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اليوم األول

بتمويل من: وزارة التعاون الدولي األملاني )BMZ( بواسطة الوكالة األملانية للتعاون الفني )GTZ(  من خالل برنامج تطوير القطاع اخلاص     )البيرة-فلسطني( 

اليوم اإلفتتاح

إكسبوتك 2007:
»بيتا« و«بالتريد« ينظمان سلسلة فعاليات في إطار استعداداتهما إلكسبوتك 2007

اإلفتتاحية

عليه  القائمون  يشعر   ،2007 إكسبوتك  فعاليات  انطالق  مع 
واملشاركون فيه بالفخر واإلمتنان ملئات اجلنود املجهولني الذين 
لم يّدخروا وسعا ولم يتوانوا حلظة واحدة دون أن يقّدموا كل 
ما لديهم من خبرة ومعرفة جلعل انطالقة إكسبوتك هذا العام 
شعبنا  أبناء  من  والداني  القاصي  فيه  يحتفل  حقيقيا  عرسا 

الذي ُقّدر له أن يعيش عذاباته دون أن يستسلم جلالديه.  

ظل  في  حتققت  قد   2006 إكسبوتك  انطالقة  كانت  وإذا 
جتاذبات سياسية لتشكيل حكومة فلسطينية استمرت حوالي 
ثمانية أشهر، فإن تظاهرة هذا العام تأتي ، ولألسف الشديد ، 
إلى فوضى  السابقة  اإلنقسام  فيه حالة  في ظل وضع حتّولت 
عارمة تخللتها اإلشتباكات الدموية التي أدت إلى انفصال أحد 

»شّقْي البرتقالة الفلسطينية«. 

العام  هذا  إلكسبوتك  عنوانا  جاء  الذي  الشعار  ولعل 
»وحدة،تكنولوجيا،تطور« ، إمنا يعكس اإلحساس باملسؤولية 
اإلحتكام  ضرورة  إلى  القطاع  هذا  يوليها  التي  الوطنية 
حتديات  مواجهة  في  ورّصها  الصفوف  وتوحيد  العقل  إلى 
املرحلة، فمن دون وحدة ليس ثمة أمل ملواكبة التكنولوجيا 
التطور  فرص  تنعدم  وبالتالي  واملعقدة،  الهائلة  بتقنياتها 

احلقيقية على األرض. 

من  عدد  مبشاركة  غزة  في  للمعرض  خاص  جناح  وبإقامة 
إلى  واضحة  برسالة  نبعث  إمنا  هناك  املتخصصة  الشركات 
يفّرقهم  ما  أن  واجلفاء  القطيعة  أعلنوا  الذين  األعداء  األخوة 
ميزق أوصالنا ويبعث األلم في نفوسنا رغم محاوالتنا الدؤوبة 
التكنولوجيا وسط هذا اخلراب  لنصنع عرسا فلسطينيا بلغة 
رغم  قلوبنا  ُتدمي  التي  العزاء  ساحات  وفي  بنا  يحيط  الذي 

رغبتنا اجلامحة للفرح!

إن مشاركة قطاع غزة في هذه التظاهرة اخلاّلقة تستحق وقفة 
تأمل واحترام، فالشركات الغزية املشاركة ساهمت في جعل جزء 
من هذا املعرض حقيقة واقعة على أرض غزة ألول مرة منذ 
أربع سنوات، وهي بذلك شريك حقيقي حريص على الوحدة. 
واإلقتصادية  واإلجتماعية  السياسية  الظروف  من  فبالرغم 
الصعبة، فإننا نحن القائمني على إجناح هذه التظاهرة، ال منلك 
إال أن نتوّجه بالتحية إلى أهل غزة وأهلنا في الضفة الغربية 
لنؤكد لهم أننا ماضون في جتربتنا هذه يدا بيد حتى يتحقق 

احللم الفلسطيني بإقامة الدولة املستقلة وعاصمتها القدس. 

في  تنجح  لن  وتغطرست،  طغت  مهما  اإلسرائيلية  فالسياسة 
إخماد جذوة احلرية التي نسعى إليها ونبذل الغالي والرخيص 
من أجلها، وجدار الفصل العنصري لن يفلح في تفريقنا وعزلنا 
عن أهلنا، ونحن بهذه التظاهرة نثبت للمرة الرابعة أننا قادرون 

على جمع شملنا برغم حالة احلصار التي نعاني منها.          

