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  آلمة الرئيس التنفيذي
  

ة            باسمي و باسم مجل     يسرني ر صندوق المسؤولية االجتماعي ديكم تقري ين أي س ادارة مجموعة االتصاالت ان أضع ب
ام  ذي نفخر    ٢٠٠٧للع ه ال سطينيبكون ه صندوق فل م   باشر عمل ي و دع ع و تبن ة المجتم ي خدم وام ف ة أع ذ ثالث من

  .فلسطيني و تحسين حياتهمشاريع في قطاعات التعليم و الصحة و الرياضة و نشر المعرفة و تطوير قدرات اإلنسان ال
  

ة التطورات والنمو                   ” التغيير ِسَمة الحياة  أن   وم خاصة وأن آاف ا آل ي عبارة رددها السلف، ونلمس بصماتها في حياتن
ائل تناسب الظروف والتحديات                  ار وس ا ابتك الذي شهدته المجتمعات، ولدته مساٍع مخلصة للتغيير نحو األفضل رافقه

  .المنبثقة عن هذا التغيير
  

ا  ين      المسؤولية االجتماعية هي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة، وهذا سّر قوته وب لتمت آعنصر أساسي مطل
ا ومع اآلخرين     روابط العالقات اإلنسانية، ومن أسمى واجباتنا آشرآات  تعمل في القطاع الخاص أن نتعاطى مع ذاتن

ه   ج ومع مجتمعنا بروح مسئولة، فمثل هذا التعاطي يمّد ه ونحمل هويت ... سورًا متينة بيننا وبين المجتمع الذي ننتمي إلي
ايير    واإلحساس ة وموضوعية بالمع ود     بالمسؤولية يصقله الشعور بالواجب ويؤدي إلى االلتزام بأمان ي تق سانية الت اإلن

  .بدورها إلى إيجابية التعايش والتواصل
 

سطينية  ولدت فلسطينطننا الغالي وضمن مسيرة التطور والتغيير المستمر نحو األفضل في و      مجموعة االتصاالت الفل
وادره             لتمنح المجتمع    ا  آل ما هو أفضل و لتنميته و تطوير مؤسساته و آ اتهم        بم اتهم ومتطلب من خالل     يتناسب وحاج

اء                       م ين ي و شفاف و ت شكل مهن ه   تقديم الدعم للمشاريع التي يتبناه صندوق المسؤولية االجتماعية الذي تم تأسيسه ب  آليات
ه    ة أطياف ع بكاف رائح المجتم ة ش ي المست آاف ا و الت ي يتبناه شاريع الت دعم للم ديم ال ات و تق د األولوي بوضوح لتحدي

  .االجتماعية و الجغرافية و الدينية
  
شاطات        استراتيجية مجموعتنا  جزء مهم من     االهتمام للعمل الخيري الطوعي   يالء  إ إن ، حيث نقوم برعاية العديد من الن
ى  إضافة رية المتنوعة    الخي شكل مباشر         دعم مؤسسات     إل واطنين ب دماتها للم دم خ ي تق دني الت ا   إن.المجتمع الم  إيمانن

د      األهلية في خدمة المجتمع    دور المؤسسات    بأهمية ذل المزي ا نحو ب ات يحفزن  وحجم ما هو ملقى على عاتقها من واجب
  .ا قدما لخدمة المجتمع الجهود لتحقيق االآتفاء الذاتي لهذه المؤسسات و دعمهمن 

  
ة عمل   . عجلة التنميةللمساهمة الفاعلة في دفع  ملتزمون تجاه المجتمع إننا مصممون على االستمرار في تطوير منهجي

صندوق المسؤولية االجتماعية الذي أصبح جزءًا أصيال من مخططات المجموعة ونجري تقييمًا شامًال لترشيد توجهنا               
الخيري وذلك لكي نبقى على ريادة المجموعة في عملها التنموي المجتمعي العريق واإلبقاء           بشقيه التنموي و   يالمجتمع

د استراتيجي للمجموعة    ٢٠٠٨على ديمومة في مسؤوليتها االجتماعية الداخلية والخارجية ، وسيشهد عام       توجهه جدي
  . في هذا المضمار نكون فيه من المؤسسين لمنهج االستدامة في العمل المجتمعي

  
  
  

          
  

  عبد المالك جابر . د                
      الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية            
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   مقدمة-١

  
رعاية   مجرد المشارآة في األعمال الخيرية ولشرآات القطاع الخاصال تعنى المسئولية االجتماعية 

ملين و آي تصبح المسئولية االجتماعية مؤثرة فهي في  تجاه أفراد المجتمع المتعاا و إنما تتسع لتشمل مسئوليتهاريعشم
مبعثرة و خيرية  ألن تأخذ شكل تنظيمي و مؤسسي له خطة و أهداف محددة بدال من أن تكون جهودا عشوائية حاجة

  .ط و معايير شفافة قد تؤدى إلى اإلتكالية و هذا يستدعى وضع خط
 مجموعة أطلقتهالذي  و في القطاع الخاصات الوطنيةيعتبر صندوق المسؤولية االجتماعية من أولى المبادر

 تم إطالق الصندوق عام قدو .قطاعاته المختلفة في فلسطينطينية بهدف دعم المجتمع المحلي وتصاالت الفلساإل
 العمل على تخصيص جزء من أرباح المجموعة السنوية  تم و، بعد إعداد دراسة الحتياجات المجتمع المحلي٢٠٠٥
 وقد تم تنفيذ عدد من المشاريع .طيني من ابناء المجتمع الفلس و االفرادت الحكومية و الغير حكومية المؤسسالدعم

وبلغ إجمالي التبرعات التي قدمها الصندوق  مستفيد ٢٠٥ألآثر من   شملت جميع القطاعات٢٠٠٧الحيوية خالل عام 
                             .أردنيدينار  612,000حوالي 
 
  اتيجية صندوق المسؤولية االجتماعية إستر-٢
  

  رؤيا الصندوق ١٫٢
المثابرة على جعل صندوق المسؤولية االجتماعية أهم صندوق فلسطيني غير ربحي يسعي إلى تطوير وتنمية المجتمع 

  .الفلسطيني
  

   رسالة الصندوق٢٫٢
 آافة شرائح إلىالثقافية و الوصول و ، الرياضية ، الصحية ، البيئية ،  مختلف  القطاعات االجتماعيةدعم ورعاية 

و تحقيق عوائد اجتماعية ،  تجاوز توقعاتهم نحاول أحيانا وتلبية احتياجاتهمبحيث نساهم في ،المجتمع في آافة المناطق
 التوزيع الجغرافي و أخذين بعين االعتبار، ر شفافةلمجموعتنا و لمساهمينا  و ذلك باستخدام أسس مدروسة و معايي

   .المهمشةالتجمعات السكاني و 
  

   العامة للصندوقاألهداف 3.2
  .تعزيز و تدعيم تواجد المجموعة في المجتمع الفلسطيني. ١
   .تواصل المجموعة مع المجتمع بوسائل غير خدمات المبيعات. ٢
 و هأفراح و آالمه المجموعة و شرآاتها جزء من النسيج المجتمعي الفلسطيني و تعيش همومه و أنتكريس مفهوم . ٣

  .أحزانه
  .تعزيز ثقة المساهمين بالشرآة. ٤
  .الخ... المجتمع الفلسطيني من النواحي التعليمية و الثقافية و الصحية و الرياضيةالمساهمة في تنمية. ٥
  .غير مباشرةلمساهمة في خلق فرص عمل مباشرة وا. ٦
 

   آلية عمل الصندوق4.2
  .الثبوتيةديم طلب الحصول على الدعم مرفقا باألوراق تق. ١
  . الطلبدراسة. ٢
  .عمل زيارة ميدانية و آتابة تقرير حول الزيارة. ٣
  .عند القبول يتم تحويله للجنة اإلشراف. ٤
  .متابعة التنفيذ. ٥
  .تقرير سير و تنفيذ العمل. ٦
  .إعداد التقرير النهائي عن المشروع. ٧
  . الصندوقأداء حول د تقرير سنوي مدقق إعدا. ٨
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 العيادة الطبية التي تم التبرع بها لجمعية الجريح الفلسطيني

  ٢٠٠٧صندوق للعام  اهداف ال-٣
  
  . للوصول الي مأسسته آمؤسسة مستقلة  آليات العمل بالصندوقتفعيل و تطوير.١
  .تفعيل دور المكاتب في الدوائر المختلفة على مستوى الوطن. ٢
  زيادة الوعي و التعريف بصندوق المسؤولية االجتماعية و دور مجموعة االتصاالت الفلسطينية في بناء المجتمع. ٣
  . و الحكوميةاألهليةم مشاريع إستراتيجية بالتعاون مع المؤسسات دع. ٤
  .االستمرار في دعم مؤسسات المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية. 5
  
  
  ٢٠٠٧ مشاريع الصندوق للعام -٤
  
   مشاريع قطاع الصحة. ١

عالج و دوية ون تجهيزات و أبمعطياته المختلفة مبقطاع الصحة  اهتماما خاصا  مجموعة االتصاالت الفلسطينيةتولي
العمل على لدعم هذا القطاع والمسؤولية االجتماعية  صندوق عة جزء من ميزانيةلذلك خصصت المجمو. توعية
    حوالي٢٠٠٧ عام الي التبرعات في هذا القطاع حيث بلغ إجم سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزةتطويره

  .غزة في الضفة الغربية و قطاع دينار   ٨٣،٠٠٠
  

  تجهيز قاعة تدريبية لمستشفى غزة األوروبي 
 و من هذا المنطلق قامت المجموعة عبر ان أولوياتهالمشاريع الصحية طويلة األمد ضممجموعة االتصاالت ضع ت

