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افتتاحية 

“بيتا” مع  الفل�سطينية   املعلومات  اأنظمة  �سركات  الحتاد  الف�سلية  الن�سرة  ت�سدر 
بداية العام  2016، حيث ن�سعى الى ايجاد املزيد من قنوات االت�سال مع ال�سركات 
اإلى �سركائنا يف املجتمع  اأي�سًا، باالإ�سافة  اأع�ساء  اأع�ساء االحتاد، وال�سركات الغري 
بني  ن�سع  اليوم  واإننا  الدوليني،  واملمولني  والداعمني  االعمال  رجال  املحلي وجمتمع 
اأن  على  اجلديد،  العام  هذا  بداية  مع  لالحتاد  االولى   االإخبارية   الن�سرة  اأيديكم 
ت�سلكم ب�سكل دوري كل اأربعة �سهور لتلخ�ص اأهم االأحداث واالأخبار واالجنازات التي 
قام بها االحتاد،  كما وتاأتي هذه الن�سرة من �سمن ا�سرتاتيجية “بيتا” والتي تهدف 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  خدمة  يف  و�سركائنا  اأع�سائنا  مع  الدائم  التوا�سل  الى 

الفل�سطيني.  

2015 بالكثري من االإجنازات وق�س�ص النجاح، وبالرغم من  اختتمت »بيتا« العام 
الظروف ال�سيا�سة واالقت�سادية ال�سعبة التي مير بها وطننا والتاأثريات على جميع 
يوؤكد مرة اخرى  الفل�سطيني  املعلومات  اأنظمة  اأن قطاع  اال  القطاعات االقت�سادية، 
على مدى تطوره وتقدمه يف تلبية حاجات املواطن الفل�سطيني خ�سو�سا يف الظروف 

ال�سعبة كالتايل منر بها حاليًا. 

متمثلة يف  املحلية  الن�ساطات  العديد من  االحتاد  نظم  املا�سية  اأ�سهر  االأربعة  خالل 
اأ�سبوع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني “اإك�سبوتك”، والذي حقق جناحًا وا�سعًا ،هذا 
العام، ومن جانب اآخر مت عقد العديد من التدريبات املهمة والفاعلة يف كل من ال�سفة 
والتي  خمتلفة  جهات  مع  تفاهم  اتفاقيات   3 على  االحتاد  وقع  واي�سًا  غزة.  وقطاع 
�ستنعك�ص اإيجابيا على �سركات القطاع يف العام املقبل.  كما �سارك االحتاد واأع�ساءه 

دبي.  يف معر�ص “Gitex” يف 

وال�سك اأن من اأهم االجنازات التي قام بها االحتاد مع نهاية العام 2015 هو قرار 
واأي�سا حت�سيل جزء من عوائد   ،%7 ال�سركات من عوائد  باإعفاء  الوزراء   جمل�ص 
ا�ستقرار  على  اإيجابيًا  تنعك�ص  ان  املفرت�ص  من  والتي  املالية،  وزارة  من  ال�سركات 

وتطور �سركات تكنولوجيا املعلومات.  

ال�سابق  التنفيذي  املدير  املا�سي  العام  من  اكتوبر  �سهر  نهاية  يف  االحتاد  ودع  كما   
الدكتور م�سهور ابو دقة الذي ا�ستقال من من�سبة، وقد كان له دورًا كبريًا يف االجنازات 
التي حققها االحتاد يف ال�سنوات املا�سية، وقد قام جمل�ص االإدارة بتعيني ال�سيد بيان 
عابد مديرًا تنفيذيا خلفًا لدكتور اأبو دقة، حيث ا�سلتم مهامه ر�سميًا مع بداية �سهر 

كانون اول من العام املا�سي، ونتمنى له دوام النجاح والتوفيق يف من�سبة اجلديد.  

ينظر االحتاد الى العام اجلديد بالكثري من التفائل يف تطوير امل�ساريع، واال�ستثمار يف 
املوارد الب�سرية ملوظفي االحتاد وتنفيذ ن�ساطات تخدم �سركات القطاع، واالهم من 

ذلك كله فان االحتاد يتمنى ال�سالم لوطننا فل�سطني مع بداية العام اجلديد.

وكل عام واأنتم بخري



من  بيتا  الفل�سطينية-  املعلومات  اأنظمة  �سركات  احتاد  �سارك 
18 اإلى 22 اأكتوبر يف معر�ص جايتك�ص الذي يقام �سنويا يف دبي 
�سركات  ع�سر  م�ساركة  خالل  من  املتحدة،  العربية  االمارات  يف 
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  جمال  يف  عار�سة  فل�سطينية 
وهي: » جافا نت، اك�سربت�ص، املحرتفون، اير�ص للحلول التفاعلية، 
و�سركة  تكنولوجي،  زون  املوثوقة،  االنظمة  �سوفت،  بابل  انرتتك، 
لالأ�سف  غزة  من  احلديثة  التقنيات  �سركة  تتمكن  ومل   ،PCNC

امل�ساركة بهذا احلدث.