عرس فلسطيني بلغة التكنولوجيا

وكيل وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات سليمان زهيري لـ 

رخصة »الوطنية« ُتنشر عندما نحصل على الترددات الالزمة من اجلانب اإلسرائيلي
إخضاع أي شبكة تستخدم موارد طبيعية نادرة لعطاء يتم طرحه للمنافسة

قطاع غزة يشارك ألول مرة
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نشرة خاصة تعنى بشؤون قطاع تكنولوجيا 
املعلومات في فلسطني

تصدر عن احتاد شركات انظمة املعلومات 
الفلسطينية »بيتا«
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تصوير
أحمد دغلس

رام الله – 
في  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلتصاالت  قطاع  يشهد 
مالمحه  تتضح  بدأت  فاعاًل  حراكا  الفلسطينية  األراضي 

خالل السنتني األخيرتني.
في  العاملون  به  نادى  طاملا  الذي  احلراك  هذا  ويتمثل 
بتحرير  األفراد  أو  الشركات  القطاع سواء على مستوى 
قطاع اإلتصاالت وفتح السوق للمنافسة، ومن ثم اإلعالن 
عن تأهيل الشركات لتقدمي خدمات اجليل الثالث وإجناز 
الوزراء  مجلس  أقرها  والتي  البيني  الربط  تعليمات 
مؤخرًا، وإجناز املرحلة الثانية من تأهيل الشركات لتقدمي 
واإلنترنت   )Broad Band( العريض  النطاق  خدمات 

 .)VOIP( واإلتصال عبر بروتوكول اإلنترنت
ورغم اتفاق اجلميع على أهمية هذه اخلطوات، إال أنهم في 
الوقت نفسه أبدوا بعض التحفظات. ونحن بدورنا ننشر 
وجهات نظر جميع الذين التقتهم »رقميات« دون تدخل 

سوى فيما تقتضيه سياسات التحرير.

صبري صيدم – وزير اإلتصاالت األسبق
نهضة حقيقية

االتصاالت  بعاملْي  الفلسطيني  الشارع  اهتمام  شكل 
القطاعني  هذين  لنهضة  مهما  حافزا  واملعلوماتية 
وتطورهما رغم العقبات التي يفرضها اإلحتالل وتردي 
اإلغالق  سياسة  وتنامي  واالقتصادي  السياسي  الوضع 
واحلصار الشامل وتصاعد وتيرة اإلختالفات الداخلية 

وأثرها على املجتمع الفلسطيني برمته. 
وقد ساعدت اخلطوات التحريرية لقطاع االتصاالت في 
بأهمية  العام  الشعور  جتدد  على  األخيرتني  السنتني 
وإدخال خدمات جديدة وخلق  بأسره  القطاع  تطوير 
التي  الشديدة  املعارضة  رغم  مهمة  تنافسية  بيئة 
واجهت هذه اخلطوات. فقد شهد القطاع اعتماد مشغل 
مجاالت  في  جدد  ومشغلني  احملمول  للهاتف  جديد 
واإلنترنت  اإلنترنت  بروتوكول  عبر  الصوت  تراسل 

الالسلكي.
اخلاصة  الترددات  على  اإلسرائيلية  السيطرة  لكن 
بعمل الشركات اجلديدة وعوامل أخرى مازالت تشكل 
التي  التحرير  خطوات  استكمال  أمام  الرئيس  العائق 
من  ستوفره  ملا  مهما  إقتصاديا  مطلبا  تشكل  أصبحت 
من  املتهالك  الوطني  اإلقتصاد  لعجلة  حقيقي  دعم 
خالل  ضخ املزيد من األموال واستقطاب واسع للعمالة 
اخلدمات  في  حقيقة  منافسة  وتوفير  املتخصصة 

