالي

بالتــل فــي بورصــة فلســطين مــن حيــث أداء الســهم،
أكســبه ثقــة المســتثمرين فــي البورصــة .ويبلــغ

خالل العام 2016

2016

2015

ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺪاول ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻞ

11,765,557

9,121,227

ً
)ﺳﻬﻤﺎ(
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

مجمــوع األســهم المصــدرة  131,625,000ســهم،
ً
ً
ً
واحــدا للســهم.
أردنيــا
دينــارا
وبقيمــة اســمية تعــادل

وقــد أدرج ســهم بالتــل فــي بورصــة فلســطين فــي
العــام  ،1997حيــث بلــغ رأس مــال الشــركة آنــذاك 33
مليــون دينــار أردنــي ،وقــد تــم زيــادة رأس المــال إلــى
 45مليــون دينــار أردنــي فــي العــام  1998ومــن ثــم
فــي العــام  1999قامــت إدارة الشــركة بزيــادة رأس
المــال المصــرح بــه بنســبة  %50وبقيمة اســمية بلغت
دينــار أردنــي واحــد لــكل ســهم ،ممــا أدى إلــى ارتفــاع

87,762,554

71,268,820

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

ً
)ﺳﻬﻤﺎ(
ﻋﺪد اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻞ

11,765,557
اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ

232,817,327
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ %5.1

6,626

4,925

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة )ﺻﻔﻘﺔ(

%8.94

%6.93

ﻣﻌﺪل دوران اﻟﺴﻬﻢ )(%

243

243

ﻋﺪد اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺪاول ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻞ

رأس المــال إلــى  67.5مليــون دينــار أردنــي ،حيــث تــم
تخصيــص هــذه الزيــادة لمســاهمي الشــركة كل حســب

924,530,875

حصتــه مــن رأس المــال فــي ذلــك الحيــن .وقامــت إدارة
الشــركة فــي العاميــن  2005و 2006بتوزيــع أســهم
مجانيــة علــى المســاهمين بنســبة  %50و،%30
ليصــل رأس المــال إلــى  101.25مليــون دينــار أردنــي،
و 131.625مليــون دينــار أردنــي ،بســبب توزيــع أســهم
مجانيــة فــي العاميــن المذكوريــن علــى التوالــي.
وتصنــف بورصــة فلســطين ســهم بالتــل ضمــن
الســوق األولــى تطبيقـ ًـا لنظــام اإلدراج ،بحيــث تضــم
الســوق األولــى  15شــركة مــن أصــل  48شــركة مدرجة

ﻗﻴﻤﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

1,030,350,674

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺮ

%50.25

%48.61

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻞ

87,762,554

8,233

7,893

ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻜﻠﻲ

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ

445,152,369
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ %19.7

ملخص سعر سهم بالتل

فــي البورصــة كمــا فــي نهايــة العــام  .2016ويتــم
التصنيــف بنــاء علــى معاييــر تنســجم مــع التجــارب
اإلقليميــة ومــع الممارســات الفضلــى ،إلــى جانــب
واقــع الشــركات المســاهمة العامــة الفلســطينية

بالذكــر أن الحــد األدنــى لــرأس المــال المكتتــب بــه
الــذي يتيــح للشــركة أن يتــم تصنيفهــا ضمــن الســوق

2016

المدفــوع ،إضافــة إلــى نشــاط تداولهــا .ومــن الجديــر

6,626

2015

ونســبة صافــي حقــوق مســاهميها إلــى رأس مالهــا

5.70

2016

المعاييــر رأس مــال الشــركة ،واألســهم الحــرة فيهــا،

ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻞ

4.94

6.00

أﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺪاول )دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

2015

ونشــاط تداولهــا فــي البورصــة ،وتشــمل هــذه

ﻋﺪد اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﻤﻨﻔﺬة )ﺻﻔﻘﺔ(

5.06

أدﻧﻰ ﺳﻌﺮ ﺗﺪاول )دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ

34,010

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ %19.5

األولــى يبلــغ  5مالييــن دينــار أردنــي ،إضافــة إلــى
2016

2015

2016

102

التقرير السنوي | 2016

2015

ﺳﻌﺮ اﻻﻓﺘﺘﺎح )دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق )دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

2016

كحــد أدنــى مــن رأس المــال.

5.43

5.58

4.98

5.55

5.55

2015

اعتمــاد نســبة األســهم الحــرة فــي الشــركة لتبلــغ %15

5.70

ﺳﻌﺮ اﻹﻏﻼق اﻟﺴﺎﺑﻖ )دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

103

الحوكمة

ملخص العام  | 2016هذه هي مجموعتنا | التقرير اإلداري والمالي | الحوكمة | القوائم المالية الموحدة

المساهمون وحملة األسهم

أسعار اإلغالق نهاية السنوات الخمسة األخيرة

ً
تعــود ملكيــة أســهم بالتــل المصــدرة والبالــغ عددهــا  131,625,000سـ ً
ـاهما كمــا فــي نهايــة
ـهما إلــى  8,233مسـ

)دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

العــام  ،2016بمــا يشــمل األفــراد والمؤسســات .ويشــكل عــدد حملــة ســهم بالتــل مــا نســبته  %7.8مــن إجمالــي

5.55

5.70

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2015

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2014

4.98

5.80

5.15

عــدد المســاهمين فــي الســوق المالــي والحامليــن ألســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق المالــي الفلســطيني.
وتتفــاوت حصــة مســاهمي ســهم بالتــل ،كل حســب رصيــده مــن األســهم أو العــدد الكلــي مــن األســهم التــي

ً
علمــا أن مســاهمين اثنيــن مــن بيــن مجمــوع حملــة ســهم بالتــل تزيــد نســبة ملكيتهــم عــن  %5.0مــن
يملكهــا،
إجمالــي األســهم المصــدرة ،وهمــا :شــركة فلســطين للتنميــة واالســتثمار المحــدودة (باديكــو) والتــي كانــت أحــد

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2016

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2013

ﻛﺎﻧﻮن اﻷول
2012

مؤسســي االتصــاالت الفلســطينية فــي العــام  ،1995وشــركة صنــدوق االســتثمار الفلســطيني .ويجــدر بالذكــر أن
 %48.6مــن أســهم بالتــل هــي أســهم حــرة كمــا فــي نهايــة العــام .2016

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

القيمة السوقية لسهم بالتل

عدد األسهم المملوكة

يتــم احتســاب القيمــة الســوقية اسـ ً
ـتنادا إلــى القيمــة الســوقية اإلجماليــة لكافة األســهم المدرجة ،وهــذا يعتمــد علــى
ســعر إغــاق الســهم كمــا فــي نهايــة الســنة الماليــة ،وعلــى إجمالــي عــدد أســهم الشــركة .وقــد بلغــت القيمــة الســوقية
لســهم بالتــل مــا نســبته  % 27.3مــن إجمالــي القيمــة الســوقية للســوق المالــي الفلســطيني فــي نهايــة العــام
 ،2016لتحافــظ بذلــك علــى النســبة األعلــى مــن بيــن الشــركات المدرجــة األخــرى مــن مختلــف القطاعــات فــي الســوق.

اسم المساهم
شركة فلسطين للتنمية

واالستثمار المحدودة (باديكو)
شركة صندوق االستثمار

القيمة السوقية لسهم بالتل كما بتاريخ 2016/12/31

الفلسطيني

النسبة من رأس المال

كما في

كما في

كما في

كما في

2016/12/31

2015/12/31

2016/12/31

2015/12/31

40,321,343

40,321,343

% 30.6

% 30.6

11,297,941

11,983,125

% 8.6

% 9.1

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻞ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

924,530,875

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ )دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ(

3,390,122,335

عدد األوراق المالية الحرة كما بتاريخ 2016/12/31

اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ %27.3

ﻋﺪد اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺮة

63,988,077

اﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺼﺪرة

131,625,000

نسب مرتبطة بالقيمة السوقية لسهم بالتل كما بتاريخ 2016/12/31

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاول اﻟﺤﺮ %48.6

2016

2015

2016
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2015

8.2

8.8

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪ )(P/E

1.2

1.3

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ )(P/BV
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األرباح الموزعة

أعداد المساهمين حسب فئات األسهم المملوكة كما بتاريخ 2016/12/31
%9.6

789
2,095
1,395
2,638
537
779

أﻗﻞ ﻣﻦ 100

بنــاء علــى انعقــاد اجتمــاع الهيئــة العامــة العــادي التاســع عشــر لالتصــاالت الفلســطينية بتاريــخ  ،2016/03/28أقــرت
الهيئــة العامــة مــن حضــور المســاهمين توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة عــن العــام  2015بلغــت نســبتها

%25.5

499-100

 %45مــن القيمــة االســمية للســهم.

%16.9

999-500

%32.0

وفيمــا يخــص التوزيعــات النقديــة عــن العــام  ،2016وبنــاء علــى اجتمــاع مجلــس إدارة مجموعــة االتصــاالت

4,999-1,000

الفلســطينية الثانــي للعــام  2017والــذي عقــد بتاريــخ  ،2017/02/07فقــد رفــع مجلــس اإلدارة توصيتــه إلــى الهيئــة

%6.5

9,999-5,000

العامــة فــي اجتماعهــا العــادي العشــرين والمنــوي عقــده بتاريــخ  ،2017/04/05حيــث اقتــرح مجلــس اإلدارة توزيــع

%9.5

 10,000ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

أربــاح نقديــة بنســبة  %40مــن رأس مــال الشــركة االســمي.

اجتماع الهيئة التاسع عشر خالل العام 2016

أعداد ونسب أسهم بالتل حسب تصنيف حملة األسهم كما بتاريخ 2016/12/31

أﻓﺮاد أﺟﺎﻧﺐ

9,847,227

أﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ

26,908,330

ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ 59,589,618

2016/02/14

2016/03/28

للتوزيع

%45.3

%7.5



ﻧﺴﺒﺔ
اﻻﺳﻬﻢ

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ 35,279,825

تاريخ إصدار توصية مجلس اإلدارة

تاريخ اتخاذ الهيئة العامة قرار

تاريخ بدء التوزيع النقدي

التوزيع

2016/04/12

%26.8

%20.4

نسب مرتبطة بالسهم*

توزيع االستثمارات المحلية واالجنبية كما بتاريخ 2016/12/31

2016

2015

2014

2013

2012

2016

%0.9

2015

%92.5

اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻜﻞ ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي

2014

ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ 78
ﺷﺮﻛﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ 45

%8.1 %8.0

%7.9

%8.6

%8.7

0.61

0.63

0.65

2013

أﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻴﻴﻦ

7,612

%6.0

0.70

2012

أﻓﺮاد أﺟﺎﻧﺐ

498

%0.6

0.62

ﻧﺼﻴﺐ اﻟﺴﻬﻢ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح )دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

أعداد األسهم حسب الجهة المودع لديها كما بتاريخ 2016/12/31

2016

2015

2014

2013

2012

2016

2015

%12.8

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮﺳﻄﺎء

اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ )دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ(

2014

16,898,084

أﺳﻬﻢ ﺧﺎرج ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮﺳﻄﺎء

131,625,000

0.40

0.45

0.45

0.50

0.45

2013

%87.2

ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺳﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮﺳﻄﺎء

ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﻬﻢ

2012

114,726,916

أﺳﻬﻢ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﻮﺳﻄﺎء

%72.1 %71.7 %69.6 %71.3 %65.8
ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح اﻷﺳﻬﻢ

*التوزيعات النقدية للسهم الواحد عن السنة المالية  2016هي التوزيعات المقترحة من قبل مجلس االدارة.
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مؤشرات السوق الرئيسية

تعديل عينة المؤشر للعام 2017

تكمــن أهميــة المؤشــرات فــي األســواق الماليــة فــي كونهــا تــدل علــى مســتويات أســعار األســهم ،وتســهم فــي
تحديــد االتجــاه العــام لألســعار ،إضافــة إلــى أنهــا تســتخدم لقيــاس التغيــرات التــى تطــرأ علــى أســعار األســهم خــال

ـاء علــى آخــر أســعار إغــاق تتوفــر
فتــرة معينــة مقارنــة مــع فتــرة أخــرى .ويتــم غالبـ ًـا احتســاب األرقــام القياســية بنـ ً
للشــركات حســب الفتــرة الزمنيــة التــي يتــم تحديدهــا ،بحيــث يتــم نشــر هــذه األرقــام بشــكل يومــي .كمــا يتــم إجــراء

تقــوم البورصــة فــي نهايــة كل عــام بإجــراء تقييــم لجميــع الشــركات المتداولــة فــي الســوق واختيــار الشــركات األكثــر
نشـ ً
ـاطا لتضمهــا إلــى عينــة مؤشــر القــدس باالســتناد إلــى محــددات ،أهمهــا عــدد أيــام التــداول ،والقيمــة الســوقية،

يليهــا معــدل دوران الســهم ،وبعــض المعاييــر األخــرى الثانويــة مثــل نســبة األســهم الحــرة ،وحجــم التــداول ،ونــوع
القطــاع الــذي تعمــل بــه الشــركة المدرجــة.

التعديــات الالزمــة الحتســاب هــذه المؤشــرات الســتبعاد أثــر أي تغيــرات ناجمــة عــن عوامــل غيــر التغيــر فــي حركــة

وقــد أعلنــت البورصــة فــي نهايــة العــام  2016عــن تعديــل عينــة الشــركات المكونــة لمؤشــر القــدس للعــام ،2017

أســعار األســهم .وتعتمــد بورصــة فلســطين نوعيــن مــن المؤشــرات ،أولهــا المؤشــرات التــي تقيــس حالــة الســوق

ويأتــي هــذا اإلعــان بعــد قيــام البورصــة بالمراجعــة الســنوية للشــركات الداخلــة فــي معادلــة احتســاب المؤشــر،

بصفــة عامــة ،مثــل مؤشــر القــدس والمؤشــر العــام .أمــا ثانــي المؤشــرات المعتمــدة فــي البورصــة فتتمثــل فــي

حيــث تضــم العينــة الجديــدة  15شــركة مــن أصــل  48شــركة مدرجــة ،وتمثــل العينــة المختــارة  %83.5مــن القيمــة

المؤشــرات القطاعيــة ،التــي تقيــس حالــة الســـوق بالنســـبة لقطــاع أو صناعــة معينــة ،وتضــم كل مــن مؤشــر البنــوك

الســوقية للشــركات المدرجــة .كمــا تــم تعديــل محــددات االختيــار ،بحيــث يجــب أن ال تقــل نســبة أيــام تــداول الشــركة

والخدمــات الماليــة ،والصناعــة ،والتأميــن ،واالســتثمار ،وأخيـ ُ
ـرا مؤشــر الخدمــات الــذي يضــم ســهم بالتــل ضمــن

عــن  %33.3مــن إجمالــي عــدد الجلســات المنعقــدة ،ويجــب أن ال تقــل نســبة القيمــة الســوقية عــن  %1.0مــن

عينــة األســهم المصنفــة فيــه.

إجمالــي القيمــة الســوقية لجميــع الشــركات المدرجــة.

ملخص أداء المؤشرات الرئيسية نهاية العام 2016

أداء سهم بالتل ومؤشر القدس خالل العام 2016

المؤشر
القدس *

التأمين

االستثمار
الخدمات

530.2

532.7

2.6-

% 0.5-

285.2

282.1

3.1

% 1.1

144.4

143.6

0.8

% 0.6

78.2

69.9

8.3

% 11.9

67.1

49.1

18.0

% 36.6

26.3

24.0

2.4

% 9.8

45.0

48.4

3.4-

% 6.9-

6.00

530.16

5.50
5.00

532.73

5.55

540
520
500

4.98

4.50

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﺪس

الصناعة

نهاية 2016

نهاية 2015

نقطة

نسبة
ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻞ دﻳﻨﺎر أردﻧﻲ

العام **

البنوك والخدمات المالية

اإلغالق

اإلغالق السابق

التغير

480

مؤشر القدس
يمثــل مؤشــر القــدس المؤشــر الرئيســي فــي بورصــة فلســطين ،حيــث تــم اعتمــاده فــي العــام  1997كرقــم
قياســي لقيــاس مســتويات أســعار األســهم ،وتحديــد االتجاه العــام  .وتــم فــي حينــه اختيــار عينــة مكونــة مــن عشــر
شــركات مدرجــة موزعــة علــى جميــع القطاعــات االقتصاديــة المعرفــة بالبورصــة ،وقــد اعتمــدت أســعار إغــاق جلســة
تــداول  1997/07/07نقطــة أســاس بحيــث حــددت قيمــة الرقــم األساســي  100نقطــة .ويحتســب مؤشــر القــدس
رياضيـ ًـا علــى أســاس حاصــل قســمة إجمالــي القيمــة الســوقية لألســهم الداخلــة فــي عينــة المؤشــر فــي ذلــك
اليــوم علــى إجمالــي القيمــة الســوقية لألســهم المدرجــة فــي المؤشــر لفتــرة ســابقة كنســبة مئويــة ،وهــذا مــا
يعــرف بالمؤشــر المرجــح بــأوزان القيمــة الســوقية .وحســب هــذه الطريقــة ،فــإن المؤشــر يتأثــر بحركــة األســعار
للشــركات الداخلــة فــي احتســابه دون أن يكــون هنــاك أي أثــر لحجــم التــداول عليــه.

