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نفخــر اليــوم بتقديــم تقريرنــا الســنوي للمســؤولية المجتمعيــة لعــام 2016 والــذي يعكــس اإلنجــازات الهامــه فــي المجــال المجتمعــي حيــث عملنــا علــى تطويرهــا 
علــى مــدار األعــوام الســابقة لنحقــق تنميــة مســتدامة تعمــل علــى دعــم المجتمــع الفلســطيني بكافــة شــرائحه فــي المحــاور األساســية التــي تعــزز مــن صمــود 

المجتمــع وتطــوره نحــو األفضــل وبالتعــاون المســتمر و الشــراكه الحقيقيــه مــع كافــة مؤسســات الوطــن.  

تتبنــى مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي عملهــا المجتمعــي تطويــر وتنفيــذ المبــادرات والبرامــج التــي تعمــل علــى دعــم المجتمــع بشــكل كامــل وممنهــج 
يحقــق الفائــدة الدائمــة والمســتمرة وليســت اآلنيــة. وشــهد عــام 2016 انجــازات عظيمــة مــن خــال تعزيــز الشــباب الفلســطيني فــي مجــال التعليــم بشــكل 
رئيســي والــذي شــمل 3,790 طالــب وطالبــة خــال 6 أعــوام، حيــث تــم تحقيــق زيــادة فــي عــدد الخريجيــن الــذي تلقــوا الدعــم خــال فتــرة دراســتهم الجامعيــة ليصل 
إلــى 311 خريــج خاصــة فــي التخصصــات العلميــة مثــل الطــب البشــري، الهندســة، العلــوم، التمريــض وتخصصــات أخــرى شــملت الطــاب ذوي اإلحتياجــات 
الخاصــة واأليتــام. علمــًا أننــا فــي األعــوام القادمــة ســنعمل علــى التركيــز علــى التعليــم المهنــي وتشــجيع الطــاب مــن خــال المنــح التــي ســتقدم فــي هــذا 

المجــال علــى اختيــار التعليــم المهنــي لتحقيــق فائــدة أكبــر وضمــان العمــل بعــد التخــرج خاصــة بوجــود حاجــة كبيــرة لألعمــال التطبيقيــة والحرفيــة والمهنيــة.  

إضافــة إلــى ذلــك ضاعفــت المجموعــة مــن عملهــا فــي مجــال التكنولوجيــا ورفــع قــدرات الطــاب والشــباب فــي مقتبــل العمــر بهــدف إنشــاء جيــل قــادر علــى 
التفكيــر اإلبداعــي والتحليــل وحــل المشــاكل وذلــك مــن خــال تعلــم البرمجــة ومفاهيمهــا األساســية، حيــث نعمــل علــى تحقيــق هــذا الهــدف مــن خــال عــدة 
مبــادرات وبرامــج متعلقــة بتعليــم هــذه المهــارات وألعمــار مختلفــة فــي المــدارس والجامعــات الفلســطينية بالتعــاون مــع الجامعــات والمؤسســات العالميــة.

 
اســتمر عملنــا فــي عــدة قطاعــات مهمــة لدعــم المجتمــع الفلســطيني وذلــك فــي مجــال التمكيــن اإلقتصــادي للعوائــل المهمشــة مــن خــال برنامــج الحــق فــي 
حيــاه كريمــة خاصــة فــي قطــاع غــزة، أو مــن خــال الدعــم المســتمر لقطــاع الصحــة، الثقافــة والفنــون والرياضة ولكافة شــرائح المجتمع الفلســطيني، ويســعدني 
هــذا العــام أن أؤكــد علــى دعمنــا المســتمر كجــزء متكامــل لــدور مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية اإلقتصــادي فــي بنــاء المجتمــع والدولــة الفلســطينية 

المســتقلة. 

أخوكم
صبيح طاهر المصري

كلمة
رئيس مجلس اإلدارة
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خــال العشــرون عامــًا الماضيــة اســتطاعت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية تحقيــق عمــل مجتمعــي متميــز تطــور عبــر الســنوات معتمــدًا باألســاس علــى تحقيــق الفائــدة الكبــرى 
فــي تلبيــة احتياجــات المجتمــع بكافــة شــرائحه، وتعزيــز العمــل المجتمعــي مــن خــال مشــاريع وبرامــج متعــدده هدفهــا األساســي تعزيــز العائلــة الفلســطينية والفــرد الفلســطيني.

 
ومــا وصلنــا إليــه اليــوم فــي العمــل المجتمعــي ال يعتبر ســوى نقطــة بدايــة أخــرى ننطلــق بهــا إلــى آفــاق جديــدة وكبيــرة بحجــم طموحاتنــا وتطلعاتنــا، بــأن نشــكل إضافــة حقيقيــة 
ــة  ــى انشــاء مؤسســة مجموع ــذ تســع ســنوات عل ــا من ــث عملن ــز بالبعــد التنمــوي والمســتدام. حي ــر برامــج تخــدم المجتمــع وتتمي ــث اســتطعنا تطوي فــي العمــل المجتمعــي حي

االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة والتــي يتــم مــن خالهــا تنفيــذ البرامــج المجتمعيــة لتحقيــق األهــداف التنمويــة. 

ويحــق لنــا أن نفخــر أن مجموعتنــا قدمــت مــا يتجــاوز عــن 3,790 منحــه دراســية فــي مجــاالت الطــب والهندســة والعلــوم والتربيــة والفنــون وغيرهــا مــن التخصصــات. كمــا نفخــر 
بتخريــج 311 مــن الطــاب والذيــن انخرطــوا فــي ســوق العمــل فــي كافــة المجــاالت، وكمــا عملنــا دائمــًا علــى تطويــر برامجنــا فقمنــا هــذا العــام بتوفيــر منــح للتخصصــات المهنيــة 

ألهميتهــا وحاجــة الســوق لهــا. 

وتعمــل مجموعــة االتصــاالت وبشــكل مســتمر علــى تقديــم مــا هــو جديــد ومتطــور فــي العالــم للشــباب الفلســطيني خاصــة فــي مجــال التكنولوجيــا والبرمجــة، حيــث عملنــا علــى 
تطويــر وتنفيــذ برنامــج متميــز لتعليــم الطــاب البرمجــة بعمــر مبكــر، وذلــك مــن خــال برنامــج )Code for Palestine( الــذي يعمــل علــى تدريــب الطــاب بعمــر 14 ســنة مهــارات 
البرمجــة والتصميــم علــى أيــدي طــاب مــن جامعــة ســتانفورد العالميــة ولمــدة ثــاث ســنوات، اضافــة إلــى تنفيــذ مبــادرة ســاعة مــن البرمجــة والتــي نعمــل علــى تنفيذهــا ســنويًا 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وبكافــة المــدارس الفلســطينية حيــث اســتفاد منهــا هــذا العــام أكثــر مــن 22,000 طالــب وطالبــة، نهــدف بذلــك الــى تأهيــل الشــباب لتعلــم طريقــة 

التفكيــر المتميــزة والمبدعــة وغيــر النمطيــة لتأهيلهــم للعمــل ومواكبــة التطــور الحاصــل عالميــًا.
 

لــم نغفــل فــي مشــاريعنا تحقيــق الدعــم والمســاواة لكافــة شــرائح المجتمــع خاصــة فئــة األفــراد مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة وفئــة األيتــام والذيــن نفخــر بإنجازاتهــم الرائعــة مــن 
خــال مشــاريعنا المختلفــة إضافــًة الــى اســتمرار دعمنــا لبرنامــج الحــق فــي حيــاة كريمــة والــذي خصــص هــذا العــام لفئــة الصياديــن فــي قطــاع غــزة ودعمنــا لمشــاريع فــي مجــال 

الصحــة والرياضــة والفنــون.

يســعدنا أن نقــدم لكــم التقريــر الســنوي للمســؤولية المجتمعيــة والــذي ســتجدون فيــه التفاصيــل واإلنجــازات التــي تــم تحقيقهــا فــي عــام 2016 والتــي نفخــر بتنفيذهــا بالشــراكة 
الكاملــة مــع مؤسســات المجتمــع المختلفــة والمبنيــة علــى تحقيــق هــدف تنميــة وتطويــر المجتمــع الفلســطيني نحــو اإلســتقال والحريــة. 

كلمة
الرئيس التنفيذي

أخوكم
عمار العكر



برنامج الحق في حياة كريمة

تدعــم مجموعــة االتصــاالت قطاعــات مختلفــة مــن المجتمــع الفلســطيني عبــر برامــج تمكيــن تؤســس لمجتمــع متماســك واكثــر اعتمــادًا علــى الــذات 
وفــي هــذا اإلطــار تواصــل مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة تنفيــذ برنامــج الحــق فــي حيــاة كريمــة والــذي بــدأ عــام 2010 كمبــادرة 
تعمــل علــى تقديــم الدعــم لمشــاريع تؤمــن دخــل مســتمر للعوائــل التــي تعانــي مــن الفقــر حيــث يتبــع هــذا البرنامــج منهجيــة وإطــار ســبل العيــش 
المســتدام، مــن اجــل اســتهداف أفقــر األســر فــي أفقــر المناطــق و يعمــل بتكامليــة مــع البرامــج و المشــاريع األخــرى بهــدف تخفيــف الفقــر مــن خــال 
تدخــات مناســبة علــى أســاس مــوارد قويــة و مخرجــات مســتدامة لتقديــم الخدمــات للعوائــل التــي تــم اختيارهــا ضمــن آليــة واضحــة. ويتــم اعتمــاد 
آليــة صحيحــة وممنهجــة لدراســة الحــاالت وتشــخيصها مــن خــال المســح الميدانــي، ومــن اجــل تعزيــز الشــراكة نعمــل علــى التنســيق مــع المؤسســات 

المختصــة بالشــأن.

وفــي هــذا العــام، واصلــت مجموعــة االتصــاالت جهودهــا  لضــم 41 اســرة صيــاد فــي غــزة  لبرنامــج حيــاة كريمــة للمســاهمة فــي تحســين الوضــع 
العــام للصياديــن وإنعــاش الثــروة الســمكية، حيــث تــم تشــكيل لجــان متابعــة ولجــان فنيــة للمســاهمة فــي اإلشــراف والتنفيــذ. إضافــة الــى 24 أســرة 
ــة حيــث وصلــت نســبة  ــى 291 عائل ــذ اطاقــه ال ــاة كريمــة من ــة وشــرق القــدس وبذلــك يصــل عــدد المســتفيدين مــن برنامــج حي مــن الضفــة الغربي

االســتدامة واإلســتمرارية فــي المشــاريع الــى 64% خــال الـــ 6 ســنوات الســابقة.
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تــم  التــي  المراكــب  أحــد 
تأهيلهــا مــن خــال برنامــج 

الحــق فــي حيــاة كريمــة.
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قبل

التأهيل



15

بعد

التأهيل



الصياد نايف األقرع   | دير البلح

ــة  ــت مليئ ــد فيهــا مســتحيل ألنهــا كان ــر صالحــة وكان الصي ــت الحســكة غي كان
بالثقــوب وتدخــل بهــا الميــاه وهــذا كان ســبب خوفنــا للصيــد فيهــا، لذلــك 
كانــت مرميــة بالجــرف و ليــس لهــا فائــدة. لكــن اآلن تغيــر الوضــع بعــد مــا تــم 
ــدون خــوف و صــار فــي دخــل مــادي، بشــكر  ــا نســرح بأمــان ب اصاحهــا صرن
مجموعــة االتصــاالت انهــا فكــرت تســاعدنا ألننــا بأمــس الحاجــة  للمســاعدة. مركب الصياد نايف األقرع بعد الصيانة.
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الصياد محمد عيسى سعيد سعد الله    | غزة / الشيخ رضوان

واللــه دايمــًا بندعيلكــم ألنــه احنــا وضعنــا المــادي صعــب مــا بنقــدر نعمــر 
ونصلــح اللنــش بعــد مــا كان عطــان و بيحتــاج فلــوس كتيــرة و احنــا يــدوب 
نقــدر نوفــر األكل و الشــرب لــألوالد و هــذا اللنــش بيــأكل 15 أســرة, الحمــد 

للــه انــه فــي مؤسســات زيكــم بتهتــم فينــا و بتدعمنــا.
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ــة األســر  ــا فــي خدم ــام بواجبه ــا والقي ــر عمله ــل بهــدف تطوي ــع العوائ ــي تعمــل مباشــرة م ــم مؤسســات المجتمــع الت ــة االتصــاالت دع ــت مجموع ــك واصل كذل
الفلســطينية الفقيــرة والتخفيــف عنهــم وتعطــي المجموعــة أهميــة كبــرى فــي دعــم الجمعيــات النســوية والتــي تعمــل علــى تشــغيل المــرأة حتــى تســتطيع االعتمــاد 

علــى نفســها وتحقيــق االســتقال المالــي، وقــد قامــت مجموعــة االتصــاالت بدعــم هــذه المؤسســات مــن خــال: 