وجودتها وأسعارها وتعددية مصادرها.
وتكنولوجيا  اإلتصاالت  لوزارة  الرائد  الدور  ورغم 
املعلومات وعزمها على اإلستمرار في خطوات التحرير، 
أمرا  اإلتصاالت يبقى  املنظم لقطاع  فإن غياب اجلسم 
الدول  من  العديد  حقيقية جتاوزتها  ومشكلة  مخجال 
ال سيما تلك التي تقل عن فلسطني اهتماما وتشجيعا 
الرئيس  إصدار  فرغم  واملعلوماتية.  لالتصاالت 
قانون  بشأن  قرارًا   2006 شباط  في  عباس  محمود 
تنافسية  أسبابا  أن  إال  االتصاالت،  قطاع  تنظيم  هيئة 
حالت  املراجعة  تستحق  مختلفة  واعتبارات  سياسية 
رغم  الوجود  حيز  إلى  وخروجها  الهيئة  نشأة  دون 
املتكررة لوالدتها منذ عشر  استمرار اجلدل والدعوات 
سنوات على األقل. لذلك ليس ثمة مبرر أمام احلكومة 
مبوجبه  تنشأ  جديد  قانون  اعتماد  لتأخير  اليوم 
قانون  إلى  إضافة  وفاعلة  مستقلة  لتكون  الهيئة  هذه 
جديد لالتصاالت يستبدل القانون احلالي ويتعاطى مع 
تتابعت منذ والدة  التي  والتقنية  القانونية  التغيرات 

القانون القدمي.
التحريرية  السياسي اخلاص  باخلطوات  القرار  أن  كما 
التصاعدية يجب أن يبقى بعيدا عن التجاذب أو التأثير 
العطاءات  بشروط  فاإللتزام  األطراف  من  أي  قبل  من 
مثلما  واجبا  يعد  وغيرها  السوق  بتحرير  اخلاصة 
الوزارة  حتفظه  أن  يجب  جميعا  للمتنافسني  حق  هو 

املختصة واحلكومة دون تهاون أو تردد.

فلسطني  في  واملعلوماتية  اإلتصاالت  قطاع  متيز  لقد 
بحيويته وقدرته على حتدي الصعاب في زمن قياسي 
بحيث وضع فلسطني حسب إحصائيات اإلحتاد الدولي 
لإلتصاالت في مقدمة الدول العربية والدول النامية. 
والفضل في هذا يعود إلى اجلمهور املستفيد الذي أصر 
على هذا التطور ومواكبة التحول التقني العاملي إضافة 
ومؤسسات  األكادميية  واملؤسسات  العامة  املؤسسة  إلى 
القطاع اخلاص التي يتابع احتاد شركات أنظمة املعلومات 
مؤسسات  إلى  إضافة  ومتيز،  بكفاءة  مصاحلها  »بيتا« 
الفلسطيني  اإلنترنت  مجتمع  ومنها  املدني  املجتمع 

واحلاضنة الفلسطينية لإلتصاالت واملعلوماتية. 
العديد  إطالق  الواعد متكنه من  القطاع  لهذا  ويسّجُل 
خاصة  املتابعة  تستحق  التي  الواعدة  املشروعات  من 
وحوسبة  العامة  املؤسسة  وأمتتة  التعليم  مجاالت  في 
اخلدمات احلكومية وتشجيع اإلنخراط األوسع للشباب 
القطاع برمته  والشابات في عملية نهضة واستنهاض 
املشروعات  لهذه  ناجعة  متابعة  أن  على  التأكيد  مع 
ُتكلال بالنجاح في  النهضة اإللكترونية لن  ودعم هذه 
الالزم  والرقابي  القانوني  اإلطار  استكمال  عدم  حال 
ملواكبة التغيير التقني املتسارع وضبط القطاع بصورة 
اإلسرائيلية  التعديات  وقف  ذلك  في  مبا  حقيقية 

واستئناف املفاوضات التقنية مع إسرائيل.  

ابراهيم برهم – مدير عام شركة صفد
خطوة في اإلجتاه الصحيح

  واجه قطاع تكنولوجيا املعلومات مثله مثل القطاعات 
اإلقتصادية األخرى العديد من املشكالت الناجمة عن 
الوضع السياسي واإلقتصادي العام خاصة بعد األحداث 
وتيرة  على  سلبيا  أثر  مما  غزة  قطاع  في  األخيرة 
مؤخرا  الوزارة  بتوّجه  يتعلق  فيما  أما  القطاع.  منو 
خدمة  لتقدمي  الشركات  من  عدد  تأهيل  بخصوص 
الصحيح.  العريض فذلك خطوة في اإلجتاه  اإلنترنت 
لسياسة  واضحة  على محددات  اإلتفاق  يتم  أن  ونأمل 
التأهيل وما يتبعها من تراخيص بحيث تكون متاحة 
التي  الشركات  قبل  من  إتباعها  يتم  حتى  للجميع 
بهدف  القطاع  هذا  في  اإلستثمار  مجال  في  تتنافس 