* المؤشر الرئيسي للبورصة ،سنة األساس  1997ورقم األساس 100
** يشمل جميع الشركات المدرجة ،سنة األساس  2003ورقم األساس 100
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة المركز المالي الموحدة
 31كانون األول 2016

إيضاح

الموجودات

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
القوائم المالية الموحدة
 31كانون األول 2016

2016

2015

دينــار أردني
(باآلالف)

دينــار أردني
(باآلالف)

الموجودات غير المتداولة
عقارات وآالت ومعدات
استثمارات عقارية
موجودات غير ملموسة
مشاريع تحت التنفيذ
مخزون المواد
استثمار في شركات حليفة
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية أخرى

4
5
6
7
8
9
10
11

الموجودات المتداولة
بضاعة
ذمم مدينة
موجودات متداولة أخرى
موجودات مالية للمتاجرة
النقد والنقد المعادل

135,775
40,028
235,820
3,577
7,901
36,628
143,758
100,002
703,489

151,650
35,716
26,716
3,039
7,542
42,688
154,306
89,199
510,856

12
13
14
15
16

3,655
90,390
33,984
8,140
181,580
317,749
1,021,238

3,454
78,614
81,247
8,671
63,491
235,477
746,333

17
18
18
18

131,625
32,906
6,756
7,950
()35
()1,083
376,484

131,625
32,906
6,756
7,950
()65
8,219
355,659

554,603

543,050

60,265
62,792
123,057

8,881
38,518
47,399

202,122
30,971
16,228
94,257
343,578
466,635
1,021,238

29,870
24,778
15,320
85,916
155,884
203,283
746,333

مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال المدفوع
احتياطي اجباري
احتياطي اختياري
احتياطي خاص
فروقات ترجمة عمالت أجنبية
احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
أرباح مدورة
مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل
مطلوبات مالية أخرى

10

20
21

المطلوبات المتداولة
22
ذمم دائنة
تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل 23
24
مخصص ضريبة الدخل
25
مطلوبات متداولة أخرى
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى 39
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شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الموحدة

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة الدخل الشامل الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

إيضاح

2016

2015

دينــار أردني
(باآلالف)

دينــار أردني
(باآلالف)

اإليرادات

26

332,395

332,273

تكاليف خدمات االتصاالت

27

()19,603

()21,250

رسوم رخصة

28

()23,367

()23,883

تكاليف أخرى

29

()13,937

()10,844

إيضاح
ربح السنة

2016

2015

دينــار أردني
(باآلالف)

دينــار أردني
(باآلالف)

80,056

83,060

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود سيتم إعادة تصنيفها الى قائمة الدخل في فترات الحقة:

275,488

276,296

صافي خسائر الموجودات المالية المتوفرة للبيع

10

()9,186

()3,129

مصاريف تشغيلية وإدارية

30

()186,416

()187,705

صافي أرباح االستثمارات

حصة المجموعة من بنود الدخل الشامل األخرى لشركات حليفة

10

()116

42

31

4,810

5,050

فروقات ترجمة عمالت أجنبية

30

()31

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

9

()5,497

()4,928

مجموع بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

()9,272

()3,118

()1,195

()1,872

3,842

6,876

صافي الدخل الشامل للسنة

70,784

79,942

91,032

93,717

()10,976

()10,657

80,056

83,060

0.608

0.631

مصاريف تمويل
إيرادات أخرى ،بالصافي

32

ربح السنة قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

24

ربح السنة
الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

33

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى 39
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الرصيد في  31كانون األول 2015

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )19

صافي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد في  1كانون الثاني 2015

الرصيد في  31كانون األول 2016

توزيعات أرباح نقدية (إيضاح )19

صافي الدخل الشامل للسنة

بنود الدخل الشامل األخرى

ربح السنة

الرصيد في  1كانون الثاني 2016

131,625

-

-

-

-

131,625

131,625

-

-

-

دينــار أردني
(باآلالف)

رأس المال
المدفوع

131,625

-

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

6,756

-

-

-

-

6,756

6,756

-

-

-

-

6,756

دينــار أردني
(باآلالف)

اختياري

احتياطيات

7,950

-

-

-

-

7,950

7,950

-

-

-

-

7,950

دينــار أردني
(باآلالف)

خاص

()65

-

()31

()31

-

()34

()35

-

30

30

-

()65

دينــار أردني
(باآلالف)

فروقات
ترجمة
عمالت
أجنبية

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

32,906

-

-

-

-

32,906

32,906

-

-

-

-

32,906

دينــار أردني
(باآلالف)

إجباري

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة
قائمة التدفقات النقدية الموحدة

للسنة المنتهية في  31كانون األول 2016

إيضاح

2016

2015

دينــار أردني
(باآلالف)

دينــار أردني
(باآلالف)

أنشطة التشغيل
ربح السنة قبل ضريبة الدخل

91,032

93,717

تعديالت:
استهالكات وإطفاءات

46,469

44,056

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

7,055

9,119

خسائر تدني موجودات

-

610

صافي أرباح االستثمارات

()4,810

()5,050

حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

5,497

4,928

إيرادات فوائد

()6,585

()6,074

خسائر استبعاد عقارات آالت ومعدات

210

938

مخصص تعويض نهاية الخدمة

7,055

7,984

مصاريف تمويل

1,195

1,872

بنود أخرى غير نقدية

434

()145

147,552

151,955

التغير في رأس المال العامل:
الذمم المدينة

()19,437

()19,308

البضاعة

()201

168

الموجودات المتداولة األخرى

13,741

9,237

الذمم الدائنة

12,727

()15,534

المطلوبات المتداولة األخرى

12,633

12,153

دفعات ضريبة دخل

()9,866

()9,641

دفعات تعويض نهاية الخدمة

()7,596

()5,049

صافي النقد من أنشطة التشغيل

149,553

123,981

صافي موجودات مالية متوفرة للبيع

509

()11,084

أنشطة اإلستثمار
صافي موجودات مالية للمتاجرة

-

170

توزيعات أرباح نقدية مقبوضة

6,603

4,039

قروض ممنوحة

-

()5,052

تسديدات قروض ممنوحة

-

40,145

8,219

-

()3,087

()3,087

-

11,306

()1,083

-

()9,302

()9,302

-

8,219

دينــار أردني
(باآلالف)

احتياطي
موجودات
مالية متوفرة
للبيع

355,659

()59,231

83,060

-

83,060

331,830

376,484

()59,231

80,056

-

80,056

543,050

()59,231

79,942

()3,118

83,060

522,339

554,603

()59,231

70,784

()9,272

دينــار أردني
(باآلالف)

80,056

دينــار أردني
(باآلالف)

أرباح
مدورة

355,659

شراء موجودات غير ملموسة

()7,661

-

شراء استثمارات عقارية

()2,863

()6,872

استبعاد عقارات وآالت ومعدات

535

240

الزيادة في المشاريع تحت التنفيذ والعقارات واآلالت والمعدات ومخزون المواد

()28,069

()26,257

صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

()28,928

()3,490

توزيعات أرباح نقدية مدفوعة

()58,918

()58,786

أنشطة التمويل

مجموع حقوق
الملكية

543,050

إيرادات فوائد مقبوضة

2,018

1,181

تسهيالت ائتمانية

4,435

()9,720

المتحصل من قروض طويلة األجل

70,900

-

تسديدات قروض طويلة األجل

()17,758

()17,719

مصاريف تمويل مدفوعة

()1,195

()1,872

صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

()2,536

()88,097

الزيادة في النقد والنقد المعادل

118,089

32,394

النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة

16

63,491

31,097

181,580

63,491

ً
جزءا من هذه القوائم المالية الموحدة.
تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى 39
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

3 .3ملخص ألهم السياسات المحاسبية

 31كانون األول 2016

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركاتها التابعــة وفقـ ًـا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة كمــا أصدرهــا
مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة.

1 .1الشركة ونشاطها

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا لمبــدأ الكلفــة التاريخيــة باســتثناء الموجــودات الماليــة للمتاجــرة والمتوفــرة

ُســجلت شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة المحــدودة (الشــركة) ،لــدى مراقــب الشــركات فــي مدينــة

للبيــع والمشــتقات الماليــة والتــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة .تــم إعــداد القوائــم الماليــة

نابلــس -فلســطين بتاريــخ  2آب  ،1995وباشــرت أعمالهــا بتاريــخ  1كانــون الثانــي  .1997تعمــل الشــركة بموجــب

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

قانــون االتصــاالت رقــم ( )3لســنة  1996الصــادر عــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،والرخصــة الممنوحــة مــن وزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات .قامــت المجموعــة خــال الفتــرة بتجديــد رخــص شــركة االتصــاالت الفلســطينية

وشــركة االتصــاالت الخلويــة الفلســطينية لمــدة عشــرين عامـ ًـا تبــدأ اعتبـ ً
ـارا مــن تاريــخ  16تشــرين ثانــي  2016وتنتهــي
فــي عــام  ،2036وبمبلــغ  290مليــون دوالر أمريكــي (مــا يعــادل  205.6مليــون دينــار أردنــي).
يتركــز نشــاط الشــركة الرئيســي فــي تقديــم وإدارة وبيــع خدمــات االتصــاالت الســلكية والالســلكية في مناطق الســلطة
الوطنية الفلســطينية.
تــم إقــرار القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة كمــا فــي  31كانــون األول  2016مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة بتاريــخ 7
شــباط .2017

أسس توحيد القوائم المالية
تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي  31كانــون األول  .2016تتحقــق
ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا وفقــط إذا كانــت المجموعــة لديهــا:
− −النفــوذ علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (الحقــوق القائمــة تعطــي الشــركة القــدرة علــى توجيــه نشــاطات
الشــركة المســتثمر فيهــا)
− −عندمــا يكــون للمجموعــة الحــق فــي العوائــد المتغيــرة نتيجــة ســيطرتها علــى الشــركة المســتثمر بها
− −لهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد من خــال نفوذها على هذه الشــركة.

2 .2القوائم المالية الموحدة

بشــكل عــام تعتقــد المجموعــة أنهــا تمتلــك الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر بهــا عنــد امتالكهــا أغلبيــة فــي حقــوق

تشــمل القوائــم الماليــة الموحــدة القوائــم الماليــة لشــركة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها التابعــة (المجموعــة) كمــا

التصويــت .عندمــا تكــون نســبة ملكيــة المجموعــة فــي رأس مــال الشــركة المســتثمر بهــا أقــل مــن األغلبيــة تأخــذ

فــي  31كانــون األول .2016

المجموعــة بعيــن االعتبــار جميــع الحقائــق والظــروف لتقييــم مــا إذا تحققــت الســيطرة علــى الشــركة المســتثمر بهــا
والتــي تشــمل مــا يلــي:

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

رأس المال (دينار أردني)

%

2016

− −االتفاقيــات التعاقديــة مــع المســاهمين اآلخريــن فــي الشــركة المســتثمر بها
− −الحقــوق الناتجــة عــن اتفاقيــات تعاقديــة أخرى
− −حقــوق تصويــت المجموعــة وحقــوق التصويــت المحتملــة.

2016

2015

المكتتب به

المدفوع

شركة اإلتصاالت الخلوية الفلسطينية

100

100

25,000,000

25,000,000

شركة حضارة لإلستثمار التكنولوجي

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم قدرتهــا علــى الســيطرة فــي الشــركة المســتثمر بهــا فــي حــال وجــود حقائــق أو ظــروف

100

100

7,100,000

6,833,750

تــدل علــى تغيــر فــي احــد العناصــر الثــاث إلثبــات الســيطرة المذكــورة أعــاه .يبــدأ توحيــد القوائــم الماليــة للشــركات

الشركة الفلسطينية متعددة الوسائط

100

100

1,000,000

1,000,000

شركة حلول لتكنولوجيا المعلومات

100

100

12,500,000

12,500,000

شركة ريتش لخدمات اإلتصاالت

100

100

1,000,000

1,000,000

شركة آيله لالستشارات والخدمات االستثمارية

100

100

1,000,000

1,000,000

شركة جروسال لالستثمار العقاري

100

100

100,000

100,000

شركة بالفست ش.ش.و

100

100

94,285

94,285

تعمــل شــركات المجموعــة فــي مناطــق الســلطة الفلســطينية ،باســتثناء شــركة آيلــه التــي تــزاول أعمالهــا فــي األردن
وشــركة بالفســت ش.ش.و التــي تــزاول أعمالهــا فــي البحريــن.
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التابعــة عنــد حصــول المجموعــة علــى الســيطرة وينتهــي التوحيــد عنــد فقدانهــا للســيطرة علــى شــركاتها التابعــة .يتــم
إضافــة الموجــودات والمطلوبــات والدخــل والمصاريــف للشــركات التابعــة التــي تــم االســتحواذ عليهــا أو التــي تــم
التخلــص منهــا خــال الســنة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة مــن تاريــخ الحصــول علــى الســيطرة وحتــى تاريــخ فقدانهــا.
يتــم تســجيل أثــر التغيــر فــي نســبة الملكيــة فــي الشــركة التابعــة (دون فقــدان الســيطرة عليهــا) كمعامــات بيــن
المالكيــن.
تــم اســتبعاد كافــة األرصــدة والمعامــات واألربــاح والخســائر غيــر المتحققــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن شــركات
المجموعــة وتوزيعــات األربــاح بالكامــل.
فــي حــال فقــدان المجموعــة الســيطرة علــى الشــركات التابعــة يتــم اســتبعاد الموجــودات (بمــا فيهــا الشــهرة)
والمطلوبــات للشــركة التابعــة والقيمــة الدفتريــة لحقــوق الجهــات غيــر المســيطرة ،ويتــم قيــد الفائــض أو العجــز مــن
االســتبعاد فــي قائمــة الدخــل الموحــدة .يتــم قيــد أي اســتثمار متبقــي بالقيمــة العادلــة.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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التغيرات في السياسات المحاسبية

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

إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة مطابقــة لتلــك التي تم اســتخدامها

توضــح التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( - )1وال تُ غيــر جوهريـ ًـا  -المتطلبــات الماليــة لهــذا المعيــار كمــا

إلعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة الســابقة باســتثناء قيــام المجموعــة بتطبيــق التعديــات التاليــة والنافــذة
المفعــول إبتــداء مــن أول كانــون الثانــي  ،2016لــم تقــم المجموعــة بتطبيــق مبكــر ألي معاييــر صــادرة وغيــر نافــذة
المفعــول .لــم ينتــج عــن تطبيــق هــذه التعديــات أي أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة.

يلــي:
−
−
−
−

−متطلبــات األهميــة النســبية
−إمكانيــة تفصيــل أو تجميــع البنــود فــي القوائــم المالية
−ترتيــب االيضاحات
−عــرض بنــود الدخــل الشــامل األخــرى الناتجــة عن االســتثمارات التــي تتبــع طريقة حقــوق الملكية.

تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ( - )11الترتيبات المشتركة – الحصص في المشاريع المشتركة
تتطلــب التعديــات علــى معيــار التقاريــر الدولــي رقــم ( )11مــن المشــغل تطبيــق معيــار التقاريــر الدولــي رقــم ()3
«اندمــاج االعمــال» عنــد معالجــة االســتحواذ علــى الحصــص فــي العمليــات المشــتركة عندمــا يمثــل النشــاط فــي
العمليــة المشــتركة أعمــال تجاريــة .توضــح هــذه التعديــات ان الحصــص الســابقة فــي المشــاريع المشــتركة ال يتــم
اعــادة قياســها عنــد االســتحواذ علــى حصــص اضافيــة فــي نفــس المشــروع المشــترك عنــد اإلســتمرار بالســيطرة
المشــتركة .باإلضافــة الــى ذلــك يشــمل هــذا المعيــار االســتثناءات لهــذه التعديــات بحيــث ال يتــم تطبيقهــا عندمــا
تكــون االطــراف التــي تتقاســم الســيطرة المشــتركة مملوكــة مــن نفــس الشــركة األم.
تطبــق التعديــات علــى كل مــن االســتحواذ االولــي فــي العمليــات المشــتركة واالســتحواذ علــى الحصــص االضافيــة
فــي نفــس العمليــات المشــتركة.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )16ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( :)38توضيــح االســاليب المقبولــة
الحتســاب االســتهالكات واإلطفاءات
توضــح التعديــات فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )16ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )38ان االيــرادات تعكــس
ـدال مــن المنافــع االقتصاديــة
المنفعــة االقتصاديــة المتحصلــة مــن االعمــال التجاريــة (التــي يكــون االصــل جــزء منهــا) بـ ً

التــي اســتهلكت مــن خــال اســتخدام ذلــك االصــل .نتيجــة لذلــك ،ال يجــوز اســتهالك الممتلــكات واآلالت والمعــدات
باســتخدام أســاس مبنــي علــى اإليــرادات .ويمكــن اســتخدام اســاس مبنــي علــى اإليــرادات فقــط فــي ظــروف محــددة
الســتهالك الموجــودات غيــر الملموســة.