     شراء معدات مطابخ تعود بالنفع على النساء واألرامل 
     تطوير أقسام التدريب والتأهيل 

     تجهيز نوادي شبابية بقاعات متعددة األغراض
      تطوير أقسام التدريب والـتأهيل

     توفير مواد خام لتشغيل النساء العاطات عن العمل
     عمل مشاريع مدرة للدخل للنساء المهمشات

     شراء مولدات كهربائية للجان الشعبية في المخيمات
     انشاء وتأثيث مراكز استقبال الجمهور

     تأثيث مراكز الرعاية للمسنين
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المشاريع المجتمعية خال عام 2016

البلدة

|    بلدة عبوين

|    بلدة خاراس

|    مخيم نور شمس

|    بلدة الطيبة

|    بلدة بيت عنان

|    بلدة عقابا

توسعة مركز الخدمات لتسهيل خدمة أهالي البلدة

تمويل استكمال تجهيز مركز خدمات الجمهور

شراء مولد كهربائي لقاعة حيفا التابعة للجنة اهالي المخيم

اعادة تأهيل قاعة الخدمات

تقديم دعم بأجهزة مكتبية وتكنولوجية

قاعة متعددة األغراض

المشروع
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الجمعيات التي تم دعمها خال 2016

الجمعية

|    جمعية بيت المسنين الخيرية 

|    االتحاد النسائي العربي

|    جمعية بيت القديس نقوالوس
     الخيرية للمسنين

|    جمعية المركز االجتماعي الخيرية

|    جمعية الوفاء الخيرية لرعاية المسنين

تجهيز مركز رعاية المسنين في كفر راعي

توفير معدات المطبخ

تجهيز المطبخ التابع للجمعية ليكون مصدر مدر للدخل

تأهيل قاعة مطبخ الجمعية

تاهيل غرفة اضافية الستيعاب نزالء جدد

المشروع
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الجمعيات النسوية التي تلقت دعم لرعاية المرأة عام 2016

الجمعية

|    المركز الرعوي للروم الكاثوليك

|    جمعية المنال لتطوير المرأة الريفية

|    جمعية تراثنا األصيل للمرأة

|    جمعية سيدات ذنابة التعاونية

|    جمعية تجمع نساء الريف الخيرية

|    جمعية الزهراء الخيرية النسائية

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

تطوير قسم التدريب والتأهيل لتطوير المرأة الريفية

انشاء قسم خاص لتصنيع المعجنات الصحية

دعم شراء أجهزة للتصنيع الغذائي

دعم مركز التصنيع الغذائي بأدوات ومعدات

توفير أدوات مطبخ للجمعية

المشروع
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بقالة

قوارب وأدوات صيد

تأهيل منزلي

تطريز وخياطة

زراعة وتربية مواشي

كهربائيات وأدوات صحية

محل كهربائيات وأدوات صحية

عدة بناء

صالون تجميل

تصنيع غذائي

مشاريع آخرىمحل مالبس واكسسوارات تكتك

مطبخ بيتي

توزيع األسر التي إستفادت من برنامج الحق في حياة كريمة حسب نوع المشروع المقدم للعائلة
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بقالة

قوارب وأدوات صيد

تأهيل منزلي

تطريز وخياطة

زراعة وتربية مواشي

كهربائيات وأدوات صحية

محل كهربائيات وأدوات صحية

عدة بناء

صالون تجميل

تصنيع غذائي

مشاريع آخرىمحل مالبس واكسسوارات تكتك

مطبخ بيتي

عدد العائات المستفيدة من 
برنامج الحق في حياة كريمة 291



تعتبــر مجموعــة االتصــاالت دعــم التعليــم التكنولوجــي ذو أهميــة كبــرى لمــا لــه مــن أثــر فــي تغييــر مســار وســائل  التعليــم الحديــث والــذي أصبــح يعتمــد 
بشــكل كبيــر علــى التطبيقــات وبرامــج التدريــب العملــي بهــدف توفيــر الوقــت و الجهــد، األمــر الــذي يعمــل علــى تمكيــن الشــباب وهــم بعمــر مبكــر علــى 

المســاهمة فــي بنــاء جيــل متطــور تكنولوجيــًا و قــادر علــى تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات فــي المجــال المهنــي مســتقبًا.

 ،Code for Palestine وفــي هــذا اإلطــار اســتكملت مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة وبرعايــة شــركة جــوال، وللســنة الثانيــة علــى التوالــي برنامــج
والــذي يســتهدف الطــاب مــن الفئــة العمريــة )14ســنة(، المتميزيــن والطموحيــن ممــن يملكــون القــدرة علــى المثابــرة والتعلــم فــي مجــاالت الحاســوب 
ــة ولغــات البرمجــة  ــات الحديث ــداع والتقني ــادة األعمــال واإلب ــر المنطقــي وري ــا واالعمــال مــن اجــل تأسيســهم وصقــل مهاراتهــم فــي التفكي والتكنولوجي
المختلفــة بإشــراف متخصصيــن ذوي خبــرة عاليــة وبالتعــاون مــع واحــدة مــن أفضــل الجامعــات االمريكيــة و هــي جامعــة ”ســتانفورد“ حيــث يقــوم طــاب 
ــن  ــب مكثــف فــي البرمجــة للطــاب الملتحقي ــم تدري ــه تقدي ــم مــن خال ــذي يت ــي ال ــم الصيفــي التدريب جامعــة ســتانفورد بالتطــوع ســنويًا فــي فالمخي
بالبرنامــج حيــث بلــغ العــدد الكلــي للطــاب الملتحقيــن 54 منهــم  30 اصبحــو فــي الســنة الثانيــة مــن دراســتهم و 24 فــي الســنة الثالثــة واالخيــرة حيــث 

ســيتم تخرجهــم مــن البرنامــج فــي صيــف عــام 2017.
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%60

الضفة
40%الغربية

غزة

ملتحقين في البرنامج54 طالب وطالبة

Code For Palestine
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ساعة تدريبية

ساعة في
السنة األولى

ساعة في
السنة الثانية

182 54236

طالب حققوا
ساعات التدريب
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برنامج

شبك المدارس الحكومية
الفلسطينية باإلنترنت مجانًا

المدارس التي استفادت من برنامج أبجد نت

10002014مدرسة

10002015مدرسة

18062016مدرسة

معلم استفاد
من برنامج أبجد نت

22,000

تلميذ استفاد
من برنامج أبجد نت

760,000
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Hour Of Code برنامج ساعة من البرمجة

واصلــت شــركة جــوال دعــم ورعايــة حملــة ”ســاعة مــن البرمجــة“ وبتنفيــذ مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة والتــي تهــدف الــى تنميــة 
التفكيــر والتحليــل المنطقــي للطــاب بعمــر مبكــر، ومــن خــال الحملــة  تــم  تدريــب خريجيــن جــدد ليقومــوا بزيارة المــدارس في كافــة محافظات 
الوطــن وتقديــم عــرض عــن البرنامــج وطــرق التقــدم لهــا، حيــث عمــل علــى البرنامــج هــذا العــام 18 خريــج بمعــدل 72 ســاعة عمــل، وقــد شــارك 
فــي الحملــة أكثــر مــن 22,000 طالــب و طالبــة مــن أكثــر مــن 250 مدرســة مــن مختلــف مــدارس الوطــن. وتــم اســتضافة أكثــر مــن 500 طالــب 
وطالبــة “ للمشــاركة فــي مســابقة تــم تنظيمهــا فــي مقــر شــركة جــوال وبالتعــاون مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي حيــث تــم اإلعــان عــن 

أســماء الفــرق الفائــزة وبالتزامــن مــع حفــل توقيــع اتفاقيــة مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بهــدف اعتمــاد المبــادرة كبرنامــج ســنوي. 

ساعة
من البرمجة

المدارس المشاركةالطالب المشاركين

22,000250
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مبادرة الشباب الفلسطيني لإلبداع - تطبيقات الهاتف الجوال و الطاقة المتجددة
 

ــادرة  الشــباب الفلســطيني لإلبــداع - تطبيقــات الهاتــف الجــوال والطاقــة المتجــددة ، بالشــراكة مــع  دعمــت  مجموعــة االتصــاالت »مب
الحاضنــة الفلســطينية لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت »بيكتــي«،  حيــث تــم اســتقبال 71 مشــروع  مكتمــل مــن الضفــة وغــزة، منهــا 

54 مشــروع لتطبيقــات الهاتــف الجــوال و 17 مشــروع للطاقــة المتجــددة.

وقــد تــم اختيــار 25 مشــروعًا  لـــ 60 مــن الريادييــن الناشــئين الشــباب لمرحلــة مــا قبــل االحتضــان ضمــن معاييــر تعتمــد تقييــم مهــارات 
وخبــرات الفــرق المشــاركة باالضافــة لتقييــم المشــروع مــن ناحيــة جــودة المنتــج والقــدرة علــى المنافســة والفــرص التســويقية وغيرهــا.

ــة مــن خدمــات  ــم احتضــان ودعــم وتأســيس 10 شــركات ناشــئة مــن خــال تقديــم حزمــة متكامل ــة مختصــة ت ــة فني وتحــت اشــراف  لجن
االعمــال كتطويــر األعمــال والتشــبيك والتمويــل ياالضافــة الــى مبلــغ 5,000 دوالر لــكل مشــروع ،حيــث اســتطاع 8 منهــم عــرض خدماتهــم 

ومنتجاتهــم مــن خــال فعاليــات اكســبوتيك. 
 

ACM مسابقة البرمجة العالمية

قامــت شــركة االتصــاالت بالتــل وبتنفيــذ مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة بدعــم مســابقة البرمجــة العالميــة ACM التــي جــرت فــي 
كليــة الهندســة وتكنولوجيــا المعلومــات فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة، وبمشــاركة 9 جامعــات فلســطينية حيــث امتــدت المســابقة والتــي 

تعتبــر مــن أهــم مســابقات البرمجــة علــى مســتوى العالــم، علــى مــدار يوميــن متتالييــن.

 وتســتهدف المســابقة طــاب الجامعــات حيــث تســابق 87 طالــب ضمــن فــرق تمّثــل جامعاتهــم ويتألــف كل فريــق مــن ثــاث طــاب، 
 C++ ،C وتتمايــز هــذه الفــرق حســب مســتواها العلمــي، والقــدرة علــى التحليــل، والتصميــم وتنجــز خوارزميــات الحــل بأحــد لغــات البرمجــة

وجافــا مــع القــدرة علــى اســتثمار الوقــت وتوزيــع المهــام والتعــاون بيــن أعضــاء الفريــق والعمــل الجماعــي.
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Gaza Sky Geeks دعم مسرعة األعمال في غزة

فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة مــع مســرعة االعمــال فــي غــزة  Gaza Sky Geeks، دعمــت مجموعــة االتصــاالت فعاليــات تحــدي غــزة والــذي يعتبــر الحــدث 
األكبــر ضمــن فعاليــات مســرعة االعمــال Gaza Sky Geeks بمشــاركة أكثــر مــن 250 مــن الريادييــن الشــباب وبحضــور 9 مراقبيــن دولييــن تطوعــوا للعمــل 
بمشــاركة خبراتهــم فــي مجــال ريــادة األعمــال مــع هــؤالء الريادييــن, باإلضافــة إلــى 30 مراقــب محلــي مــن قطــاع الشــركات الخاصــة والجامعــات المحليــة، 

باالضافــة الــى شــركات مجموعــة االتصــاالت جــوال وبالتــل.

يهــدف هــذا التحــدي الــى الوصــول الــى افــكار جديــدة وابداعيــة خاقــة فــي مجــال عالــم ريــادة األعمــال وتجنيــد وتصنيــف افضــل الفــرق الشــبابية الرياديــة 
فــي غــزة والذيــن لديهــم القــدرة علــى ادارة مشــاريعهم الخاصــة واالســتثمار بهــا.

دعم فعاليات Startup Grind في غزة

وقامــت مؤسســة مجموعــة االتصــاالت بعقــد شــراكة اســتراتيجية مــع Startup Grind فــي غــزة حيــث تقــوم الفكــرة علــى عقــد حــوارات مــع ريادييــن 
ورياديــات أعمــال ومبدعيــن ومســتثمرين، وخبــراء ناجحيــن محلييــن وخارجييــن يشــاركون قصتهــم والــدروس التــي تعلموهــا في مســار بنائهم لشــركاتهم، 

حيــث تــم عقــد 10 لقــاءات بمشــاركة  650 مــن الريادييــن والمهتميــن.