من  الطيف  األوان  كل  جمع  على  العام  هذا  “بيتا”  عملت  وقد 
خالل ال�سركات التي �ساركت يف اجلناح الفل�سطيني، فمن اخلربة 
والعربية  االإماراتية  ال�سوق  متطلبات  على  واالنفتاح  املرتاكمة 
املالية  لالأنظمة  متطورة  وحلول  متخ�س�سة  ومنتجات  والعاملية،  

واالإدارية واالعمال.

جانب من لقاء العمل الذي اثم يف دبي برعاية جمموعة االت�ساالت الفل�سطيني “Paltel Group” وزير تكنولوجيا املعلومات الدكتور عالم مو�سى خالل افتتاح جناح فل�سطني يف معر�ص جايتك�ص 2015 

معارض تكنولوجيا المعلومات

مع  التعاون  خالل  من  العام  هذا  جايتك�ص  يف  امل�ساركة  وكانت 
وزارة االت�ساالت الفل�سطينية، وبدعم من برنامج تطوير اال�سواق 
الدولية  التنمية  وزارة  قبل  من  املمول   )PMDP( الفل�سطيني 
وبرعاية   ،)EU( االوروبي  واالحتاد   )DFID( الربيطانية 
العالقة  ذات  اجلهات  وكافة   . الفل�سطينية  االت�ساالت  جمموعة 

و�سناع القرار.   

بعد  دبي  جايتك�ص  معر�ص  الفل�سطينية يف  امل�ساركة  اأهمية  وتاأتي 
وتعترب  �سنوات،  ال�سبع  على  يزيد  ملا  الفل�سطيني  للجناح  غياب 
اأكرب امل�ساركات �سواء من عدد  م�ساركة ال�سركات هذا العام من 
ال�سركات امل�ساركة، اأو من خالل الربامج واحللول التي عر�ستها 
ال�سركات والتي القت اهتمامًا وا�سعًا من رجال االأعمال املقيميني 
يف اخلليج باالإ�سافة اإلى �سركات تكنولوجيا املعلومات التي عربت 
واحللول  واملنتجات  الفل�سطينية  ال�سركات  مب�ستوى  اإعجابها  عن 

التي تقدمها. 

Gitex 2015 المشاركة الفلسطينية في



إكسبوتك 2015........ نجاح فاق التوقعات

مب�ساركة 40 �سركة من �سركات تكنولوجيا املعلومات الفل�سطينية، 
وبرعاية فخامة الرئي�ص حممود عبا�ص، وبح�سور لفيف من جمتمع 
الوزراء  رئي�ص  وم�ساركة  واملحلية،  االأجنبية  واملوؤ�س�سات  االأعمال 
وتكنولوجيا  االت�ساالت  ووزير  اهلل  احلمد  رامي  د.  الفل�سطيني 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  ووزير  مو�سى،  عالم  الدكتور  املعلومات 
�سربي �سيدم، ووزيرة االقت�ساد الوطني ال�سيدة عبري عودة، مت 
اإطالق اأ�سبوع تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني »اإك�سبوتك« 2015 
حتت �سعار فل�سطني ذكية يف كل من رام اهلل وغزة، حيث ت�سمن 
وم�ساركة  الهامة،  واالجتماعات  الفعاليات  من  العديد  االأ�سبوع 
 Google ك�سركة  العاملية  ال�سركات  من  العديد  من  فاعلة 
من  العديد  الى  باالإ�سافة  واريك�سون  اأوركال،  و  تيلكوم،  وبريت�ص 

ال�سخ�سيات الفاعلة واأ�سحاب القرار. 

فقد عقد يف اليوم االأول موؤمتر تكنولوجيا املعلومات يف مدينة رام 
اهلل، وناق�ص املوؤمتر العديد من الق�سايا الهامة من خالل  املحاور 
الهوة  وج�سر  القطاع،  اال�ستثمار يف  ق�سايا  تناولت  التي  االأ�سا�سية 
وح�سور  املعلومات،  تكنولوجيا  وقطاع  التعليمي  القطاع  بني  ما 
وم�ساريع  ا�ستثمارية  فر�ص  خلق  يف  والتعاون  ال�ستات  فل�سطينيي 
و�سبل  املتاحة  والفر�ص  الرياديني  دور  املوؤمتر  ناق�ص  كما  جديدة، 
توفري بيئة منا�سبة لهم بالتعاون ما بني القطاع اخلا�ص واحلكومي، 
واخريًا ناق�ص املوؤمتر خدمة اجليل الثالث والرابع يف فل�سطني، وما 
هي االتفاقيات التي مت الو�سول اليها مع كل من �سركة االت�ساالت 

الفل�سطينية و�سركة الوطنية موبايل. 