الوصول إلى أفضل اخلدمات.
يجب  اإلتصاالت  بإجتاه حترير سوق  أي خطوات  إن    
أن تعتمد على عدة معطيات ولعل أهمها وضوح البعد 
البعد  على  تأثيرها  ومدى  لها  والرقابي  القانوني 
اإلقتصادي الوطني بشكل عام. فمثال يجب ربط هذه 
ضبط  يتم  بحيث  وعاملية  محلية  بشراكة  اخلطوات 
إلى  مباشرة  تكون  لكي  العاملية  اإلتصاالت  ربط  طرق 
مجال  في  الوطنية  الشركات  على  واإلعتماد  فلسطني 
توريد اخلدمات الالزمة للشركات املعنية وأي تراخيص 
أي  الشروط بحيث يتم ضبط  أن تكون واضحة  يجب 
مخالفة لها. ومن الضروري العمل على ضبط مقدمي 

اخلدمات غير املرخص لهم أيضا.

راسم فايز مشتهى - مدير عام شركة التقنيات احلديثة
التأهيل يجب أن يكون شامال

ما  هي  اإلتصاالت  سوق  تشهدها  التي  اخلطوات  هذه 
إليه طوال سنوات طويلة بهدف تقدمي خدمة  سعينا 

تنافسية تطويرية تعود باملنفعة على املستهلك. 
وإذا كانت هذه اخلطوة قد جاءت متأخرة نسبيا، إال أنها 
العامة  السياسات  ينقصها وضوح  ولكن  خطوة جيدة، 
التأهيل  أن  املجال، كما  الشركات في هذا  التي ستحكم 
الوطن  ومدن  مناطق  كافة  يغطي  أن  يجب  للشركات 

)الضفة الغربية وقطاع غزة(، مبعنى أن يكون
السيما  غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  من  لكل  شامال 
وأن هناك عدة شركات متتلك القدرة واخلبرة املهنية 

لتقدمي مثل هذه اخلدمات.  
غزة  في  الشركات  فإن  الشخصية،  نظري  وجهة  ومن 
أمامها بدائل وخيارات كافية ما لم تتحسن  لن يكون 

الصورة في غزة والضفة الغربية  بشكل متواز.
جميع  دعوة  تتم  أن  يجب  الفجوة  هذه  ولتدارك 
غرار  على  التأهيل  طلبات  لتقدمي  غزة  في  الشركات 
ُتناقش  وأن  الغربية،  الضفة  شركات  من  ُيطلب  ما 
جميع األمور ذات الصلة بني الشركات عن طريق احتاد 
شركات أنظمة املعلومات )بيتا( والوزارة بهدف الوصول 
إلى حلول جوهرية شريطة أن ننظر للمصلحة العليا 

بشكل أساسي

د.نصر عبد الكرمي-خبير إقتصادي
التطور محدود ما لم يحصل التغير املطلوب

بصفة عامة، يعتبر قطاع تكنولوجيا املعلومات قطاعا 
حيويا مثل القطاع املالي اللوجستي فهو يرتبط بشكل 
كبير بالقطاعات اإلقتصادية اإلنتاجية األخرى، وبناء 
على ذلك ال ميكن أن نتوقع ازدهار  قطاع تكنولوجيا 
هيكليا  شهد منوا وحتوال  إذا  إال  الفلسطيني  املعلومات 
ثمة  يكن  لم  وما  األخرى.  اإلنتاجية  القطاعات  في 
ال  اإلنتاجية  القطاعات  هيكل  في  حقيقي  تغير 
والتحويلية  والزراعية  الصناعية  القطاعات  في  سيما 
واخلدماتية فسوف يبقى التقدم في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات محدودا.
هذا القطاع على املستوى العاملي بدأ يشهد حتوال  كبيرا 
العوملة  أخذت  حيث  التسعينيات  بداية  مع  ونوعيا 
تبسط نفوذها على مجريات األحداث الدولية. ومن هنا 
حدث انفجار كبير فيما يتعلق بنقل املعلومة.، فالكل 
على  سواء  القرار  وصناع  املستثمرون  ضمنهم  ومن 
صعيد القطاع اخلاص او العام اصبحوا في أمس احلاجة 
للمعلومة لكي يبنوا قراراتهم عليها. كما أن أسواق املال 