دعم تجهيز مختبرات وقاعات متطورة

دعمــت مجموعــة االتصــاالت تجهيــز مختبــرات وقاعــات متطــورة فــي جمعيــات ومؤسســات وبلديــات وجامعــات مختلفــة لخدمــة المجتمعــات المحليــة 
وتزويــد بعــض المؤسســات بخطــوط انترنــت مجانيــة لتعزيــز تواصلهــا مــع العالــم وتحســين فرصهــا فــي الوصــول إلــى مصــادر المعلومــات الحديثــة.
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مجموعة االتصاالت الراعي الرئيسي ألسبوع فلسطين التكنولوجي - اكسبوتيك 2016

تســتمر مجموعــة االتصــاالت، وللعــام الثالــث عشــر، بتقديــم رعايــة رئيســية إلســبوع فلســطين التكنولوجــي- اكســبوتيك 2016 والــذي شــمل مجموعــة مــن الفعاليــات 
تضمنــت العديــد مــن  جلســات النقــاش حــول ســبل النهــوض بقطــاع تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي فلســطين، وبحــث التحديــات والصعوبــات التــي تعتــرض هــذا 

القطــاع، باإلضافــة الــى الخــروج برؤيــا واضحــة تجــاه مســتقبل هــذا القطــاع الــذي أخــذ بالتوســع خــال الســنوات األخيــرة.

كمــا شــمل األســبوع معرضــًا لشــركات أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت  وغيرهــا مــن الشــركات ذات العاقــة لعــرض خدماتهــا ومنتجاتهــا فــي مجــاالت تكنولوجيــا 
المعلومــات. وياتــي اهتمــام مجموعــة االتصــاالت باســبوع فلســطين التكنولوجــي لمــا لهــذا القطــاع مــن مســتقبل واعــد  يحقــق بيئــة  لخلــق فــرص عمــل آلالف الخريجيــن، 
باإلضافــة الــى أنــه قطــاع آخــذ بالنمــو الكبيــر فــي عالــم يتطــور بســرعة كبيــرة، ال ســيما وأن التكنولوجيــا أصبحــت تدخــل الــى الكثيــر مــن تفاصيــل الحيــاة وتوفــر خدمــات تلبــي 

كافــة احتياجــات المواطنيــن.

ــا حيــث زار  ــًا مــن كافــة المهتميــن بهــذا القطــاع، وكذلــك مــن جمهــور المواطنيــن الذيــن يتوقــون لإلطــاع علــى آخــر تطــورات التكنولوجي وقــد شــهد المعــرض حضــورًا قوي
ــر. ــر مــن 25,000 زائ المعــرض اكث

بالتل تقدم خدمة Wi-Fi مجانًا في شوارع مدينة رام الله وساحة الجندي المجهول في غزة

قدمــت شــركة االتصــاالت "Paltel" خدمــة Wi-Fi مجانــًا فــي شــوارع مدينــة رام اللــه الرئيســية وحدائقهــا ومرافقهــا العامــة، ضمــن مشــروع رام اللــه المدينــة الذكيــة  ، وكذلــك 
قدمــت  خدمــة Wi-Fi مجانــًا فــي ســاحة الجنــدي المجهــول بمدينــة غــزة ، وذلــك تقديــرًا للمواطنيــن وحرصــًا منهــا علــى تلبيــة تطلعاتهــم بالتمتــع باالنترنــت فــي اي مــكان.
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برنامج "أنا جوال"

اطلــق فــي عــام 2008 ويتضمــن اختيــار عــدد مــن طــاب تخصــص ادارة األعمــال والتســويق وعلــم الحاســوب وتكنولوجيــا المعلومــات وتدريبهــم فــي عــدة مجــاالت ومــن ثــم تطبيــق 
التدريــب عبــر الترويــج للحمــات التســويقية لجــوال فــي الجامعــات إلكســاب الطــاب الخبــرات النظريــة والعمليــة خــال فتــرة دراســتهم. يســتفيد مــن هــذا البرنامــج اكثــر مــن 150 

طالــب وطالبــة ســنويًا. كمــا يتــم عمــل مســابقة تســويقية بيــن الفــرق المختلفــة فــي الجامعــات تحصــل خالهــا الفــرق الفائــزة علــى جوائــز نقديــة وعينيــة مختلفــة.

Go Professional "برنامج "احترف

تســعى جــوال مــن خــال  البرنامــج التدريبــي Go Professional الموجــه للخريجيــن لإلســتفادة مــن الخبــرة العمليــة لمــدة 23 شــهر ويحصــل المتدربــون خــال هــذه الفتــرة علــى مزايــا 
متعــددة مثــل الراتــب الشــهري والمكافــآت والتأميــن الصحــي ودقائــق مجانيــة باإلضافــة الــى شــهادات. بلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج منــذ اطاقــه فــي 2012 مــا يقــارب 

406 خريــج فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وتــم اســتيعاب 105 متدربيــن فــي العــام 2016.

"Step" برنامج

تســتهدف شــركة االتصــاالت مــن خــال برنامــج Step الخريجيــن الجــدد الراغبيــن فــي الحصــول علــى فرصــة االســتفادة مــن الخبــرة العمليــة باالضافــة الــى مزايــا الراتــب والتأميــن 
الصحــي وغيرهــا حيــث يحصــل المشــاركين علــى شــهادة فــي نهايــة البرنامــج، وقــد اســتفاد 115 خريــج مــن البرنامــج منــذ اطاقــه.

برنامج "بالتل شباب"

يســتهدف البرنامــج  طــاب الجامعــات حيــث يقــدم لهــم تدريــب عملــي يرتكــز علــى تعزيــز المهــارات التســويقية  والخبــرة العمليــة لديهــم مــن خــال المســاعدة فــي الترويــج لحمــات 
وخدمــات االتصــاالت باإلضافــة للمشــاركة فــي مختلــف الفعاليــات التــي تنفذهــا ويشــارك فــي هــذا البرنامــج اكثــر مــن 150 طالــب جامعــي مــن مختلــف الجامعــات.

دعم ايام التوظيف في الجامعات

تقــوم مجموعــة االتصــاالت بدعــم ورعايــة أيــام التوظيــف فــي مختلــف الجامعــات الفلســطينية بمشــاركة متميــزة مــن شــركاتها بالتــل و جــوال وحضــارة وريتــش، حيــث تســتهدف 
مــن خــال ايــام التوظيــف  الخريجيــن الجــدد لفتــح فــرص العمــل والتدريــب الوظيفــي امامهــم، وتســتقطب شــركات المجموعــة مئــات الطــاب للدخــول فــي برامجهــا التوظيفيــة 

والتدريبيــة ســنويًا.
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سديل نافز

كطالبــة تنهــي الصــف التاســع شــعرت انــه يجــب ان افعــل شــيئًا مفيــدًا لمســتقبلي بــداًل مــن تضنيــع عطلتــي، لذلــك 
بحثــت فــي االنترنــت علــى فــرص تســاعدني علــى تحقيــق هدفــي ولكننــي لــم أجــد شــيء، فــي أحــد االيــام وانــا 
جالســة اتصفــح الفيــس بــوك وجــدت اعــان بعنــوان Code for Palestine لفــت انتباهــي وشــعرت ان هــذا مــا كنــت 

ابحــث عنــه، لذلــك بــدأت اقــرأ عنــه وقــررت ان أســجل فيــه.
 

ســجلت مــن خــال الفيــس بــوك، وبعدهــا تعديــت االمتحــان والمقابلــة اللــذان خضعــت لهمــا بنجــاح، انتظــرت 
وانتظــرت اخيــرًا اتصلــوا قائليــن اننــي ذاهبــة الــي مخيــم بأريحــا لمــدة اســبوعين، ومــع أنــى كنــت خائفــة ألنــي كنــت 

ــم أكــن اعلــم أننــي ذاهبــه لبيتــي الثانــي لمقابلــة عائلتــي الثانيــة عائلــة ســأترك عائلتــي لهــذه المــدة، لكننــي ل
 .Code for Palestine

اســتمتعت كثيــرًا وتعلمــت أكثــر، وبدأنــا بتعلــم البرمجة، تعلمت لغة python وكيف يمكننا صنع العاب باســتخدامها، 
.classes وربطها ببعض وكيف يمكنني صنع العاب باســتخدام classes كيف يمكنني بناء

نحــن حرفيــًا دخلنــا الــى عالــم آخــر، فهمنــا التكنولوجيــا بصــورة أفضــل، كان مســموح لنــا أن نســأل. لقــد تــم تعليمنــا 
.Stanford مــن قبــل اشــخاص محترفيــن مــن أفضــل الجامعــات فــي العالــم جامعــة

لقــد فعلنــا الكثيــر مــن النشــاطات، ذهبنــا الــى الكثيــر مــن االماكــن االثريــة، تعلمنــا الكثيــر مــن األشــياء، عرفنــا كيــف 
نحلــم ونجعــل مــن موطننــا مكانــًا أفضــل، Code for Palestine قــدم لنــا فــرص أفضل للدراســة بأفضل الجامعات، 

والعمــل فــي أفضــل المواقــع.

شكرًا عائلتي الثانية
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Code for Palestine هــو التجربــة التــي غيــرت حياتــي لألفضــل، تعلمــت فيــه لغــات البرمجــة العالميــة علــى أيــدي 

طــاب محترفيــن مــن جامعــة ســتانفورد، واكتســبت باقــة مــن المهــارات الحياتيــة التــي ســاعدتني أن أكــون شــخصًا 
مبدعــًا وبــارزًا فــي مجتمعــي ومعطــاًء فــي بلــدي، وأن أشــارك فــي األبحــاث العلميــة واألنشــطة اإلنمائيــة داخــل 

فلســطين وخارجهــا علــى الصعيــد العالمــي، وهــذا يدفعنــي ألكــون أفضــل.

قبــل مشــاركتي بالبرنامــج كنــت دائمــًا أطلــب المســاعدة فــي أمــوري مــن والــداي وكثيــرة االعتمــاد عليهمــا، أمــا اآلن 
ــر، وتغيــرت طريقــة تفكيــري بالمشــكات وحلولهــا  ــر، واعتمــادي علــى نفســي اكث أصبحــت أتحمــل مســؤوليات اكب
علــى نحــٍو إبداعــي، وقــد زادت ثقتــي بشــخصيتي أكثــر وأصبــح عنــدي شــجاعة علــى الوقــوف للتحــدث والتعبيــر عــن 
رأيــي أمــام النــاس وصنــاع القــرار والمســؤولين فــي المجتمــع. كنــت أيضــًا متــرددة فــي كيفيــة رســم مســتقبلي أمــا 
اآلن فقــد أصبــح الطريــق لمســتقبلي واضحــًا ومشــرقًا، بعــد أن تمكنــت مــن وضــع أهدافــه ليكــون مســتقبًا منيــرًا 

خــاٍل مــن أي عوائــق أو ســلبيات. بــكل تأكيــد وتواضــع Code for Palestine هــو البرنامــج األفضــل. 

والــدة شــروق : لــم أكــن أتمنــى أكثــر مــن ذلــك ... رأيــي كأم عنــد قــراءة اإلعــان الخــاص بالبرنامــج علــى صفحــة الفيــس بــوك اعتقــدت ان البرنامــج ســيكون تقليديــًا ولكــن قلــت 
فكــرة جيــدة لقضــاء اإلجــازة الصيفيــة البنتــي، ولــم أكــن اطمــح بأكثــر مــن ذلــك، حتــى حــان موعــد االختبــار التقييمــي والمقابلــة الشــخصية. حيــث اختلفــت رؤيتــي بشــكل كامــل عــن 
البرنامــج. برنامــج لــم أفكــر يومــًا بــأن تتبنــاه إحــدى مؤسســاتنا فــي فلســطين. رأيــت التغييــر الجــذري الــذي طــرأ علــى ابنتــي. باتــت أكثــر تحمــا للمســؤولية، وأكثــر تركيــزًا وإدراكًا لمــا 
تريــد، بــدا عليهــا النضــوج والوعــي وبــدأت ترســم مســتقبلها بوعــي وإدراك كامليــن كل هــذا حصــل بطريقــة مرنــة سلســلة بعيــدًا عــن التدخــل التقليــدي مــن قبلنــا أنــا ووالدهــا، إنهــا 
طــرق غيــر تقليديــة وغيــر ســلطوية، اعتمــدت علــى التجربــة واإلقنــاع، بدعــم مباشــر وبّنــاء مــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية، حلمــت بأمــور بســيطة كوالــدة لهــا، ولــم أتوقــع هــذا 

التغييــر البنــاء فــي شــخصيتها كفتــاة، تميــز بيــن الجيــد والمفيــد ومــا هــو عكــس ذلــك. 

والــد شــروق : لقــد اســتطاعت ابنتــي شــروق العمــل مــع زمائهــا ضمــن روح الفريــق بتوجيــه وإرشــاد واعــي ورشــيد مــن األســاتذة والمشــرفين القائميــن علــى هــذا البرنامــج خــال 
الســنتين الســابقتين، ال يســعني ســوى القــول شــكرًا جزيــًا لكــم، فقــد اخذتــم علــى عاتقكــم الرقــي بمثــل هــذه المشــاريع البنــاءة، لتطويــر الــدور الريــادي للشــباب الفلســطيني 

نحــو األفضــل. 
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ــز علــى دعــم الشــباب الفلســطيني  مــا قامــت بــه مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة وهــو التركي
ــر وإطــاق  ــال القادمــة. حيــث قامــت بتطوي ــر لمســتقبل مشــرق لهــم ولوطنهــم ولألجي ــق أهدافــه والتحضي لتحقي
برنامــج Code for Palestine عــام 2015 والــذي يهــدف الــى تطويــر مهــارات البرمجــة والتحليــل والتركيــب وتطويــر 
ــد مــن المهــارات  ــادة والعدي ــادة والري ــى مهــارات القي ــز عل ــب التركي ــح للمســتقبل، هــذا بجان ــة تصل تطبيقــات عملي

الحياتيــة. 