ويف اليوم الثاين مت افتتاح معر�ص تكنولوجيا املعلومات الفل�سطيني 
يف مركز رام اهلل الرتويحي يف رام اهلل ويف قاعة ال�ساليهات يف 
غزة، ومب�ساركة 40 �سركة فل�سطينية من كربيات �سركات قطاع 
األف   18 للمعر�ص  الزوار  عدد  جتاوز  وقد  املعلومات،  تكنولوجيا 
عقدت  املعر�ص  هام�ص  وعلى  وغزة،  اهلل  رام  من  كل  يف  زائر 
العديد من ور�سات العمل لل�سركات التي ترغب يف عر�ص منتجاتها 
اإك�سبوتك  اإدارة  نظمت  كما  للمهتمني،  بالتف�سيل  عنها  وال�سرح 
االجتماعي  التوا�سل  و�سائل  ا�ستخدام  حول  تدريبة  عمل  ور�ص 

للت�سويق ملنتجات وخدمات القطاع اخلا�ص.

من  جمموعة  بدعوة  اإك�سبوتك  قام  التوايل  على  الثالث  وللعام 
من  �سواء  الهام  احلدث  هذا  يف  للم�ساركة  ال�ستات  فل�سطيني 
خالل م�ساركتهم كمتحدثني رئي�سني يف املوؤمتر اأو من خالل عقد 
برنامج  عمل  مت  كما  فل�سطينية،  �سركات  مع  ثنائية  اجتماعات 
خا�ص لهم للقاء عدد من املوؤ�س�سات الفل�سطينية التي متثل القطاع 

العام واخلا�ص يف ق�سايا اال�ستثمار واالقت�ساد.

واختتم اأ�سبوع تكنولوجيا املعلومات بتكرمي امل�ساركني والرعاة على 
دورهم الفاعل واالأ�سا�سي يف اإجناح هذا احلدث الهام. 

الالزمة  والتح�سريات  باال�ستعداد  بيتا  اإدارة  حاليًا  وتقوم 
اإك�سبوتك  �سكل  يكون  اأن  االحتاد  ياأمل  حيث   ،2016 الإك�سبوتك 

خمتلفًا واأكرث تطورًا بحيث يخدم جميع �سرائح املجتمع. 



أخبارنا

قرار إعفاء الشركات من عوائد %7

بتاريخ  الوزراء  جمل�ص  من  قرار  على  االحتاد  ح�سل 
املرخ�سة  ال�سركات  باإعفاء  والقا�سي   2015/7/17
من   )VOIP) )BSA) )BB) االت�ساالت  خدمات  لتزويد 
الى   2010/1/1 من  الزمنية  الفرتة  خالل  الـ%7  عوائد 
ت�سجيع  منطلق  من  القرار  هذا  وياأتي   ،2015/12/31
املعلومات  وتكنولوجيا  االت�ساالت  قطاع  يف  اال�ستثمار 
وم�ساريعا  براجمها  وتطوير  ال�سركات،  خدمات  وحت�سني 

وا�ستثماراتها. 



قام وفد من بلجيكا مكون من م�ستثمرين و�سركات تعمل يف قطاع 
االأول  كانون  �سهر  مطلع  بلجيكا  يف  املعلومات  وتكنولوجيا  الريادة 
باالإ�سافة  الفل�سطينية،  ال�سركات  من  عدد  ولقاء  االحتاد  بزيادة 
اإلى القيام بجولة ميدانية ملقرات جمموعة من ال�سركات، وهذه هي 
املرة االولى التي يقوم بها مثل هكذا وفد رفيع امل�ستوى من بلجيكا 

بزيارة فل�سطني.  

ال�سركات  من  جمموعة  بني  ما  عمل  ور�سة  عقد  اللقاء  خالل  مت 
البلجيكي  الوفد  خاللها  وقدم  الرياديني،  من  وجمموعة  الفل�سطينية 

ومن  فل�سطينية،  �سركات  مع  والعمل  اال�ستثمار  اإمكانية  حول  ت�سورًا 
وتكنولوجيا  االت�ساالت  قطاع  عن  عر�ص  بتقدمي  االحتاد  قام  جانبه 
الرياديني  من  اأربعة  قدم  كما  املتاحة،  اال�ستثمار  واآفاق  املعلومات 
عرو�ص مل�ساريعهم ومنتجاتهم امام الوفد الذي عرب عن اإعجابه من 
م�ستوى ال�سركات والربامج واحللول التي قدمتها ال�سركات والرياديني.