العاملية أصبحت تتأثر بسرعة تناقل املعلومات.
مجال  في  الكبرى  الشركات  ولدت  ذلك  على  وبناء   
أنظمة املعلومات التي تقدر قيمتها مبليارات الدوالرات. 
وهذه املبالغ لم تأت من اإلستثمار في  قطاع العقارات 
مثال،  وال من اإلجتار  بسلع عينية وإمنا من برمجيات 

ونظم معلوماتية تقوم بتصنيعها.
األساسية  القطاعات  أن  القول  ميكن  سريعة  وبنظرة 
في االقتصاد ال تشهد اي نوع من التقدم في فلسطني، 
فال يوجد لدينا، على  سبيل املثال،  صناعات متقدمة 
قوية،  خدماتية  قطاعات  وال  انتاجية  زراعة  وال 
في  التطورات  تستوعب  ال  تقليدية  القطاعات  وكافة 
هذا  تطور  فإن  ولذلك  املعلومات،  تكنولوجيا  قطاع 
لم يحصل  القطاع في فلسطني سيبقى محدودا طاملا 
وال  االخرى.  اإلنتاجية  القطاعات  في  املطلوب  التغير 
بد من اإلشارة هنا إلى ان قطاع تكنولوجيا املعلومات 
حقيقية  تطوير  بعملية  مير  ال  نفسه  الفلسطيني 
فهو ال ينتج برمجيات ميكن تسويقها إقليميا ودوليا، 
امللكية  فاعلة حتفظ حقوق  قوانني  أنه ال توجد  كما 
لم  ما  واعدا  القطاع سيبقى  هذا  فإن  ولذلك  الفكرية 

يتم حتريره من القيود التي تعيق حركته.
السوق  حترير  إن  القول  أستطيع   ، آخر  صعيد  على 
خطوة طال انتظارها، وجاءت متأخرة من قبل السلطة 
موافقة  تنتظر  زالت  ما  فإنها  ذلك  ورغم  الوطنية. 
اإلسرائيلي لتطبيقها من خالل احلصول على  اجلانب 

الترددات وغيرها من األمور الفنية.
على  جمة  بفوائد  سيعود  السوق  حترير  ان  شك  وال 
املستهلك  وعدو  التطوير  عدو  اإلحتكار  ألن  اجلميع 
ويتسبب في عدم كفاءة التشغيل وعدم جودة اخلدمة. 
للمنافسة  حقيقية  فرصة  فسيوفر  السوق  أما حترير 
وخدمات أفضل بأسعار أقل من خالل تعدد اخليارات 

إضافة الى حتفيز قدرات املجتمع على الرفاهية.
ويجب التنويه إلى أن الدور احلكومي في قطاع اإلتصاالت 
يجب أن يكون رقابيا ومنظما ال أكثر وال أقل، فال يجوز 
أن متلك احلكومة أو حتتكر، فمنذ 12 عاما والسياسة 
احلكومية الفلسطينية تعاني من اإلرباك حيث تغازل 
كثير  في  دوره  على  وتؤكد  اخلاص  القطاع  السلطة 
مبنافسته  تقوم  نفسه  الوقت  في  ولكن  الوثائق،  من 

على الفرص في هذا املضمار. فعندما تخلت احلكومة 
أذرع  لصالح  اخلطوة  هذه  جاءت  اإلمتيازات  هذه  عن 
استثمارية تابعة  للسلطة. ال يجوز أن تتخلى احلكومة 
عن احتكاراتها لصالح قطاع خاص يحتكر وقد يكون 
أكثر قسوة مع املواطنني، فاإلحتكارات العامة يجب أال 
زلنا  ما  فلسطني  وفي  خاصة.  احتكارات  محلها  حتل 

نعاني من غياب الشفافية.
في  اإلحتكار  تفكيك  على  احلكومة  تعمل  أن  يجب 
تقف  وأن  األداء  تصويب  على  والعمل  اخلاص  القطاع 
هم  ال  الذي  املال  رأس  أمام  اجلامحة  الرغبة  في وجه 
الفقيرة  الفئات  حساب  على  السريع  الكسب  سوى  له 

واملهمشة.