بتجهيز قاعة تدريبية بأجهزة صوت و معدات و تكييف بمستشفى األوروبي صندوق المسؤولية االجتماعية التابع لها 
السعي إلى تطوير   طلبة آليات الطب وتدريبهم،ويأتي هذا الدعم في إطارالستقبالوذلك   دينار٥٠٠٠الي بإجمبغزة 

 و شمل الدعم ايضا تجهيز موقف السيارات الخاص بمبنى  من تقديم أفضل الخدمات للمواطنالمستشفيات لكي تتمكن
   .قاعات التدريب و المؤتمرات

  
  الطبي في بيت لحمعيادة أسنان في مرآز الدهيشةتجهيز  

 الطبية وتطويرها السيما في المناطق المهمشة ومناطق الدخل الخدماتانطالقا من حرص مجموعة االتصاالت على 
قامت مجموعة االتصاالت عبر صندوق المسؤولية االجتماعية بالتبرع بمعدات آاملة لفتح عيادة اسنان في المحدود، 

 أن العيادة الطبية تقدم خدماتها للمرضى وأبناء المجتمع المحلي  اإلشارة إلىوتجدر مرآز الدهيشة الطبي في بيت لحم 
بأسعار رمزية تصل إلى نصف ما هو موجود لدى مؤسسات القطاع الخاص ويتوقع ان يستفيد من هذه العيادة حوالي 

 عقبة أساسية أمام  التي تشكل لمرآز الدهيشة الطبي مريض شهريا، وستساهم في تغطية بعض النفقات التشغيلية٥٠٠
  .تطور المرآز الطبي ليقدم خدمات أفضل

 
 جمعية الجريح الفلسطيني عيادة طبية في افتتاح 

  بدعم جمعية الجريح الفلسطينيمجموعة االتصاالت تقام 
 تجهيز و افتتاح عيادة طبية بكافة بغزة من خالل

لتخدم شريحة هامة جدا وهي شريحة مستلزماتها و معداتها 
الذين هم بحاجة إلى ماسة إلى خدمة الطبية الجرحى و

 طويلة االمد و التي يصعب على هذه الشريحة تحصيلها 
 و تقدم  . الصعبةواالقتصاديةظل الظروف المعيشية 

الجمعية الخدمات بأسعار رمزية للجمهور و مجانا 
  .للجرحى المسجلين لديها

  
 دعم عيادة جمعية الطفل الجريح  

 الفلسطينية بتقديم معدات قامت مجموعة االتصاالت
حيث أن  نسمة ٦٠٠٠و البالغ عددهم  لجمعية الطفل الجريح الخيرية بوادي السلقا ومستلزمات طبية للعيادة التابعة

 خاصة و أنها ، العيادة التي تقدمهاخدماتال فتح المجال لزيادة عدد المستفيدين منع الذي قدمته المجموعة للعيادة التبر
و من الجدير بالذآر ان هذه المنطقة هي منطقة حدودية و من اآثر . ةالطبيآز امرالمشة و بعيدة عن تقع في منطقة مه

 . و تمثل جمعية الطفل الجريح المرآز الطبي الوحيد بالمنطقة. المناطق تعرضا لالجتياحات
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 التبرع بمعدات طبية لجمعية حامالت الطيب األرثوذآسية

  
 دعم جمعية إغاثة أطفال فلسطين 

قامت مجموعة االتصاالت عبر صندوق  لهم الُمقدمة ةالرعاية الطبي نوعيةو رفع مستوى  أهميةلصحة أطفالنا و 
 و . دينار٥٣٥٠جمعية إغاثة أطفال فلسطين و ذلك بإجمالي ب األطفال لعالجطبية تجهيز عيادة المسؤولية االجتماعية ب

دة أآثر من مليون نسمة حيث تعمل الجمعية على تقديم المساعو البالغ تعدادها الجمعية اطفال الضفة الغربية تخدم 
تقوم  و.ة للحاالت الحرجة والمستعصيم العالج الالزن سنة وتأمي١٥سنة إلى ١والمساندة لألطفال المرضى من عمر 

الجمعية بمراسلة جهات خارجية لتغطية تكاليف العالج والتنسيق معهم في بعض األحيان إلرسالهم للعالج في 
  .الخارج

 
 ذوي االحتياجات الخاصةبرامج دعم  

ت مجموعة االتصاالت الفلسطينية قامودمجهم في المجتمع التأهيل  الخاصة ذوي االحتياجات وتأهيلرعاية  هميةأل
  :تنفيذ عدد من المشاريع منها  صندوق المسؤولية االجتماعية بمن خالل

  
  رعاية إصدار نشرة توعية لذوي االحتياجات الخاصة ▲

 ة النجاح الوطنية قام الصندوق بتغطية إصدار نشرةبالتعاون مع مرآز الديمقراطية وحقوق اإلنسان التابع لجامع
و قد تم توزيع هذه النشرة  الخاصة االحتياجات تضمنت معلومات تثقيفية عن ذوي توعية لذوي االجتياحات الخاصة

 . في مدينة نابلس
 

  التبرع لجمعية حامالت الطيب األرثوذآسية ▲
قدمت مجموعة االتصاالت من خالل صندوق 

تماعية تبرعًا لجمعية حامالت المسؤولية االج
) ووآر(آالت مشي الطيب األرثوذآسية تضمن 
، حيث تهتم  بالمعاقينوآراسي متحرآة خاصة

 الخاصة االحتياجاتهذه الجمعية بشؤون ذوي 
 و قد تم توزيع هذه المعدات على ذوي .والمعاقين

االحتياجات الخاصة المصنفين ضمن فئة 
 للمسح الحاالت االقتصادية الصعبة طبقا

 .االجتماعي الذي تقوم به الجمعية

 
 مساعدات عالج مباشرة 
 بمنح  مريض٥٠ الآثر منالتبرع دعم المحتاجين للعالج و الرعاية الطبية قامت مجموعة االتصاالت بلاستكماًال 

رها غير قادرين على توفيو اجهزة طبية الفراد و موظفين  دينار وذلك لتغطية نفقات عالج ٥٤،٠٠٠ فاقتمالية 
       . الصعباالقتصاديبسبب الوضع 
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 الطب بجامعة وفد مجموعة االتصاالت يسلم التبرعات لعميد آلية

األزهر بغزة

   مشاريع قطاع التعليم.٢
ألجيال المتمثل في بناء  ا وبناء مستقبل الوطن بدور المؤسسات التعليمية في مجموعة االتصاالت الفلسطينيةمن  إيمانا
دباء األرين و في توفير أرضية خصبة للمفك دورهاإلي إضافة تطوير مستواها الفكرينهوض بها و الو القادمة

 قطاع غزةات التعليمية في الضفة الغربية وآبر دعم ممكن لمختلف المؤسس تقديم أإلى المجموعة تسعى فإن العلماءو
 من النشاطات اغيرهدراسية والمنح ال و تقديم ،تجهيز المختبراتبناء وو شكال متنوعة آدعم المؤتمرات العلميةبأ

 قطاع التعليم فيما يلي سرد لمشاريع ودينار ٧٠،٠٠٠ يزيد عنذا القطاع ما قد بلغت إجمالي التبرعات له والتنموية
  :٢٠٠٧عام ة االجتماعية خالل تنفيذها من قبل صندوق المسؤوليالتي تم تمويلها و

  
 منح دراسية 

من جامعة النجاح الوطنية، باإلضافة إلى تغطية أقساط لطلبة  دراسية ثالثة عشر منحةقدمت مجموعة االتصاالت 
 دينار، وذلك لمساعدتهم ٢٤،٦٣٦ طالب وطالبة من منتسبي الجامعات الفلسطينية بمبلغ إجمالي ١٦٠امعية لحوالي ج

 و قدمت هذه المنح للطلبة .في استكمال مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي يعانون منها
  .المميزين علميا اضافة الي الحاالت االجتماعية الصعبة

 
 تشطيب و تجهيزات مؤسسات تعليمية 

  
 دعم آلية الطب بجامعة األزهر ▲

استمرارا لدعم قطاع التعليم الذي ينفذه صندوق المسؤولية 
 بجامعة األزهر بغزة حيث تم الطباالجتماعية، تم دعم آلية 

 الدراسية للكلية بمقاعد دراسية وأجهزة آمبيوتر اتتجهيز القاع
لقاعات الدراسية وتهيئة وطابعات مما ساهم في تطوير ا

 و بلغت قيمة .اإلمكانيات الالزمة للطلبة لمواصلة تعليمهم
  . دينار٤٥٠٠التبرع 

  
  
  
  
  
  

 في مختبراتو   و تدبير منزليغرف صفيةتشطيب  ▲
  مدارسعدة

 استمرارا لدعم قطاع التعليم األساسي و العالي عملت مجموعة االتصاالت خالل هذا العام على تنمية هذا القطاع
مستكملة مسيرتها التنموية في هذا المجال حيث قامت بتمويل بناء و تشطيب غرف صفية و تجهيز مختبرات بهدف 
زيادة القدرة على استيعاب عدد اآبر من طلبة المدارس و التخفيف من االزدحام داخل الصفوف المدرسية بما يساعد 

ستيعاب و الترآيز إضافة على ذلك ساهمت في تأثيث على تهيئة مناخ مناسب للطلبة بما يزيد من قدرتهم على اال
 . يوضح المشاريع التي نفذت في هذا اإلطار لمدارس بأثاث مدرسي و الجدول التيبعض ا

  
   المشروعمبلغ  اسم المشروع  الجهة المستفيدة

  د .٣٥٠٠  تشطيب ثالث غرف صفية  مدرسة وادي الفارعة
  د .٥١٦٥  المساهمة في بناء المدرسة  مدرسة برهام