تعديــات علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )10ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( – )28البيــع أو المســاهمة
بموجــودات بيــن المســتثمر والشــركة الحليفــة أو المشــاريع المشــتركة
تعــرض هــذه التعديــات األمــور التــي قــد تنتــج مــن أثــر تطبيــق اإلســتثناء مــن متطلبــات التوحيــد للمنشــآت التــي
ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة االســتثمارية وتوضــح االمــور التاليــة:
− −ينطبــق اإلســتثناء مــن متطلبــات التوحيــد علــى الشــركة االم التابعــة لمنشــأة اســتثمارية ،عندمــا تقــوم
المنشــأة االســتثمارية بقيــاس وتقييــم جميــع اســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة علــى أســاس القيمــة
العادلــة.
− −يتــم توحيــد القوائــم الماليــة للشــركة التابعــة التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة االســتثمارية وتقــوم
بتقديــم خدمــات للمنشــأة االســتثمارية ،بينمــا يتــم قيــاس وتقييــم جميــع االســتثمارات األخــرى فــي
الشــركات التابعــة علــى أســاس القيمــة العادلــة.
− −تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة مــن قبــل المنشــآت التــي ال ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة االســتثمارية
والتــي تملــك حصــة فــي شــركة حليفــة أو مشــاريع مشــتركة والتــي ينطبــق عليهــا تعريــف المنشــأة
االســتثمارية :تســمح التعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )28االســتثمارات فــي الشــركات
الحليفــة والمشــاريع المشــتركة – للمســتثمر (الــذي يمتلــك حصــة فــي شــركة حليفــة او مشــروع مشــترك)
عنــد اتبــاع طريقــة حقــوق الملكيــة باإلبقــاء علــى الطريقــة المتبعــة مــن قبــل المنشــآت االســتثمارية الحليفــة
أو المشــاريع المشــتركة عنــد قيامهــا بقيــاس وتقييــم اســتثماراتها فــي الشــركات التابعــة علــى أســاس
القيمــة العادلــة.
لــم ينتــج عــن تطبيــق هــذه التعديــات والتفســيرات أثــر جوهــري علــى المركــز المالــي أو األداء المالــي أو اإليضاحــات
للمجموعــة.

تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )27ومعيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( :)1طريقــة حقــوق الملكيــة

المعايير غير نافذة المفعول

فــي القوائــم الماليــة المنفصلــة

أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بعــض المعاييــر والتــي ال تــزال غيــر نافــذة المفعــول ولــم يتــم تطبيقهــا

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة خــال شــهر آب  2014بتعديــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (( )27القوائــم

بعــد مــن قبــل المجموعــة .إن المعاييــر التاليــة هــي التــي تتوقــع إدارة المجموعــة بــأن يكــون لتطبيقهــا ،عنــد ســريان

الماليــة المنفصلــة) والــذي أتــاح للمنشــآت خيــار اتبــاع طريقــة حقــوق الملكيــة فــي محاســبة االســتثمارات فــي الشــركات
التابعــة والحليفــة والشــركات تحــت الســيطرة المشــتركة كمــا هــو موضــح فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( .)28كمــا

مفعولهــا ،أثــر علــى المركــز أو األداء المالــي أو حــول افصاحــات القوائــم الماليــة الموحــدة للمجموعــة .ســيتم تطبيــق
هــذه المعاييــر عندمــا تصبــح نافــدة المفعــول.

تــم اجــراء تعديــل آخــر علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )1والــذي يســمح للمنشــآت التــي تتبــع طريقــة حقــوق
الملكيــة مــن تطبيــق االســتثناء الــوارد فــي معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )1والخــاص بعمليــات االندمــاج قبــل
تاريــخ التملــك.

معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )9االدوات المالية
قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (« )9االدوات الماليــة» بكامــل
مراحلــه خــال تمــوز  ،2014ويبيــن هــذا المعيــار المعالجــة المحاســبية لتصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة وااللتزامات
الماليــة وبعــض العقــود لبيــع أو شــراء االدوات غيــر الماليــة .وقــد تــم إصــدار هــذا المعيــار الســتبدال معيــار المحاســبة
الدولــي رقــم (« )39تصنيــف وقيــاس االدوات الماليــة» .ســيصبح هــذا المعيــار نافــذ المفعــول للســنوات الماليــة التــي
تبــدأ فــي  1كانــون الثانــي  2018والــذي ســيكون لــه أثــر علــى تصنيــف وقيــاس الموجــودات الماليــة.
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معيار التقارير المالية الدولي رقم ( )15االيرادات من العقود مع العمالء

األسس والتقديرات

يحــدد معيــار رقــم ( )15المعالجــة المحاســبية لــكل انــواع االيــرادات الناشــئة مــن العقــود مــع العمــاء ،وينطبــق هــذا

إن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وفقـ ًـا لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة يتطلــب اســتخدام عــدة تقديــرات وافتراضــات

المعيــار علــى جميــع المنشــآت التــي تدخــل فــي عقــود لتوريــد الســلع والخدمــات للعمــاء باســتثناء العقــود الخاضعــة
لمعاييــر اخــرى مثــل معيــار المحاســبة الدولــي رقــم ( )17االيجــارات.

محاســبية تؤثــر علــى مبالــغ اإليــرادات والمصاريــف والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات فــي القوائــم الماليــة.
ً
نظــرا الســتخدام هــذه التقديــرات واإلفتراضــات ،قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن التقديــرات ،وقــد يســتدعي ذلــك
تعديــل القيــم الدفتريــة للموجــودات أو المطلوبــات فــي المســتقبل.

بدال من المعايير والتفسيرات التالية:
يحل هذا المعيار ً
−
−
−
−
−
−

−معيار المحاسبة الدولي رقم ( )11عقود االنشاء
−معيار المحاسبة الدولي رقم ( )18االيراد
−تفسير لجنة معايير التقارير ( )13برامج والء العمالء
−تفسير لجنة معايير التقارير ( )15اتفاقيات انشاء العقارات
−تفسير لجنة معايير التقارير ( )18عمليات نقل االصول من العمالء
−التفسير ( )31االيراد – عمليات المقايضة التي تنطوي على خدمات اعالنية.

يجب تطبيق المعيار للفترات التي تبدأ في أو بعد  1كانون الثاني  2018مع السماح بالتطبيق المبكر.
معيار التقارير المالية الدولية ( )16عقود اإليجار

تشمل اإليضاحات األخرى والتي تبين مدى تعرض المجموعة للمخاطر اإليضاحات التالية:
− −أهداف وسياسات إدارة المخاطر (إيضاح )37
− −إدارة رأس المال (إيضاح )37
فيما يلي تفاصيل اإلجتهادات الجوهرية التي قامت بها المجموعة:
القيمة العادلة لألدوات المالية
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي والتــي ال يمكــن
الحصــول علــى قيمتهــا العادلــة مــن أســواق ماليــة نشــطة ،مــن خــال طــرق مناســبة للتقييــم تشــمل التدفقــات النقديــة
المتوقعــة المخصومــة .يتــم الحصــول علــى مدخــات التقييــم مــن خــال أســواق يمكــن مالحظتهــا إن أمكــن ،وحيــن ال
يكــون مــن المناســب اإلعتمــاد علــى هــذه المدخــات يتــم اعتمــاد درجــة مــن التقديــرات واإلفتراضــات لتحديــد القيمــة

قــام مجلــس معاييــر المحاســبة الدولــي بإصــدار معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم (« )16عقــود االيجــار» خــال كانــون

العادلــة .تشــمل هــذه اإلفتراضــات عوامــل تخــص المدخــات التــي يتــم اإلعتمــاد عليهــا فــي تحديــد القيمــة العادلــة

الثانــي  2016الــذي يحــدد مبــادئ االعتــراف والقيــاس والعــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجــار.

كمخاطــر الســيولة ومخاطــر االئتمــان والتقلبــات األخــرى .قــد تؤثــر التغيــرات فــي اإلفتراضــات علــى مبالــغ القيمــة

تشــابه متطلبــات معيــار التقاريــر الماليــة الدولــي رقــم ( )16بشــكل جوهــري المتطلبــات المحاســبية للمؤجــر فــي معيــار

ً
ووفقــا لذلــك ،يســتمر المؤجــر فــي تصنيــف عقــود االيجــار علــى انهــا عقــود ايجــار
المحاســبة الدولــي رقــم (،)17
تشــغيلية او عقــود ايجــار تمويليــة ،بحيــث يقــوم بمعالجــة هذيــن النوعيــن مــن العقــود بشــكل مختلــف.
يتطلــب معيــار التقاريــر المالــي الدوليــة رقــم ( )16مــن المســتأجر ان يقــوم باالعتــراف بالموجــودات والمطلوبــات لجميــع
عقــود االيجــار التــي تزيــد مدتهــا عــن  12شــهر ،اال اذا كان االصــل ذو قيمــة منخفضــة ويتطلــب مــن المســتأجر االعتــراف

العادلــة للموجــودات الماليــة الظاهــرة فــي القوائــم الماليــة.
إيرادات وتكاليف الربط البيني
تســتخدم إدارة المجموعــة تقديــرات معينــة لتحديــد مبالــغ إيــرادات وتكاليــف الربــط البينــي والذمــم المدينــة والدائنــة
المتعلقــة بهــا.

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

مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

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

تقــدم المجموعــة خدماتهــا لقاعــدة كبيــرة مــن العمــاء ضمــن شــروط تســهيالت معينــة .تســتخدم إدارة المجموعــة
بنــاء علــى الخبــرات الســابقة ،لتحديــد مبالــغ الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا.
تقديــرات معينــة،
ً
تدني الشهرة
يعتمــد تحديــد تدنــي قيمــة الشــهرة علــى تقديــر «القيمــة فــي اإلســتخدام» للوحــدات المنتجــة للنقــد والتــي تــم
توزيــع الشــهرة عليهــا .يتطلــب ذلــك تقديــر التدفقــات النقديــة المســتقبلية مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد واختيــار نِســب
الخصــم الحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة المســتقبلية.
األعمار اإلنتاجية لألصول الملموسة وغير الملموسة
تقــوم إدارة المجموعــة بإعــادة تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لألصــول الملموســة وغيــر الملموســة وتقــوم بتعديلهــا ،إن لــزم
األمــر ،فــي نهايــة كل ســنة ماليــة.
مخصص ضريبة الدخل
تســتخدم إدارة المجموعــة تقديــرات معينــة لتحديــد مبلــغ مخصــص ضريبــة الدخــل .تعتقــد إدارة المجموعــة بــأن هــذه
التقديــرات واإلفتراضــات معقولــة.
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أهم السياسات المحاسبية:

ضريبة الدخل
ً
ً
وفقــا للوائــح
وفقــا لقانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني ،أو
تقــوم المجموعــة باقتطــاع مخصــص لضريبــة الدخــل

تحقق اإليرادات
يتــم إثبــات اإليــرادات عندمــا يصبــح مــن المرجــح تدفــق المنافــع االقتصاديــة علــى المجموعــة وتوفــر إمكانيــة قيــاس
مبالــغ اإليــرادات بموثوقيــة ،بغــض النظــر عــن تاريــخ اســتالم الدفعــات .يقــاس اإليــراد بالقيمــة العادلــة للعائــد المســتلم
ـتقبال بعــد تنزيــل الخصومــات .كذلــك يجــب توفــر الشــروط الخاصــة التاليــة قبــل إثبــات
أو الــذي ســيتم اســتالمه مسـ
ً

اإليــرادات التاليــة:
إيرادات الخدمات

ـا ضريبيـ ًـا ،ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم
الضريبيــة نافــذة المفعــول فــي البلــد الــذي تعمــل فيــه المنشــأة وتحقــق دخـ ً

( )12والــذي يقتضــي االعتــراف بالفروقــات الزمنيــة المؤقتــة ،كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة ،مــا بيــن األســاس الضريبــي

للموجــودات والمطلوبــات وقيمتهــا الدفتريــة ألغــراض إعــداد التقاريــر الماليــة كضرائــب مؤجلــة.
ـاء علــى الربــح الضريبــي للمجموعــة .قــد
يمثــل مصــروف ضريبــة الدخــل الضريبــة المســتحقة والتــي تــم احتســابها بنـ ً
يختلــف الربــح الضريبــي عــن الربــح المحاســبي الظاهــر فــي القوائــم الماليــة بســبب إدراج إيــرادات غيــر خاضعــة لضريبــة

الدخــل أو مصاريــف ال يمكــن تنزيلهــا مــن ضريبــة الدخــل .إن مثــل هــذه اإليــرادات  /المصاريــف قــد تكــون خاضعــة/
يمكــن تنزيلهــا فــي الســنوات الالحقــة.

 .أتتحقــق إيــرادات خدمــات الهاتــف الســلكي والهاتــف الالســلكي والخدمــات الرقميــة عندمــا يصبــح مــن الممكــن
تقديــر العائــد مــن الخدمــات المقدمــة بشــكل موثــوق ،مــن خــال الرجــوع إلــى نســبة اكتمــال الخدمــات المقدمــة.
 .بتتحقــق إيــرادات خدمــات اإلعــام عندمــا يصبــح مــن الممكــن تقديــر العائــد مــن الخدمــات المقدمــة بشــكل موثــوق،
بالرجــوع إلــى نســبة اكتمــال الخدمــات المقدمــة وفقـ ًـا لتقاريــر اإلنجــاز.

بنــاء علــى عــدد
 .جيتــم قيــد مبيعــات بطاقــات الدفــع المســبق كإيــرادات مؤجلــة ويتــم تحققهــا عنــد االســتخدام
ً
الوحــدات المســتخدمة مــن تلــك البطاقــات.

إيرادات مبيعات البضائع

تصنيف الموجودات والمطلوبات المتداولة وغير المتداولة
تقــوم المجموعــة بعــرض الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي بنـ ً
ـاءا علــى تصنيفهــا كمتداولــة أو غيــر
متداولــة .تكــون الموجــودات متداولــة فــي الحــاالت التاليــة:
−
−
−
−

تتحقــق إيــرادات مبيعــات أجهــزة الهواتــف الخلويــة ومســتلزماتها ،واألدوات الكهربائيــة األخــرى عنــد انتقــال المخاطــر
الهامــة ومنافــع الملكيــة للمشــتري.
إيرادات الفوائد
ـاء علــى المعــدل المســتخدم لخصــم
يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد عنــد تحققهــا باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي ،بنـ ً
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة خــال العمــر اإلنتاجــي المتوقــع للموجــود المالــي نســبة إلــى صافــي
قيمتــه الدفتريــة.
إيرادات أرباح األسهم
يتم إثبات إيرادات أرباح األسهم عند نشوء الحق الستالمها.

−من المتوقع أن تتحقق أو أن يكون الهدف منها بيعها أو استهالكها في دورة التشغيل العادية
−محتفظ بها لغرض المتاجرة
ً
شهرا بعد تاريخ القوائم المالية
−من المتوقع أن تتحقق خالل فترة اثني عشرة
−النقد والنقد المعادل باستثناء النقد مقيد السحب أو المستخدم لتسديد مطلوبات تستحق خالل فترة تتجاوز
ً
شهرا بعد تاريخ القوائم المالية
اثني عشر

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
تكون المطلوبات متداولة في الحاالت التالية:
−
−
−
−

−من المتوقع تسديدها ضمن دورة التشغيل العادية
−محتفظ بها لغرض المتاجرة
ً
−مستحقة الدفع ضمن فترة اثني عشر شهرا بعد تاريخ القوائم المالية
ً
شهرا على األقل بعد تاريخ القوائم
−ال يوجد قيود أو شروط لتأجيل تسديد المطلوبات لفترة تتجاوز اثني عشر
المالية

يتم تصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.
يتم تصنيف الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة كموجودات ومطلوبات غير متداولة.

تحقق المصاريف
ً
وفقا لمبدأ االستحقاق.
يتم قيد المصاريف عند حدوثها

قياس القيمة العادلة
تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة العادلــة لمعظــم األدوات الماليــة ويتــم اإلفصــاح عــن بعــض الموجــودات غيــر الماليــة

مصاريف التمويل
تتــم رســملة مصاريــف التمويــل ذات العالقــة المباشــرة بشــراء أو إنشــاء أو إنتــاج أصــول تحتــاج لفتــرة زمنيــة لتصبــح
جاهــزة لالســتعمال أو البيــع كجــزء مــن تكلفــة هــذه األصــول .يتــم قيــد جميــع مصاريــف التمويــل األخــرى كمصاريــف عنــد
حدوثهــا .تتكــون مصاريــف التمويــل مــن الفوائــد والتكاليــف األخــرى التــي تتكبدهــا المجموعــة للحصــول علــى التمويــل.
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كاالســتثمارات العقاريــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة .تقــوم المجموعــة أيضـ ًـا باإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة لــأدوات

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

−اإلفصاح عن آليات التقييم والتقديرات والفرضيات الجوهرية (إيضاح  3و)6
−التسلسل المستخدم لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة ألدواتها المالية (إيضاح )38
−استثمارات عقارية (إيضاح )5
−الموجودات المالية (إيضاح  10و)15
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القيمــة العادلــة هــي المقابــل المالــي لبيــع أصــل أو ســداد التــزام وذلــك مــن خــال عمليــة منظمــة بيــن المشــاركين فــي

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

الســوق فــي تاريــخ القيــاس .يعتمــد قيــاس القيمــة العادلــة علــى فرضيــة بيــع األصــول او ســداد االلتزامــات إمــا فــي:

العمر اإلنتاجي

− −سوق رئيسي لألصل أو االلتزام.
− −أو في حال غياب السوق الرئيسي ،في سوق أكثر مالءمة للموجودات والمطلوبات.
يجب أن يكون للمجموعة القدرة على الوصول للسوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة.
عنــد قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يؤخــذ فــي االعتبــار قــدرة المشــاركين فــي الســوق علــى توليــد
منافــع اقتصاديــة مــن خــال االســتخدام األمثــل لهــذه الموجــودات أو عــن طريــق بيعهــا إلــى مشــاركين آخريــن فــي

(سنوات)
مباني وإنشاءات وتحسينات مأجور

20-10

شبكة اإلتصاالت السلكية

16-7

شبكة اإلتصاالت الالسلكية

10

أجهزة وبرامج الحاسب اآللي

7-4

أجهزة وأثاث مكتبي

7-4

سيارات

7-4

الســوق الذيــن بدورهــم سيســتخدمون هــذه الموجــودات بالشــكل األمثــل.