لقــد تــم اختيــاري ضمــن البرنامــج وبــدأت مشــوار تحقيــق الحلــم الــذي واكبنــي منــذ الصغــر. فلقــد كنــت احلــم ان أكمــل 
ــخامسة مــن عمــري بــدأت  تعليمــي الجامعــي فــي امريــكا والتحــق للعمــل فــي جوجــل بعدهــا. فمنــذ كنــت فــي الـ
فــي تعلــم لغــة scratch وزاد اهتمامــي بالبرمجــة وعلــوم الكمبيوتــر المختلفــة والتحقــت بعدهــا بعــدد مــن المخيمــات 
الصيفيــة العلميــة والتكنولوجيــة. منــذ ان ســمعت عــن هــذا البرنامــج وانــا اتمنــى ان يتــم قبولــي ليتحقــق حلمــي، 
وعرفــت منــذ ان شــاركت فــي البرنامــج أن مســتقبلي ســيكون فــي الدراســة والعمــل فــي مجــال الكمبيوتــر والبرمجــة 

والهندســة التكنولوجيــة.  

وبمــا ان البرنامــج لمــدة 3 ســنوات، فانــا متأكــد اننــي ســأتعلم الكثيــر واتخــرج منــه بكفــاءة عاليــة فــي هــذا المجــال. 
ــا. فمــن خــال المخيــم التدريبــي االول ومــا تــاه مــن لقــاءات  ــم يقصــروا بتعليمن ــا ول ــوا دائمــًا بينن والمدربيــن كان
حتــى اآلن، تعلمنــا مبــادئ البرمجــة ولغــة python وقمنــا بتطويــر لعبــة عــن طريــق لغــة Turtle. كمــا صنعنــا حاســبة 
الكترونيــة والتــي اقــوم بتطويرهــا حاليــَا ضمــن مشــروعي الخــاص فــي المدرســة مــن خــال اســتخدام الصــوت 

وذلــك لمســاعدة المكفوفيــن. هدفــي ان اطــور هــذه الحاســبة واعمــل تطبيــق خــاص بهــا وانشــره.

ــد مــن  ــاء شــخصيتي مــن خــال التعــرف علــى العدي ــر فــي بن ــة وأث لقــد طــور هــذا البرنامــج معلوماتــي اإللكتروني
الزمــاء االذكيــاء والمتميزيــن مــن جميــع انحــاء فلســطين والذيــن أصبحــوا اصدقائــي المقربيــن. باإلضافــة الــى 
ذلــك، فقــد ســاعدني البرنامــج علــى تطويــر آليــات التحليــل والتفكيــر النقــدي والخــاق والمبــدع، فأصبحــت أفكــر وأرى 

األمــور بطريقــة جديــدة مليئــة باألمــل والنجــاح، وأصبحــت أفــكاري أفضــل وأكثــر ابداعــًا ونجاحــًا مــن قبــل.
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كانــت تجربتــي ببرنامــج Code for Palestine مــن أكثــر األمــور التــي ســاعدت علــى بنــاء شــخصيتي و صقلهــا 
وتوســيع آفــاق بصيرتــي نحــو مســتقبلي و احامــي, حيــث ســاعدني علــى اكتشــاف مواهــب دفينــة داخلــي, فــي 
ــاة اال وهمــا  ــر جــاء فــي أهــم مجــاالت الحي ــادة وغيرهــا, ولعــل أثرهــا الكبي مجــال الحاســوب والبرمجــة ومهــارات القي
العلمــي واالجتماعــي. اذا مــا تكلمنــا عــن الناحيــة العلميــة فقــد أنــار برنامــج Code for Palestine أمامــي الطريــق 
الــى عالــم البرمجــة الــذي يعــد مــن أهــم العلــوم فــي واقعنــا الحالــي حيــث تلقيــت تدريــب برمجــي علــى يــد أفضــل 
مبرمجيــن وبطــرق ابداعيــة جعلتنــي مؤهلــة الــى أن أضيــف الــى مهاراتــي شــيء يســمى البرمجــة بعــد محــاوالت 
كثيــرة منــي للحصــول علــى فرصــة تدريــب هنــا وهنــاك, ولكــن برنامــج Code for Palestine قدمــه الــي كتحقيــق 
لحلــم لطالمــا اردت تحقيقــه, باالضافــة الــى انــه اســتطاع تطويــر مهاراتنــا فــي مجــال الريــادة العلميــة بشــكل كبيــر.

وأمــا مــن الناحيــة االجتماعيــة ففــي فتــرة وجيــزة اســتطعت الحصــول علــى كيــان آخــر فــي حياتــي ادعــوه بعائلــة 
Code for Palestine, اذ مــن خالــه اســتطعت التعــرف علــى اصدقــاء جــدد, كمــا أنــي اســتطعت التواصــل وتبــادل 

المعرفــة والثقافــات مــع زمائــي فــي الضفــة الغربيــة علــى الرغــم مــن عائــق الحواجــز الــذي يضعــه االحتــال أمــام 
طريقنــا, وال ســيما أن الورشــات التدريبيــة التــي كانــت ُتطبــق خــال االجــازة الصيفيــة بواســطة مدربيــن مــن جامعــة 
ســتانفورد األمريكيــة عــن مهــارات التواصــل االجتماعــي مثــل القيــادة ولغــة الجســد وغيرهــا, أعطتنــا المقــدرة علــى 
التحــدث أمــام الجماهيــر دون الشــعور بــأي خــوف. أخيــرا وليــس آخــرًا, أتقــدم بالشــكر الجزيــل لمجموعــة االتصــاالت 

الفلســطينية وجميــع المدربيــن, مقــدرة جهودهــم معنــا.



44

خالد شحادة

أنــا خالــد خليــل شــحادة, عمــري 16 عامــا مــن غــزة. التحقــت ببرنامــج Code for Palestine عــام 2015, وكان حينهــا 
البرنامــج كالكنــز الحقيقــي الــذي مــا يلبــث يجــده المــرء حتــى ال يتوانــى عــن تضييــع أي درهــم فيــه. أتــاح لــي برنامــج 
Code for Palestine الولــوج إلــى العالــم البرمجــي بشــكل أوســع, وأعطاِنــي بــكل ســخاء العلــوم الحاســوبية 

والبرمجيــة. أعطانــي البرنامــج أيضــا فرصــة التعــرف علــى زمــاء مصابيــن بهــوس التكنولوجيــا مثلــي, وعلمنــي 
العمــل معهــم ضمــن فريــق النتــاج أفضــل االبداعــات. ســاعدني البرنامــج علــى الوصــول إلــى مســتوى متقــدم مــن 
القــدرات البرمجيــة. باإلضافــة إلــى المهــارات الشــخصية العديــدة التــي اكتســبتها مــن هــذا البرنامــج كالريــادة والـــ
Design Thinking والتســويق وغيرهــا. ولهــذا وجــب شــكر كل القائميــن علــى هــذا البرنامــج مــن جهــات وأفــراد.
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طالب وطالبة إستفادوا حتى اآلن 
من منح مجموعة االتصاالت 3,790
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التعليم

تهــدف  مجموعــة االتصــاالت الــى تعزيــز اســتثمارها فــي الشــباب مــن خــال توفيــر منــح دراســية لتخصصــات محــددة بنــاء علــى حاجــة الســوق الحاليــة 
والمســتقبلية، بحيــث يتــم رفــد ســوق العمــل الفلســطيني بكفــاءات شــبابية قــادرة علــى االنتــاج والعطــاء، حيــث قدمــت مجموعــة االتصــاالت اكثــر مــن 
3,790 منحــة  منــذ اطــاق البرنامــج، اعتمــدت علــى آليــة ومعاييــر متفــق عليهــا مــع وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بحيــث تضمــن مجموعــة االتصــاالت 
بذلــك الطريقــة العادلــة فــي وصــول المنــح لمــن يســتحقها وضمــن التخصصــات المطروحــة، واعتمــدت مجموعــة االتصــاالت أن تكــون هــذه المعاييــر 
تغطــي كافــة الشــرائح االجتماعيــة ذوي الدخــل المحــدود واعطائهــم فرصــة اكمــال تعليمهــم. كمــا ارتــأت مجموعــة االتصــاالت تخصيــص 100 منحــة 
ســنويًا للتعليــم المهنــي والتقنــي، بنــاًء علــى المعطيــات التــي اســتندت الــى احصائيــات متعلقــة بالعمــل المهنــي تشــكل أحــد المظاهــر الرئيســة 
للعمليــة التعليميــة فــي العالــم  ومــا يشــكل مــن تأثيــر علــى التنميــة المســتدامة فــي المجتمعــات، خاصــًة مــع ازديــاد اعــداد العاطليــن عــن العمــل فــي 
أوســاط الخريجيــن األكاديمييــن مــن ذوي التخصصــات النظريــة المتشــابهة األمــر الــذي يســاهم وبشــكل فعلــي فــي رفــد ســوق العمــل الفلســطيني 

بكفــاءات تقنيــة ومهنيــة وبشــهادات علميــة األمــر الــذي ينعكــس ايجابــا فــي تحســين الجوانــب التقنيــة والمهنيــة وتخفيــف نســب البطالــة.

برنامج مجموعة االتصاالت للمنح الجامعية والمهنية
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رابطة خريجي مجموعة االتصاالت الفلسطينية

يعمــل أبنــاء رابطــة خريجــي مجموعــة االتصــاالت الذيــن حصلــوا علــى فــرص عمــل علــى توفيــر منــح جامعيــة ضمــن آليــة 
تحددهــا الرابطــة تطبيقــًا لثقافــة العطــاء بالمقابــل، حيــث تــم رفــد ســوق العمــل الفلســطيني بـــ 123 خريــج وخريجــة جــدد مــن 
المســتفيدين مــن المنــح  ليصبــح عــدد الخريجيــن المنتســبين الــى الرابطــة  311 طالــب وطالبــة قدمــوا 3 منــح جامعيــة لطــاب 

جــدد.
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الخريجين | المجموع 311

23 93طب 23هندسة IT97 3إدارة
تغذية
زراعية

11
قبالة

13وتمريض 10علوم 11شريعة 27قانون آداب
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الزيــادة فــي أعــداد الطــاب المســتفيدين مــن منــح مجموعــة االتصــاالت 
حســب الســنوات تراكميًا

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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نسب الطاب المستفيدين من منح مجموعة االتصاالت
حسب التخصص

الطب
%27

الهندسة
وتكنولوجيا
المعلومات

%26
اإلدارة
%16

التمريض
والزراعة
%5

العلوم
%5

التربية
الخاصة

%1

الفنون
الجميلة

%1
المهني
%16

تخصصات
اخرى

%3
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نسب الطاب المستفيدين من منح مجموعة االتصاالت
ذكور و إناث

إناث

ذكور

%70

%30
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مبادرة "من طالب الى طالب"

بهــدف مضاعفــة أثــر منحــة مجموعــة االتصــاالت فــي المجتمــع الفلســطيني واســتخدام التعليــم كأداة فــي محاربــة الفقــر، يتولــى الطــاب الجامعييــن مــن الذيــن حصلــوا علــى 
منحــة مجموعــة االتصــاالت; تعليــم أبنــاء المــدارس مــن ذوي الدخــل المتدنــي وتحســين تحصيلهــم المدرســي، حيــث تعمــل مجموعــة االتصــاالت وبالتنســيق مــع مؤسســة 
”الفلســطينية إلســناد الطلبــة“ علــى تنفيــذ المبــادرة وتوفيــر ســبل الدعــم لهــا إذ شــارك هــذا العــام 56 طالــب وطالبــة جــدد ليصبــح العــدد منــذ اطــاق المبــادرة 319  طالــب  والذيــن 
بدورهــم يفيــدون 1,289 مــن طــاب المــدارس، حيــث يتــم عقــد عــدة لقــاءات مركزيــة مــع الطلبــة المشــاركين فــي المبــادرة يتــم توضيــح الغايــة مــن المبــادرة والمــواد التــي يجــب 

التركيــز عليهــا وتقــوم مؤسســة مجموعــة االتصــاالت بتوفيــر كافــة اللــوازم المتعلقــة بمســاعدة الطلبــة المتطوعيــن الدارة عملهــم التطوعــي بشــكل كفــؤ ومنجــز.