  د .٧٠٠٠  تشطيب غرف صفية  مدرسة دير استيا الثانوية للبنين
  د .١٠٥٠٠  تشطيب و افتتاح غرفة التدبير المنزلي  مدرسة بنات العدوية الثانوية
  د .٣٠٠٠  تشطيب قاعة الحاسوب  مدرسة قلقيلية الثانوية الصناعية
  ------  التبرع بأثاث مدرسي مستعمل  مدرسة الحاج علي الطيبي

  ------  التبرع بأثاث مدرسي مستعمل  ة خديجة أم المؤمنينمدرس
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 دعم مؤتمرات علمية
خالل   دعم البحث العلمي ورعايته منتعمل مجموعة االتصاالت الفلسطينية على الصندوق و اهدافهتحقيق رسالة ل

 لالستفادة من العلميةمؤسسات الو المجموعة بناء عالقات مهنية بين آما تعمل علىرعاية الباحثين المادية والمعنوية 
 و من هذا المنطلق قام الصندوق بدعم .عملية التنمية المستدامة في فلسطين نتائج البحوث العلمية وتطبيقاتها في دعم
  :عدة فعاليات في هذا المجال آان اهمها

  
 دعم مؤتمر آلية التمريض بجامعة النجاح الوطنية ▲

أمراض السرطان " الخاص بكلية التمريض لجامعة النجاح الوطنية بعنوان  رعاية المؤتمر    ب قامت مجموعة االتصاالت  
اد ائق وأبع اطر وحق الي " مخ ابلس بإجم ة ن ي مدين ار٩٠٠ف ي.  دين ؤتمر ف يم الم درأق افر المصري  م شهيد ظ جات ال

ذا المرض       عمل خاصة بطالب    وأوراقشمل المؤتمر على حلقات نقاش و  بالجامعة   ة عن ه سبباته الكلي   وشارك وم
  .بالضفة من عدة مستشفيات وأطباء بالنقاش ممرضين أيضا

 
   الثانيدعم مؤتمر تكنولوجيا المعلومات بجامعة بوليتكنك فلسطين ▲

 والذي  الثانيدعم ورعاية مؤتمر تكنولوجيا المعلوماتقامت المجموعة من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية بآما 
يهدف المؤتمر إلى تشجيع البحث  و. دينار٣٥٤٥الخليل وذلك بإجمالي عقد في جامعة بولتكنيك فلسطين في مدينة 

العلمي وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتعرف على أخر المستجدات في هذا المجال ونشر أبحاث وتطبيقات 
 العلماء وعمل ورشات عمل خاصة بالمؤتمر وتسهيل االتصال مع الباحثين من خارج الوطن والخروج بتوصيات

  .تساهم في تحسين األداء التكنولوجي
  

  بكندامؤتمر أوتاوامشارآة مدرسة مار يوسف في دعم  ▲

 قامت مجموعة االتصاالت من اإلقليميةانطالقا من حرصها على ضرورة تمثيل فلسطين في المؤتمرات الدولية و 
إقامة طلبة مدرسة راهبات تغطية تكاليف ب دعمها لقطاع التعليم إطارخالل صندوق المسؤولية االجتماعية في 

 األممحيث شارآت ثمان طالبات في مؤتمر نموذج  . دينار٤٤٣٠بإجمالي بكندا ماريوسف الثانوية في مدينة أوتاوا 
الطالبات في لجان متعددة و نقاش  المتحدة وشارآت األممو هو عبارة عن محاآاة لمنظمة ) CANIMUN(المتحدة 

لمؤتمر و ساهمت تجربة األمم المتحدة في توسيع مدارك الطالبات المشارآات المواضيع المدرجة في جدول أعمال ا
الوفد " بالشئون العالمية و القضايا السياسية و االجتماعية و اإلنسانية و خلصت إلى فوز إحدى الطالبات بجائزة 

  .عن أدائها المتميز في محكمة العدل الجنائية " المتميز
  

 رعاية حفل تكريم أوائل الطلبة 
إيمانا منها بضرورة تكريم المتفوقين في المجال العلمي و تأآيدا على اهتمامها بقطاع التعليم و تحفيزا منها لطلبة 

رعاية حفل تكريم أوائل الثانوية العامة وأوائل طلبة الجامعات والكليات بفلسطين المتفوقين قامت مجموعة االتصاالت 
من خالل منحهم أجهزة آمبيوتر محمول و ذلك تقديرا من المجموعة لجهود الفلسطينية بالقصر الثقافي في رام اهللا، 

  . بوطنهماالرتقاءمن  أجل و تحفيزا لهم لمواصلة التفوق هؤالء الطلبة وتفوقهم 
  

 رعاية أنشطة و برامج طالبية 
نموية الشاملة للشباب، إن ممارسة األنشطة الطالبية والعناية بها والتوسع فيها وتطويرها أصبح حتما الزما للعملية الت

 تحدق به من جميع الجوانب لكونها عامال منشطا للطالب التيوضرورية لتكامل تحصين الشباب من األخطار 
وقد أصبحت لألنشطة  . سياج واق منيع للشباب من االنحراففهي تهذيب الغرائز والسمو بها ومن ثم فيوتساعد 

  .خاصة حينما تراعى قيم المجتمع  وقتنا الحاضر وفيالطالبية ضرورة اجتماعية 
مات والمعارف التي تعتبر األنشطة الطالبية من مكونات المنهج الحديث بمفهومه الواسع الذي ال يقتصر على المعلو

 مختلف األمور في، بل يقوم على أساس نشاط الطالب وإيجابياتهم ومشارآاتهم يقدمها الكتاب الجامعي او المدرسي
، إذ أصبح وسيلة ودفاعًا إلثراء المنهج من خالل إدارة الطالب لمكونات بيئتهم بهدف التعليمالمرتبطة بالتربية و 

 و لهذا قامت مجموعة االتصاالت بوضع بصمتها الداعمة في هذا اآتساب الخبرات المعرفية القيمة بطرقها المباشرة
  :التالي تضمنت ٢٠٠٧المجال من خالل عدة برامج نفذتها خالل العام 
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 دعم نادي جماعي رفح

 عة الكتاب السنوي لجامعة بير زيتطبا ▲

 في طباعة الكتاب السنوي الصادر ساهمت مجموعة االتصاالت الفلسطينية من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية 
معلومات حول الجامعة ل الكتاب السنوي للجامعة على م و يش.دينار١٧،٠٠٠من جامعة بيرزيت وذلك بمبلغ إجمالي 

 هذا أنفة إلى بيانات عن الخريجين  الجدد من مختلف الكليات و التخصصات حيث من آليات و تخصصات باإلضا
  .الكتاب هو عبارة عن مفتاح تعريفي عن الجامعة آكل 

 

  رعاية أمسية رمضانية لصالح جمعية أصدقاء بيرزيت ▲

تبرعات قامت مجموعة االتصاالت برعاية األمسية الرمضانية الخاصة بجمعية أصدقاء بيرزيت حيث تم منح ال
آلمات تدعم  و شملت االمسية على . دينار١٨٢٠لصالح طلبة الجامعة آأقساط جامعية وذلك بقيمة إجمالية بلغت  

الدور الوطني لمؤسسات القطاع الخاص و دورها الفاعل في خدمة الطلبة حيث تم حث الحضور بالتبرع للطلبة 
   . المحتاجين و الحضور للطلبة إفطارالمحتاجين و اختتمت األمسية بافتتاح مأدبة 

 
  دعم النشاطات الطالبية بجامعة القدس المفتوحة ▲

 دينار وذلك بهدف دعم النشاطات الطالبية ٧٠٠قامت مجموعة االتصاالت بدعم جامعة القدس المفتوحة بمبلغ  
ساعدات طالب ندوات تعليمية و ورش عمل طالبية و مو تشمل هذه النشاطات  .المختلفة التي يقوم بها طلبة الجامعة

   .محتاجين ينظمها مجلس اتحاد طلبة الجامعة
  

  مشاريع القطاع الرياضي. ٣
 يستهدفها التييسية قطاع الرياضة يقع من ضمن القطاعات الرئوق المسؤولية االجتماعية ودالق صنمنذ انط
تبني  ومبالغ نقدية أو  بتجهيزاتإما رياضية تحاداتال الدعم على رعاية بطوالت و دعم أندية و  و قد شم،الصندوق

 الفلسطينية تصاالتاالالعب الرياضية سعيا من مجموعة  المساهمة في تطوير بعض المإلىضيين إضافة بطال رياأ
بداع أمام الشباب الفلسطيني لإلفاق لفتح آ وتشجيع األندية على ممارسة أنشطتها الرياضيةللنهوض بهذا القطاع و

يلي سرد  فيماو.  دينار٣٨،٠٠٠ا العام قرابة  التبرعات في هذا القطاع خالل هذقد بلغت إجماليو. ممارسة هواياتهو
  .٢٠٠٧ألهم اإلنجازات التي نفذت لدعم هذا القطاع خالل عام 

  
 رعاية دورة الكرة الخماسية لمؤسسات القطاع الخاص 

برعاية دورة الكرة قامت مجموعة االتصاالت من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية  ضمن دعم قطاع الرياضة 
المستلزمات ببعض  غزة والتي عقدت خالل شهر رمضان، حيث تم التبرع بقطاعالخماسية لمؤسسات القطاع الخاص 

و قد شارك في الدورة مجموعة من الشرآات الخاصة العاملة في . اضافة الي تنظيم الدورة  لبعض الفرقالرياضية
  .قات بين شرآات القطاع الخاصلعالوقد ساهمت هذه الدورة بتوطيد ا ،القطاع