آليات ومعدات ثقيلة

تســتخدم المجموعــة أســاليب التقييــم المناســبة حســب الظــروف التــي توفــر معلومــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة،

معدات أخرى

وذلــك مــن خــال زيــادة اســتخدام معطيــات ذات صلــة يمكــن مالحظتهــا والتقليــل مــن اســتخدام المعطيــات التــي ال
يمكــن مالحظتهــا.
يتــم تصنيــف جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس ،أو يتــم اإلفصــاح عــن قيمتهــا العادلــة ضمــن هــرم القيمــة
العادلــة كمــا هــو موضــح أدنــاه:
ً
تماما في أسواق مالية نشطة.
المستوى االول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة

7
10-4

يتــم شــطب أي بنــد مــن العقــارات واآلالت والمعــدات وأي أجــزاء جوهريــة منهــا عنــد التخلــص منهــا أو عنــد عــدم وجــود
منفعــة إقتصاديــة متوقعــة مــن اســتخدام األصــل أو التخلــص منــه .يتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن شــطب
األصــل ،والــذي يمثــل الفــرق بيــن العائــد مــن التخلــص وصافــي القيمــة الدفتريــة لألصــل ،فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة لألصــول واألعمــار اإلنتاجيــة وطــرق اإلســتهالك فــي كل ســنة ماليــة ويتــم تعديلهــا فــي
الســنوات الالحقــة إن لــزم األمــر.

المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.
لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكور أعاله خالل العامين  2016و.2015

توحيد األعمال وشهرة الشراء

يتــم تكليــف مخمنيــن خارجييــن معتمديــن لتقييــم الموجــودات الجوهريــة مثــل االســتثمارات العقاريــة .بعــد النقــاش مــع

يتــم قيــد عمليــات توحيــد األعمــال بإســتخدام طريقــة اإلســتحواذ .تمثــل كلفــة اإلســتحواذ مجمــوع القيمــة العادلــة

هــؤالء المخمنيــن الخارجييــن ،تقــوم المجموعــة باختيــار األســاليب والمدخــات والتــي ستســتخدم للتقييــم فــي كل حالة.

للمقابــل المالــي المدفــوع بتاريــخ اإلســتحواذ وقيمــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركات المســتحوذ عليهــا.

لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة ،قامــت المجموعــة بتحديــد أصنــاف مــن الموجــودات والمطلوبــات وفقــا لطبيعــة

عنــد أي توحيــد لألعمــال تقــوم المجموعــة بتقييــم حصــة حقــوق الجهــات غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا

وخصائــص ومخاطــر ومســتوى القيمــة العادلــة لهــذه الموجــودات والمطلوبــات.

بالقيمــة العادلــة أو بنســبة حصــة الجهــات غيــر المســيطرة إلــى صافــي موجــودات الشــركة المســتحوذ عليهــا .يتــم
اإلعتــراف بمصاريــف اإلســتحواذ ضمــن المصاريــف اإلداريــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
تقــوم المجموعــة عنــد االســتحواذ بتقديــر وتصنيــف الموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة المســتحوذ عليهــا وفقـ ًـا

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

للشــروط التعاقديــة والظــروف االقتصاديــة بتاريــخ االســتحواذ.
فــي حــال توحيــد األعمــال نتيجــة اإلســتحواذ التدريجــي ،يتــم قيــاس اإلســتثمار المصنــف سـ ً
ـابقا للشــركة المســتحوذ
عليهــا بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ اإلســتحواذ .يتــم قيــد الفــرق بيــن القيمــة العادلــة والقيمــة الدفتريــة المصنــف سـ ً
ـابقا

فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم إثبــات الشــهرة الناتجــة عــن شــراء الشــركات التابعــة بالكلفــة والتــي تمثــل الزيــادة فــي المقابــل المالــي الــذي
تــم تحويلــه والمبلــغ الــذي تــم قيــده لحقــوق الجهــات غيــر المســيطرة عــن حصــة المجموعــة فــي صافــي الموجــودات

عقارات وآالت ومعدات
تظهــر العقــارات واآلالت والمعــدات بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلســتهالك المتراكــم وخســائر التدنــي المتراكمــة ،إن وجــدت.
تشــمل كلفــة العقــارات واآلالت والمعــدات الكلفــة المتكبــدة إلســتبدال أي مــن مكونــات الممتلــكات والمعــدات
ومصاريــف التمويــل للمشــاريع اإلنشــائية طويلــة األجــل إذا تحققــت شــروط االعتــراف .يتــم إثبــات جميــع النفقــات
األخــرى فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد تحققهــا .ال يتــم اســتهالك األراضــي.

والمطلوبــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن الشــركة التابعــة .إذا كان المقابــل المالــي أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي
الموجــودات للشــركة التابعــة ،يتــم تســجيل الفــرق كربــح أو خســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
ً
تــدن متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة.
الحقــا لإلثبــات المبدئــي ،يتــم إثبــات الشــهرة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر
ٍ
لغــرض إجــراء دراســة حــول وجــود تدنــي فــي القيمــة الدفتريــة للشــهرة ،يتــم توزيــع قيمــة الشــهرة بتاريــخ الشــراء علــى
الوحــدات ،أو مجموعــة الوحــدات المنتجــة للنقــد ،والمتوقــع أن تســتفيد مــن عمليــة توحيــد األعمــال ،بغــض النظــر عــن
كــون الموجــودات والمطلوبــات األخــرى للشــركة المســتحوذ عليهــا قــد تــم توزيعهــا علــى هــذه الوحــدات أم ال.
عنــد اســتبعاد أحــد األنشــطة التشــغيلية ضمــن وحــدة منتجــة للنقــد ،يتــم اعتبــار الشــهرة المرتبطــة بالنشــاط التشــغيلي
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المســتبعد كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة لذلــك النشــاط لتحديــد مبلــغ الربــح أو الخســارة .يتــم تحديــد مبلــغ الشــهرة
ً
وفقــا لنســبة القيمــة الدفتريــة للنشــاط المســتبعد إلــى صافــي القيمــة المتبقيــة مــن الوحــدة المنتجــة
المســتبعد

للنقــد.

مخزون المواد والبضاعة
يتــم إظهــار مخــزون المــواد بالكلفــة بينمــا يتــم إظهــار البضاعــة بالكلفــة باســتخدام طريقــة المتوســط المرجــح ،أو القيمــة
المتوقــع تحقيقهــا أيهمــا أقــل .تمثــل الكلفــة كافــة النفقــات التــي تتكبدهــا المجموعــة مــن أجــل إيصــال المــواد إلــى
حالتهــا وموقعهــا لتكــون جاهــزة لالســتخدام.

الموجودات غير الملموسة
مبدئيـ ًـا ،يتــم قيــد الموجــودات غيــر الملموســة ،التــي تــم الحصــول عليهــا بشــكل منفصــل بالكلفــة .إن كلفــة الموجودات

غيــر الملموســة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــال توحيــد األعمــال هــي قيمتهــا العادلــة فــي ذلــك التاريــخ .الحقـ ًـا
ـدن
لإلثبــات المبدئــي ،يتــم إظهــار الموجــودات غيــر الملموســة بالكلفــة بعــد تنزيــل اإلطفــاء المتراكــم وأيــة خســائر تـ ٍ
متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة.
يتم تصنيف العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة بكونه لفترة محددة أو غير محددة.
ـدن فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة غيــر
يتــم إجــراء دراســة لوجــود تـ ٍ
محــددة ،بشــكل ســنوي ،كمــا أنــه ال يتــم إطفــاء هــذه الموجــودات غير الملموســة .تتــم مراجعة تصنيف هــذه الموجودات

سـ ً
ـنويا لتحديــد مــا إذا كان ســبب التصنيــف اليــزال قائمـ ًـا ،فــي حالــة الحاجــة إلــى إعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات غيــر
ـاء علــى أســاس تقديــري،
المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة الــى موجــودات ملموســة لفتــرة محــددة فيتــم ذلــك بنـ ً

وبأثــر مســتقبلي.

يتــم تســجيل األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن اســتبعاد الموجــودات غيــر الملموســة والتــي تمثــل الفــرق بيــن العائــد مــن
التخلــص مــن األصــل والقيمــة الدفتريــة لألصــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة حســب العمــر اإلنتاجــي المتوقــع ،ويتــم
دراســة تدنــي قيمتهــا الدفتريــة عنــد وجــود مؤشــرات تــدل علــى ذلــك .يتــم مراجعــة فتــرة اإلطفــاء وطريقــة احتســابه
للموجــودات غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة مــرة علــى األقــل فــي نهايــة الســنة الماليــة .يتــم
قيــد مصــروف إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة المقــدر عمرهــا الزمنــي بفتــرة محــددة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ـدن فــي القيمــة الدفتريــة لمخــزون المــواد عنــد وجــود أدلــة تشــير إلــى عــدم إمكانيــة اســترداد القيمــة
يتــم إجــراء دراســة تـ ٍ

الدفتريــة لهــا .فــي حــال وجــود مثــل هــذه المؤشــرات ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لمخــزون المــواد للقيمــة المتوقــع
استردادها.

االستثمار في شركات حليفة
يتــم قيــد اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .الشــركة الحليفــة هــي تلــك التــي يكــون
ـوذا مؤثـ ً
للمجموعــة نفـ ً
ـرا عليهــا .وهــو القــدرة علــى المشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية

للشــركة المســتثمر بهــا وليــس التحكــم بهــذه السياســات.
عنــد االســتحواذ التدريجــي للشــركات الحليفــة ،يتــم قيــاس الحصــة المملوكــة للمجموعــة بتاريــخ اســتحواذ المجموعــة
علــى نفــوذ مؤثــر فــي الشــركة الحليفــة بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد أيــة فروقــات ناتجــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
وفقـ ًـا لطريقــة حقــوق الملكيــة ،يظهــر اإلســتثمار فــي الشــركات الحليفــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة بالكلفــة،
مضافـ ًـا إليــه التغيــرات الالحقــة فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركات الحليفــة .يتــم قيــد الشــهرة

الناتجــة عــن شــراء الشــركات الحليفــة كجــزء مــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمارات فيهــا ،حيــث ال يتــم إطفــاء هــذه الشــهرة
أو دراســة التدنــي فــي قيمتهــا بشــكل منفصــل.
يتــم اظهــار حصــة المجموعــة مــن صافــي نتائــج أعمــال الشــركات الحليفــة بعــد الضريبــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة
وقائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة .يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامــات بيــن المجموعــة والشــركة
الحليفــة وفقــا لنســبة ملكيــة المجموعــة فــي الشــركة الحليفــة.

تكلفة الخطوط والرخصة:

إن الســنة الماليــة للشــركات الحليفــة هــي ذات الســنة الماليــة للمجموعــة .عنــد الضــرورة تقــوم المجموعــة بإجــراء

ً
عامــا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت ويتــم قيــد مصــروف
يتــم إطفــاء تكلفــة الخطــوط والرخصــة علــى مــدى 20

تعديــات لتتوافــق السياســات المتبعــة فــي الشــركات الحليفــة مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة.

اإلطفــاء فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

ـدن إضافيــة علــى
الحقـ ًـا إلســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة تقــرر المجموعــة مــا إذا كان هنــاك ضــرورة لقيــد خســائر تـ ٍ

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

اســتثماراتها فــي الشــركات الحليفــة .تقــوم المجموعــة فــي تاريــخ القوائــم الماليــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك وجــود
ـدن فــي قيمــة اإلســتثمارات فــي الشــركات الحليفــة .فــي حــال وجــود هــذه األدلــة ،تقــوم
ألدلــة موضوعيــة تشــير إلــى تـ ٍ
المجموعــة بإحتســاب قيمــة التدنــي والتــي تمثــل الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار والقيمــة المتوقــع إســتردادها

ويتــم قيــد هــذا الفــرق فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.

المشاريع تحت التنفيذ
تمثـــل المشــاريع تحــت التنفيــذ كافــة تكاليــف إنشــاء وتوســيع شــبكة اإلتصــاالت الســلكية والالســلكية والمشــاريع
األخــرى غيـــر المنتهيــة حتــى تاريــخ القوائــم الماليــة ،وتشــتمل علــى تكلفــة العمالــة والمــواد المباشــرة والمقاســم
وتكاليــف المقاوليــن .عنـــد االنتهــاء مــن تنفيـــذ كل مشـــروع يحــول إلــى حســاب العقــارات واآلالت والمعــدات.

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

يتــم إجــراء دراســة تدنــي فــي القيمــة الدفتريــة للمشــاريع تحــت التنفيــذ عنــد وجــود أدلــة تشــير إلــى عــدم إمكانيــة

استثمارات عقارية

اســترداد القيمــة الدفتريــة لهــذه المشــاريع .فــي حــال وجــود مثــل هــذه المؤشــرات ،يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة

ـدن متراكمــة فــي القيمــة الدفتريــة .يتــم دراســة تدنــي
تظهــر االســتثمارات العقاريــة بالكلفــة بعــد تنزيــل أيــة خســائر تـ ٍ

للمشــاريع للقيمــة المتوقــع اســتردادها.

القيمــة الدفتريــة لالســتثمارات العقاريــة عنــد وجــود أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تشــير إلــى عــدم توافــر إمكانيــة
اســترداد قيمتهــا الدفتريــة .عنــد وجــود مثــل هــذه األدلــة وعندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة عن القيمــة المتوقع اســتردادها،
يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة للقيمــة المتوقــع اســتردادها.
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يتــم اســتبعاد االســتثمارات العقاريــة عنــد التوقــف عــن اســتخدامها وعــدم وجــود أي منافــع اقتصاديــة مســتقبلية

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم تصنيــف الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيع فيمــا إذا كانت النية لبيع هذه اإلســتثمارات

متوقعــة نتيجــة بيعهــا .يتــم قيــد الفــرق بيــن العائــد مــن اســتبعاد األصــل والقيمــة الدفتريــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة

الماليــة فــي المســتقبل القريــب ال زالــت قائمــة .فــي حــال عــدم القــدرة علــى بيــع هــذه اإلســتثمارات نتيجــة لعــدم توفــر

فــي فتــرة االســتبعاد.

ســوق نشــط أو حــدوث تغييــر جوهــري فــي نيــة اإلدارة لبيــع هــذه اإلســتثمارات فــي المســتقبل القريــب ،يمكــن إلدارة

يتــم التحويــل مــن أو إلــى االســتثمارات العقاريــة فقــط عندمــا يكــون هنالــك تغييــر فــي االســتخدام .عنــد التحويــل مــن
االســتثمارات العقاريــة إلــى بنــد الممتلــكات واآلالت والمعــدات والتــي يتــم اســتخدامها مــن قبل المجموعــة ،فإن كلفة
الممتلــكات المحولــة لالســتخدام هــي قيمتهــا الدفتريــة فــي تاريــخ التحويــل .اذا ارتــأت المجموعــة تحويــل ممتلكاتهــا
إلــى اســتثمارات عقاريــة ،تســتمر المجموعــة باســتخدام السياســات المحاســبية للمتلــكات واآلالت والمعــدات حتــى
تاريــخ التغيــر فــي االســتخدام.

المجموعــة أن تقــوم بإعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة فــي حــاالت نــادرة جـ ً
ـدا إلــى أي فئــة أخــرى باالعتمــاد علــى
طبيعــة الموجــود المالي.
يتم إدراج الموجودات المالية المتوفرة للبيع بالكلفة عندما ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بصورة يعتمد عليها.
قروض ممنوحة وذمم مدينة
تعتبــر القــروض الممنوحــة والذمــم المدينــة موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وهــي

استثمارات في موجودات مالية
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة الخاضعــة لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن
خــال قائمــة الدخــل أو قــروض ممنوحــة وذمــم مدينــة أو موجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع .تحــدد المجموعــة تصنيــف
الموجــودات الماليــة عنــد اإلقتنــاء.
يتــم قيــد الموجــودات الماليــة عنــد الشــراء بالقيمــة العادلــة ويتــم إضافــة مصاريــف اإلقتنــاء المباشــرة ،باســتثناء
الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل والتــي يتــم قيدهــا بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة.
يتــم قيــد عمليــات الشــراء والبيــع العاديــة للموجــودات الماليــة فــي تاريــخ الصفقــة وهــو تاريــخ اإللتــزام بشــراء أو
بيــع الموجــودات الماليــة .إن عمليــات الشــراء والبيــع العاديــة للموجــودات الماليــة هــي تلــك التــي يتــم فيهــا تحويــل

ً
ً
وفقــا لمــا هــو متعــارف عليــه فــي أنظمــة الســوق.
وفقــا للقوانيــن أو
الموجــودات الماليــة خــال الفتــرة المحــددة

غيــر متداولــة فــي أســواق ماليــة نشــطة .بعــد االعتــراف المبدئــي ،يعــاد قيــاس قيمــة هــذه الموجــودات بالكلفــة
المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي ،بعــد تنزيــل التدنــي .يتــم احتســاب الكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن

ً
جــزءا مــن العائــد الفعلــي.
االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى الشــراء والرســوم والمصاريــف األخــرى والتــي تشــكل
استبعاد الموجودات المالية

يتــم اســتبعاد الموجــودات الماليــة عنــد إنتهــاء الحــق التعاقــدي لالنتفــاع مــن التدفقــات النقديــة لهــذه الموجــودات ،أو
عنــد تحويــل الموجــودات الماليــة وجميــع المخاطــر وعوائــد الملكيــة إلــى منشــأة أخــرى .فــي حــال لــم تقــم المجموعــة
بتحويــل أو إبقــاء كل المخاطــر والعوائــد األساســية وأبقــت الســيطرة علــى األصــول المحولــة ،تســجل المجموعــة حصتها
المتبقيــة فــي الموجــودات وتســجل المطلوبــات بقيمــة المبالــغ المتــوع دفعهــا .إذا أبقــت المجموعــة كل المخاطــر
والعوائــد األساســية لملكيــة الموجــودات الماليــة المحولــة ،تســتمر المجموعــة فــي تســجيلها وتســجل أيضـ ًـا ضمانــات

الديــون للمبالــغ المقبوضــة معهــا.