2013المجموع

4,140

2014

9,920

2015

5,600

2016

4,480 24,140
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الطالب محمود زكري وهبة

أشــكر مجموعــة االتصــاالت علــى مــا قدمتــه لــي مــن دعــم للرســوم الجامعيــة، حيــث تمكنــت بفضــل اللــه مــن دراســة 
ــى  ــت عل ــة الشــرف وحصل ــاز مــع مرتب هندســة الحاســوب واالتصــاالت فــي جامعــة االزهــر وتخرجــت بمعــدل امتي
الترتيــب االول فــي تخصصــي، فقــد ســاعدت منحــة مجموعــة االتصــاالت فــي تحقيــق أحامــي وانهــاء دراســتي 
فــي المجــال الــذي أحببتــه بتميــز. فبعــد شــكري للــه عــز وجــل علــى نعمــه علــي، أشــكر مجموعــة االتصــاالت  علــى 

بذلهــم وعطائهــم ومســاعدتهم لــي علــى تحقيــق أحامــي.

والــد الطالــب محمــود زكــري وهبــة: أشــكر مجموعــة االتصــاالت علــى مــا قدمتــه لولــدي محمــود مــن دعــم للرســوم 
الجامعيــة، حيــث كان محمــود أصغــر أخوتــه وقــد ســبقوه جميعــًا فــي الدراســة بتخصصــات مميــزة كالهندســة والطــب 
والحقــوق وقــد اجتمــع لــدي خمســة مــن االبنــاء فــي الدراســة الجامعيــة وقــد كان ذلــك عبئــًا كبيــرًا علــّي فــي ظــل 
الظــروف الصعبــة التــي يعانيهــا شــعبنا الفلســطيني مــن حــروب وحصــار. وقــد كانــت مجموعــة االتصــاالت داعمــًة 
لــي فــي اكمــال مســيرة تعليــم أبنائــي ومــدت يــد العــون ألصغرهــم محمــود ألكمــل تحقيــق أحامــي بتعليــم أبنائــي 
جميعــًا فــي المجــاالت التــي أحبوهــا واختاروهــا ليشــقوا طريقهــم فــي المســتقبل. فبعــد شــكر اللــه عــز وجــل علــى 
مــا أكرمنــي بــه بتعليــم أبنائــي، أشــكر مجموعــة االتصــاالت علــى عطائهــم ومســاعدتهم لقــرة عينــي محمــود لتحقيــق 

حلمــه.
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الطالبة حنان حلوة

ــًا فقــط، بــل قدمــت لــي أكثــر مــن ذلــك بكثيــر، فارتبــاط منحــة المجموعــة  لــم تســاعدني مجموعــة االتصــاالت مالي
بتفوقنــا الجامعــي أيضــا ســاعدني علــى االلتــزام بمســؤوليتي تجــاه جامعتــي وعائلتــي طــوال أربــع ســنوات 
جامعيــة، األمــر الــذي ســاعد فــي بنــاء شــخصيتي وتحقيــق ذاتــي وتميــزي عــن أي طالــب جامعــي آخــر، وهــذا األمــر ال 
ينطبــق علــي وحــدي. فأبنــاء مجموعــة االتصــاالت مــن طــاب الجامعــات تجدهــم دائمــًا فــي أي حــدث مميــز، فشــكرًا  
ــات  ــر مــن األمني ــة علــى دعمكــم المتواصــل، وأهديكــم تفوقــي والكثي مجموعــه االتصــاالت، شــكرا عائلتــي الثاني

بمزيــد مــن النجــاح واالزدهــار، اســمحوا لــي أن أنقــل لكــم كلمــات مــن والــدي يعبــر فيهــا عــن فرحتــه بالمنحــة.

والــد الطالبــة حنــان حلــوة: لقــد قامــت مجموعــة االتصــاالت بتوفيــر منحــة البنتــي تمكنهــا مــن إكمــال تعليمهــا 
الجامعــي فــي ظــل الظــروف الصعبــة فكانــت بمثابــة األخ والصديــق لعائلتنــا والكتــف الداعــم للمتفوقيــن دومــًا. 
ففرحتــي عندمــا علمــت بحصــول ابنتــي علــى هــذه المنحــة ال توصــف، خصوصــًا أن لــدي طالبتــان جامعيتــان تدرســان 

فــي نفــس الوقــت، شــكرًا لتفانيكــم فــي خدمــة المجتمــع والمواطنيــن. 
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مجموعة االتصاالت تكرم اوائل الثانوية العامة والجامعات

كرمت مجموعة االتصاالت  وللسنة الثانية عشر على التوالي، المتفوقين والمبدعين من اوائل الثانوية العامة  واوائل الكليات في 
الجامعات الفلسطينية والبالغ عددهم 101 طالب وطالبة وذلك تقديرًا الجتهادهم وتعزيز روح التفوق لديهم.
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الرياضة والشباب

تكمــل مجموعــة االتصــاالت مشــوارها فــي دعــم ورعايــة الرياضــة الفلســطينية، حيــث باتــت جــوال الرفيــق الدائــم والمســاند للفدائــي ) منتخــب فلســطين ( مؤكــدة 
بذلــك علــى الــدور المهــم والرئيســي فــي دعــم الرياضــة الفلســطينية، ومواكبــة لفعاليــات الجماهيــر اينمــا وجــدت مشــاركًة اياهــم  روح الحمــاس والتشــجيع للفدائــي 

أثنــاء مبــاراة فلســطين وتيمــور الشــرقية ومبــاراة فلســطين وطاجكســتان، وغيرهــا مــن فعاليــات كرويــة.

كمــا التزمــت جــوال بدعــم كــرة الســلة الفلســطينية طــوال األعــوام الثمانيــة الماضيــة، فكانــت الراعــي الحصــري لــدوري كــرة الســلة للدرجــة الممتــازة وكأس فلســطين 
الــذي أطلــق عليــه كأس جــوال لكــرة الســلة للعــام 2016. 

ــة الرابعــة  ــة القــدس الدولي ــك بطول ــي القــدس، وكذال ــة وشــبابية منهــا دوري خماســيات الحــارات المقدســية لدعــم صمــود أهال ــات رياضي ــم دعــم عــدة فعالي كمــا ت
للكراتيــه حيــث تــم تقديــم هدايــا للمشــاركين والحضــور، باإلضافــة إلــى رعايــة نهائــي الــدور الثانــي مــن دوري جــوال لكــرة اليــد فــي قطــاع غــزة وتــم كذلــك تقديــم الهدايــا 

للمشــاركين والجمهــور. 
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النشاط المنجزاسم الفعالية

فعالية عرض مباراة فلسطين
واالمارات في الضفة وغزة

مبــاراة المنتخــب الفلســطيني الفدائــي والمنتخــب االماراتــي فــي وســط 
مدينــة رام اللــه علــى ميــدان الســاعة وفــي مدينــة غــزة، بحيــث قامــت جــوال 
الوطنــي  لمنتخبهــم  التشــجيع  اجــواء  الفلســطيني  الجمهــور  بمشــاركة 

الفلسطيني الفدائي.

فعالية مباراة فلسطين
وتيمور الشرقية

تواجدت جوال مع الجمهور الفلسطيني في ستاد دورا الدولي لتشارك 
الجماهير روح الحماس والتشجيع للمنتخب الفلسطيني الفدائي

نهائي كأس فلسطين
للمحافظات الشمالية

ــي لتشــارك  شــجعت جــوال مــع الجمهــور الفلســطيني فــي ســتاد دورا الدول
الجماهيــر روح الحمــاس وتتويــج بطــل نهائــي كأس فلســطين للمحافظــات 

الشمالية.

النشاط المنجزاسم الفعالية

دوري خماسيات
الحارات المقدسية

لــدوري  جــوال  رعايــة  خــالل  مــن  وشــبابها  القــدس  اهالــي  صمــود  دعــم 
خماسيات  من الحارات المقدسية.

بطولة القدس الدولية
الرابعة للكراتيه

رعاية بطولة القدس الدولية الرابعة للكراتيه.

نهائي دوري جوال
لكرة السلة

تتويج الفريق الفائز بكأس دوري جوال لكرة السلة لعام 2016.

أهم الفعاليات الرياضية والشبابية المنجزة خال عام 2016 
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النشاط المنجزاسم الفعالية

فعالية عرض مباراة فلسطين
واالمارات في الضفة وغزة

مبــاراة المنتخــب الفلســطيني الفدائــي والمنتخــب االماراتــي فــي وســط 
مدينــة رام اللــه علــى ميــدان الســاعة وفــي مدينــة غــزة، بحيــث قامــت جــوال 
الوطنــي  لمنتخبهــم  التشــجيع  اجــواء  الفلســطيني  الجمهــور  بمشــاركة 

الفلسطيني الفدائي.

فعالية مباراة فلسطين
وتيمور الشرقية

تواجدت جوال مع الجمهور الفلسطيني في ستاد دورا الدولي لتشارك 
الجماهير روح الحماس والتشجيع للمنتخب الفلسطيني الفدائي

نهائي كأس فلسطين
للمحافظات الشمالية

ــي لتشــارك  شــجعت جــوال مــع الجمهــور الفلســطيني فــي ســتاد دورا الدول
الجماهيــر روح الحمــاس وتتويــج بطــل نهائــي كأس فلســطين للمحافظــات 

الشمالية.

النشاط المنجزاسم الفعالية

دوري خماسيات
الحارات المقدسية

لــدوري  جــوال  رعايــة  خــالل  مــن  وشــبابها  القــدس  اهالــي  صمــود  دعــم 
خماسيات  من الحارات المقدسية.

بطولة القدس الدولية
الرابعة للكراتيه

رعاية بطولة القدس الدولية الرابعة للكراتيه.

نهائي دوري جوال
لكرة السلة

تتويج الفريق الفائز بكأس دوري جوال لكرة السلة لعام 2016.
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منتخب فلسطين لكرة القدم

إن موقــع ) جــوال( فــي تقــدم وازدهــار الرياضــة الفلســطينية كموقــع القلــب مــن الجســد، ولطالمــا نبــض ذاك 
القلــب بالعطــاء والعــون والمســاعدة لســائر أعضــاء الرياضــة الفلســطينية لينشــط ويضــخ دمــاء التقــدم والنجــاح فــي 

مواضــع عــدة، ولطالمــا كانــت خيــر ســفينة لألمــان وأقلــت منتخبنــا لمينــاء الرقــي.

وكل مــن يواكــب مســيرتنا الرياضيــة يعــي تماًمــا الــدور الفعــال الــذي لعبتــه شــركة )جــوال( لتغــدو مبارياتنــا بمســتوى 
يليــق بشــعبنا العظيــم وقــد أخــذت بعيــن اإلعتبــار نجــوم وطننــا فــي هــذا المجــال وآزرتهــم وشــدت مــن أزرهــم 
لنرتقــي بيــن الشــعوب ولننجــح فــي إنجــاز إنتصــارات عديــدة ســجلها التاريــخ خيــر نصــٍر لشــعبنا العظيــم، األمــر الــذي 
جعــل الصغيــر قبــل الكبيــر يعــرف مــدى مســاهمة ) جــوال( فــي وضــع الخارطــة الرياضيــة الفلســطينية علــى خريطــة 
الرياضــة العالميــة بجهودهــم المميــزة مــن أجــل توفيــر كل مــا يلــزم العبينــا ومدربينــا وجهازنــا الفنــي فــي المنتخــب 
ليصــب ذلــك كلــه فــي نجــاح وعلــو شــأن منتخبنــا الوطنــي ووطننــا الغالــي لنســمو نحــو القمــة بيــن ســائر األمــم. 

وأثبتنــا للقاصــي والدانــي أننــا شــعٌب يختــزل بمعادالتــه الرياضيــة عوامــل شــبابية ومعطــاءة . 

هيثم ذيب
كابتن المنتخب
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اإلتحاد الفلسطيني لكرة السلة

جــاءت الشــراكة الحقيقيــة بيــن اإلتحــاد الفلســطيني لكــرة الســلة وشــركة جــوال لرعايــة أنشــطة اإلتحــاد الفلســطيني 
لكــرة الســلة كجــزء ال يتجــزأ مــن دور جــوال فــي دعــم ومســاندة الرياضــة الفلســطينية فــي عمــوم الوطــن. 

وان مــا جســد عمــق ومتانــة هــذه الشــراكة هــو اســتمرارية الرعايــة علــى مــدار المواســم الثمانيــة الماضيــة، وبذلــك 
تؤكــد الشــركة علــو شــأنها وارتفــاع مكانتهــا فــي المجتمــع الفلســطيني ولتصــل مــن خــال رعايتهــا الهادفــة لتحقيــق 
أهدافهــا المنشــودة. وفــي هــذا الموســم علــى وجــه الخصــوص أقدمــت الشــركة علــى إبــرام اتفاقيــة رعايــة الــدوري 
العــام للدرجــة الممتــازة والــكأس فــي ِشــّقي الوطــن وقــد حملــت البطولــة اســم دوري وكأس جــوال الفلســطيني 
لكــرة الســلة. ولــم يقتصــر دور الشــركة فــي رعايــة الــدوري والــكأس بــل امتــدت لتشــمل تقديــم مســاعدة ماليــة لجميــع 
فــرق الدرجــة الممتــازة إيمانــًا منهــا بضــرورة إنجــاح المؤسســات العاملــة لخدمــة الشــباب.  ولقــد كان الموســم الحالــي 
حافــا بالنشــاط والحيويــة والمتعــة واإلثــارة حيــث اللعــب الجمالــي والحضــور المكثــف للجماهيــر التــي ازدانــت بهــا 

الصــاالت الرياضيــة فــي عمــوم الوطــن. 