 
 بنادي جماعي  لكرة القدم رعاية الفريق األول 

 رفح
قامت مجموعة االتصاالت الفلسطينية من خالل صندوق 

رعاية الفريق األول المسؤولية االجتماعية التابع لها ب
التبرع لكرة القدم بنادي جماعي رفح لمدة عام من خالل 

 ٢٥٠٠الي بلغ بإجمبزي رياضي و أدوات رياضية 
ويأتي هذا التبرع استمرارًا لدعم المجموعة  .دينار

حيث  المتواصل لمؤسسات المجتمع المدني في فلسطين
مجموعة تولي اهتمامًا خاصًا لقطاع الشباب أن ال

ومؤسساته األهلية حيث سبق لها أن دعمت ما يزيد عن 
 ين المنصرمين نادي و اتحاد رياضي خالل العام٦٠

 .ألجل الشبابوآلها تعمل 
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 رعاية بطولة أريحا الشتوية السنوية 
استكماال لدعمها لقطاع الرياضة و الشباب قامت مجموعة االتصاالت من خالل  صندوق المسؤولية االجتماعية 

التي عقدت في مرآز أريحا  دينار لصالح نادي هالل أريحا و ٧٠٠٠برعاية بطولة أريحا الشتوية السنوية بإجمالي 
جوائز للفرق الفائزة بالبطولة و و شملت الرعاية توفير .  و شارك فيها أندية رياضية مختلفة من مدينة أريحا الدولي 

  .جوائز للحكام ومستلزمات رياضية لنادي هالل أريحا و تغطية إعالمية شاملة للبطولة عبر شرآة بالميديا
  

 ريالمساهمة في تأسيس شرآة جود آلينج التابعة لمرآز شباب األمع 
 قامت من اجل الوصول إلى االآتفاء الذاتي لجمعياتنا ومؤسساتناو في ظل جهودها لتمكين مؤسسات المجتمع 

مجموعة االتصاالت بدعم شرآة جود آلبنج التابعة لمرآز شباب األمعري من خالل شراء معدات و أدوات تنظيف  
و بلغ .  النادي الرياضي التابع للمرآز ودعمه ماليالتجهيز الشرآة والتي سيعود مردودها لخدمة المرآز وتغطية نفقات

   . دينار١٢٠٠٠اجمالي التبرع 
  

 دعم أندية رياضية بمساعدات مالية  
دعم نادي بلدنا الرياضي في مدينة أريحا استكماال لدعم األندية و المؤسسات الرياضية قامت مجموعة االتصاالت ب

 لكل من نادي شباب أريحا ونادي الراعي  دينار١٤٠٠ماليتين بقيمة تبرع بمنحتين آما و قدمت  . دينار١٤٠٠بمبلغ 
 الذي  لكرة القدمي تكريم اإلتحاد الفلسطين قامت المجموعة برعاية حفل و في نفس االطار .الصالح في مدينة أريحا

 .مختلفة من مدينة نابلس و قضائها  تكريم حكام و فرق رياضية تمنابلس وعقد في 
 

 في بطوالت دولية رياضية فرقدعم  
 قامت مجموعة االتصاالت تأآيدا على دور مجموعة االتصاالت في دعم القطاع الرياضي و تأآيد الهوية الفلسطينية

  :بدعم و رعاية مشارآات فرق رياضية فلسطينية في بطوالت دولية آان منها 
 

 دعم فريق طلبات جامعة األقصى في إيطاليا 
 دينار لفريق الطالبات التابع لجامعة األقصى للمشارآة في البطولة الكروية ١٥٥٠مبلغ  مجموعة االتصاالتقدمت 

  . "تحت الحصاررياضة "في هذه البطولة التي تحمل اسم النسوية بإيطاليا و تمثيل فلسطين  
 

  في الصيندعم وفد فلسطين المشارك في البطولة الصيفية 
 الخاصة والتي عقدت في الصين لذوي رك في البطولة الصيفيةقامت مجموعة االتصاالت بدعم الوفد الفلسطيني المشا

 . دينار٦٨٠٠  الخاصة وذلك بإجمالياالحتياجات
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 جانب من توزيع األجهزة المكتبية على المؤسسات المستفيدة

  اإلداري و  التطوير التكنولوجيبرنامج .٤
و و تحسين بيئة العمل يهدف برنامج التطوير التكنولوجي و اإلداري إلى تعزيز القدرة اإلدارية للمؤسسات األهلية 

المقدمة للمواطنين من هذه المؤسسات حيث يقوم صندوق المسؤولية االجتماعية بدعم المؤسسات تطوير الخدمات 
باالجهزة و األثاث المكتبي و تمويل الدورات التدريبية و قد عمل الصندوق على ثالثة محاور اساسية خالل العام 

و  ديات و الجامعات و المحافظات البلر الحكومية و المؤسسات الحكومية  استهدف من خاللها المؤسسات غي٢٠٠٧
  . دينار١٥٩،٧٠٠ التبرعات لهذا البرنامج خالل هذا العام إجماليبلغ 

و قد تفاوتت نسب تبرعات ضمن هذا البرنامج في الضفة و غزة على المؤسسات الحكومية و غير الحكومية حيث 
ج تطبيقا الهداف الصندوق الرامية االآبر من الدعم ضمن هذا البرنامنصيب الحظيت المؤسسات غير الحكومية ب
  . و الرسم أدناه يوضح تفاوت النسب بين المؤسساتلتعزيز مؤسسات المجتمع المدني

مؤسسات
مؤسسات غيرحكومية
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توزيع دعم برنامج التطوير االداري و التكنولوجي على المؤسسات الحكومية و غير الحكومية

الضفة  غزة
  

  
 التبرع بأجهزة آمبيوتر و طابعات 

 جهاز آمبيوتر ٢٧١توزيع عدد قامت مجموعة االتصاالت ب
 ألآثر  مكتبي و أثاثوعدد من الطابعات واألجهزة المكتبية

 بأجهزة آمبيوتر و أثاث  و الضفةة في غزة مؤسس١٢٠من 
و شملت .دينار ٥٥،٠٠٠ حيث بلغ إجمالي التبرع أآثر من

والجامعات و المؤسسات االهلية و المدارس التبرعات 
 .  البلديات و بعض المؤسسات الحكومية 

 
 دعم معبر رفح البري بأجهزة مكتبية  

ص في ظل معاناة المواطنين علي معبر رفح البري و  نق
في اإلمكانيات واألجهزة قامت مجموعة االتصاالت من 

 االجتماعية بتقديم تبرع إلدارة ةخالل صندوق المسؤولي
 أجهزة آمبيوتر وطابعات وهواتف معبر رفح البري شمل

و للتخفيف وذلك من أجل تسهيل إجراءات سفر المواطنين 
  .عن آاهلهم و انجاز معامالت سفرهم بسرعة
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مدرسة آفر قاسم الثانوية للبنات ل جانب من مراسم تسليم آتب

  دياتدعم البل برنامج 
  الخدماتييمانا منه بدورها الحيوي وبرنامج دعم البلديات اب ية االجتماعية مبادرته والتي تمثلتاطلق صندوق المسئول

فقد قامت .ةالقطاعات الفلسطينيالمناطق و  المجتمع و تقديرا للظروف االقتصادية الصعبة التي تمر بها آاملتجاه
و شملت تبرعات هذا العام ضمن هذا . ي الضفة الغربية و قطاع غزةيات فدعم عدد من البلدمجموعة االتصاالت ب

 . بلدية و مجلس قروي٢٠البرنامج 
  
 قطاع اإلعالم و الثقافة و الترفيه .٥

 انانطالقا من مفهوم ان ثقافة الشعوب دليل على حضارتهم جاء اهتمام مجموعة االتصاالت بالثقافة و الفنون و بما 
هي يعتبر من القطاعات األآثر تأثرا في ظل األوضاع االقتصادية و السياسية الراهنة التي يمر القطاع الثقافي و الترفي

بها الشعب الفلسطيني وضعت المجموعة ضمن اولويات صندوق المسؤولية االجتماعية القطاع الثقافي الذي حظي 
و آانت مشاريع هذا   دينار١٢٢،٥٥٠بربع اجمالي الدعم المقدم من المجموعة خالل هذا العام و الذي بلغ حوال 

  : آما يلي ٢٠٠٧القطاع للعام 
 

 دعم مؤسسات علمية و ثقافية بالكتب 
قامت مجموعة االتصاالت من خالل صندوق المسؤولية 

شراء مجموعة آتب لصالح منتدى نوافذ االجتماعية ب
 ١٠٠٠الشبابي في مدينة القدس بقيمة إجمالية بلغت 

 . العامة و ذلك لتشجيع الثقافةدينار
قدمت مجموعة االتصاالت مجموعة و في االطار ذاته 

من الكتب الثقافية المتنوعة والعلمية في مجاالت مختلفة 
مجموعة اخرى  و  بقطاع غزةلجمعية ملتقى بال حدود

 ، بمخيم الشاطئمدرسة آفر قاسم الثانوية للبنات لمكتبة 
 وذلك بهدف زيادة الوعي الثقافي والمعرفي لدى الشباب

  .الفلسطيني والعمل على رفع مستواهم المعرفي
  
 
 

 رعاية يوم النظافة العالمي 
استكماال لدورها الريادي في خدمة المجتمع و تأآيدا 
على اهتمامها البيئة قامت مجموعة االتصاالت و من 
خالل صندوق المسؤولية االجتماعية برعاية يوم 

بإجمالي   والذي نفذته بلدية رام اهللا النظافة العالمي
و شملت فعاليات هذا النشاط قيام مجموعة .  دينار٤٢٠٠

من موظفي مجموعة االتصاالت و عمال بلدية رام اهللا 
 . بحملة نظافة في شوارع المدينة 