ً
ً
وفقا لتصنيفها كما يلي:
الحقا لإلعتراف المبدئي ،يتم قياس الموجودات المالية

تدني قيمة الموجودات المالية

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

يتــم إجــراء تقييــم فــي تاريــخ القوائــم الماليــة لتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي يثبــت تدنــي موجــودات ماليــة

تصنــف الموجــودات الماليــة للمتاجــرة ضمــن بنــد «موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال قائمــة الدخــل» .يتــم
تصنيــف الموجــودات الماليــة كموجــودات ماليــة للمتاجــرة فــي حــال وجــود النيــة لبيــع أو إعــادة شــراء هــذه الموجــودات
فــي المســتقبل القريــب .يتــم قيــد أي ربــح أو خســارة ناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة
للمتاجــرة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة فــي فتــرة حــدوث هــذا التغيــر.

محــددة .إذا وجــد مثــل هــذا الدليــل ،فإنــه يتــم إثبــات أيــة خســارة تدنــي ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة.
− −الموجودات الظاهرة بالكلفة المطفأة ،يمثل التدني الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات
النقدية المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

تشــمل اإلســتثمارات فــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع اإلســتثمار فــي أدوات الديــن وأدوات الملكيــة .أدوات

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

الحقـ ًـا لإلثبــات المبدئــي ،يتــم إعــادة تقييــم الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع بالقيمــة العادلــة ويتــم قيــد التغيــرات

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

الموجودات المالية المتوفرة للبيع
الملكيــة المصنفــة كموجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع هــي تلــك الموجــودات التــي ال يتــم تصنيفهــا بالقيمــة العادلة خالل
قائمــة الدخــل .أدوات الديــن المصنفــة كموجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع هــي تلــك الموجــودات التــي يتــم اإلحتفــاظ
بهــا لفتــرة غيــر محــددة والتــي قــد يتــم بيعهــا وفقـ ًـا الحتياجــات الســيولة أو نتيجــة للتغيــرات فــي العوامــل الســوقية.

فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل الموحــدة ضمــن احتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع حتــى
يتــم التخلــص مــن الموجــود المالــي ،وعندهــا يتــم قيــد األربــاح والخســائر المقيــدة سـ ً
ـابقا ضمــن احتياطــي الموجــودات

الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وفــي حــال وجــود تــدن فــي قيمتهــا يتــم إعــادة قيــد الخســائر

المقيــدة سـ ً
ـابقا ضمــن احتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي قائمــة الدخــل الموحــدة وتخفيــض احتياطــي
الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع بقيمــة التدنــي التــي تــم قيدهــا.

الذمم المدينة
تظهــر الذمــم المدينــة بقيمــة الفواتيــر الصــادرة للعمــاء بعــد تنزيــل أيــة مخصصــات للذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا.
يتــم احتســاب مخصــص للذمــم المشــكوك بهــا عندمــا يصبــح مــن غيــر المرجــح تحصيــل كامــل ،أو جــزء مــن المبلــغ.
تُ شــطب الديــون المعدومــة عنــد تحديدهــا.
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النقد والنقد المعادل
ألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة ،يشــمل النقــد والنقــد المعــادل النقــد فــي الصنــدوق ،وأرصــدة لــدى البنــوك،

الموحــدة فقــط عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة الملزمــة وكذلــك عندمــا يتــم تســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون
تحقــق الموجــودات وتســوية المطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

وودائــع قصيــرة األجــل تســتحق خــال فتــرة ثالثــة شــهور أو أقــل ،بعــد تنزيــل النقــد مقيــد الســحب.

المخصصات
ذمم دائنة ومستحقات
يتــم إثبــات المطلوبــات للمبالــغ مســتحقة الســداد فــي المســتقبل مقابــل البضائــع أو الخدمــات المســتلمة ســواء تمــت

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

أو لــم تتــم المطالبــة بهــا مــن قبــل المــورد.

الربح لكل سهم
قروض طويلة األجل
ً
ً
الحقــا تقييمهــا
مبدئيــا بالقيمــة العادلــة بعــد تنزيــل أيــة تكاليــف مباشــرة .ويعــاد
يتــم قيــد القــروض طويلــة األجــل
بالكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي .تظهــر األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن تخلــي الجهــة المقرضــة عــن
القــروض طويلــة األجــل فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم احتســاب الكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ بعيــن اإلعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى الشــراء والرســوم والمصاريــف

األخــرى التــى تشــكل جـ ً
ـزءا مــن العائــد الفعلــي .يتــم قيــد اإلطفــاء الناتــج عــن اســتخدام طريقــة العائــد الفعلــي ضمــن

يتــم إحتســاب الحصــة األساســية للســهم فــي األربــاح مــن خــال قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة األســهم العاديــة
للشــركة علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة خــال العــام.
يتــم إحتســاب الحصــة المخفضــة للســهم مــن خــال قســمة ربــح الســنة العائــد إلــى حملــة األســهم العاديــة للشــركة
(بعــد تعديــل الفوائــد المتعلقــة باألســهم الممتــازة القابلــة للتحويــل) علــى المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة

خــال العــام مضافـ ًـا إليــه المعــدل المرجــح لعــدد األســهم العاديــة التــي كان يجــب إصدارهــا فيمــا لــو تــم تحويــل األســهم
القابلــة للتحويــل إلــى أســهم عاديــة.

قائمــة الدخــل الموحــدة.

العمالت األجنبية
مخصص تعويض نهاية الخدمة
يتــم التخصيــص لتعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن وفقـ ًـا لقانــون العمــل الســاري المفعــول فــي فلســطين ونظــام
شــؤون الموظفيــن الخــاص بالمجموعــة علــى أســاس تخصيــص راتــب شــهر عــن كل ســنة خدمــة .لــم يتــم خــال عــام
 2016قيــد أيــة أربــاح أو خســائر اكتواريــة كــون القيمــة العادلــة لإللتــزام ال تختلــف بشــكل جوهــري عــن القيمــة الدفتريــة.

يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األخــرى غيــر الدينــار األردنــي خــال الســنة إلــى الدينــار األردنــي وفقـ ًـا
ألســعار الصــرف كمــا فــي تاريــخ المعاملــة .يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة وتلــك التــي تســتحق القبــض
أو الدفــع بالعمــات األخــرى فــي نهايــة الســنة إلــى الدينــار األردنــي وفقـ ًـا ألســعار الصــرف كمــا فــي تاريــخ القوائــم

الماليــة الموحــدة .تظهــر فروقــات التحويــل مــن ربــح أو خســارة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة.
يتــم تحويــل موجــودات ومطلوبــات الشــركات التابعــة ،التــي تصــدر قوائمهــا الماليــة بعملــة غيــر الدينــار األردنــي ،إلــى
الدينــار األردنــي وفقـ ًـا ألســعار الصــرف كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة الموحــدة .ويتــم تحويــل بنــود قائمــة الدخــل

عقود اإليجار

ً
وفقــا لمعــدل أســعار الصــرف خــال الســنة .يتــم قيــد الفروقــات الناتجــة عــن
لهــذه الشــركات إلــى الدينــار األردنــي

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

التحويــل فــي بنــد خــاص ضمــن قائمــة حقــوق الملكيــة الموحــدة.

علــى أســاس القيمــة العادلــة للمأجــور أو القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لدفعــات عقــد التأجيــر التمويلــي ،أيهمــا أقــل.
تــوزع دفعــات عقــد التأجيــر بيــن تكاليــف التمويــل وبيــن المبلــغ الــذي يخصــم مــن قيمــة التزامــات عقــود التأجيــر التمويليــة
وذلــك لتحقيــق معــدل فائــدة ثابــت علــى الرصيــد المتبقــي لإللتزامــات .يتــم قيــد تكاليــف التمويــل مباشــرةً فــي قائمــة
الدخــل الموحــدة.
يتــم اســتهالك أي مأجــور تمــت رســملته علــى العمــر اإلنتاجــي المتوقــع ،فــي حالــة عــدم موثوقيــة انتقــال ملكيــة
المأجــور مــع نهايــة مــدة العقــد ،يتــم اســتهالك المأجــور علــى العمــر االنتاجــي المتوقــع أو فتــرة عقــد التأجيــر التمويلــي،
أيهمــا أقــل.
يتــم إثبــات مدفوعــات عقــد التأجيــر التشــغيلي كمصــروف ضمــن قائمــة الدخــل الموحــدة علــى أســاس القســط الثابــت
علــى فتــرة التأجيــر.

تقاص األدوات المالية
يتــم إجــراء تقــاص بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي
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الكلفة

في  31كانون األول 2016

صافي القيمة الدفترية

الرصيد في  31كانون األول 2016

إعادة تبويب

اإلستبعادات

اإلستهالك للسنة

الرصيد في  1كانون الثاني 2016

اإلستهالك المتراكم

الرصيد في  31كانون األول 2016

إعادة تبويب

اإلستبعادات

اإلضافات

الرصيد في  1كانون الثاني 2016

الكلفة

4 .4عقارات وآالت ومعدات

في  31كانون األول 2015

صافي القيمة الدفترية

الرصيد في  31كانون األول 2015

إعادة تبويب

اإلستبعادات

اإلستهالك للسنة

الرصيد في  1كانون الثاني 2015

اإلستهالك المتراكم

الرصيد في  31كانون األول 2015

إعادة تبويب

اإلستبعادات

اإلضافات

الرصيد في  1كانون الثاني 2015

أراضي

6,099

-

-

-

-

-

6,099

-

-

1,242

4,857

(باآلالف)

أراضي
دينـار أردني

4,857

-

-

-

-

-

4,857

-

-

9

4,848

(باآلالف)

دينـار أردني

مأجور

11,914

22,222

()19

-

2,034

20,207

34,136

()20

()41

1,458

32,739

(باآلالف)

مأجور
دينـار أردني

وتحسينات

وإنشاءات

مباني

12,532

20,207

-

()526

1,869

18,864

32,739

()1

()540

2,436

30,844

(باآلالف)

دينـار أردني

40,464

155,979

14

()2,308

8,705

149,568

196,443

51

()2,502

7,036

191,858

(باآلالف)

السلكية
دينـار أردني

اإلتصاالت

شبكة

42,290

149,568

11

()7,057

8,644

147,970

191,858

46

()7,099

12,561

186,350

(باآلالف)

دينـار أردني

السلكية

وتحسينات

اإلتصاالت

مباني
وإنشاءات

شبكة

48,470

119,678

()9

()5,855

16,685

108,857

168,148

()132

()6,009

5,548

168,741

(باآلالف)

الالسلكية
دينـار أردني

الحاسب

23,515

94,733

941

()4,457

12,876

85,373

118,248

1,275

()4,775

10,791

110,957

(باآلالف)

اآللي
دينـار أردني

اإلتصاالت

شبكة

25,584

85,373

11,438

()4,048

11,144

66,839

110,957

17,613

()4,581

5,765

92,160

(باآلالف)

دينـار أردني

أجهزة وبرامج

59,884

108,857

()11,449

()2,042

16,809

105,539

168,741

()17,658

()2,535

10,263

178,671

(باآلالف)

دينـار أردني

الالسلكية

الحاسب
اآللي

اإلتصاالت

شبكة

أجهزة وبرامج

4,745

20,828

()888

()715

1,674

20,757

25,573

()1,134

()733

1,026

26,414

(باآلالف)

وأثاث مكتبي
دينـار أردني

أجهزة

5,657

20,757

-

()1,965

2,310

20,412

26,414

1

()2,039

1,405

27,047

(باآلالف)

دينـار أردني

وأثاث مكتبي

أجهزة
سيارات

175

3,444

-

()140

90

3,494

3,619

-

()140

-

3,759

(باآلالف)

سيارات
دينـار أردني

265

3,494

-

()78

132

3,440

3,759

-

()78

74

3,763

(باآلالف)

دينـار أردني

151,650

391,122

-

()24

385

1,507

()23

()90

128

1,492

1,892

419,843

-

()13,581

42,302

391,122

8

()16

-

135,775

1,452

()16

()16

110

1,374

1,460

555,618

12

27,172

59
()110

()16

()14,326

1,967

(باآلالف)
542,772

(باآلالف)

أخرى
دينـار أردني

المجموع
دينـار أردني

معدات

106

1,374

127

1,480

(باآلالف)

ثقيلة
دينـار أردني

ومعدات

آليات

475

1,492

-

-

()298

125
()128

1,967

41,160

366,104

542,772

-

()16,142

1,495

1,545

1,480

()1

-

136

5

32,654
()128

()320

()17,320

1,959

527,438

(باآلالف)
1,796

(باآلالف)

(باآلالف)

أخرى

المجموع
ثقيلة
دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

ومعدات

معدات

آليات
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5 .5استثمارات عقارية

* قامــت المجموعــة خــال العــام بتجديــد رخصــة كل مــن شــركة االتصــاالت الفلســطينية وشــركة االتصــاالت الخلويــة
الفلســطينية (جــوال) لمــدة  20عــام تنتهــي بعــام  .2036بلغــت قيمــة الرخصــة االجماليــة مبلــغ  290مليــون دوالر

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

أمريكــي (مــا يعــادل  205,610,000دينــار أردنــي) ،حيــث بلغــت حصــة تجديــد رخصــة جــوال مبلــغ  260مليــون دوالر
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

أمريكــي (تشــمل رخصــة تــرددات الجيــل الثانــي والجيــل الثالــث) والرصيــد المتبقــي البالــغ  30مليــون دوالر أمريكــي
لتجديــد رخصــة شــركة االتصــاالت الفلســطينية ،ســتقوم المجموعــة بنــاء علــى اتفاقيــة الرخصــة بســداد مبلــغ
 159,525,000دينــار أردنــي خــال عــام  ،2017ومبلــغ  24,815,000دينــار أردنــي خــال عــام  ،2018وذلــك بعــد خصــم
مبلــغ الدفعــة المقدمــة بقيمــة  30مليــون دوالر أمريكــي (مــا يعــادل  21,270,000دينــار أردنــي) (إيضــاح  ،)11وبالتالــي

رصيد بداية السنة

35,716

23,009

تــم تصنيــف المبلــغ الــذي ســيتم دفعــه خــال عــام  2017كمطلوبــات متداولــة والمبلــغ الــذي ســيتم دفعــه خــال عــام

إضافات

4,312

12,707

 2018كمطلوبــات غيــر متداولــة.

رصيد نهاية السنة

40,028

35,716

بلغــت القيمــة العادلــة لالســتثمارات العقاريــة وفقــا لتقاريــر مخمنيــن معتمديــن مبلــغ  56,057,000دينــار أردنــي .تقــوم

إدارة المجموعــة حاليـ ًـا باســتكمال االجــراءات القانونيــة لنقــل ملكيــة بعــض هــذه األراضــي.