والت�سبيك  الفل�سطيني  بال�سوق  التعريف  اإلى  الزيارة  هذه  وتهدف 
االإ�ستثمار  وت�سجيع  االأجنبية،  وال�سركات  املحلية  ال�سركات  بني  ما 

والتعاون ما بني هذه ال�سركات. 

زيارة الوفد البلجيكي

 تحصيل الديون المستحقة
لقطاع تكنولوجيا المعلومات من وزارة المالية

هي  �سنوي  ب�سكل  عليها  للعمل  االحتاد  ي�سعى  التي  الق�سايا  من 
وزارة  من  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  امل�ستحقة  الديون  ق�سية 
املالية، حيث قام االحتاد بعمل لقاءات مكثفة مع اأ�سحاب القرار 
واالخت�سا�ص يف وزارة املالية، وقد جنح االحتاد بتح�سيل دفعتني 
اأن  الديون امل�ستحقة للقطاع، كما وح�سل  االحتاد على وعد  من 
من  االأولى  اأ�سهر  الثالثة  خالل  املتبقية  الديون  كافة  ت�سديد  يتم 

العام 2016، كما ومت اإغالق ملف الرديات بالكامل، وتاأتي هذه 
اإلى حماية  تهدف  والتي  االحتاد  ا�سرتاتيجية  اخلطوة من �سمن 
على  وال�ضغط  عملها  �ضروط  وحت�ضني  اال�ضتنزاف  من  ال�ضركات 
باالإجراءات  القطاع  لهذا  االولية  باإعطاء  احلكومية  اجلهات 

والقوانني والت�سريعات اخلا�سة به. 



تشكيل فريق وطني لبناء استراتيجية الستقطاب 
الكفاءات الفلسطينية المغتربة 

املعلومات  لتكنولوجيا  الفل�سطينية  احلا�سنة  من  كل  نظمت 
واالت�ساالت وهيئة ت�سجيع اال�ستثمار الفل�سطينية واحتاد �سركات 
اأنيما  بال�سراكة مع �سبكة  “بيتا” ،  الفل�سطينية  املعلومات  انظمة 
ومنهجيات  ا�سرتاتيجيات  اأف�سل  حول  دار�سيه  حلقة  لال�ستثمار 
م�سروع  اأن�سطة  �سمن  الفل�سطينية،  اجلاليات  ا�ستقطاب 
الكفاءات  اإ�ستقطاب  الى  يهدف  Med-generation  الذي 
)لبنان،  املتو�سط  حو�ص  دول  تنمية  نحو  املغرتبة  االقت�سادية 
لال�ستثمار  اأنيما  �سبكة  قبل  من  يدار  الذي  واالأردن(،  فل�سطني 
)التي تعمل على دعم التنمية االقت�سادية يف منطقة دول حو�ص 

املتو�سط( وبتمويل م�سرتك من قبل الربنامج االأوروبي.
.I EVP MED –CT

ويهدف امل�سروع اإلى اإيجاد اآليات وطرق اإ�سراك ال�ستات يف التنمية 
االقت�سادية، ورفع الوعي حول اأف�سل املمار�سات واال�سرتاتيجيات 
عن  ر�سميًا  االإعالن  مت  وقد  املجال،  هذا  يف  والعاملية  املحلية 
وطنية  ا�سرتاتيجية  بناء  الى  بهدف  وطني  عمل  فريق  ت�سكيل 
ال�ستقطاب الكفاءات االقت�سادية املغرتبة وو�سع خطة عمل لهذه 

اال�سرتاتيجية باال�سرتاك مع جميع االفراد. ..

دار�سيه  حللقة  ا�ستكمال  هي  الدرا�سية  احللقة  هذه  اأن  يذكر 
اإقليمية عقدت يف لبنان و�سارك فيها ممثلون من كافة دول العامل 
مل�ساركة خرباتهم وجتاربهم حول اآليات وا�سرتاتيجيات ا�ستقطاب 

وتوفري الدعم للجاليات.

أسبوع فلسطين للريادة والتشغيل
�ساركت »بيتا« يف فعاليات اأ�سبوع فل�سطني للريادة والت�سغيل كع�سو 
اللجنة الوطنية املنظمة لالأ�سبوع وذلك تعزيزًا من االحتاد لدعم 
الريادة والتدريب املهني وتوفري فر�ص ت�سغيلية ت�ساهم يف النهو�ص 
بيئة  لتح�سني  �سعيا  النا�سئة  ال�سركات  وقدرات  الب�سرية  بالكوادر 

العمل الفل�سطينية. 