حمزة النجار – مديرعام شركة إديسكو
انطالقة جديدة

أنظمة  شركات  احتاد  خالل  من  كشركات  سعينا  لقد 
لتحرير  سنوات  منذ  »بيتا«  الفلسطيني  املعلومات 
القطاع من هيمنة اإلحتكار الضار مبصلحة السوق. ومن 
املتوقع أن تفتح خطوات حترير السوق الباب واسعًا أمام 
من  ما  وعادلة،  شريفة  منافسة  في  للدخول  الشركات 
شأنه أن يؤثر ايجابيًا على األسعار واخلدمات وبالتالي 

سيكون املستخدم للخدمة هو املستفيد األكبر.
املقدمة  التكنولوجيا  على  اخلطوات  هذه  ستؤثر  كما 
الشركات  ومستويات  مستوياتها  سترتفع  حيث  نفسها 

التي تقدمها.
خدمات  ستقدم  التي  للشركات  التراخيص  منح  إن 
النطاق العريض )Broad Band( واإلنترنت واالتصال 
ونحن  أمر جيد،   )VOIP( اإلنترنت  بروتوكول  عبر 
واملنافسة  السوق  وحترير  القطاع  تنظيم  مسألة  مع 
الشركات  مصلحة  في  النهاية  في  تصب  ألنها  العادلة 

واملواطن معا.
قد  املعلومات  وتكنولوجيا  اإلتصاالت  وزارة  أن  صحيح 
تأخرت في تشكيل هيئة تنظيم قطاع اإلتصاالت، ولكن 
نعتبر ما مت حتى اآلن من خطوات أمر في غاية األهمية 
القطاع.  تاريخ  في  جديدة  وانطالقة  انعطافة  وميثل 
ال  أخرى حتى  اخلطوة خطوات  هذه  يعقب  أن  ونأمل 
العالم  الذي يقطع فيه  الوقت  نبقى نراوح مكاننا في 

أشواطا بعيدة في مجال اإلتصاالت والتكنولوجيا.

»رقميات فلسطينية« ترصد ردود الفعل إزاء منو قطاع اإلتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات الفلسطيني
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البيرة-
في إطار سعيهما احلثيث للخروج بتنظيم متميز 
ملعرض فلسطني لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت  
نظم احتاد شركات أنظمة  املعلومات الفلسطيني 
الفلسطيني  التجارة  مركز  مع  بالتعاون  »بيتا« 
إلى  تهدف  املاضي  األسبوع  فعاليات خالل  سلسلة 
الناحية  من  خاصة  احلروف  على  النقاط  وضع 
التنظيمية إلطالع اجلمهور على آخر املستجدات 

فيما يتعلق باملعرض.

اإلعالن عن إطالق فعاليات إكسبوتك2007
إدارة احتاد  أعلن عالء عالء الدين رئيس مجلس 
شركات أنظمة املعلومات الفلسطيني »بيتا« ونافذ 
التجارة  مركز  إدارة  مجلس  رئيس  احلرباوي 
اجلابر  املالك  عبد  ود.  »بالتريد«  الفلسطيني 
الرئيس التنفيذي ملجموعة اإلتصاالت الفلسطينية 
عن إنتهاء اإلستعدادات النطالق معرض إكسبوتك 
البيرة  2007 وذلك في مؤمتر صحفي عقد في 

يوم األربعاء املاضي.
وأكد عالء الدين في كلمة له على أهمية معرض 
إكسبوتك الذي أصبح تقليدا سنويا يتم اإلحتفال 
من خالله بإجنازات شركات تكنولوجيا املعلومات 
»بيتا«  أن  على  وشدد   . الفلسطينية  واإلتصاالت 
املؤمتر  لتنظيم  كبيرا  جهدا  بذلتا  »وبالتريد« 
هذا العام إنطالقا من حرصهما على دعم القطاع 
اخلاص ولم شمل الوطن الواحد في الضفة وغزة.

وأشار إلى أن قرابة 50 شركة تشارك في املعرض 
الله وغزة حتت شعار«  العام في جناحْي رام  هذا 

وحدة، تكنولوجيا، وتطور(.
إكسبوتك  مييز  ما  أبرز  أن  الدين  عالء  وأوضح 
البارزة  العاملية  الشركات  من  عددا  أن  العام  هذا 
سوف تشارك فيه مما يضفي على هذه التظاهرة 
هذا  في  العاملني  طواقم  أن  وبني  جديدا.  بعدا 
»بيتا« وبالتريد«،  املعرض، ومن ضمنهم موظفو 
وصلوا الليل بالنهار ليزهو املعرض  في أبهى حلة. 
أكبر عدد  السبل الستقطاب  أجنع  وتعهد بتوفير 
ممكن من الزوار  واملختصني خاصة في املجاالت 
رجال  لقاءات  تسهيل  طريق  عن  اإلقتصادية 

األعمال على هامش املعرض.