دراسة تدني قيمة الشهرة
ً
وفقــا
بنــاء علــى «القيمــة فــي االســتخدام»
تــم تحديــد القيمــة المتوقــع اســتردادها لقطــاع الخدمــات الالســلكية
ً

لتقديــرات التدفقــات النقديــة المتوقعــة لفتــرة خمــس ســنوات مــن خــال موازنــات ماليــة مســتقبلية تــم اعتمادهــا مــن
قبــل اإلدارة العليــا .تــم اســتخدام معــدل خصــم بمقــدار  % 13للتدفقــات النقديــة .تــم اســتخدام معــدل نمــو للتدفقــات

6 .6موجودات غير ملموسة

النقديــة المتوقعــة لفتــرة مــا بعــد الخمــس ســنوات بمقــدار .% 3
حقوق إستخدام

الكلفة

تكاليف

األلياف الضوئية

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة في االستخدام

الرخصة

وموجودات غير

الشهرة

والخطوط

ملموسة أخرى

المجموع

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

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

في  1كانون الثاني 2016

17,259

23,588

16,918

57,765

اإلضافات*

-

205,610

7,661

213,271

االستبعادات

-

()23,588

-

()23,588

في  31كانون األول 2016

17,259

205,610

24,579

247,448

− −معدل الخصم المستخدم
− −معدل نمو التدفقات النقدية للفترات ما بعد فترة الموازنات.
معــدل الخصــم :يمثــل معــدل الخصــم تقديــرات الســوق الحاليــة للمخاطــر المرتبطــة بقطــاع الخدمــات الالســلكية ،مــع

ً
وأيضــا المخاطــر الخاصــة بالموجــودات التــي لــم يتــم تضمينهــا بتقديــرات التدفقــات
األخــذ باإلعتبــار قيمــة الوقــت
النقديــة .يعتمــد احتســاب معــدل الخصــم علــى عوامــل ذات عالقــة بالمجموعــة وقطــاع الخدمــات الالســلكية وهــو
مشــتق مــن المعــدل المرجــح لكلفــة رأس المــال .يعتمــد احتســاب المعــدل المرجــح لكلفــة رأس المــال علــى تكلفــة
ـاء علــى العائــد المتوقــع علــى االســتثمار ويعتمــد
اإلقــراض وتكلفــة رأس المــال .يتــم احتســاب تكلفــة رأس المــال بنـ ً
احتســاب تكلفــة اإلقــراض علــى اقتراضــات المجموعــة الخاضعــة للفائــدة والتــي تلتــزم المجموعــة بتســديدها .يتــم ادراج

اإلطفاء

في  1كانون الثاني 2016

-

22,496

8,553

31,049

المخاطــر الخاصــة بالقطــاع مــن خــال اســتخدام معامــات بيتــا بشــكل منفــرد .يتــم تقييــم معامــات بيتــا ( )Betaبشــكل

اإلطفاء للسنة

-

2,353

1,814

4,167

ســنوي باســتخدام معلومــات ســوقية متوفــرة.

االستبعادات

-

()23,588

-

()23,588

في  31كانون األول 2016

-

1,261

10,367

11,628

صافي القيمة الدفترية

في  31كانون األول 2016

17,259

204,349

14,212

235,820

في  31كانون األول 2015

17,259

1,092

8,365

26,716
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تقديــر معــدل النمــو :يعتمــد معــدل النمــو علــى قيمــة نتائــج قطــاع األعمــال بعــد فتــرة الموازنــة المعلنــة .لتحديــد
معــدالت النمــو المناســبة ،تــم األخــذ باالعتبــار القــوى التنافســية المتوقــع أن تســود بعــد فتــرة الموازنــة المعلنــة.
بالنســبة لتقديــر «القيمــة فــي االســتخدام» لقطــاع الخدمــات الالســلكية فــإن إدارة المجموعــة تعتقــد بأنــه ال يوجــد
تغيــر ممكــن معقــول فــي االفتراضــات الرئيســية الســابقة قــد يــؤدي إلــى زيــادة القيمــة الدفتريــة لقطــاع األعمــال عــن
القيمــة فــي االســتخدام.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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9 .9استثمار في شركات حليفة

7 .7مشاريع تحت التنفيذ
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

شبكة االتصاالت

650

1,295

تراسل المعطيات

1,061

643

نظم اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات

1,337

592

إعادة تأهيل المباني

495

509

أخرى

34

-

3,577

3,039

نسبة الملكية %
بلد التأسيس

2015

2016

القيمة الدفترية
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

شــركة فيتــل القابضــة المحــدودة وشــركة اإلمارات العربية
المتحدة

25.3

25.3

6,970

13,370

فيتــل الشــرق األوســط وإفريقيــا المحدودة
شركة بوابة أريحا لإلستثمار العقاري

فلسطين

50.0

50.0

17,053

17,053

شركة البنك الوطني

فلسطين

16.8

16.8

12,605

12,265

36,628

42,688

عنـــد اإلنتهــاء مــن تنفيـــذ كل مشـــروع يحــول إلــى حســاب العقــارات واآلالت والمعــدات .فيمــا يلــي ملخــص الحركــة على
حســاب المشــاريع تحــت التنفيــذ خــال عامــي  2016و:2015

− −تم إنشاء شركة فيتل القابضة المحدودة ( )VTel Holdingفي اإلمارات العربية المتحدة خالل  .2006تعمل
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

رصيد بداية السنة

3,039

2,670

اإلضافات

11,562

15,418

المحول إلى عقارات وآالت ومعدات

()11,024

()15,049

رصيد نهاية السنة

3,577

3,039

فيتل القابضة على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالت.
تم إنشاء شركة فيتل الشرق األوسط وإفريقيا المحدودة ( )VTel MEAفي اإلمارات العربية المتحدة خالل
 .2011تعمل فيتل الشرق األوسط وإفريقيا على إدارة عدة شركات متخصصة في مجال اإلتصاالت.
ارتأت المجموعة تجميع المعلومات التي تخص شركة فيتل القابضة المحدودة ( )VTel Holdingوشركة فيتل
الشرق األوسط وإفريقيا المحدودة ( )VTel MEAبسبب أن هذه االستثمارات تتم إدارتها بشكل إجمالي.
− −تعمل «شركة بوابة أريحا لالستثمار العقاري» (شركة بوابة أريحا) في مجال اإلستثمار في العقارات والمشاريع
ً
ً
مؤثرا على بوابة أريحا وال تملك السيطرة عليها.
نفوذا
السياحية .تعتقد المجموعة أن لها
− −قامت المجموعة خالل عام  2015بشراء حصص إضافية في شركة البنك الوطني (البنك) لتصل نسبة ملكية

8 .8مخزون المواد

ً
ً
ً
ووفقا
مؤثرا على البنك .لذلك،
نفوذا
المجموعة في البنك إلى  ،% 16.8تعتقد إدارة المجموعة بأن لها
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

كامل قيمة االستثمار البالغ  11,898,000دينار أردني كاستثمار في شركة حليفة ،حيث نتج عن ذلك خالل عام

(باآلالف)

(باآلالف)

 2015قيد مبلغ  2,650,000دينار أردني كربح في قائمة الدخل الموحدة .بلغت القيمة العادلة لالستثمار كما

شبكة الخدمات السلكية

6,765

4,533

شبكة الخدمات الالسلكية

-

1,471

قطع الكهرباء والتكييف

406

214

ِعدد وأدوات

215

156

مستهلكات ومواد أخرى

515

1,168

7,901

7,542
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لمعايير التقارير المالية الدولية ،تم تقييم حصة المجموعة في البنك قبل االستحواذ بالقيمة العادلة وتصنيف

في  31كانون األول  2016مبلغ  16,978,000دينار أردني.
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الشامل األخرى

حصة المجموعة من بنود الدخل

حصة المجموعة من نتائج األعمال

نتائج األعمال

إيرادات

االيرادات ونتائج األعمال

القيمة الدفترية لالستثمار

الشهرة الضمنية

حصة المجموعة

لمساهمي الشركة الحليفة

حقوق ملكية حملة األسهم العائد

حقوق جهات غير مسيطرة

مطلوبات متداولة

مطلوبات غير متداولة

موجودات متداولة

موجودات غير متداولة

المركز المالي للشركات الحليفة

-

()6,400

12,037

-

6,970

-

6,970

27,517

-

()47,488

()95,186

31,983

138,208

(باآلالف)

-

()5,100

20,642

124,838

13,370

-

13,370

52,784

()112,897

()62,754

()116,860

119,595

225,700

(باآلالف)

األوسط وإفريقيا (مجمعة)
2015
2016
دينار أردني
دينار أردني

فيتل القابضة المحدودة وفيتل الشرق

-

-

()390

-

17,053

-

17,053

33,713

-

()9,032

()504

7,321

35,928

(باآلالف)

-

()153

()306

-

17,053

-

17,053

34,106

-

()1,414

()28

1,001

34,547

(باآلالف)

شركة بوابة أريحا
2015
2016
دينار أردني
دينار أردني

يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المالية المتعلقة باستثمار المجموعة في شركاتها الحليفة.

()116

903

42

3,836

24,670

12,265

1,565

10,700

325

5,376

32,162

12,605

1,565

11,040

65,713

-

()469,973

()47,917

242,133

63,677

-

()579,439

()34,486

263,425

416,213
339,434

()116

()5,497

17,023

32,162

42

()4,928

24,172

42,688

1,565

41,123

150,567

()112,897

()534,141

()164,805

362,729

149,508

36,628

1,565

35,063

126,943

-

()635,959

()130,176

302,729

590,349

(باآلالف)

599,681

(باآلالف)

(باآلالف)
(باآلالف)

شركة البنك الوطني
2015
2016
دينار أردني
دينار أردني
المجموع
2015
2016
دينار أردني
دينار أردني
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1010موجودات مالية متوفرة للبيع
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

مدرجة في أسواق مالية

139,695

149,960

غير مدرجة في أسواق مالية

4,063

4,346

143,758

154,306

تشــمل الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع اســتثمارات غيــر مدرجــة في أســواق مالية نشــطة .تظهر هذه اإلســتثمارات
بالكلفــة بعــد تنزيــل التدنــي المتراكــم لعــدم القــدرة علــى تحديــد قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق بســبب عــدم إمكانيــة
التنبــؤ بالتدفقــات النقديــة المســتقبلية .تعتقــد إدارة المجموعــة أن القيمــة العادلــة لهــذه اإلســتثمارات ال تختلــف

جوهريـ ًـا عــن قيمتهــا الدفتريــة.

لقد كانت الحركة على حساب إحتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع كما في  31كانون األول  2016و:2015
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

رصيد بداية السنة

8,219

11,306

خسائر غير متحققة

()10,039

()2,213

ربح ناتج عن تحويل استثمارات إلى شركات حليفة

-

()2,650

خسائر (أرباح) بيع موجودات مالية متحققة

215

()367

حصة الشركة من نتائج شركات حليفة

()116

42

خسائر تدني تم إعادة تصنيفها في قائمة الدخل

638

2,101

رصيد نهاية السنة

()1,083

8,219

1111موجودات مالية أخرى
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

دفعة على الحساب*

-

21,270

قروض لشركات حليفة**

111,114

90,263

111,114

111,533

()11,112

()22,334

100,002

89,199

قروض طويلة األجل تستحق خالل عام (إيضاح )14

	*يمثــل هــذا المبلــغ دفعــة علــى الحســاب قامــت المجموعــة بدفعهــا وفقـ ًـا لالتفاقيــة التــي وقعتهــا مــع الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية خــال عــام  ،2010تــم اعتبــار هــذا المبلــغ كدفعــة مقدمــة علــى حســاب رخصــة تطويــر الشــبكة
التشــغيلية لجــوال .قامــت المجموعــة خــال العــام بتجديــد الرخصــة وتــم خصــم هــذا المبلــغ مــن دفعــات الرخصــة
المســتحقة علــى المجموعــة (إيضــاح .)6
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	*قامــت المجموعــة خــال العــام بتوقيــع اتفاقيــة جديــدة مــع شــركة فيتــل الشــرق األوســط وإفريقيــا (شــركة حليفــة)
*
يتــم بموجبهــا تجميــع جميــع القــروض الممنوحــة سـ ً
ـابقا مــع الفوائــد المســتحقة عليهــا واعــادة جدولتهــا بقــرض

فيما يلي ملخص الحركات التي تمت على مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها خالل عامي  2016و:2015

واحــد .يســدد هــذا القــرض علــى عشــرة دفعــات ســنوية متســاوية باالضافــة الــى الفوائــد المســتحقة .يســتحق
علــى القــرض فائــدة ســنوية تعــادل ســعر اإلقــراض فــي أســواق لنــدن (ليبــور) لســنة مضافـ ًـا إليهــا هامــش بنســبة

 % 2.05وبحيــث يكــون الحــد األدنــى للفائــدة  % 4سـ ً
ـنويا.

1212بضاعة
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

البطاقات الذكية وبطاقات الدفع المسبق

842

984

أجهزة هاتف خلوي

329

380

مواد دعاية وإعالن

2,046

1,516

أخرى

438

574

3,655

3,454

2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

مشتركي الخدمات – أفراد وشركات

63,649

66,219

السلطة الوطنية الفلسطينية

60,313

33,486

مستحق من الوكالء

9,441

10,537

مستحق من شركات إتصاالت

4,949

5,798

أخرى

3,133

3,452

إجمالي الذمم التجارية

141,485

119,492

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها *

()59,942

()52,281

صافي الذمم المدينة التجارية

81,543

67,211

إيرادات مستحقة

8,847

11,403

90,390

78,614

	*تظهــر الذمــم المدينــة بالصافــي بعــد تنزيــل مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا .يتــم احتســاب مخصــص
الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا بنســب محــددة مــن إجمالــي اإليــرادات المفوتــرة مــع األخــذ بعيــن االعتبــار تعميــر
الذمــم المدينــة.
بلــغ مجمــوع الذمــم المدينــة التجاريــة والمخصــص لهــا بالكامــل كمــا فــي  31كانــون األول  2016و 2015مبلــغ
 59,942,000دينــار أردنــي و 52,281,000دينــار أردنــي علــى التوالــي.
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دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

رصيد بداية السنة

52,281

43,186

إضافات خالل السنة

7,055

9,119

فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني

606

()24

رصيد نهاية السنة

59,942

52,281

فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المدينة التجارية غير متدنية القيمة كما في  31كانون األول  2016و:2015
ذمم غير
مستحقة
وغير
متدنية
القيمة

أقل من
 30يوم

60 – 31
يوم

90 – 61
يوم

120 – 91
يوم

أكثر من
 120يوم

دينــار أردنــي

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

دينار أردني
(باآلالف)

2016

81,543

32,117

14,974

2,850

1,689

38

29,875

2015

67,211

24,250

25,902

3,959

2,267

2,419

8,414

المجموع
(بــاآلالف)

1313ذمم مدينة

2016

2015

ذمم مستحقة وغير متدنية القيمة

ـاء علــى خبرتهــا الســابقة بــأن يتــم تحصيــل جميــع الذمــم المدينــة غيــر متدنيــة
تتوقــع إدارة المجموعــة بنـ ً
القيمــة.

1414موجودات متداولة أخرى
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

مستحق من جهات ذات عالقة

3,075

11,155

دفعات مقدمة على حساب ضريبة القيمة المضافة ورسوم الرخصة

-

16,110

قروض قصيرة األجل (إيضاح )11

-

12,503

قروض طويلة األجل تستحق خالل عام (إيضاح )11

11,112

22,334

دفعات مقدمة لمقاولين وموردين
ً
مقدما
مصاريف مدفوعة

8,788

10,309

8,331

6,035

عقود تحويل عمالت آجلة

-

608

أخرى

2,678

2,193

33,984

81,247
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1919أرباح موزعة ومقترح توزيعها

1515موجودات مالية للمتاجرة
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

3,568

3,745

أسهم مدرجة في أسواق مالية إقليمية

4,572

4,926

8,140

8,671

1616النقد والنقد المعادل
2016

2015

دينار أردني

دينار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

نقد في الصندوق

719

507

أرصدة وودائع قصيرة األجل لدى البنوك

180,861

62,984

181,580

63,491

بلغــت قيمــة الودائــع قصيــرة األجــل  53,466,000دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول  ،2016وبلــغ معــدل الفائــدة
 % 4.6علــى الودائــع .تســتحق هــذه الودائــع خــال فتــرة أقــل مــن ثالثــة أشــهر.

ســيتقدم مجلــس إدارة المجموعــة بإقتــراح علــى الهيئــة العامــة خــال اجتماعهــا الــذي ســينعقد خــال عــام  2017بتوزيــع
أربــاح نقديــة بقيمــة  0.40دينــار أردنــي للســهم الواحــد عــن العــام  2016بإجمالــي مبلــغ  52,650,000دينــار أردنــي.
قــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ  28آذار  2016الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح
نقديــة بقيمــة  0.45دينــار أردنــي للســهم الواحــد عــن العــام  2015بإجمالــي مبلــغ  59,231,000دينــار أردنــي.
قــررت الهيئــة العامــة فــي اجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ  24آذار  2015الموافقــة علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح
نقديــة بقيمــة  0.45دينــار أردنــي للســهم الواحــد عــن العــام  2014بإجمالــي مبلــغ  59,231,000دينــار أردنــي.