  
 و موسيقيرعاية عروض مسرحية  

قامت مجموعة في إطار دعم قطاع التقافة والطفولة 
 ٨٥٠رعاية عروض مسرحية بإجمالي ب االتصاالت

 لمدة خمسة أيام متتالية لألطفال بالتعاون مع مرآز ناردي
تنمية موارد المجتمع في مدينة نابلس وبمشارآة أآثر من ألف طفل وذلك بهدف خلق جو من المرح لألطفال الذين 

 نفس السياق تم رعاية فقرة يعانون من الضغط النفسي بسبب الحصار الخانق التي تتعرض له مدينة نابلس، وفي
 ١٤٠٠اهللا وقد بلغت قيمة الرعاية  موسيقية ضمن فعاليات مهرجان موزارت الموسيقي والذي أقيم في مدينة رام 

  . دينار
  
  
 

 الرئيس التنفيذي في افتتاح يوم النظافة العالمي



 12 

 دعم الورشة الفنية برام اهللا 
ار المصيون تصميم و ترآيب جدارية على دوفي اطار دعمها للفن و الفنانين الشباب قامت مجموعة االتصاالت بدعم 

جمالية و آانت قيمة التبرع اإل.  أسم المجموعة على الدوار المقامبمدنية رام اهللا لصالح الورشة الفنية، حيث أطلق
  . دينار٧٠٠٠

 
 رعاية مهرجان القصبة السينمائي الدولي 

صبة السينمائي رعاية الدورة الثانية من مهرجان القمت مجموعة االتصاالت باالفلسطيني قتعزيزا للدور الثقافي 
حيث تم عرض العديد من األفالم السينمائية العالمية الحاصلة على جوائز مما  الدولي والذي  أقيم بمدنية رام اهللا ،

  .    دينار٣٥٠٠جمالية  و آانت قيمة التبرع اإليثبت مكانة مدينة رام اهللا آمدينة ثقافية،
  
  

 رعاية مهرجان فلسطين الدولي للموسيقى  

ن              ستكماال ال ا افي و دعم الف غ      ستراتيجيتها في دعم القطاع الثق ديم مبل ار  ٢١،٢٧٠قامت مجموعة االتصاالت بتق  دين
ترسيخا للتراث الفلسطيني و    و يأتي هذا التبرع     آرعاية لمهرجان فلسطين الدولي للموسيقى لصالح مرآز الفن الشعبي          

سعى إ  ي ت ة الت سات الثقافي دور المؤس زا ل اهيم اى ترلتعزي يخ مف سطيني االصس راث الفل علت راد المجتم ين اف  و .يل ب
و الجاري     بالموسيقى و الرقص يختص المهرجان  امن عشر من يولي شارآة   وتواصلت  فعاليات المهرجان حتى الث بم

 .وقرى الضفة الغربية المحتلة فرق محلية وأجنبية من فرنسا وألمانيا وترآيا وستقام عدد من فعالياته في مدن

 برامج األطفال  
رامج خاصة         ة ب ك من خالل      تقدم مجموعة االتصاالت من خالل صندوق المسؤولية االجتماعي ال وذل شريحة األطف ب

شأتهم في ظروف                         يما في ظل ن سلية وال س ه والت ائل الترفي وفير وس سي وت اد النف ذلك اإلرش م وآ االهتمام الصحي به
ون     ال الك اقي أطف وة بب ولتهم أس راءة طف ة ب ن ممارس ا م ون فيه ديم   يحرم و تق ذو نح سات الخاصة للح د المؤس وناش

ادي األول للقطاع                 صندوق الري المساعدة لإلفراد والجمعيات والمؤسسات التي تخدم مواآبينا الذين عانوا الكثير وانه ال
ذها خالل              .الخاص والذي سطر أجمل آيات المساعدة والشعور مع أبناء شعبنا          م تنفي ي ت صندوق الت و فيما يلي برامج ال

 :٢٠٠٧ العام
 

  بة مخيم عسكررعاية حفل ترفيهي لطل ▲

قامت مجموعة  باألطفال ألنهم بناة للمستقبل  و اهتمامها التزامها تجاه المجتمع الفلسطيني مؤسسات وأفراد منطلقمن
األنشطة  تضمن  دينار٧٦٠ نابلس بإجمالي ةاالتصاالت برعاية حفل ترفيهي لطالب وطالبات مخيم عسكر بمدين

تعمل على تفريغ الضغط النفسي لألطفال وخلق جو من المرح في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها  لتياالالمنهجية 
  . أبنائنا
   

 رعاية معرض فلسطين األول لكتاب الطفل ▲

 و تنمية للجوانب الثقافية ألطفال فلسطين قامت مجموعة االتصاالت برعاية المعاصرانسجاما مع التطور الثقافي 
 .   دينار٢٤٨٠ل لكتاب الطفل والذي أقيم بقاعات مدرسة الفرندز في مدينة رام اهللا بإجمالي معرض فلسطين األو

  
 دعم آنيسة العذراء للسريان 

 قامت مجموعة االتصاالت و تجسيدا للتسامح و التأخي بين أبناء الشعب الفلسطيني و تجسيدا ألهمية المدينة التاريخية 
بترآيب نظام صوتي متكامل لكنيسة العذراء للسريان في مدينة بيت التبرع  بمن خالل صندوق المسؤولية االجتماعية

 .، وذلك إلحياء المناسبات واإلحتفاالت والصلوات الدينية دينار١١٠٠لحم بإجمالي 
 

 دعم لجنة المحلية لتأهيل المعاقين في مخيم العين بنابلس 
ة لتأهيل المعاقين في مخيم العين بنابلس، حيث تم  دينار للجنة المحلي٢٠٠٠تبرع بمبلغ قدمت مجموعة االتصاالت 

  .تصميم زي خاص لفرقة الشموع التابعة للجنة
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 رعاية مهرجان الطيبة 
 إيمانا منها بضرورة العمل جنبا إلى جنب مع المؤسسات الوطنية و مشارآتها فعالياتها قامت مجموعة االتصاالت من 

 و شمل . دينار٧٠٠رجان الطيبة لصالح البلدية بقيمة إجمالية بلغت خالل صندوق المسؤولية االجتماعية برعاية مه
 منتجات الطيبة المهرجان على عدة فعاليات منها 

 
 ليات رمضان افعرعاية  

دعم فعاليات محافظة رام اهللا والبيرة التي اجريت خالل شهر رمضان الكريم بإجمالي قامت مجموعة االتصاالت ب
  .إفطار جماعي و أمسيات ثقافية عاليات في  و تمثلت هذه الف.دينار ٧٠٠٠

  
  
  

 مشروع توحيد األذان 
قامت مجموعة االتصاالت و من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية بتمويل مشروع توحيد األذان في عدد من 

  ). جبع- السيلة الحارثية - آفر الديك-عقربا: (المناطق من الضفة و هي 
  

 FOR USرعاية برنامج شباب  
 منها بالدور الريادي و المميز للشباب و دور اإلعالم المسموع في تحفيز الشباب من خالل البرامج الشبابية إيمانا

 و الذي تمت FOR USقامت مجموعة االتصاالت من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية برعاية برنامج شباب 
 آل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا إذاعته على إذاعة صوت الشباب بغزة حيث أن فكرة البرنامج تتحدث عن

 مبلغ ٢٠٠٧المعلومات باإلضافة إلى إجراء مسابقة في هذا المجال للمستمعين و بلغ إجمالي رعاية البرنامج للعام 
  . دينار٢٥٠٠
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 برنامج الدعم االجتماعي و االنساني.  ٦
 المجموعة من خالل تأسيسها لصندوق مجموعة االتصاالت الفلسطينية جزء ال يتجزأ من المجتمع الفلسطيني اثيتت

المسؤولية االجتماعية أنها حاضة الفكر و االبداع و التنمية في مختلف المجاالت التي تخدم فئات المجتمع المختلفة و 
لذا قامت المجموعة بتخصيص برنامج الدعم االجتماعي و االنساني لخدمة لمجتمع و أفراده خالل العامين الماضيين 

  :آما يلي و هي دينار ٨٨٧١٣  بلغت قيمتها٢٠٠٧العام عدد من المشاريع خالل و لقد قدمت 
 

  دعم الجهاز المرآزي لإلحصاء   
ايمانا من مجموعة االتصاالت بأهمية المشاريع الوطنية في ظل الظروف الحالية فقد قدمت المجموعة من خالل 

من خالل توزيع نشرات حول التعداد و  ٢٠٠٧ان لعام صندوق المسؤولية االجتماعية بدعم مشروع  التعداد العام للسك
 خط هاتف لمدة أربع شهور بتكلفة إجمالية ٢٠ للمشترآين ،باإلضافة إلى ترآيب  SMSبث رسائل صوتية وإرسال 

    . دينار ٧٠،٠٠٠بلغت 
 

  اب المقدسييندعم رابطة الشب 
جتمع قامت مجموعة االتصاالت بدعم رابطة الشباب في اطار دعمها لقطاع الشباب و ايمانا بدورهم الكبير في بناء الم 

شباب              دينار ١٧٠٠في القدس بمبلغ    المقدسييم   ة ال دمها لفئ ي   وذلك للمساهمة في تطوير أعمالها ونشاطاتها التي تق  و الت
ة    الوطنيةتفعيل دور الشباب المقدسي في جميع المناسبات        تشمل   اء        و   واالجتماعي ة وبن رامج الوطني  رسم الخطط و الب

ة و         وإعداد في صنع القرار ،      الفاعلة بالمشارآة   والتأثيرالمؤسسات   ا بايجابي ى ممارسة دوره ادرة عل بابية ق  قيادات ش
  . من اجل سيادة القانونواألنظمةنشر الوعي و احترام القوانين 