كما متثلت م�ساركة االحتاد يف معر�ص الريادة لعر�ص م�ساهمات 
االحتاد يف املجاالت الت�سغيلية وال�سراكات اخلا�سة بدعم مراكز 

التدريب املهني. 

رياديًا  موؤمترًا  االإ�سالمية  االإغاثة  مع  بال�سراكة  االحتاد  ونظم 
القطاع  ودور  فل�سطني  يف  الريادي  النظام  على  ال�سوء  ي�سلط 

اخلا�ص وم�ساهماته يف هذا االطار مع اجلهات املعنية

كما كان للحا�سنة الفل�سطينية لتكنولوجيا املعلومات - بكتي- دور 
ريادية من  اال�سبوع وعر�ص مناذج  فعاليات  امل�ساركة يف  بارز يف 

ال�سباب الريادي خالل االأيام املختلفة لالأ�سبوع الوطني.



تدريبات األعضاء
برنامج تدريبي عن تطوير الهوية السوقية محليًا وعالميًا 

لشركات تكنولوجيا المعلومات 

�ساركت خم�سة ع�سر �سركة من �سركات االحتاد العاملة يف جمال 
بالربنامج  وغزة،  ال�سفة  واالت�ساالت  يف  املعلومات  تكنولوجيا 
التدريبي اخلا�ص بتنمية قدرات ال�سركات واملنفذ من قبل االحتاد 
التدريب  و�سركة    GIZ للتنمية  االأملانية  الوكالة  مع  وبالتعاون 
االأردنية Focus Solutions. واأقيم التدريب يف الفرتة ما بني 
 15 وح�سرته   -االأردن  عمان  يف  املا�سي  �سبتمرب   15 حتى   11
 Jaffa.net, Jaffal, IRIS,  Orange, Vision هي  �سركة 
 Plus, Al Tareq, Alameen, Dallata Qode, Unit
 one ICT, Ultimit, Trusted Systems, HTD Tech,
WareHouse, PITS, Experts، وكان الهدف من التدريب  
تعزيز قدرات ال�سركات ومدرائها يف جمال اختيار الهوية ال�سوقيه 
لل�سركة ،ادارة املنتجات وت�سويقها ، و امل�ساعدة يف تطوير ال�سركات 
على م�ستوى التوجه نحو حتويل اخلدمات الى منتجات متثل ر�سالة 

ال�سركات وو�سعها يف ال�سوق وخططها امل�ستقبلية.

 دورة »مدير مشاريع محترف
 “PMP-PMI“

ادارة  حول  تدريبة  دورة  ثاين  ت�سرين  من  االول  يف  االحتاد  عقد 
على  احل�سول  يتم  بحيث   PMI من  عامليا  بها  معرتف  م�ساريع 
االمتحان  واجتياز  التدريبية  املفاهيم  من  االنتهاء  بعد  االعتماد 
اخلا�ص بالدورة. و�سارك يف التدريب ع�سرون ممثال عن �سركات 
يف  واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  جمال  يف  العاملة  االحتاد 
للتنمية  االأملانية  الوكالة  مع  بالتعاون  بيتا  من قبل  واملنفذة  غزة، 
يومني  ملدة  فرباير  حتى 7  الدورة  االمدي�ست.  ت�ستمر  وموؤ�س�سة 
الى 3 اأيام اأ�سبوعيا من ال�ساعة 4-7 م�ساء ملجموعتني تدريبيتني. 

برنامج دورات مكثف لبناء القدرات  
اخلا�سة  املكثفة  التدريبات  من  جمموعة  التدريب  عقد  كما 
املربجمني  قدرات  لرفع  تقنية  متخ�س�سة  ودورات  قدرات  ببناء 
املجاالت  يف  التدريبات  هذه  وت�سمنت  ال�سركات.  يف  والعاملني 
 Cloud Computing، Cyber security، التالية: 
Virtualization، Social Media in Marketing . وعقد 
االحتاد الدورات تدريبية يف املجاالت ال�سابقة  بال�سراكة مع م�سروع 