2020قروض طويلة األجل
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

قروض طويلة األجل من بنوك إقليمية ومحلية

79,796

26,654

الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل (ايضاح )23

()19,531

()17,773

60,265

8,881

قامــت المجموعــة خــال عــام  2016بتوقيــع اتفاقيــة قــرض طويــل األجــل مــع بنــك إقليمــي بإجمالــي مبلــغ  100مليــون
دوالر أمريكــي (مــا يعــادل  70,900,000دينــار أردنــي) ليتــم اســتخدامه لســداد جــزء مــن دفعــات الرخصــة المســتحقة.
تســتحق علــى القــرض فائــدة ســنوية تعــادل ســعر االقــراض فــي أســواق لنــدن (ليبــور) لثالثــة أشــهر مضافـ ًـا إليهــا

1717رأس المال المدفوع
بلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح والمكتتــب بــه والمدفوعــة  131.625.000دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول 2016
و .2015بلــغ عــدد األســهم العاديــة المكتتــب بهــا  131.625.000ســهم للســنتين المنتهيتيــن فــي  31كانــون األول
 2016و.2015

نســبة  % 2.75وبحــد أدنــى  .% 4يســدد القــرض علــى  20دفعــة ربــع ســنوية تبــدأ فــي حزيــران  2017وتنتهــي فــي
آذار .2022
قامــت المجموعــة خــال عــام  2014بتوقيــع ثــاث اتفاقيــات قــروض طويلــة األجــل مــع بنــوك محليــة وإقليميــة بإجمالــي
مبلــغ  75مليــون دوالر أمريكــي (مــا يعــادل  53,175,000دينــار أردنــي) ،تســتحق علــى هــذه القــروض فائــدة ســنوية

تعــادل ســعر االقــراض فــي أســواق لنــدن (ليبــور) مضافـ ًـا إليهــا نســبة تتــراوح مــن  .% 2-1.75تســدد القــروض علــى 12
دفعــة ربــع ســنوية تنتهــي فــي حزيــران .2017

1818االحتياطيات
ً
وفقا
− −تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلجباري ما تم إقتطاعه بنسبة  % 10من األرباح السنوية الصافية

2121مطلوبات مالية أخرى

لقانون الشركات وهو غير قابل للتوزيع على المساهمين .بلغ رصيد اإلحتياطي اإلجباري ما يعادل  % 25من
رأس المال ونتيجة لذلك توقفت المجموعة عن اقتطاع اإلحتياطي اإلجباري.
− −تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي اإلختياري ما تم إقتطاعه خالل السنوات السابقة كإحتياطي إختياري
وهو قابل للتوزيع على المساهمين .لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي االختياري خالل عامي 2016
و.2015
بناء على قرار مجلس اإلدارة ،وهو
− −تمثل المبالغ المتجمعة في االحتياطي الخاص ما تم اقتطاعه من األرباح ً

2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

مخصص تعويض نهاية الخدمة

37,977

38,518

الجزء غير المتداول من رسوم تجديد الرخصة (إيضاح )6

24,815

-

62,792

38,518

قابل للتوزيع على المساهمين .لم يتم إقتطاع أية مبالغ لحساب االحتياطي الخاص خالل عامي  2016و.2015
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2424مخصص ضريبة الدخل

فيما يلي ملخص الحركة على مخصص تعويض نهاية الخدمة خالل عامي  2016و:2015
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

رصيد بداية السنة

38,518

35,583

إضافات خالل السنة

7,055

7,984

دفعات خالل السنة

()7,596

()5,049

رصيد نهاية السنة

37,977

38,518

2222ذمم دائنة

يخضــع الربــح الضريبــي للشــركة ولشــركة جــوال لضريبــة دخــل بمعــدل  % 50مــن نســبة الضريبــة القانونيــة (إعفــاء

جزئــي) ،للســنوات حتــى  31كانــون األول  2014و 31كانــون األول  ،2021علــى التوالــي .بلغــت ضريبــة الدخــل

القانونيــة خــال عــام  2016مــا نســبته .% 20

ً
طوعــا مــن اإلعفــاء الجزئــي لفتــرة ســنتين تنتهــي فــي 31
قامــت المجموعــة خــال عــام  2012بتأجيــل حــق االنتفــاع
كانــون األول  ،2013وبذلــك أصبــح الربــح الضريبــي للشــركة ولجــوال خاضعـ ًـا لضريبــة دخــل بمعــدل  % 50مــن نســبة

الضريبــة القانونيــة حتــى  31كانــون األول  2016و 31كانــون األول  ،2023علــى التوالــي.

وفقـ ًـا التفاقيــة الرخصــة الجديــدة لشــركة جــوال يعتبــر اإلعفــاء الجزئــي الممنــوح لهــا الغيـ ًـا اعتبـ ً
ـارا مــن  1كانــون الثانــي
ً
خاضعــا لضريبــة دخــل بمعــدل  % 100مــن نســبة الضريبــة القانونيــة .هــذا
 ،2017ليصبــح الربــح الضريبــي لجــوال
وتعمــل إدارة المجموعــة للتفاهــم مــع وزارة الماليــة بخصــوص ســنتي التأجيــل الطوعــي.

2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

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

(باآلالف)

الجزء المتداول من رسوم تجديد الرخصة (إيضاح )6

159,525

-

ذمم تجارية لموردين

16,004

17,513

ذمم شركات إتصاالت

12,294

9,539

رسوم رخصة مستحقة

11,636

-

تأمينات نقدية من المشتركين

2,663

2,818

202,122

29,870

2323تسهيالت ائتمانية والجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

الجزء قصير األجل من القروض طويلة األجل (ايضاح )20

19,531

17,773

حسابات جاري مدين*

11,440

7,005

30,971

24,778

يعــادل  17.73مليــون دينــار أردنــي) .يســتحق علــى الرصيــد المســتغل معــدل فائــدة تعــادل ســعر اإلقــراض فــي

أســواق لنــدن (ليبــور) مضافـ ًـا إليــه .% 1.75
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دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

رصيد المخصص في بداية السنة

15,320

14,394

ضريبة دخل السنة الحالية

11,814

11,461

خصم على دفعات مسبقة

()838

()804

دفعات

()9,866

()9,641

فرق التحويل من الشيقل اإلسرائيلي إلى الدينار األردني

()202

()90

رصيد المخصص في نهاية السنة

16,228

15,320

توصلــت الشــركة إلــى تســوية مــع دائــرة ضريبــة الدخــل عــن دخلهــا الخاضــع للضريبــة حتــى عــام  .2011تــم تقديــم
االقــرارات الضريبيــة لألعــوام مــن  2012وحتــى  2015فــي مواعيدهــا القانونيــة ،ويتابــع المستشــار الضريبــي إجــراء
التســويات النهائيــة مــع الدوائــر الضريبيــة.

2525مطلوبات متداولة أخرى

	*يمثــل هــذا البنــد الرصيــد المســتغل مــن ســقوف جــاري مديــن تــم منحهــا للمجموعــة .قامــت المجموعــة خــال العام
بالحصــول علــى ســقوف جــاري مديــن جديــدة مــن بنــوك محليــة واقليميــة بمبلــغ  25مليــون دوالر أمريكــي (مــا

2016

2015

2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

مصاريف مستحقة

52,526

47,055

إيرادات مؤجلة

15,046

15,204

ضريبة قيمة مضافة مستحقة

2,688

-

برنامج الوالء للزبائن

2,801

3,204

توزيعات أرباح أسهم مستحقة

8,990

8,677

مصاريف مسؤولية اجتماعية مستحقة

478

1,593

مخصص إجازات الموظفين

1,064

895

مستحق لصندوق إدخار الموظفين

5,125

6,899

أخرى

5,539

2,389

94,257

85,916
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3030مصاريف تشغيلية وإدارية

2626اإليرادات
2016

2015

2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

مكالمات سلكية والسلكية وبدل خدمات

270,124

271,329

الرواتب واألجور والمنافع المتعلقة بها

69,592

74,908

إيرادات الربط البيني

22,408

25,879

إستهالك عقارات وآالت ومعدات

42,302

41,160

الخدمات الرقمية

34,118

29,151

إطفاء موجودات غير ملموسة

4,167

2,896

خدمات اإلعالم

1,578

1,731

دعاية وإعالن

17,303

14,686

مبيعات أجهزة هواتف خلوية

648

916

تكاليف صيانة

12,404

11,322

رسوم تركيبات خطوط جديدة

103

36

مياه وكهرباء وخدمات عامة

9,861

9,550

أخرى

3,416

3,231

إيجارات

6,233

5,774

332,395

332,273

المسؤولية االجتماعية

3,553

4,200

مصاريف بريد وتحصيل ونقل

2,130

2,123

2727تكاليف خدمات االتصاالت

حراسة وتنظيف

2,045

1,971

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

7,055

9,119

تشــمل تكاليــف خدمـــات االتصــاالت بشــكل رئيســي تكاليــف الربــط البينــي والتجــوال الدولــي المســتحقة لشــركات

أتعاب مهنية واستشارات

2,418

2,171

سفر وإقامة وتنقالت ووقود

1,615

1,705

استئجار سيارات

1,440

1,483

تأمين الموجودات والموظفين

1,124

939

مؤتمرات وضيافة

822

821

قرطاسية ومطبوعات

262

414

أخرى

2,090

2,463

186,416

187,705

االتصــاالت األخــرى.

2828رسوم رخصة
ً
وفقــا لمذكــرة التفاهــم بيــن شــركة االتصــاالت والســلطة الوطنيــة الفلســطينية ،تلتــزم شــركة االتصــاالت والجــوال
بدفــع رســوم الرخصــة بواقــع  % 7مــن جميــع اإليــرادات التشــغيلية المتعلقــة بخدمــات اإلتصــاالت الســلكية والالســلكية
واإليــرادات التشــغيلية األخــرى المتعلقــة بهــا.

3131صافي أرباح االستثمارات

2929تكاليف أخرى
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

عموالت مدفوعة للوكالء

7,517

4,479

تكاليف الخدمات الرقمية

3,175

2,918

تكاليف تركيبات الخطوط الجديدة

1,568

1,052

تكاليف البطاقات الذكية وبطاقات الدفع المسبق

708

937

تكاليف خدمات اإلعالم

595

495

تكاليف أجهزة هاتف خلوي مباعة

374

963

13,937

10,844
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2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية للمتاجرة

()531

()19

(خسائر) أرباح بيع موجودات مالية

()215

379

خسائر تدني موجودات مالية متوفرة للبيع (إيضاح )10

()638

()2,101

توزيعات أرباح أسهم

6,156

4,039

فوائد سندات

38

102

أرباح استحواذ على شركة حليفة (إيضاح )9

-

2,650

4,810

5,050

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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3535معامالت مع جهات ذات عالقة

3232إيرادات أخرى ،بالصافي
2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا وأيــة شــركات يســيطرون عليهــا كليـ ًـا أو جزئيـ ًـا أو لهــم القــدرة علــى

(باآلالف)

(باآلالف)

التأثيــر بهــا .يتــم إعتمــاد سياســات األســعار والشــروط المتعلقــة بالمعامــات مــع الجهــات ذات العالقــة مــن قبــل

إيرادات فوائد

6,585

6,074

أرباح (خسائر) تحويل عمالت أجنبية

1,528

()281

خسائر استبعاد عقارات وآالت ومعدات

()210

()938

خسائر تدني موجودات

-

()610

عقود تحويل عمالت آجلة

()72

1,059

أخرى

()3,989

1,572

3,842

6,876

3333الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة

مجلــس إدارة المجموعــة.
فيمــا يلــي األرصــدة مــع الجهــات ذات العالقــة الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة كمــا فــي  31كانــون األول
 2016و 31كانــون األول :2015

طبيعة العالقة

2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

قروض طويلة األجل

بنوك  -مساهمين رئيسيين

78,579

23,042

جاري مدين

بنوك  -مساهمين رئيسيين

-

2,756

مساهمين رئيسيين

لقد كانت الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح العامين  2016و 2015كما يلي:
2016

2015

ربح السنة (دينار أردني)

80,056,000

83,060,000

المعدل المرجح لعدد األسهم المكتتب بها

131,625,000

131,625,000

الحصــة األساســية والمخفضــة للســهم مــن ربــح
الســنة (دينــار أردنــي)

يمثــل هــذا البنــد العمليــات التــي تمــت مــع جهــات ذات عالقــة والتــي تتضمــن الشــركات الحليفــة والمســاهمين

0.608

0.631

مستحق من جهات ذات عالقة

وشركات حليفة

3,075

11,155

قروض لشركات حليفة

شركات حليفة

111,114

90,263

قروض قصيرة األجل

شركات حليفة

-

12,503

فيما يلي المعامالت مع الجهات ذات العالقة الظاهرة في قائمة الدخل الموحدة للسنوات  2016و: 2015
مصاريف تمويل

3434التزامات تعاقدية ومحتملة

بنوك  -مساهمين رئيسيين

إيرادات فوائد

مساهم رئيسي

إيرادات فوائد

شركة حليفة

506

1,224

-

729

4,537

4,266

رواتب ومنافع اإلدارة العليا:

علــى المجموعــة بتاريـــخ القوائــم الماليــة ،التزامــات تعاقديــة ناتجــة عــن عقــود المشــتريات والخدمــات والمقــاوالت
الموقعــة مــع المورديــن والمقاوليــن .يمثــل مبلــغ االلتزامــات التعاقديــة الفــرق بيــن القيمــة اإلجماليــة للعقــد وقيمــة

منافع قصيرة األجل

2,107

2,179

نهاية الخدمة

216

211

المـــواد التــي تــم توريدهــا أو الخدمــات التــي تــم تقديمهــا مــن قيمــة العقــد كمــا بتاريــخ القوائــم الماليــة .فيمــا يلــي
ملخــص االلتزامــات التعاقديــة التــي ســيتم تســديدها فــي الســنوات الالحقــة:

عقود مشتريات واعتمادات مستندية

2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

36,255

24,558

36,255

24,558

ـا لقــرض تــم منحــه لشــركة حليفــة .وفقـ ًـا لســند الكفالة ،فــإن المجموعة
باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن المجموعــة تعتبــر كفيـ ً

تلتــزم بكفالــة  % 25مــن رصيــد القــرض القائــم والبالــغ  6مليــون دوالر أمريكــي (مــا يعــادل  4.3مليــون دينــار أردنــي)
كمــا فــي  31كانــون األول .2016

تستحق معظم اإللتزامات التعاقدية القائمة خالل سنة واحدة من تاريخ القوائم المالية.
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14,033

-

953

-

-

()16,016

91,490

14,523

76,967

(باآلالف)

دينـار أردني

السلكية

اإلتصاالت

مطلوبات القطاعات

يقــوم قطــاع خدمــات اإلتصــاالت الســلكية بتوفيــر جميــع خدمــات االتصــال الســلكي وتشــغيل شــبكة الهاتــف الثابــت

204,044

503,957

يمثل قطاع اإلستثمار جميع النشاطات االستثمارية للمجموعة.

موجودات القطاعات

فــي فلســطين.

الموجودات والمطلوبات

يقــوم قطــاع خدمــات اإلتصــاالت الالســلكية بتوفيــر خدمــات اإلتصــال الالســلكي وتشــغيل شــبكة الهاتــف الخلــوي فــي
فلسطين .

ـزود رئيســي لخدمــات اإلنترنــت والخطــوط المؤجــرة وخدمــة االنترنــت الســريع فــي
يعتبــر قطــاع الخدمــات الرقميــة مـ ِّ
فلســطين.

يقوم قطاع اإلعالم بتوفير خدمات اإلعالم والتسويق في فلسطين.

13,316

-

62,186

-

-

()29,604

220,107

375

219,732

(باآلالف)

دينـار أردني

الالسلكية

اإلتصاالت

265,609

457,142

الجدول التالي يبين موجودات ومطلوبات القطاعات كما في  31كانون األول :2016

مصاريف رأسمالية

استثمار في شركات حليفة

معلومات أخرى

ربح (خسارة) القطاع قبل الضريبة

الحصة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

خسائر تدني موجودات مالية

استهالكات وإطفاءات

نتائج األعمال

مجموع اإليرادات

إيرادات بين القطاعات (تم استبعادها)

لطبيعــة الخدمــات المقدمــة مــن قبــل كل قطــاع ،حيــث يمثــل كل قطــاع وحــدة إســتراتيجية تجاريــة.