 
 دعم الهيئة الوطنية العليا للحد من إنتشار المخدرات 

 على مجتمع فلسطيني امن و صحي و اهتمامها الكبير في شبابنا و مساهمة من مجموعة االتصاالت في الحفاظ
 للقيام  دينار٧٠٠٠المخدرات بمبلغ برنامج الدعم االجتماعي و االنساني بدعم الهيئة الوطنية العليا للحد من إنتشار 

  .بأنشطة من شأنها محاربة آفة المخدرات 
 

 مرآز اإلتصال التام / تم التبرع لجمعية الهالل األحمر 
مرآز اإلتصال / قامت مجموعة االتصاالت من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية بالتبرع لجمعية الهالل األحمر

التام في مدينة رام اهللا بتغطية تكاليف  نقل الطلبة الصم من المناطق المهمشة إلى مرآز اإلتصال التابع للجمعية 
  . دينار٨٥٠بإجمالي 

  
 تعبيد طريق محطة الباذان 
مجموعة االتصاالت و من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية تبرعا بتمويل مشروع تعبيد طريق محطة قدمت 
 . دينار ٣٥٠٠لصالح مجلس قروي الباذان بمبلغ الباذان 

  
  "تضامنا معك يا نابلس"رعاية حملة  

ه و آالمه انطالقا من مفهوم أن المجموعة جزء ال يتجزأ من المجتمع الفلسطيني حيث أنها تعيش هموم
إتحاد لجان الرعاية و التي نفذها " تضامنا معك يا نابلس"قامت المجموعة من خالل الصندوق برعاية حملة 

على سلسلة نشاطات ثقافية و فنية إلى جانب عدد من اللقاءات السياسية و  و التي اشتملت الصحية
الجتماعية و ما آلت إليه جراء اعتداءات الحوارية المرتبطة بأوضاع مدينة نابلس االقتصادية و المعيشية و ا

  . دينار٨٥٠ حيث تم التبرع بمبلغ .االحتالل و حصاره المتواصل و سبل التغلب عليه
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 التبر و لوازم تطريز وخياطة لجمعية التضامن النسوي بغزة

  الصناعة و االقتصاد و خلق فرص عملقطاع  .٧
ن  ندوقتكم ة ص صاالت أهمي ة االت ة بمجموع سؤولية االجتماعي ن    الم عة م ات واس ة قطاع ي خدم ادي ف  ودوره الري
ام   المجتم ي الع سه ف ذ تأسي سطيني من ي  إستراتيجيةو  ٢٠٠٥ع الفل صندوق ف تثمار   ال وير واالس اء والتط دعم والبن  ال

صندوق    . و تخفيف العبء عن آاهله    للمواطن الفلسطيني    شملها دعم ال صناعة و   و من ضمن القطاعات التي ي قطاع ال
واطنين و               فقد عمد الصندوق على االهتمام بهذا القط       .قتصاد و خلق فرص عمل    اال اع من اجل التخفيف عن آاهل الم

ة و وصوال ل              ذاتي     تحسينا لظروفهم االقتصادية و االجتماعية في ظل الظروف الراهن اء ال سبيا لمؤسساتنا       الآتف و ن و ل
ان        ل مشاريع عدة قامت مجموعة االتصاالت بدعم      و في هذا السياق    .الوطنية ر مباشر و آ شكل غي ق فرص عمل ب خل

 . دينار ٥٠،٠٠٠  حواليبلغت قيمتها االجمالية هذا المجال من خالل تنفيذ المشاريع للمجموعة بصمة في
  

  و خلق فرص عملمشروع الخياطة و التطريز 
دي في إطار دعم صندوق المسؤولية االجتماعية للجمعيات التي تعنى بشؤون المرأة وتحسين مستواهن االقتصا

ة لجمعيقامت المجموعة بتقديم تبرع  واالجتماعي
التضامن النسوي و اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي 
بمستلزمات وأدوات تطريز وماآينات خياطة ألآثر من 

 دينار وذلك ٢٠٠٠ بإجمالي  في الجمعيتين، مرأة٧٠
مستوى دخلهن وتحسين   في أعمال التطريزلمساعدتهن

باالضافة الي  االقتصادي و بالتالي مستوي عائالتهم
  زا الفلسطينيالحفاظ على تراثن

 الفلسطينية العاملة فقد تم المرأة ومن جهة أخرى ولدعم 
 من أحدى العامالت  دينار٤٥٠شراء مطرزات بقيمة 

 اقتصاديافي هذا المجال في مدينة رام اهللا لدعمها 
  . للحفاظ على تراثنا الفلسطينياوتشجيعي

آما و قامت المجموعة بدعم جمعية الشروق لرعاية 
 دينار ١٤٠٠ تطريز و فخاريات بمبلغ المعاقين بمواد

حيث يقوم الصم باستخدام هذه المواد في انتاج و صناعة ابداعات ثراثية تعود بريع مفيد لهم لتحسين ظروفهم 
 .المعيشية 

 
 مهرجان التين السنوي 

 تعزيز في اطار دعم المزارع الفلسطيني على تسويق منتجه و العمل على تذليل العقبات التي يواجهها من أجل
رعاية مهرجان التين السنوي بقيمة إجمالية بلغت صموده فوق ارضه و دعم اقتصاده قامت مجموعة االتصاالت ب

  . أقيم في بلدة تل في مدينة نابلس والذي دينار١٤٠٠
  

 رعاية يوم التوظيف بكلية التجارة في جامعة بير زيت 
ولية االجتماعية برعاية يوم التوظيف بكلية التجارة قامت مجموعة االتصاالت الفلسطيني و من خالل صندوق المسؤ

 دينار وقد دعم المشروع تعريف الطلبة الخريجين بسوق العمل و فتح آفاق لهم ١٧٧٠في جامعة بير زيت بمبلغ 
  .للحصول على فرصة عمل 

  
  في الضفة و غزة٢٠٠٧معرض اآسبوتك  

 لتكنولوجيا المنتظم يكاد يكون المعرض الوحيد ن واآبر المعارض التي تعقد في فلسطييعتبر معرض اآسبوتك من 
 المعلومات و الول مرة منذ اعوام آان لقطاع غزة نصيب حيث تم اقامة المعرض في الضفة الغربية و قطاع غزة

بهدف تمكين الشرآات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في القطاع من المشارآة  برعاية بال تريد و شرآة بيتا
آانت مجموعة االتصاالت الفلسطينية الراعي الرئيسي لهذا المعرض و و قد . حصار المفروض على القطاعرغم ال

 حيث ساهمت مجموعة االتصاالت ٢٠٠٧نوفمبر  من العام   ١اآتوبر و حتى   ٣٠من  الذي انعقد خالل الفترة 
التصاالت بجناح خاص و مميز و ولقد شارآت شرآات مجموعة ا  . في الضفة و غزة دينار لهذه الرعاية٤٢،٨٠٠

  .رت مدى التطور و األداء المتميزقدمت نشاطات مختلفة أظه
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  ٢٠٠٧انجازات صندوق المسؤولية االجتماعية للعام . ٥
 

 بعمل تقييم للمشاريع و التبرعات التي تمت في العام ٢٠٠٧ في بدايات العام االجتماعيةقام صندوق المسؤولية 
ل البيانات الخاصة بالقطاعات المستفيدة و بناء على النتائج المحصلة و بمقارنتها مع نتائج دراسة  آما قام بتحلي٢٠٠٦

 و سعى الصندوق من خالل خطته الجديدة. ٢٠٠٧ للمجتمع المحلي تم وضع خطة العمل الخاصة بالعام االحتياجات
 التطوير التكنولوجي و االداري و قطاع الترآيز على دعم القطاعات االآثر احتياجا حسب الدراسات و هي قطاع الي

الثقافة اضافة الي المساعدات االنسانية حيث ان هذه القطاعات هي االآثر اهماال و ال تاتي في سلم االولويات 
للمؤسسات المختلفة نتيجة الوضع السياسي و االقتصادي الراهن حيث يتم الترآيز على القطاعات االساسية و هي 

 و نالحظ ٢٠٠٧ و العام ٢٠٠٦ مقارنة بين التبرعاتت المقدمة في العام أدناهوضح الرسم البياني يو . التعليم و الصحة
ان قيمة دعم قطاع التطوير التكنولوجي و القطاع الثقافي ظلت في نفس المستوي تقريبا بينما تم مضاعفة الدعم 

ة و التعليم حيث ان اغلب المؤسسات في نفس الوقت تم خفض قيمة الدعم لقطاعي الصح. االنساني و االجتماعي
   .عملت خالل  العام الماضي على دعم هذين القطاعين

  
  

مقارنة الدعم بين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧
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النظر  يو ب ام إل ل قطاع خالل الع دعم لك اه٢٠٠٧ حصص ال اني أدن م البي ي الرس د أن قطاعات ،  و الموضحة ف نج
 و بصفتها قطاعات تنموية و حيوية الدعم تقريبا نصفالثقافة و التعليم و التطوير اإلداري و التكنولوجي حصلت على         

سية اال و هي الصحة و             .مهملة نسبيا من قبل الجهات الداعمة االخرى       ال القطاعات الرئي  و في نفس الوقت لم يتم اهم
    .التعليم و اللذان حصال على ربع الدعم المقدم خالل العام المنصرم

  

ام    ٢٠٠٧ ات الصندوق للع ى قطاع دعم عل ع ال توزي

26.1%

13.6%

11.5%6.2%

19.6%

14.5%

0.4%

8.1%

تطوير تكنولوجي و إداري الصحة التعليم الرياضة الثقافة  اإلعالم الصناعة و االقتصاد انساني و اجتماعي
 

  
  

صنف فيما يتعلق بالجهاتت المستفيدة فأن الصندوق ي
مؤسسات غير : مستفيدين إلي ثالث تصنيفات رئيسية هيال