 وقد سجل  منتخبنا حضورًا مشرفًا في تصفيات غرب آسيا نذكر منها:

       التأهل للمرة األولى لتصفيات ُأمم آسيا.

       الفوز على فريق الفلبين، وصيف بطل آسيا.

       تصدر المنتخب الوطني مجموعته في التصفيات. 

       الحصول على المركز العاشر على مستوى ُأمم آسيا. 

      التأهل أمام المنتخب العراقي والمنتخب السوري. 

       تأهل فريق بير زيت بطل دوري جوال لموسم 2014 الى دور الثمانية في بطولة األندية العربية.

خضر ذياب
رئيس إتحاد كرة السلة
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الصحة

القطاع الصحي

تســعى مجموعــة االتصــاالت لدعــم القطــاع الصحــي والنهــوض بالمرافــق الصحيــة، وخاصــة تلــك المراكــز الطبيــة فــي المناطــق الريفيــة والبعيــدة عــن مراكــز المــدن 
وهــي بذلــك تســهم فــي التخفيــف عــن ســكان هــذه المناطــق بحيــث يتــم تقديــم الخدمــة الصحيــة قــرب مــكان ســكنهم، وبالتالــي يخفــف عنهــم مشــقة الســفر، األمــر 

الــذي يدعــم ويعــزز مــن صمــود المواطنيــن فــي أراضيهــم. 

وقد قامت مجموعة االتصاالت بتقديم الدعم للمراكز الصحية من خال: 

       توفير أجهزة طبية عامة مهمة لعمل المراكز الصحية بغية تقديم خدمات طبية وفحوصات مناسبة للمرضى 

       توفير أجهزة طبية متخصصة لبعض المراكز خاصة في مجال طب األطفال واجهزة متخصصة بتوفير فحص الهرمونات 

       توفير أجهزة أشعة األسنان والفكين 

       توفير أجهزة الصدمة الكهربائية ألقسام الطوارئ

       إعاده تأهيل وتجهيز المراكز الطبية 

       تأهيل غرف الطوارئ واألشعة 
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مؤسسات ومراكز صحية

القدس
جمعية حامالت الطيب األرثوذكسية

320
مستفيد

جنين
مستشفى األمل 

جمعية أصدقاء المريض الخيرية

240
مستفيد

فحمة والقرى المجاورة
جمعية أبناء الريف الخيرية

160
مستفيد
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طولكرم
جمعية الهالل األحمر في طولكرم

325
مستفيد

يعبد والقرى المجاورة
جمعية أصدقاء المريض الخيرية

150
مستفيد

السموع والقرى المجاورة
المركز الصحي التابع لبلدية السموع

215
مستفيد

بديا والقرى المجاورة
الجمعية العلمية الطبية

130
مستفيد

بني زيد والقرى المجاورة
المركز الطبي

120
مستفيد

العبيدية والقرى المجاورة
مركز مسقط الطبي

140
مستفيد
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تجهيز الوحدة العاجية لمرضى الثاسيميا في غزة

قامــت المجموعــة بتمويــل مشــروع إعــادة تأهيــل وتجهيــز الوحــدة العاجيــة لمرضــى الثاســيميا فــي مجمــع الشــفاء الطبــي فــي 
غــزة، حيــث يعتبــر تجهيــز هــذه الوحــدة مهــم وأساســي لمحاربــة هــذا المــرض وتقليــل إنتشــاره عبــر توفيــر أجهــزة للفحــص قبــل 

الــزواج عــدا تطويــر إمكانيــة المجمــع فــي عــاج مرضــى الثاســيميا. 

دعم المؤتمر الطبي الدولي السادس

وبهــدف نشــر الوعــي الصحــي وتعزيــز الثقافــة العلميــة الطبيــة حيــث قامــت المجموعــة بدعــم المؤتمــر الطبــي الدولــي الســادس 
والــذي تنظمــه نقابــة األطبــاء األمــر الــذي ينعكــس إيجابــًا فــي النهــوض بالقطــاع الصحي في فلســطين ومعرفة آخر المســتجدات 

والتطــورات الطبيــة العلمية. 

صندوق األمل لغزة

قامــت مجموعــة االتصــاالت بتوريــد أدويــة ومســتهلكات طبيــة تســاهم بعــاج المرضــى الفقــراء، كمــا تــم تقديــم الخدمــات 
الصحيــة للمرضــى وخاصــة للحــاالت مــن ذوي الدخــل المحــدود مــن خــال صنــدوق األمــل لغــزة.
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ممــا ال شــك فيــه أن عــاج المرضــى المزمنيــن ومــن ضمنهــم مرضــى الثاســيميا يحتــاج الــى خدمــات ومراكــز عاليــة 
اإلختصــاص، والتــي تعتبــر حجــر أســاس فــي العــاج بالشــكل العلمــي الحديــث. لقــد عانــى مريــض الثاســيميا 
طــوال الســنوات الماضيــة مــن االفتقــار لعــاج تكاملــي يأخــذ بيــده نحــو وضــع صحــي أفضــل. ومــن هنــا باشــرت 
جمعيــة أصدقــاء مرضــى الثاســيميا بإنشــاء وحــدات عاجيــة تخصصيــة فــي العديــد مــن المشــافي داخــل الوطــن 
لصالــح وزارة الصحــة الفلســطينية. وقــد جــاء ترميــم وتجهيــز الوحــدة العاجيــة لمرضــى الثاســيميا فــي مستشــفى 
الشــفاء خطــوة فــي هــذا اإلتجــاه, حيــث تقــدم خدمتهــا الــى اكثــر مــن مائتــي مريــض مــن اصــل ثاثمائــة يعيشــون 

فــي قطــاع غــزة. وقــد قامــت مجموعــة االتصــاالت مشــكورة بتجهيــز هــذه الوحــدة وفقــًا إلحتياجــات المرضــى. 

لقــد جــاءت تلبيــة مجموعــة االتصــاالت دعــوة الجمعيــة لتجهيــز الوحــدة العاجيــة فــي مستشــفى الشــفاء خطــوة 
فــي اإلتجــاه الســليم، خطــوة نحــو غــٍد أفضــل لمريــض الثاســيميا. فلــم يعــد مــرض الثاســيميا ذلــك المــرض القاتل 
بــل تــم تصنيفــه منــذ ســنوات بأنــه مــرض مزمــن يمكــن التعايــش معــه وممارســة كافــة األنشــطة الحياتيــة اليوميــة 
ــل مرضــى الســكري وارتفــاع ضغــط الــدم وغيرهمــا-إذا توفــرت  ــة األخــرى مث ــن باألمــراض المزمن أســوة بالمصابي
الظــروف العاجيــة والمجتمعيــة الازمــة لذلــك، األمــر الــذي تحقــق مــن خــال دعــم مجموعــة االتصــاالت والتــي تمثــل 

نموذجــًا للشــراكة البنــاءة والتعــاون المشــترك لصالــح المرضــى والمجتمــع.

د. بشار الكرمي

رئيس جمعية مرضى الثاسيميا



77 التقرير السنوي
للمسؤولية المجتمعية

حامات الطيب االرثوذكسية

مــع هــذه الكلمــات البســيطة نــود أن نبعــث بشــكر وتقديــر جمعيــة حامــات الطيــب االرثوذكســية ومســتوصفها )مــار 
فيندكتــوس( فــي البلــدة القديمــة لوقفتكــم بجانبنــا ومســاعدتنا الحصــول علــى جهــاز أشــعة متطــور لألســنان ليخــدم 

ســكان البلــدة وطلبــة المــدارس الخمســة التــي نوفــر لهــا الرعايــة وكذلــك ســكان القــدس بشــكل عــام.

توفــر الجمعيــة العمــل لـــ 38 موظفــًا وموظفــة يأتــون مــن القــدس وخارجهــا امــا المســتوصف الــذي نشــأ عــام 1979 
فيوفــر العمــل الدائــم لـــ 18 طبيبــًا وفنيــًا وإداريــًا وتقــدم الرعايــة الصحيــة ألكثــر مــن 12,000 مريــض ســنويًا منهــم 
طلبــة المــدارس داخــل اســوار المدينــة والذيــن يزيــد عددهــم عــن 1,500 طالــب وطالبــة والذيــن يحتاجــون لعــاج 
االســنان ســواء الوقائــي او العاجــي فيصــل عددهــم ألكثــر مــن 10,000 ومــن هنــا تأتــي ضــرورة وجــود جهــاز 
االشــعة المتقــدم الــذي يحتاجــه اطبــاء االســنان فــي عملهــم فالشــكر لألخــوة واالخــوات فــي مجموعــة االتصــاالت 
لمســؤوليتكم االجتماعيــة التــي ســتبقى خالــدة فــي ذاكــرة الجميــع طيلــة وجــود مؤسســاتنا فــي المدينــة المقدســة.

نورا قرط

رئيسة جمعية حامات الطيب االرثوذكسية
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األشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة الذين تلقوا ذوي اإلحتياجات الخاصة
كراسي متحركة منذ بداية المبادرة  400

مبادرة توفير كراسي كهربائية

واصلــت مجموعــة االتصــاالت مبادراتهــا بتوفيــر كراســي كهربائيــة لــذوي اإلحتياجــات الخاصــة حيــث اســتفاد مــن هــذه المبــادرة خــال هــذا العــام )100( شــخص، 
وتأتــي هــذه المبــادرة للتخفيــف مــن معانــاة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة والمســاهمة فــي دمجهــم فــي مجتمعهــم وتســهيل حياتهــم، وبهذا يكون عدد األشــخاص 

ذوي اإلحتياجــات الخاصــة الذيــن تلقــوا كراســي متحركــة منــذ بدايــة المبــادرة )400( شــخص.
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قدمــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية دعمهــا للمؤسســات العاملــة فــي مجــال تأهيــل ودعــم ذوي 
ــي:  ــك مــن خــال الدعــم التال ــات الخاصــة وذل اإلحتياج

دعم صحي لذوي اإلحتياجات الخاصة

1.  تطوير وحدة العالج الوظيفي والطبيعي 
2.  تأهيل الساحات التابعه للجمعيات 

3.  تأهيل المراكز التابعه للجمعيات والتي تعمل على تقديم خدمات لذوي اإلجتياجات الخاصة
4.  تجهيز قسم العالج الطبيعي
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دعم التعليم لذوي اإلحتياجات الخاصة

1.  بتوفير األجهزة والمواد التعليمية الخاصة بذوي اإلحتياجات الخاصة
2.  تطوير المكتبة الناطقة لذوي اإلعاقة البصرية

3.  شراء أجهزة بريل
4.  توفير دعم خاص بالترميم لبعض المؤسسات العاملة في مجال دعم ذوي اإلحتياجات الخاصة

5.  تجهيز الحدائق الخارجية إلستخدام األطفال من ذوي اإلاالحتياجات الخاصة

طالب من ذوي اإلحتياجات الخاصة إستفادوا من برنامج 
مجموعة االتصاالت للمنح الجامعية 70
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ذوي  مــن  األطفــال  إلســتخدام  الخارجيــة  الحدائــق  تجهيــز 
الخاصــة اإلحتياجــات 

رام الله
جمعية تأهيل المعاقين

واإلرشاد األسري

الخليل
جمعية االحسان الخيرية لدعم

وتأهيل ذوي اإلعاقة

نابلس
مركز األمل للتأهيل وجمعية

رعاية الكفيف

100
مستفيد

600
مستفيد

400
مستفيد
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طولكرم
جمعية عتيل لرعاية المسنين

سلفيت
جمعية هذا حقي لذوي اإلعاقة

غزة
جمعية رابطة الخريجين المعاقين بصريًا 

مدرسة الجمعية الفلسطينية لتأهيل المعاقين 

12
مستفيد

700
مستفيد

مخيم عسكر
جمعية أهالي ذوي االحتياجات الخاصة 

1,000
مستفيد

390
مستفيد

نابلس
جمعية أحباب األقصى

36
مستفيد
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جمعية أهالي ذوي االحتياجات الخاصة

دعمــت مجموعــة االتصــاالت جمعيــة أهالــي ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي مخيــم عســكر والتــي تعمــل علــى خدمــة ذوي االحتياجــات الخاصــة وخاصــة فئــة 
األطفــال، حيــث تعمــل علــى دمجهــم مــع أقرانهــم، وذلــك بتوفيــر األجهــزة واألدوات المســاعدة التــي تســاعد ذوي اإلحتياجــات الخاصــة وخاصــة مصابــي 
مــرض التوحــد والذيــن هــم بحاجــة لتعلــم مهــارات حياتيــة يوميــة لمعرفــة كيفيــة التواصــل مــع أقرانهــم. كذلــك عملــت مجموعــة االتصــاالت علــى دعــم أنشــطة 
ــام وذوي االحتياجــات الخاصــة فــي كافــة  ــات وخاصــة األيت ــع الشــرائح والفئ ــر مهــارات وقــدرات جمي ــذي يعمــل علــى تطوي ــز شــباب األمعــري األمــر ال مرك
المجــاالت. كذلــك عملــت مجموعــة االتصــاالت علــى إعــادة تأهيــل ســاحة جمعيــة نابلــس للعمــل النســائي _ مركــز شــعاع والــذي يقــدم خدماتــه ل 45 طفــل 
مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة حيــث يعتنــي المركــز باألطفــال مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة عــدا عــن عقــد دورات وورشــات عمــل وتوعيــة لــألم وتثقيفهــا فــي 

جميــع مراحــل حياتهــا، وتعليــم النطــق بأحــدث الوســائل. 