تطوير القطاع اخلا�ص PSDP  التابع لـ GIZ واملمول من الوزارة 
االأملانية للتعاون االقت�سادي والتنمية BMZ، وقد تراوح عدد االيام 
التدريبية من �ست الى ع�سر اأيام تدريبية متخ�س�سة، وقد �سارك 
يف كل دورة تدريبية ما يقارب 15 �سركة مبعدل م�سارك واحد من 
كل �سركة، وقد جاءت هذه التدريبات بناًء على املتابعة الدائمة من 
قبل االحتاد باالحتياجات التدريبية التي حتتاجها ال�سركات لرفع 
ومهند�سني  ومربجمني  اإداريني  من  فيها  العاملني  وكفاءة  قدرات 
العام  من  �سهور  ثالث  اآخر  الدورات  هذه  تنفيذ  وقد مت  وت�سويق، 

احلايل. وقد كانت تقييم التدريبات مب�ستوى ممتاز 

 دورة متخصص في مجال
 Software Testingالـ

 Software لقد عقد االحتاد دورة تدريبية متخ�س�سة يف جمال ال
ال�سيد  التدريب  بتنفيذ  قام  وقد  اأكتوبر،  �سهر  خالل    Testing
العمل  ومت  املجال،  بهذا  متخ�س�ص  وهو  االأردن  من  ر�سالن  بالل 
املهتمة  ال�سركات  قبل جمموعة من  التدريب من  تقدمي هذا  على 
بهذا التدريب وقد مت دعم ال�سركات من قبل برنامج تطوير القطاع 
اخلا�ص الفل�سطيني ال PMDP، وقد ا�ستمر التدريب لثالث اأيام 
اإلى رفع قدرات العاملني يف هذا املجال. �سارك  ويهدف التدريب 

بالتدريب 12 م�سارك من �سركات خمتلفة.



اتفاقيات ومذكرات تفاهم

اتفاقية جسور للبحث العلمي واالبتكار 

االأ�سواق  تطوير  برنامج  مع  املعلومات  اأنظمة  �سركات  احتاد  وقع 
الفل�سطيني )PMDP( املمول من قبل وزارة التنمية الربيطانية 
تكنولوجيا  �سركات  بني  الهوة  جل�سر  �سراكة  اإتفاقية  االوروبي 
خالل  التوقيع  حفل  ومت  هذا  الفل�سطينية.  واجلامعات  املعلومات 
افتتاح املوؤمتر الدويل لتكنولوجيا املعلومات الثاين ع�سر )اإك�سبوتك 

2015( �سمن ح�سور حملي ودويل كبريين. 

وياأتي برنامج ج�سور كاأحد خمرجات درا�سة حتليل ال�سوق التي قام 
برنامج تطوير االأ�سواق الفل�سطيني موؤخرًا حول موائمة املهند�سني 
الفل�سطينيني للعمل يف ال�سركات العاملية، حيث اأ�سارت الدرا�سة اإلى 
اأن هنالك هوة بني التطور التكنولوجي امل�ستمر احلا�سل يف العامل 
وقدرات املتدربني واالأ�ساتذة الفل�سطينيني. وبناًء عليه فان برنامج 

دعم  اإلى  يهدف  ج�سور 
التفوق العلمي واالبتكار 
خالل  من  التكنولوجي 
االبحاث  يف  اال�ستثمار 
بناء  �ساأنها  من  والتي 
تكنولوجيا  قطاع 
متمكن  معلومات 

واقت�ساد مبتكر. 

اأنظمة املعلومات الفل�سطينية  اأن يقوم احتاد �سركات  ومن املقرر 
)بيتا( من خالل هذه االتفاقية بتقوية االأبحاث والتطوير امل�سرتك 

بني اأع�ساء االحتاد واجلامعات الفل�سطينية.

اتفاقية سيراج بقيمة 10 مليون دوال 
لالستثمار في الشركات األعضاء 

وقع االحتاد اتفاقية تعاون مع �سندوق �سرياج الذي ت�سرف عليه 
موؤ�س�سة م�سار ممثلة بال�سيد ب�سار امل�سري، وقد مت توقيع االتفاقية 
الفل�سطيني  املعلومات  تكنولوجيا  موؤمتر  يف  خا�ص  حفل  خالل 
�سركات  اال�ستثمار يف   الى   االتفاقية  وتهدف   ،2015 اإك�سبوتك 
 10 بقيمة  وا�ستثمارات  م�ساريع  خالل  من  املعلومات  تكنولوجيا 

مليون دوالر. 