و يؤآد . مؤسسات حكومية إضافة إلي األفراد، حكومية
التحليل البياني الخاص بتوزيع الدعم على تصنيفات 
المستفيدين على إصرار الصندوق على تحقيق هدفه الرئيسي 
أال و هو تنمية المجتمع الفلسطيني من خالل دعمه لمؤسسات 

و ) المؤسسات غير الحكومية( المدني بشكل خاص المجتمع
التي تعمل على رفع المستوى الثقافي و االجتماعي و الصحي 
 و االقتصادي للمجتمع الفلسطيني، حيث حصلت المؤسسات

و تسعى . من إجمالي الدعم المقدم% ٦٠ على غير الحكومية
مجموعة االتصاالت الفلسطينية أيضا من خالل هذا الدعم إلي 

 تواصل ما بين القطاع الخاص و المجتمع إيمانا منها خلق
  .  بضرورة التكامل و التكافل داخل نسيج المجتمع الواحد

  
  

توزيع الدعم على تصنيفات الصندوق

15%

60%
25%

أفراد مؤسسات حكومية مؤسسات غير حكومية
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سعى صندوق المسؤولية االجتماعية منذ البداية على إيجاد تجانس في توزيع ، و على صعيد التوزيع الجغرافي للدعم
 من ٢٠٠٧ توزيع التبرعات بين الضفة الغربية و قطاع غزة للعام و قد آان. الدعم طبقا للتعداد السكاني في المناطق

إال أنه بالنظر إلى الدعم من ناحية عدد المؤسسات . على التوالي% ١٦مقابل % 84حيث القيمة اإلجمالية هو 
ب مع  بما يتناسلقطاع غزة% ٣١للضفة الغربية مقابل % ٦٩المستفيدة و عدد المشاريع المنفذة نجد أن النسبة تصبح 

  .التوزيع الديموغرافي

توزيع الدعم و فق عدد المشاريع في الضفة و غزة

31%

69%

الضفة غزة

توزيع الدعم وفق القمية المالية للمشاريع في الضفة 
و غزة

84%

16%

الضفة غزة
   

  
  ٢٠٠٨ خطط  و تطلعات الصندوق للعام . ٦
  

يعمل طاقم صندوق المسؤولية االجتماعية على التطوير في االداء ومواآبة مستجدات العمل المجتمعي الشمولي من 
 للخروج بإسلوب عمل حيث االستدامة واالستمرارية والمساهمة في خلق رآائز حقيقية للتنمية المجتمعية ويسعى دوما

و من هذا المنطلق تم وضع خطة لعمل .  على أفضل االسس العلمية المدروسة ومنهاج اداري بحسب المعايير العالمية
  : تتلخص في التالي٢٠٠٨الصندوق للعام 

  
 .دراسة آلية تحويل صندوق المسؤولية االجتماعية الي مؤسسة مستقلة غير ربحية تابعة للمجموعة .١
وضع افضل معايير الحكم الرشيد والضوابط االدارية والقانونية لعمل المجموعة التنموي العمل على  .٢

 . االستدامة والتنمية –والمجتمعي ضمن التوجه الجديد 
 .االبقاء على مفهوم المسؤولية االجتماعية للشرآة ضمن اطار جديد وآلية عمل متجددة .٣
 .عمل المجتمعي التنموي والخيري للمجموعةالعمل على تسجيل جمعية غير ربحية تكون الحاضنة لل .٤
االستمرار في دعم مؤسسات المجتمع المدني بقطاعاتها المختلفة ودعم الشرائح التي تشكل المجتمع المحلي  .٥

 . وخلق شراآات وتحالفات استراتيجية محلية، اقليمية ودولية
 ةاالستمرار في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المجتمعي .٦
إيقاف صرف المنح الدراسية المباشر عن طريق الصندوق و استبدال النشاط بدعم صندوق إقراض الطالب  .٧

 .الذي تتبناه مؤسستنا الخيرية المرآزية
 .٢٠٠٧تقييم المشاريع المنفذة من خالل صندوق المسؤولية االجتماعية خالل العام  .٨
 . بما يخدم أهداف المجموعة٢٠٠٨تنفيذ دراسة احتياجات لقطاع التنمية المجتمعية للعام  .٩
االنتباه الى الشريحة الداخلية للمجموعة والبيئة الداخلية وتأثير المجموعة واعمالها على شرائح مجتمعية  .١٠

 .اخرى
 .٢٠٠٨دراسة توجهات مجتمعية مرآزية للعام  .١١
 التزاماتها توحيد الجهد وتوزيع االدوار ما بين المؤسسة الخيرية المرآزية التابعة للمجموعة وآذلك .١٢

 .المجتمعية الداخلية المتمثلة بمفهوم شمولي للمسؤولية المجتمعية
اعادة النظر في مشاريع الرعايات الخارجية وفصلها عن أي عمل مجتمعي ودراسة امكانية معالجة قضايا  .١٣

 .الرعايات التجارية غير االقسام التجارية التابعة للمجموعة
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  قصص نجاح. ٧
  

   ...عد للمرأة الفلسطينيةمن اجل مستقبل وا
  

مدرسة آفر قاسم الثانوية للبنات هي مدرسة حكومية 
 و تعمل على خدمة طالبات منطقة ٢٠٠٠تأسست عام 

 طالبة بهدف ٦٠٠مخيم الشاطئ و يؤمها سنويًا 
و تسعى المدرسة إلى التطوير الدائم . التحصيل العلمي 

و من خالل النشاطات الالمنهجية لرفع مستوى الوعي 
و من ضمن النشاطات تشجيع . الثقافة لدى الطالبات 

الطالبات على البحث العلمي و القراءة بهدف توسيع 
مدارك الطالب و زيادة إمكانية استيعابه و تحقيق 

و . التوازن ما بين المادة العلمية و التطبيقات العملية 
آان من الضرورة بمكان إعداد مكتبة علمية تساعد 

 العلمي و رفع ثقافتهم و مدارآهم آما الطلبة في بحثهم
تساعد المعلمين على إعداد أوراق عمل في إطار التعليم 

و نظرًا للظروف االقتصادية الصعبة لم  . يالالمنهج
تتمكن إدارة المدرسة من الحصول على دعم لتأسيس 

 "هذه المكتبة و هنا تعلق مديرة المدرسة سامية سكيك 
الطالبات على البحث العلمي من الكتب العلمية و المراجع المختلفة لتزويدهن إن المدرسة تعمل على تشجيع 

و لكن ظهرت المعضلة في مكتبة المدرسة  الطالبات بالمعلومات و الدراسات التي تدعم المنهاج الجديد المقرر على
ف االقتصادية و السياسية حيث أن الكتب العلمية الموجودة آثير منها قديم و ال يشمل المنهاج الجديد و نظرا للظرو

المتقلبة فإن المستوى المعيشي لكثير من الطالبات ال يسمح بشرائهن المراجع العلمية للقيام بعمل األبحاث و الدراسات 
  .، حيث أن معظم طالبات المدرسة هن من مخيم الشاطئ بغزة و هو احد المخيمات الفقيرة في فلسطين

يني الجديد فتحتاج الطالبات مراجع و آتب جديدة لمناهج البحث العلمي و انجاز نظرا للمنهج الفلسط" و أفادت سكيك 
البحوث وفق المواد الدراسية الجديدة و المراجع الموجودة في المكتبة قديمة و ال تكفي لعدد البحوث و الدراسات 

  ".المطلوبة
ة االتصاالت خالل محاوالتنا العديدة لقد سمعنا عن صندوق المسؤولية االجتماعية التابع لمجموع" و أضافت سكيك 

على الحصول على دعم لتأسيس المكتبة و تطويرها من جهات مختلفة و قررنا التقدم لهم بطلب على أمل الدعم ، و 
آانت المفاجأة سرعة االستجابة لفكرة المشروع و قام فريق من المجموعة بعمل زيارة ميدانية للمدرسة و اطلعوا 

ال : " و تسهب قائلة " لمدرسة و إمكانياتها ثم فوجئنا بعدها بوقت قصير بموافقتهم على المشروعخاللها على مرافق ا
آنت أرى مدى السعادة و الحماس للعام الدراسي الجديد في .. تتخيل مدى السعادة التي عمت أوساط المدرسين 

  ".وجوههم 
و تم تحديد عناوين الكتب بالتعاون . لدعم المكتبةو قدمت مجموعة االتصاالت مجموعة من الكتب الثقافية و العلمية 

  .مع إدارة المدرسة بما يخدم احتياجات الطالبات و األساتذة معًا 
لقد مكنتنا المكتبة من زيادة نسبة البحث العلمي و تعزيز هذا النشاط بشكل آبير و " و تعلق إحدى المعلمات بالمدرسة 

لى معدالت الطلبة في المستويات المختلفة ، آما مكنتنا آأساتذة من تطوير وضح مع نهاية العام الدراسي تأثير ذلك ع
أدواتنا التعليمية ، نحن فخورين جدا بمدرستنا و طالبنا و طبعًا فخورين بشرآتنا الوطنية مجموعة االتصاالت 

  .الفلسطينية
المكتبة في الحصول على معلومات لقد ساعدتنا "  الثانوي االول و التي تدرس في الصف داليا ناصرو تفيد الطالبة 

آثيرة و سهلت عملية الدراسة فالكتب التي وفرتها مجموعة االتصاالت تناسب المنهج و بها آتب تقوية ال نقوى على 
شرائها ، لقد آان هذا العام الدراسي مميزًا جدًا بالنسبة لي ، شرآًا لمجموعة االتصاالت ، لقد أصبح حلمي أن أتخرج 

  ".اعمل في هذه المؤسسة العمالقة إن العمل بها شرف لكل فلسطيني من الجامعة و 
 
 
  