ــر مــن ذوي اإلحتياجــات الخاصــة، ومــن محيطهــم يســتفيدون  وأكث
ــة أهالــي ذوي اإلحتياجــات الخاصــة. مــن خدمــات جمعي 1,000
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مؤسسة األميرة بسمة لألوالد المعاقين

دعمــت مجموعــة االتصــاالت مؤسســة األميــرة بســمة لــألوالد المعاقيــن، والتــي تعــد مــن المؤسســات العريقــة التــي تعمــل علــى خدمــة ذوي اإلحتياجــات الخاصــة فــي 
القــدس وباقــي المناطــق، حيــث تعمــل مؤسســة األميــرة بســمة علــى تســهيل دمــج وتمكيــن األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة وأســرهم فــي المجتمــع، والدفــاع عــن هــؤالء 
األطفــال وأوليــاء أمورهــم، ثــم المســاهمة فــي تطويــر التأهيــل وإعــادة التأهيــل المهنــي وسياســاته. إذ تعــد مؤسســة األميــرة بســمة مركــز تحويــل وطنــي ينقــل التعليــم 
والمعرفــة والخبــرة، والتعليــم الجامــع لألطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة. وتقــوم المؤسســة بتدريــب وتعليــم وتمكيــن أســر ذوي اإلحتياجــات الخاصــة أيضــًا. ويســتمر المركــز 

فــي رفــع صــوت احتياجــات األطفــال المعاقيــن وأســرهم والمســاهمة فــي تطويــر سياســة وطنيــة الحتوائهــم.

جمعية بلد للتنمية واالبداع

كذلــك قامــت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية بدعــم جمعيــة بلــد للتنميــة واالبــداع فــي رام اللــه لتنفيــذ برنامــج جســور التعليمــي ألطفــال التوحــد. وتهــدف الحملــة لنشــر 
الوعــي حــول هــذا المــرض عبــر قنــوات التواصــل اإلعاميــة ومــن خــال جمــع التبرعــات ومــد الجســور بيــن شــرائح المجتمــع مــن أجــل توفيــر الدعــم التعليمــي المختــص لألطفــال 
المصابيــن بالتوّحــد مــن األســر المحتاجــة، حيــث تهــدف مجموعــة االتصــاالت مــن خــال دعــم هــذه الحملــة الــى نشــر الوعــي حــول مــرض التوّحــد وتســليط الضــوء علــى اهميــة 
الفحــص المبكــر للحــاالت وتقديــم التدريــب المناســب للتغلــب علــى المــرض قبــل تفاقمــه. ويهــدف برنامــج جســور الــى تمكيــن افــراد المجتمــع مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة 

ومــد الجســور معهــم عبــر البرامــج المســتدامة مــن أجــل خلــق فــرص لهــم وربطهــم بالمجتمــع. 

ــات الخاصــة يســتفيدون بشــكل مباشــر مــن  ــر مــن ذوي اإلحتياج وأكث
الخدمــات المقدمــه مــن مؤسســة األميــرة بســمة لــأوالد المعاقيــن.

ــات الخاصــة يســتفيدون بشــكل مباشــر مــن  ــر مــن ذوي اإلحتياج وأكث
ــداع. ــة واإلب ــد للتنمي ــة بل الخدمــات المقدمــه مــن جمعي

1,500

1,300
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واصلــت مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة دعمهــا ورعايتهــا للثقافــة والفنــون كواجهــة حضاريــة تحافــظ علــى التــراث وتبــرز الهويــة الفلســطينية حيــث 
عملــت المجموعــة فــي عــام 2016 علــى رعايــة مهرجــان فلســطين الدولــي والــذي يعــد أحــد أهــم المهرجانــات الســنوية الفلســطينية وتمتــد فعالياتــه الــى العديــد مــن 
المــدن الفلســطينية، حيــث تميــز مهرجــان هــذا العــام بإقامــة أمســيات فنيــة فــي غــزة. وشــهدت نســخة مهرجــان فلســطين الدولــي الســابع عشــر اســتضافة العديــد مــن 
الفــرق المحليــة والعالميــة حيــث عمــل المهرجــان علــى اســتضافة فرقــة soul 47، وهــي الفرقــة الفلســطينية الناشــئة التــي اســتطاعت أن تعــزز التــراث الفلســطيني 
ببعــد دولــي، إضافــة إلــى اســتضافة فــرق ســويدية وتونســية ومصريــة والعديــد مــن الفــرق الفلســطينية المحليــة األمــر الــذي يعكــس اإلندمــاج الثقافــي والحضــاري 

الفلســطيني مــع العالــم.

وادراكًا مــن مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ألهميــة حمايــة الثقافــة فــي فلســطين فــي الحفــاظ علــى هويتنــا وموروثنــا الثقافــي وتزايــد حاجــة مؤسســاتنا 
الثقافيــة للدعــم، اســتمرت مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية خــال عــام 2016 بتنفيــذ منحــة الثقافــة والفنــون حيــث اســتفادت 9 مؤسســات مــن المنحــة، ليبلــغ عــدد 
المؤسســات 45 مؤسســة منــذ انطــاق المنحــة، حيــث تعمــل المجموعــة مــن خــال هــذه المنحــة علــى دعــم إنتــاج أعمــال جديــدة وتطويــر مهــارات وأدوات وقــدرات 

للعامليــن فــي قطــاع الثقافــة والفنــون.

المؤسسات التي استفادت من منحة مجموعة  الفنون والثقافة
االتصاالت للفنون والثقافة 45
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مؤسسة أرماء المقدسية
| شهر الثقافة والمسرح ألطفال القدس 

1,350

مهرجان ” أنا حر ” فرقة دواوين
| جولة في الجامعات الفلسطينية في غزة

20,000

مركز الفن الشعبي/ مهرجان فلسطين الدولي
17,000

المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية/ نوى
| عروض هنا القدس

2,000

مسرح وسينماتك القصبة
| عروض رجال في الشمس

1,770

الفنانة دالل ابو آمنة
250,000

مسرح عشتار
| مسرح الشباب الدولي

250

مركز اوتار
| مشروع إبتسامة فتاة

120

مهرجان ”أنا حر” فرقة الـ
| جولة في الجامعات الفلسطينية في الضفة

37,000

عدد
المشاهدات

المشاركين
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جولة فرقة الـ Soul 47 في جامعات الضفة 

احيــت جــوال، ومــن منطلــق اهتمامهــا بالشــباب، مهرجــان فــي 6 جامعــات فلســطينية مــن جامعــات الضفــة الغربيــة تحــت شــعار انــا حــر، شــاركت فيهــا 
الفرقــة الشــبابية الوطنيــة الـــ Soul 47 الطــاب والطالبــات الفلســطينيين فــي الجامعــات االجــواء الشــبابية الفنيــة والوطنيــة وحضــر المهرجــان مــا يقــارب 

ال 37,000 شــخص.

جولة فرقة دواوين في جامعات غزة

ــا حــر، شــاركت فيهــا الفرقــة الشــبابية الوطنيــة فرقــة  وكذلــك أحيــت جــوال مهرجــان فــي 5 جامعــات فلســطينية مــن جامعــات قطــاع غــزة تحــت شــعار ان
ــة وحضــر المهرجــان مــا يقــارب ال 20,000 شــخص. ــة والوطني ــات الفلســطينيين فــي الجامعــات االجــواء الشــبابية الفني ــن الطــاب والطالب دواوي
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فرقة دواوين

في جامعات غزة
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عروض
هنا القدس
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) 47 soul ( فرقة السبعة و أربعين

لقــد شــرفنا اختيــار شــركة جــوال لفرقــة الســبعة و اربعيــن )soul 47( لتكــون جــزء مــن حملــة »عيــش الحريــة« . لقــد 
كانــت هــذه الجولــة و التــي شــملت عــدد مــن مــدن الضفــة الغربيــة محطــة مهمــة جــدًا لفرقــة فلســطينية أردنيــة تمثــل 

احــام أبنــاء الشــتات و أبنــاء الداخــل الفلســطيني مــن اراضــي الـــ 1948. 

 نحــن نعلــم جيــدًا أن شــعبنا الفلســطيني فــي كل مــكان بــات مســتعدًا لمشــاركة العالــم مــا لدينــا مــن موســيقى و 
ثقافــة , كمــا أننــا نعلــم جيــدًا أن أهلنــا فــي فلســطين يدعمــون مشــروعنا الموســيقي الــذي يوّصــل صوتنــا وعدالــة 
قضيتنــا الــى جميــع العالــم،  وعلــى ايقاعــات دبكتنــا الفلســطينية. لقــد مّكنتنــا شــركة جــوال التــي رعــت جولتنــا مــن 
نابلــس الــى بيــر زيــت الــى  بيــت لحــم الــى الخليــل والــى جنيــن مــن التواصــل المباشــر مــع أهلنــا و أبنــاء شــعبنا و 
كان ذلــك بمثابــة حلــم لــم نتوقــع أن يتــم تحقيقــه خــال الســنوات المبكــرة مــن رحلتنــا حيــث اننــا فرقــة تشــكلت فــي 

الـــ 2013 و نعتبــر أن طريقنــا مــا زال طويــًا.

لقــد وجدنــا تفاعــل مــع ابنــاء وطننــا خــال العــروض التــي قدمناهــا  لــم نجــده فــي أي مــكان آخــر فــي العالــم، 
مــع العلــم أن عــروض الفرقــة وصلــت فــي الســنوات األخيــرة الــى مهرجانــات عالميــة ضخمــة مــن أوروبــا ألمريــكا 

الاتينيــة ألســتراليا وغيرهــا.
 

كنتم بمثابة جسر التواصل الحقيقي بين الشتات الفلسطيني و الشارع الفلسطيني
نشكركم من القلب ... و نقول عاشو الّدبيكة. 

فرقة السبعة وأربعين
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مؤسسة نوى

شــكرًا لشــركة االتصــاالت الفلســطينية وشــركة جــوال، شــكرا ألنكــم لبيتــم النــداء، وانحزتــم الــى ثقافــة وطنيــة 
جامعــة، نســتعيد معــًا صــوت "هنــا القــدس" صــوت االذاعــة الفلســطينية األولــى، شــكرًا ألنكــم ترفعــون معنــا لــواء 
حفــظ ذاكرتنــا الفنيــة، نلملــم بحــب ومســؤولية ألحــان أجدادنــا ونعيدهــا مــن شــتاتها الــى فلســطين، ننثرهــا مــن جديــد 
فــي فضائنــا الصوتــي وتعيــد الينــا مجــد يافــا وحيفــا والقــدس، نحتــرم روادنــا مــن المبدعيــن لنحتــرم انفســنا أكثــر. 

نادر جال

مدير المؤسسة الفلسطينية للتنمية الثقافية - نوى
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الشهر الكريم واألعياد

تشــارك مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية وشــركاتها أبنــاء فلســطين مناســباتهم الدينيــة الرســمية، حيــث تقــوم مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية ممثلــة بشــركاتها 
بدعــم ورعايــة المشــاريع الخيريــة والعمــل علــى نشــر الفرحــة والســعادة فــي المناســبات الدينيــة والرســمية وركــزت المجموعــة وشــركاتها علــى عــدة فعاليــات فــي 

الشــهر الفضيــل حتــى يعــم الخيــر وزيــادة الســعادة والفــرح فــي الشــهر الفضيــل شــملت عــدة فعاليــات:

واصلــت مجموعــة االتصــاالت فــي دعــم ورعايــة مؤتمــر بيــت المقــدس اإلســامي الســابع والــذي عقــد هــذا العــام فــي الشــهر الفضيــل تحــت عنــوان ”الــزكاة عبــادة 
وعدالــة وتنميــة“ والــذي صــدر عنــه مجموعــة توصيــات حــول الــزكاة والنهــوض بهــا وإصــدار قوانيــن تكفــل الحصــول عليــه واســتغاله فــي دعــم صمــود المدينــة 

المقدســة وأهلهــا فــي وجــه اإلحتــال. 