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم 
قامت بيتا بتوقيع مبادئ �سراكة لدعم قطاع التعليم يف فل�سطني 
التوجهات  �سمن  اخلطوة  هذه  وتاأتي  والتعليم،  الرتبية  وزارة  مع 
اال�سرتاتيجية للوزارة لتح�سني واقع التعليم يف فل�سطني، وتت�سمن 
العملية  التطورات  يف  اال�ستثمار  املذكرة  لهذه  املحاور  اأهم  اأحد 
التعليمي  النظام  لع�سرنة  الرتبوية،  العملية  يف  والتكنولوجية 

واإخراجه من النمطية والتقليدية الى احلداثة والتنمية يف م�سادر 
التعلم. باالإ�سافة اإلى تفعيل دور املعلم وتعزيز مهارته يف االت�سال 
والتوا�سل مع االأخرين وتنظيم دور املعلم والرقي مبهاراته وذلك 
من خالل توفري االأجهزة والربجميات احلديثة والالزمة لت�سهيل 

العملية التعليمية.



مشاريع العام 2016

تختتم بيتا ن�ساطاتها للعام احلايل بكثري من النجاحات والقفزات النوعية خلدمة �سركات قطاع تكنولوجيا املعلومات، اإال 
اأن العام 2016 يحمل املزيد من املخططات وامل�ساريع املميزة التي �سيكون لها اأثر كبري على قطاع تكنولوجيا املعلومات 
بداء  االحتاد  فان  والدولية،  املحلية  املعار�ص  يف  بامل�ساركة  املتمثلة  ال�سنوية  الن�ساطات  اإلى  فباالإ�سافة  الفل�سطيني، 
بالتح�سري لعدد من امل�ساريع واخلطط والتي من املقرر ان يتم تنفيذها مطلع العام املقبل، وتتمثل هذه امل�ساريع باالتي:

أواًل:  مشروع دراسة احتياجات الشركات لتوفير 
أجهزة الطاقة الشمسية

يرتكز امل�سروع ب�سكل اأ�سا�سي على امل�ساهمة يف م�ساعدة ال�سركات على 
دعم ا�ستمرار عملها املعتمد ب�سكل كبري على ا�ستهالك الطاقة الأداء 
العمليات املحورية والتي ي�سكل وجود ق�سور يف الطاقة �سررا جوهريا 
م�سدر  بتوفري  واخلارجية وذلك  املحلية  اخلدمات  توفري  يف  عليها 

بديل ومتجدد للطاقة لتغطية العمليات االأ�سا�سية

�سمن  غزة  يف قطاع  االأع�ساء  ال�سركات  امل�سروع  وي�ستهدف 
اإلى  باالإ�سافة  واال�ست�سارات  التدريب  الربجميات،  قطاعات 
حتى  امل�سروع  ي�ستمر  اأن  املتوقع  االنرتنت. ومن  خدمات  مزودي 

يونيو 2016 يف حال مل يطراأ اأي تغيري.

ثانيًا: لقاءات رجال األعمال لشركات تكنولوجيا 
المعلومات في أوروبا 

  )PSDP) قام االحتاد وبالتعاون مع برنامج تنمية القطاع اخلا�ص
ومن   )GIZ) املحدودة  للتعاون  االأملانية  الوكالة  قبل  من  املنفذ 
 )BMZ) والتنمية  االقت�سادي  للتعاون  االأملانية  االحتادية  الوزارة 
ببدء التح�سريات الالزمة لتنظيم بعثة جتارية اإلى اأوروبا والتي من 

املخطط عقدها خالل الربع االأول من العام القادم بهدف الت�سبيك 
االأ�سواق  بها  ت�ستهدف  خدمة  اأو  منتج  لديها  التي  ال�سركات  مع 
التعاون  واأطر  التناف�سية  القدرة  حت�سني  وباالأخ�ص  االأوروبية 

والت�سبيك ما بني ال�سركات الفل�سطينية ونظرياتها االملانية.

ثالثًا: المشاركة في لقاءات ثنائية في برشلونة 
 GSMA معر�ص  يف  للم�ساركة  بالتح�سري  حاليًا  االحتاد  يقوم 
العام  من  �ضباط  �ضهر  نهاية  يف  بر�ضلونة  يف  اإقامته  واملقرر 
االت�ساالت  واأجهزة  للربامج  العاملية  املعار�ص  اأكرب  وهو  القادم، 
التح�سريات  بعمل  االحتاد  يقوم  اأن  املقرر  ومن  االلكرتونية. 

الفل�سطينية  ال�سركات  بني  ما  ثنائية  لقاءات  لتنظيم  الالزمة 
و�سركات اأوروبية،  باالإ�سافة الى توفري خبري خمت�ص يف ال�سوق 
االأوروبية  لتوفري املعلومات واملتطلبات لدخول االأ�سواق االأوروبية 

ل�سركات تكنولوجيا املعلومات. 