  

 
  

  طالبات يطالعن الكتب في مكتبة المدرسة
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  ...ال يأس مع مجموعة االتصاالت الفلسطينية
  

اصلة ح رام اهللامن . سنة٢٣ ،رشا موسى أبو قطيش
على دبلوم في السكرتارية من جمعية الشبان 

تعيش مع والدتها لوحدهما حيث أن ، و المسيحية
ولها أخوان اثنين وأخت وهم والدها متوفى منذ عام 

 آما انهاتسكن في بيت مستأجر و هي ، متزوجون
تعاني من مرض الثالسيميا منذ الوالدة وتتلقى 
العالج مما سبب لها نوع من الحزن واأللم واليأس 
والعزلة والملل والوحدة وهي تحتاج إلى تغطية 
مادية لعمل فحوصات دورية و لشراء الدواء 

  .سيمياالخاص بمرضى الثال
  

آانت البداية من خالل التعاون ما بين مجموعة 
االتصاالت الفلسطينية وجمعية أصدقاء مرضى 
الثالسيميا حيث أن الجمعية طرحت فكره انتداب 
رشا من قبل المجموعة للعمل لصالح الجمعية حيث 

الجمعية أن الجمعية آانت بحاجة إليها للعمل في 
  .آسكرتيرة 

 
جتماعية لرشا قامت مجموعة دراسة الحالة االوبعد 

  و تم تجديد التبني خالل ٢٠٠٦خالل العام بتبنيها 
وآان لهذا التبني اآلثار االيجابية . العام المنصرم

ساعدها بتوفير دخل حيث أنه على الموظفة رشا 
 في تأمين األدوية وإجراء ساهمثابت لها 

الفحوصات الدورية الالزمة وتوفير بعض 
في ان تعيش حياة ساعدها ما  آ.احتياجات المنزل

 و الخروج من في المجتمع إتاحة الفرصة أمامها لالندماج  و على تطوير مهاراتها وقدراتها العمليةطبيعية و ان تعمل 
  .حالة الوحدة و العزلة التي آانت تعاني منها

  
وحين تم ، ه ال مستقبل ليلقد آنت اعيش في حالة نفسية صعبة و آنت احس بانني عبئ على عائلتي و ان " تقول رشا

عمل مسح اجتماعي من قبل طاقم صندوق المسؤولية االجتماعية على حالتي اعتقده مسح اعتيادي على غرار ما 
لم اصدق ، تجريه اغلب المؤسسات و لكن المفاجاة آانت في عرض العمل الذي تقدمت به مجموعة االتصاالت

  " عادت الدنيا لتبتسم لي؟ هل هذه هي فرصتي لالنطالق؟ لماذا انا؟هل، العرض و دار في مخيلتي العديد من االسئلة
 

بالتنسيق مع المؤسسات الطبية والمرضى تعمل رشا االن ضمن موظفي جمعية أصدقاء مرضى الثالسيميا حيث تقوم 
صحي  و تساهم رشا في رفع المستوى الثقافي وال.مما ساهم في التخفيف من الناحية العالجية والنفسية للمرضى

من اآلثار لتوعيتهم مقبلين على الزواج للوخاصة آما تساهم في برامج التوعية المخصصة لهذا المرض ، للمرضى
  .المترتبة على هذا المرض

  من خالل عملي الحالي و اعرف نفسي انيقوم باالتصال بالمؤسسات والشرآات أو زيارتهمأ حين" رشا و تعلق 
 أن هناك شرآة وطنية فلسطينية  الثالسيميا يستغرب ي جمعية أصدقاء مرضى مندوبة مجموعة االتصاالت للعمل ف

  ."حقا ان مجموعة االتصاالت الفلسطينية فخر لكل فلسطيني . تقوم بمثل هذا العمل في فلسطين
 

في العطاء للمرضى الثالسيميا بشكل أفضل وأوسع أتمنى أن أساهم ، اني االن صاحبة رسالة" رشا قائلة و تستطرد
لتخفيف من معاناتهم النفسية ومساعدتهم في تلقي العالج والدواء ومساعدتهم في االندماج في المجتمع وتوعية ل

 فأنا وجدت مجموعة االتصاالت لرعايتى و لكن من سيحذو حذو المجمع الفلسطيني من مخاطر مرض الثالسيميا
و ال مع مجموعة االتصاالت "  تضيف مبتسمة و" و لكنني اآد انه ال يأس مع الحياةاالتصاالت مع باقي المرضى؟ 

  ."الفلسطينية
  

 
صورة رشا وهى تتوسط مجموعة من األطفال خالل 

  نشاطها في الجمعية
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  ٢٠٠٧المستفيدة من برنامج التطوير التكنولوجي و اإلداري الغير حكومية و التعليمية قائمة المؤسسات : ١ملحق 
  
  

 غزة الضفة الغربية

 اتحاد الموظفين العرب بوكالة الغوث مركز شباب نور شمس االجتماعي

  النصيرات-مكتبة مسجد الفاروق  الطيبيمدرسة الحاج علي 

 االتحاد العام لطلبة فلسطين الجمعية الثقافية االجتماعية الخيرية

 االتحاد العام للصناعات الفلسطينية اإلقليميةالجمعية الفلسطينية للدراسات 

 االتحاد العام للمعاقين لإلحصاءالجهاز المركزي 

 الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون جيباللجنة الشعبية لخدمات الجئي سهل رو

 الملتقى الفلسطيني للتنمية الهيئة الشعبية لتنمية الريف

 الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية جمعية االتحاد النسائي العربي

 نادي المهندس الفلسطيني  المحرريناألسرىجمعية 

 ويةهيئة المجد التنم جمعية التطوير واالزدهار الخيرية

 برلمان الشباب الفلسطيني جمعية السيلة الحارثية الخيرية

  لإلبداع و التطوير الخيريةأجيالجمعية  الحارثية/  الفلسطينياألحمرجمعية الهالل 

  الرحمن الخيريةأحبابجمعية  جمعية رعاية الطفل وتوجيه االم

  الفلسطينية الليبيةاألخوةجمعية  جمعية رمانة الخيرية

 جمعية التثقيف البرلماني و الديمقراطي زهرة القدسجمعية 

 جمعية الفجر الشبابي الفلسطيني جمعية سبسطية الخيرية

 جمعية الفجر الطالبي الفلسطيني جمعية سند الخيرية

 جمعية المستقبل للصم الكبار جمعية مثلث الشهداء الخيرية

  الخيريةجمعية النصر جمعية مركز المنهل الثقافي للمرأة والطفل

 جمعية بناة المستقبل  الفلسطينياألسيرجمعية نادي 

 جمعية بيت الخير  الخيريةاألشبالجمعية نادي 

  الخيريةاألسرةجمعية تطوير  جمعية نساء قباطية الخيرية

 جمعية تطوير بيت الهيا كنيسة العذراء للسريان االرثودكس

  التراثءإحياجمعية حلم للثقافة و  لجنة خدمات الالجئين

 جمعية خريجي الجامعات بالمنطقة الشرقية لجنة خدمات الالجئين في البلدة القديمة

 جمعية رحالة لتنمية و تطوير قدرات الشباب مؤسسة البشير للتنمية

 جمعية رعاية اسر المعاقين رابطة الشباب المقدسيين

 جمعية شمس الحرية  الزرعينيأطفالروضة 

  حدودجمعية فلسطينيون بال 
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  ..... ١ملحق تابع 
  

 غزة غزة

 جمعية مركز خزاعة للزراعة المستمرة جمعية يبوس الخيرية

 جمعية منتدى التواصل روضة البسملة

 جمعية منتدى شباب فلسطين االلكترونيةصحيفة دنيا الوطن 

 جمعية وطن مركز المهتدي للتدريب المهني
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  ٢٠٠٧ي استفادت من الصندوق خالل العام  البلديات و المحافظات التأسماء :٢ملحق 
  

 س البلديالمجل/ اسم البلدية  س البلديالمجل/ اسم البلدية 

 بلدية سبسطية بلدية البيرة

 بلدية عبسان الجديدة بلدية السيلة الحارثية

 بلدية عبسان الكبيرة بلدية الطيبة

 بلدية عزون بلدية الفخاري

 بلدية عقربا بلدية النصيرات

 بلدية كفر الديك ية بديابلد

 مجلس قروي الباذان بلدية جباليا النزلة

 مجلس قروي فحمة بلدية جبع

 مجلس قروي قصرة بلدية خزاعة

 مجلس قروي مسحة بلدية رام اهللا
  
  
 

 اسم المحافظة اسم المحافظة

 محافظة قلقيلية محافظة  رام اهللا والبيرة

 محافظة نابلس محافظة سلفيت
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  ٢٠٠٧الرياضية المستفيدة من صندوق المسؤولية االجتماعية قائمة األندية : ٣ملحق 
  

 اسم النادي اسم النادي

  الرياضيحوارهنادي شباب  نادي الراعي الصالح

 نادي شباب قباطية الرياضي نادي جماعي رفح

  الرياضيأريحانادي هالل  نادي بلدنا

    نادي شباب اريحا الرياضي
  
  
  
  

  ٢٠٠٧من صندوق المسؤولية االجتماعية ضمن قطاع الصحة  المستفيدة المؤسساتقائمة : ٤ملحق 
  

 
  اسم المؤسسة  اسم المؤسسة

 جمعية الجريح الخيرية  المخدراتآفة من انتشار دالهيئة الوطنية العليا للح

  الفلسطينياألحمرجمعية الهالل   مرضى الثالسيمياأصدقاءجمعية 

 األرثوذكسيةجمعية حامالت الطيب   فلسطينأطفال إغاثةجمعية 
  
  

  