4,990

10,275

535

-

29,050

-

-

()671

37,470

3,352

34,118

(باآلالف)

دينـار أردني

الرقمية

الخدمات

2,585

1,918

185

-

()470

-

-

()178

1,899

321

1,578

(باآلالف)

دينـار أردني

اإلعالم

-

228,554

-

36,628

()687

()5,497

()638

-

-

-

-

(باآلالف)

دينـار أردني

اإلستثمار

()10,593

()180,608

466,635

28,069

36,628

91,032

()5,497

()638

()46,469

332,395

-

1,021,238

-

-

-

-

-

-

()18,571

()18,571

-

(باآلالف)
332,395

(باآلالف)

دينـار أردني

دينـار أردني

اإلستبعادات

المجموع

156

إيرادات القطاع من جهات خارجية

وخدمــات اإلعــام ،باإلضافــة إلــى نشــاطات االســتثمار .يتــم تنظيــم وإدارة األعمــال التشــغيلية بشــكل منفصــل تبعـ ًـا

157
التقرير السنوي | 2016

اإليرادات

تتألــف قطاعــات أعمــال المجموعــة مــن خدمــات اإلتصــاالت الســلكية ،خدمــات اإلتصاالت الالســلكية والخدمــات الرقمية

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

يمثل الجدول التالي إيرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى عن قطاعات أعمال المجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2016

3636قطاعات أعمال المجموعة

القوائم المالية الموحدة

القوائم المالية الموحدة

ملخص العام  | 2016هذه هي مجموعتنا | التقرير اإلداري والمالي | الحوكمة | القوائم المالية الموحدة

مطلوبات القطاعات

موجودات القطاعات

الموجودات والمطلوبات

122,316

396,689

14,181

-

6,049

-

-

()610

()16,346

93,692

17,011

76,681

83,482

243,873

11,637

-

63,293

-

-

-

()26,929

225,324

614

224,710

(باآلالف)

دينـار أردني

الالسلكية

الجدول التالي يبين موجودات ومطلوبات القطاعات كما في  31كانون األول :2015

مصاريف رأسمالية

استثمار في شركات حليفة

معلومات أخرى

ربح القطاع قبل الضريبة

خسائر تدني موجودات مالية

الحصة من نتائج أعمال الشركات الحليفة

خسائر تدني موجودات

استهالكات وإطفاءات

نتائج األعمال

مجموع اإليرادات

إيرادات بين القطاعات (تم استبعادها)

إيرادات القطاع من جهات خارجية

اإليرادات
(باآلالف)

دينـار أردني

السلكية

اإلتصاالت
اإلتصاالت

4,244

8,138

216

-

24,186

-

-

-

()607

32,707

3,556

29,151

(باآلالف)

دينـار أردني

الرقمية

الخدمات

3,706

2,269

223

-

67

-

-

-

()174

1,888

157

1,731

(باآلالف)

دينـار أردني

اإلعالم

-

241,382

-

42,688

122

()4,928

()2,101

-

-

-

-

(باآلالف)

دينـار أردني

اإلستثمار

()10,465

()146,018

203,283

26,257

42,688

93,717

()4,928

()2,101

()610

()44,056

332,273

-

746,333

-

-

-

-

-

-

-

()21,338

()21,338

(باآلالف)

332,273

(باآلالف)

دينـار أردني

المجموع

دينـار أردني

اإلستبعادات

يمثل الجدول التالي إيرادات والربح قبل الضريبة ومعلومات أخرى عن قطاعات أعمال المجموعة للسنة المنتهية في  31كانون األول :2015
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3737أهداف وسياسات إدارة المخاطر
تتألــف المطلوبــات الماليــة للمجموعــة مــن قــروض وتســهيالت إئتمانيــة خاضعــة للفائــدة وذمــم دائنــة .إن الهــدف مــن
هــذه المطلوبــات الماليــة هــو تمويــل نشــاطات المجموعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تمتلــك المجموعــة عــدة موجــودات
ماليــة مثــل الذمــم المدينــة والقــروض الممنوحــة والنقــد والنقــد المعــادل والتــي تنشــأ بشــكل مباشــر مــن نشــاطات
المجموعــة .كذلــك تمتلــك المجموعــة اســتثمارات متوفــرة للبيــع.
إن المخاطــر األساســية الناتجــة عــن األدوات الماليــة للمجموعــة هــي مخاطــر أســعار الفائــدة ومخاطــر اإلئتمــان ومخاطــر
الســيولة ومخاطــر التغيــر فــي أســعار األســهم ،ومخاطــر العمــات األجنبيــة .يقــوم مجلــس إدارة المجموعــة بمراجعــة
والموافقــة علــى سياســات إدارة هــذه المخاطــر والتــي تتلخــص بمــا يلــي:

− −مخاطر أسعار الفائدة
هــي المخاطــر الناتجــة عــن التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة نتيجــة تغيــر فــي
أســعار الفائــدة فــي الســوق .إن التعــرض لمخاطــر التغيــر ألســعار الفائــدة بالســوق مرتبــط بشــكل أساســي بالموجــودات
والمطلوبــات الماليــة ذات أســعار فائــدة متغيــرة.
يمثــل الجــدول التالــي مــدى حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة علــى أســعار الفوائــد مــع
بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى المؤثــرة ثابتــة:
التغير في

األثر على الربح

أسعار الفائدة

قبل الضريبة
دينار أردني

نقطة أساس

(باآلالف)

دوالر أمريكي

20+

40

دوالر أمريكي

20 -

()40

يورو

20+

-

يورو

20 -

-

2016

2015

دوالر أمريكي

20+

()42

دوالر أمريكي

20 -

42

يورو

20+

-

يورو

20 -

-

− −مخاطر اإلئتمان
هــي المخاطــر الناجمــة عــن عجــز الطــرف اآلخــر عــن الوفــاء بالتزاماتــه المحــددة فــي أداة ماليــة أو عقــد مــن عقــود الزبائــن،
ممــا يــؤدي إلــى خســارة ماليــة .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر اإلئتمــان الناجمــة عــن األنشــطة التشــغيلية بشــكل أساســي
(الذمــم التجاريــة) وكذلــك أنشــطة اإلســتثمار والتمويــل ويشــمل الودائــع لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة وغيرهــا
مــن األدوات الماليــة.

مجموعة االتصاالت الفلسطينية
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الذمم التجارية

− −مخاطر التغير في أسعار األسهم

يقــوم كل قطــاع مــن قطاعــات األعمــال بــإدارة مخاطــر اإلئتمــان وفــق سياســة المجموعــة فيمــا يتعلــق بــإدارة مخاطــر

يبيــن الجــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة وإحتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع نتيجــة للتغيــرات

اإلئتمــان .لــدى المجموعــة قاعــدة كبيــرة مــن العمــاء ،وبالتالــي فــإن مخاطــر اإلئتمــان المرتبطــة بالذمــم المدينــة موزعــة
علــى عــدد كبيــر مــن العمــاء باســتثناء مخاطــر اإلئتمــان الخاصــة بالذمــم المدينــة المســتحقة مــن وزارات ومؤسســات
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتــي تمثــل حوالــي  % 43مــن مجمــوع الذمــم المدينــة التجاريــة.

الممكنــة المحتملــة فــي أســعار األســهم مــع بقــاء جميــع المؤثــرات األخــرى ثابتــة .إن أثــر النقــص المتوقــع فــي أســعار
ـاو ومعاكــس ألثــر الزيــادة المبينــة أدنــاه:
األســهم مسـ ٍ

باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتــم حجــب الخدمــة عــن العمــاء المتخلفيــن عــن الدفــع خــال فتــرة محــددة .كذلــك تتبــع المجموعــة

نظامـ ًـا للتحصيــل مــن خــال جهــود اإلدارة والطــرق القانونيــة.

يتــم إجــراء دراســة تدنــي القيمــة بشــكل منفــرد علــى الزبائــن الرئيســين كمــا فــي تاريــخ القوائــم الماليــة .باإلضافــة الــى
إجــراء دراســة تدنــي القيمــة علــى عــدد كبيــر مــن الذمــم األخــرى بشــكل مجموعــات .تتضمــن طريقــة اإلحتســاب نســب
معينــة مــن الفواتيــر المصــدرة للزبائــن وجــدول تحليــل أعمــار الذمــم المدينــة .إن الحــد األقصــى لتعــرض الذمــم المدينــة
لمخاطــر اإلئتمــان هــو مبلــغ الذمــم المدينــة المبينــة فــي إيضــاح (.)13
موجودات مالية أخرى

الزيادة في

األثر على الربح

األثر على

المؤشر

قبل الضريبة

حقوق الملكية

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

()%
أسهم مدرجة في سوق فلسطين لألوراق المالية

10 +

357

3,685

أسهم مدرجة في سوق عمان لألوراق المالية

10 +

457

9,355

أسهم مدرجة في أسواق أخرى

10 +

-

930

أسهم غير مدرجة

5+

-
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فيمــا يخــص مخاطــر اإلئتمــان الناجمــة عــن موجــودات ماليــة أخــرى للمجموعــة والتــي تشــمل قــروض ممنوحــة وودائــع
لــدى البنــوك فإنــه يتــم إتخــاذ القــرارات االســتثمارية والماليــة فقــط لألطــراف الموافــق عليهــا .تكــون المجموعــة عرضــة
لمخاطــر اإلئتمــان فــي حــال تعثــر الطــرف اآلخــر .إن الحــد األقصــى لتعــرض الموجــودات الماليــة األخــرى لمخاطــر اإلئتمان
هــو القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات.

− −مخاطر العمالت األجنبية
هــي مخاطــر التغيــر فــي القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأدوات الماليــة بســبب التغيــر فــي
أســعار صــرف العمــات األجنبيــة .تكــون المجموعــة عرضـ ًـة لمخاطــر العمــات األجنبيــة الناجمــة عــن األنشــطة التشــغيلية

− −مخاطر السيولة

(عندمــا تكــون اإليــرادات أو المصاريــف بعملــة تختلــف عــن عملــة المجموعــة األساســية).

إن هــدف إدارة المجموعــة مــن إدارة مخاطــر الســيولة هــو الحفــاظ علــى التــوازن مــا بيــن اســتمرارية تدفــق األمــوال

كمــا تقــوم المجموعــة بتقليــل مخاطــر تغيــر أســعار صــرف العمــات األجنبيــة مقابــل الدينــار األردنــي عــن طريق اســتخدام

والمرونــة مــن خــال توفــر ســقوف الجــاري مديــن والتســهيالت البنكيــة األخــرى .تقتضــي سياســات الفوتــرة أن يتــم
تحصيــل المبالــغ المســتحقة مــن العمــاء خــال  45يــوم مــن تاريــخ إصــدار الفاتــورة.
يبيــن الجــدول التالــي أرصــدة المطلوبــات الماليــة الموحــدة غيــر المخصومــة للمجموعــة كمــا فــي  31كانــون األول 2016
و 2015حســب فتــرة االســتحقاق:

 31كانون األول 2016

قروض وتسهيالت ائتمانية

تحت

أقل

12 – 3

5–1

الطلب

من  3أشهر

شهر

سنوات

المجموع

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

-

4,515

ذمم دائنة

16,613

125,793

59,716

-

202,122

مطلوبات أخرى

21,100

34,385

22,662

24,815

102,962

37,713

164,693

111,685

90,504

404,595

الزيادة/النقص
في سعر

99,511

قروض وتسهيالت ائتمانية

-

11,603

13,628

8,950

34,181

ذمم دائنة

12,017

8,912

8,941

-

29,870

مطلوبات أخرى

20,885

29,785

19,147

-

69,817

32,902

50,300

41,716

8,950

133,868
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األجنبيــة مقابــل الدينــار األردنــي ،مــع بقــاء جميــع المؤثــرات األخــرى ثابتــة .إن ســعر صــرف الدينــار األردنــي مربــوط
ســعر صــرف الــدوالر األمريكــي:

29,307
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يبيــن الجــدول التالــي حساســية قائمــة الدخــل الموحــدة نتيجــة للتغيــرات الممكنــة المعقولــة فــي أســعار صــرف العمالت
بســعر ثابــت مقابــل الــدوالر األمريكــي ،وبالتالــي ال يوجــد أثــر علــى القوائــم الماليــة الموحــدة نتيجــة التغيــرات فــي

65,689

 31كانون األول 2015

عقــود تحويــل العمــات اآلجلة.

الشيقل مقابل

األثر على الربح قبل

الدينار األردني

الضريبة
دينـار أردني

2016

%

(باآلالف)

شيقل إسرائيلي

10 +

6,013

شيقل إسرائيلي

10 -

()6,013

2015

شيقل إسرائيلي

10 +

6,588

شيقل إسرائيلي

10 -

()6,588
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− −إدارة رأس المال

يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في  31كانون األول :2015

يتمثــل الهــدف الرئيســي فــي إدارة رأس المــال فــي الحفــاظ علــى نســب رأس مــال مالئمــة بشــكل يدعــم نشــاط
المجموعــة ويعظــم حقــوق الملكيــة.
تقــوم المجموعــة بــإدارة هيكلــة رأس المــال وإجــراء التعديــات الالزمــة فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة.

أسعار تداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

أسواق مالية

مالحظتها

مالحظتها

نشطة (المستوى

(المستوى

(المستوى

األول)

الثاني)

الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

لــم تقــم المجموعــة بإجــراء أيــة تعديــات علــى األهــداف والسياســات واإلجــراءات المتعلقــة بهيكلــة رأس المــال خــال
الســنوات المنتهيــة فــي  31كانــون األول  2016و.2015
يتألــف رأس مــال المجموعــة مــن رأس المــال المدفــوع واألربــاح المــدورة واالحتياطيــات األخــرى بمجمــوع

موجودات تم قياسها

 31كانون األول .2015

موجودات مالية متوفرة

 554,603,000دينــار أردنــي كمــا فــي  31كانــون األول  2016مقابــل  543,050,000دينــار أردنــي كمــا فــي

بالقيمة العادلة

تاريخ القياس

 31كانون األول 2015

149,960

-

-

للبيع متداولة

3838قياس القيمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد واإلفصاح عن القيم العادلة:
ً
تماما في أسواق مالية نشطة.
المستوى األول :باستخدام أسعار التداول (غير المعدلة) ألدوات مالية مشابهة
المستوى الثاني :باستخدام معطيات غير أسعار التداول ولكن يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
المستوى الثالث :باستخدام معطيات ال تستند لبيانات سوق يمكن مالحظتها.

موجودات مالية للمتاجرة

 31كانون األول 2015

8,671

-

-

عقود تحويل عمالت آجلة

 31كانون األول 2015

608

-

-

موجودات مالية تم اإلفصاح
عن قيمتها العادلة

استثمارات عقارية

 31كانون األول 2015

-

44,290

-

− −حساسية المعطيات التي ال يمكن مالحظتها (المستوى الثالث):

لم تقم المجموعة بإجراء أي تحويالت بين المستويات المذكورة أعاله خالل العامين  2016و.2015

يتــم تكليــف مخمنيــن خارجييــن معتمديــن لتقييــم الموجــودات الجوهريــة مثــل االســتثمارات العقاريــة .بعــد النقــاش
يوضح الجدول التالي التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة للموجودات كما في  31كانون األول :2016

موجودات تم قياسها بالقيمة
العادلة

موجودات مالية متوفرة للبيع

أسعار تداول في

معطيات يمكن

معطيات ال يمكن

أسواق مالية

مالحظتها

مالحظتها

نشطة (المستوى

(المستوى

(المستوى

األول)

الثاني)

الثالث)

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

تاريخ القياس

 31كانون األول 2016

139,695

-

-

 31كانون األول 2016

8,140

-

-

استثمارات عقارية
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للمتــر المربــع مــن األرض مضروبـ ًـا بعــدد األمتــار المربعــة.

يمثل الجدول التالي حساسية القيمة العادلة لالستثمارات العقارية:
الزيادة/النقص

2016

في القيمة

األثر على القيمة

العادلة

العادلة

 31كانون األول 2016

-

-

56,057

%

(باآلالف)

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

5+

2,803

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

5-

()2,803

2015

موجودات مالية تم اإلفصاح
عن قيمتها العادلة

كل حالــة ،والتــي تمثــل فــي األغلــب أســعار بيــع ألراضــي مشــابهة خــال العــام والتــي يتــم احتســابها بالقيمــة العادلــة

دينـار أردني

متداولة
موجودات مالية للمتاجرة

مــع هــؤالء المخمنيــن الخارجييــن ،تقــوم المجموعــة باختيــار األســاليب والمدخــات والتــي ستســتخدم للتقييــم فــي

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

5+

2,215

القيمة العادلة للمتر المربع الواحد

5-

()2,215
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القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
يوضــح الجــدول التالــي مقارنــة بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة حســب تصنيفهــا فــي القوائــم

مالحظات

المالية:

القيمة الدفترية

موجودات مالية

القيمة العادلة

2016

2015

2016

2015

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

دينـار أردني

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

(باآلالف)

موجودات مالية متوفرة للبيع
متداولة

139,695

149,960

139,695

149,960

ذمم مدينة

90,390

78,614

90,390

78,614

موجودات مالية للمتاجرة

8,140

8,671

8,140

8,671

موجودات مالية أخرى

116,867

116,722

116,867

116,722

نقد ونقد معادل

181,580

63,491

181,580

63,491

536,672

417,458

536,672

417,458

قروض وتسهيالت ائتمانية

91,236

33,659

91,236

33,659

ذمم دائنة

202,122

29,870

202,122

29,870

مطلوبات مالية أخرى

102,962

69,817

102,962

69,817

396,320

133,346

396,320

133,346

مطلوبات مالية

تــم إظهــار القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة وفقـ ًـا للقيــم التــي يمكــن أن تتــم بهــا عمليــات التبــادل بيــن
جهــات معنيــة بذلــك ،باســتثناء عمليــات البيــع اإلجباريــة أو التصفيــة.
− −إن القيــم العادلــة للذمــم المدينــة والموجــودات الماليــة األخــرى والنقــد والنقــد المعــادل والذمــم الدائنــة
والمطلوبــات الماليــة األخــرى هــي مقاربــة بشــكل كبيــر لقيمهــا الدفتريــة وذلــك لكــون تلــك األدوات ذات فتــرات
ســداد أو تحصيــل قصيــرة األجــل.
− −تــم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع المتداولــة والموجــودات المالية للمتاجرة باســتخدام
األســعار الســائدة فــي تاريــخ القوائــم المالية.
− −تــم تقديــر القيمــة العادلــة للقــروض الخاضعــة للفائــدة مــن خــال خصــم التدفقــات النقديــة المتوقعــة باســتخدام
نفــس أســعار الفائــدة لبنــود تحمــل نفــس الشــروط وصفــات المخاطــر.

3939تركز المخاطر في المنطقة الجغرافية
تمــارس المجموعــة معظــم أنشــطتها فــي فلســطين .إن عــدم اســتقرار الوضــع السياســي واالقتصــادي فــي المنطقــة

يزيــد مــن خطــر ممارســة المجموعــة ألنشــطتها وقــد يؤثــر سـ ً
ـلبا علــى األداء.

164

التقرير السنوي | 2016

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

165

ملخص العام  | 2016هذه هي مجموعتنا | التقرير اإلداري والمالي | الحوكمة | القوائم المالية الموحدة

166

التقرير السنوي | 2016

القوائم المالية الموحدة

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

167

636 ب. ص، رام اﻟﻠﻪ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
+ 970 2 294 4019 :ﻫﺎﺗﻒ
+ 970 2 235 0305 :ﻓﺎﻛﺲ
ir@paltelgroup.ps
www.paltelgroup.ps