ملف العدد  

 ”PalTel Group”  مجموعة االتصاالت الفلسطينية
الراعي الدائم لقطاع تكنولوجيا المعلومات 

تعاين يف االآونة االأخرية 
املوؤ�س�سات  من  العديد 
التمويل  �سح  من 
والن�ساطات  للم�ساريع 
ولرمبا  بها،  تقوم  التي 
من  امل�ساألة  هذه  تعترب 
تاأثريًا  االأكرث  الق�سايا 
على عمل املوؤ�س�سات يف 
والتي  الراهن،  الوقت 
من  التزام  اإلى  حتتاج 
القادرة  اجلهات  قبل 
الدعم  تقدمي  على 
داخل  م�ستدامة  وتنمية  منتجة  اقت�سادية  بقطاعات  والنهو�ص 

املجتمع.

خلدمة  االأموال  لتجنيد  واجلهد  الوقت  من  الكثري  »بيتا«  وتويل 
اأكرث  من  يعترب  الذي  الفل�سطيني،  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
القطاعات االقت�سادية الواعدة، اإال اأن بع�ص اجلهات كانت دائما 
اأو معيقات، وذلك من  اأي تعقيدات  حا�سرة وداعمة بدون فر�ص 
باأهمية دعم هذا القطاع، والن�ساطات التي يقوم  اإميانها  منطلق 
بها االحتاد، ففي الن�سف االأخري من العام املا�سي قامت جمموعة 
الدعم  بتقدمي   ”PalTel Group” الفل�سطينية   االت�ساالت 
الالزم الإقامة اأكرب حدثان للعام 2015 يقوم بتنظيمهم االحتاد، 
لالإيفاء  املجموعة  ا�سرتاتيجية  �سمن  من  الدعم  هذا  وياأتي 

مب�سوؤوليتها االجتماعية جتاه موؤ�س�سات الوطن. 

املعلومات  تكنولوجيا  اأ�سبوع  بدعم  االت�ساالت  قامت  فقد 
التوايل،  الثانية ع�سر على  للمرة   »2015 »اإك�سبوتك  الفل�سطيني 
هو  ما  كل  تقدمي  الى  االحتاد  ودفع  التوقعات،  فاق  التزام  وهو 
جديد من خالل هذا احلدث الهام،  ليك�سب هذه الثقة التي توليها 
االت�ضاالت كل عام عرب هذا الدعم الكبري يف اإجناز اأكرب ن�ضاط 

ُيقام يف الوطن لقطاع تكنولوجيا املعلومات. 

كما قامت جمموعة االت�ساالت اأي�سا يف نهاية العام املا�سي برعاية 
اأعمال واأ�سحاب القرار يف دبي على هام�ص امل�ساركة  لقاء رجال 
الفل�سطينية يف معر�ص جايتك�ص 2015، حيث قامت االت�ساالت 
معايل  والذي ح�سره  اللقاء  لهذا  الالزم  الدعم  بتقدمي  م�سكورة 
الفل�سطيني،  املعلومات  تكنولوجيا  وزير  مو�سى  عالم  الدكتور 
باالإ�سافة الى �سفري دولة فل�سطني ال�سيد ع�سام م�ساحلة يف دولة 
االمارات العربية املتحدة وعدد كبري من رجال االأعمال االإمارتني 

والعرب واجلالية الفل�سطينية هناك. 

ويتمثل هذا الدعم بالتزام جمموعة االت�ساالت الفل�سطينية جتاه 
قطاع تكنولوجيا املعلومات، والعمل يدًا بيد من اأجل تطوير ودعم 
هذا القطاع الواعد، الذي يعك�ص مدى التطور والتقدم التي و�سلت 
ي�سعها  التي  املعيقات  بالرغم من كل  الفل�سطينية  ال�سركات  اإليه 

االحتالل.

الفل�سطينية  اأنظمة املعلومات  وكان من واجبنا يف احتاد �سركات 
“بيتا” اأن نثمن هذا الدور الرائد ملجموعة االت�ساالت الفل�سطينية 
يف دعمها الدائم �سواء املايل اأو الفني، والذي كان له عظيم االأثر 
على الن�ساطات التي يقوم بها االحتاد خلدمه ال�سركات االع�ساء، 

وقطاع تكنولوجيا املعلومات يف فل�سطني. 

قبل  من    ”PalTel Group“ الرئي�سي  الراعي  تكرمي 
معايل رئي�ص الوزراء الدكتور رامي احلمد اهلل على  رعايتها 

الكرمية الك�سبوتك 2015. 

كلمة ال�سيد عمار العكر الرئي�ص التنفيذي ملجموعة االت�ساالت الفل�سطينية  خالل لقاء االعمال يف 
دبي على هام�ص امل�ساركة يف معر�ص جايتك�ص 2015. 