قامت جوال بفعاليات توزيع الحلوى الشرقية على أهالي البلدة القديمة وأهالي غزة على شاطئ البحر في ليالي الشهر الفضيل.
 

تواجــدت جــوال فــي العشــرات مــن المناطــق مــن مخيمــات وقــرى الضفــة الغربيــة بصحبــة فرقــة فــوزي ومــوزي لألطفــال ومهرجيــن فــي اجــواء مــن الســعادة والفــرح 
شــارك بهــا اطفــال المناطــق المهمشــة خــال شــهر رمضــان المبــارك مــع تقديــم الهدايــا والحلويــات لألطفــال واهاليهــم، وشــارك فــي الفعاليــات مــا يقــارب 74,250 

طفل. 

شــاركت جــوال االهالــي بفعاليــات رمضانيــة فــي 5 مناطــق مــن مــدن الضفــة الغربيــة وعــروض فنيــة أندلســية وفعاليــات ترفيهيــه لألطفــال واألهالــي ضمــن بنــاء 
هندســي بطابــع أندلســي وشــارك فــي فعاليــات القصــر األندلســي مــا يقــارب 32,000 شــخص. وكذلــك نظمــت جــوال فعاليــات مشــابهة لألهالــي فــي 4 مناطــق 
فــي قطــاع غــزة شــملت عــروض فنيــة ودينيــة وترفيهيــة لألطفــال واألهالــي ضمــن بنــاء هندســي بطابــع المولــد وشــارك فــي الفعاليــات مــا يقــارب 22,000 شــخص.
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ولم تقتصر الفعاليات الدينية واألنشطة على الشهر الفضيل بل قامت شركات المجموعة بمشاركة األهالي أفراحهم في األعياد الدينية حيث:
 

ــات الترفيهيــة فــي المنتزهــات ومــدن الماهــي  ــارك بمشــاركة االطفــال والعائــات فرحــة العيــد ونظمــت مجموعــة مــن الفعالي قامــت بالتــل وبمناســبة عيــد األضحــى المب
ــد. ــام العي ــة أي ــة بمختلــف المــدن الفلســطينية طيل واالماكــن الترفيهي

شــاركت جــوال أجــواء عيــد الفصــح المجيــد فــي مدينتــي رام اللــه وبيــت لحــم بأجــواء مــن الفــرح والســعادة مــع االطفــال والكبــار مــع تقديــم الشــوكوالتة والهدايــا للمشــاركين 
فــي بهجــة اإلحتفــال.

احتفااًل بأعياد المياد المجيد شاركت بالتل في إحياء الفعاليات التي أقيمت في ساحة المهد في مدينة بيت لحم.

ولم تغفل شركات مجموعة االتصاالت المناسبات واألعياد الرسمية، حيث نظمت العديد من األنشطة والفعاليات بهذه المناسبات:
 

بمناســبة عيــد األم قامــت فــرق مــن جــوال بزيــارة مــدارس ابتدائيــة وحضانــات فــي شــمال ووســط وجنــوب الضفــة باإلضافــة الــى مناطــق مختلفــة مــن قطــاع غــزة، وتــم تقديــم 
بطاقــات معايــدة لألطفــال تتيــح لهــم صنعهــا وتلوينهــا وكتابــة رســالة ألمهاتهــم يعيــدون فيهــا عليهــن فــي يــوم األم باإلضافــة الــى تقديــم الزهــور لــكل طفــل ليقــوم بتقديمهــا 

الــى والدتــه. 

فــي فجــر يــوم عيــد العمــال توجــه فريــق جــوال الــى المعابــر لمشــاركة العمــال الفلســطينيين يومهــم واإلحتفــال بهــم وتقديــم الهدايــا لهــم تقديــرًا لهــم فــي يومهــم علــى 
جهدهــم ومــا يقدمونــه لعائاتهــم ومجتمعهــم.
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ســجلت مجموعــة االتصــاالت وشــركاتها بطاقمهــا وموظفيهــا اضــاءات نيــرة فــي التطــوع وخدمــة المجتمــع والوطن، فكانــت المجموعة 
قريبــة متحسســة إحتياجــات المجتمــع الفلســطيني، حيــث دعمــت المجموعة وشــركاتها وشــاركت فــي الفعاليــات التالية: 

الفعالية

رعاية المخيمات والنوادي الصيفية

مهرجان البيرة مدينتي

الدراسة التمهيدية للشارة
الخشبية

  

فعاليات المخيمات الصيفية
)ارسم حلمك وبلش معنا حكايتك(

بهــدف رســم البســمة علــى وجــوه االطفــال شــاركت بالتــل بأكثــر مــن 25 مخيــم صيفــي فــي الضفــة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، نفــذت فيهــا فعاليــات ترفيهيــة مــن رســم علــى وجــوه االطفــال ومهرجيــن 

ــال المشــاركين بالمخيمــات. ــزة لأطف ــا ممي ــم هداي ــى تقدي ــة ال ومســابقات باإلضاف

ــم  ــي يهــدف لترســيخ قي ــان ترفيهــي عائل ــر مهرج ــذي يعتب ــي وال ــرة مدينت ــان البي ــل مهرج ــت بالت رع
ــى الحضــور ــزة عل ــا ممي ــع هداي ــرة، وقامــت بتوزي ــة البي مدين

دعمــت بالتــل الدراســة التمهيديــة للشــارة الخشــبية لمفوضيــة تنميــة القــدرات فــي جمعيــة الكشــافة 
والمرشــدات الفلســطينية فــي قريــة الفارعــة.

ــم خالهــا  ــة فــي مناطــق الضفــة وغــزة المختلفــة وت ــى المخيمــات الصيفي ــات ال قدمــت جــوال رعاي
تقديــم البايــز والمســتلزمات التــي تغطــي احتياجــات االطفــال ضمــن المخيمــات الصيفيــة باالضافــة 

الــى تنفيــذ الفعاليــات الترفيهيــه وتقديــم الهدايــا الطفــال المخيمــات الصيفيــة.

الهدف
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الفعالية

فعالية اغرس اسمك بأرضك

فعالية توزيع كشافات مضيئة 

فعاليات حضارة  للنشاطات 
الصيفية

أحيــت بالتــل ذكــرى يــوم األرض بإطــاق فعاليــة “اغــرس اســمك بأرضــك” ضمــن مشــروع “ 
لنــا فــي االرض جــذور” حيــث طلبــت مــن معجبيهــا علــى صفحــة فيســبوك بتعبئــة نمــوذج ليقــوم 
موظفــي االتصــاالت بغــرس اشــتال بأســمائهم فــي غابــات االتصــاالت الفلســطينية فــي قريــة 

ــر مــن 300 شــتلة. ــة أكث ــم زراع ــث ت ــن، حي ــة جني ــر بمدين المغّي

قامــت فــرق مــن موظفــي جــوال بزيــارة المنــازل المتضــررة مــن العــدوان االســرائيلي االخيــر علــى غــزة 
وتقديــم مئــات الكشــافات المضيئــة لمئــات االســر المتضــررة.

قدمــت "حضــارة" رعايتهــا  لمخيــم "ميســاء خــوري" فــي مدينــة رام اللــه، بمشــاركة نحــو 300 طفــًا 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 5-12 ســنة.

الهدف
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االستدامة

المبادرة العالمية للتقارير تعتمد تقرير االستدامة الخاص بمجموعة االتصاالت الفلسطينية 

قامــت المبــادرة العالميــة للتقاريــر )GRI( بإعتمــاد تقريــر االســتدامة الخــاص بمجموعــة االتصــاالت، وذلــك بعــد عمليــة تدقيــق مــن قبــل طــرف ثالــث للتأكــد مــن مطابقتــه لمتطلبــات 
المبــادرة العالميــة للتقاريــر،  وقــد ســبق تقديــم التقريــر تحضيــرات تتعلــق بتضميــن معلومــات خاصــة بشــركات المجموعــة )بالتــل، جــوال، حضــارة، ريتــش، بالميديــا، حلــول( عــن 

الســنوات االربعــة الســابقة ضمــن القطاعــات المجتمعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة. 

تولــي مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية موضــوع االســتدامة اهتمامــًا خاصــًا نظــرًا لمــا ينطــوي عليــه هــذا المفهــوم مــن أهميــة فــي حيــاة المجتمعــات ورفاهيتهــا وقدرتهــا علــى 
االســتمرار. ونظــرًا لكــون االســتدامة واحــدة مــن العناصــر الرئيســة فــي إدارة مجموعــة االتصــاالت، فقــد تــم تحقيــق اإلنجــازات اآلتيــة فــي موضــوع االســتدامة: 

تجديد شركة جوال لشهادة جودة إدارة البيئة العالمية )ISO14001(، وشركة ريتش لشهادة الجودة )ISO27001( الخاصة بحماية المعلومات وأمنها. ●

تحرص المجموعة دائمًا على تحقيق اإللتزامات المنصوص عليها في الترخيص كما تلتزم بالقوانين سارية المفعول. ●

عملت مجموعة االتصاالت على تحويل مفهوم االستدامة إلى ثقافة راسخة لدى العاملين والموردين والشركاء من خال تبنيها لسياسات وبرامج تدعم هذا التوجه. ●

تستكشف المجموعة احتياجات المجتمع التنموية عبر وسائل عديدة، من أهمها التواصل المباشر مع مختلف الشرائح المجتمعية. ●

تركز مجموعة االتصاالت على أهمية الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في كل ما تقوم به من أعمال. ●

تخصص المجموعة جزءًا من موازنتها السنوية لتطوير الموارد البشرية لتعزيز مهارات الموظفين وتحقيق أعلى المعايير الدولية. ●



مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية المجتمعية

مؤسســة مجموعــة االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة، هــي مؤسســة فلســطينية مســتقلة غيــر ربحيــة تمثــل الــذراع التنمــوي لمجموعــة االتصــاالت وشــركاتها، أسســت فــي 
ســنة 2008 وخصصــت أعمالهــا  للتنميــة  اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة فــي فلســطين كاســتجابة مباشــرة لإلحتياجــات المتناميــة للمجتمــع الفلســطيني. وُتعتبــر مؤسســة مجموعــة 
االتصــاالت للتنميــة المجتمعيــة المؤسســة األولــى مــن نوعهــا فــي فلســطين مــن حيــث كونهــا مؤسســة محليــة، تمتــاز بمصــادر تمويــل ذاتيــة، وتتمتــع بدعــم شــركات مجموعــة 

االتصــاالت الفلســطينية )جــوال، بالتــل، حضــارة، بالميديــا، ريتــش(.

تركــز مؤسســة مجموعــة االتصــاالت علــى مختلــف أشــكال تمكيــن الشــباب مــن خــال توفيــر فــرص متســاوية لجميــع شــرائح المجتمــع فــي التعليــم والتكنولوجيــا إليمانهــا بأنهمــا 
جناحــي نهضــة األمــم ، ومــن خــال تعزيــز مجتمــع قائــم علــى المعرفــة وتشــجيع روح المبــادرة.

اســتطاعت  مؤسســة مجموعــة االتصــاالت أن تلعــب دورًا بــارزًا فــي دفــع عجلــة التنميــة فــي المجتمــع الفلســطيني وأرســت بذلــك مبــادئ راســخة للمســؤولية  المجتمعيــة 
للشــركات ذات البعــد المســتدام مــن خــال إســتراتيجية تنمويــة ، مؤكــدة علــى دور مجموعــة االتصــاالت الفلســطينية فــي القيــام بواجباتهــا أمــام المجتمــع.

مبادئنا

الشفافية والنزاهة         |         تبني نهج االبتكار كأساس لتحقيق التغيير المجتمعي         |         منهج متكامل للتنمية البشرية

تعمل مؤسسة مجموعة االتصاالت على تطوير وتنفيذ مشاريع وبرامج تعمل على منح األمل والفرص المتكافئة لأجيال الشابة وذلك من خال:

االستثمار في مجاالت المعرفة، والتعليم واإلبداع، عبر تقديم منح وبرامج تعليمية من أجل تمكين الشباب من بناء مستقبل أفضل وتحقيق التنمية المستدامة.	 

خلق مجتمع معرفي من خال اإلستثمار في نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات لتقليل الفجوة الرقمية، وإعطاء فرص أكبر للشباب في ريادة األعمال.	 

تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية من خال دعم المشاريع المدرة للدخل واألعمال الحرة على صعيد المجتمع المحلي.	 

خلق بيئة صحية وآمنة لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، من خال تبني نهج شامل لتحقيق الرفاه من خال دعم الصحة واألنشطة الرياضية، والثقافة والفنون	 

مهمتنا

اإلسهام في تطوير مجاالت التنمية المجتمعية المستدامة وتمكين الشباب الفلسطيني وتحقيق الحياه الكريمه لألسرة والمجتمع.
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