»بيتا« و«بالتريد« ينظمان سلسلة فعاليات في إطار استعداداتهما إلكسبوتك 2007
املؤسسة  دور شركة  إلى  النظر  الدين  ولفت عالء 
ومؤسسة  التأمني  وثيقة  راعي  للتأمني  العربية 
املتخصصة  فلسطينية«  »رقميات  GTZلدعمهما 
املعرض.  فعاليات  والكلمة  بالصورة  تواكب  التي 
وأعرب عن أمله بأن يكون إكسبوتك 2007 معرضا 

متميزا وناجحا.
املعرض  أهمية  إلى  كلمته  في  احلرباوي  وأشار   
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  لتنمية 
الشركات  أمام  املجال  وإفساح  فلسطني  في 
آخر  على  لإلطالع  األعمال  ورجال  الفلسطينية 
من  املعرض  وأعتبر   القطاع.  هذا  في  التطورات 
أهم التظاهرات التي تسهم في الترويج للمنتجات 
عليها  اجلمهور  وإطالع  التكنولوجية  الوطنية 
بني  التكنولوجية  الهوة  جسر  في  واملساهمة 
"بالتريد  بأن  احلرباوي  وقال  والعالم.  فلسطني 
"وبيتا" يفكران جديا في إقامة معرض فلسطيني 
مع  التواصل  من  نوع  إلحداث  عربية  دولة  في 
الشركات املختصة مشيرا إلى أن عددًا من الشركات 
املشاركة في معرض إكسبوتك 2007 حصلت على 

وكاالت عاملية مهمة.
وكشف احلرباوي عن مشروع يجري العمل عليه 
مع بلدية رام الله واحتاد الصناعات الفلسطينية 
للتنظيم  مناسبة  تكون  معارض  أرض  إلقامة 
وترقى إلى املستوى املطلوب  منوها إلى أن دراسة 
اجلدوى للمشروع يجري إعدادها. وتوقع أن يجري 
بحيث  املقبل  العام  بحلول  املشروع  هذا  إطالق 
من  وغيره  املقبل  إكسبوتك  معرض  يستوعب 

املعارض ذات املستوى الدولي.
من جهته  أعرب اجلابر عن سعادته بدعم مجموعة 
»إكسبوتك«  معتبرا  إكسبوتك  ملعرض  اإلتصاالت 
الفلسطينية  التقاليد  وأحد  ثابتا  سنويا  حدثا 
الراسخة التي تعبر عن التميز واإلبداع . وقال إن 
املعرض متميز هذا العام كونه ينظم في الضفة 
الغربية وقطاع غزة مؤكدا أن الضفة وغزة وحدة 
واحدة وال ميكن فصل أحدهما عن اآلخر مشيرا 
إلى أن شركات تكنولوجيا املعلومات في فلسطني 

شكلت جسرا للربط بني جناحي الوطن.
تاريخية  ُيقام في ظل ظروف  املعرض  بأن  وقال 
في قطاع تكنولوجيا املعلومات ونحن على أبواب 

القوانني  خالل  من  القطاع  لهذا  شامل  حترير 
واخلبرات اجلديدة والطواقم والشركات التي تعمل 
الهاتف  مجال  في  منافسة  سنرى  وأضاف«   . فيه 
رافدا  تعتبر  التي  املجاالت  من  وغيره  اخلليوي 
رئيسيا ومهما يصب في خدمة مصلحة الشركات 

العاملة واملشتركني واالقتصاد الوطني.

ورشة عمل حول إدارة املشاركة في
 املعارض التجارية

وكان احتاد شركات أنظمة  املعلومات الفلسطيني 
»بيتا« نظم يوم اإلثنني املاضي في البيرة وغزة 
املعارض  في  املشاركة  إدارة  حول  عمل  ورشة 
التجارة  مركز  مع  بالتعاون  وذلك  التجارية 

الفلسطيني »بالتريد«.
وتأتي هذه الورشة التي حاضر فيها سامي خوري 
 Alternative Business“لشركة العام  املدير 

 ”Solusions
»بيتا«  تبذلها  التي  احلثيثة  اجلهود  إطار  في   
ملعرض  متميز  بتظيم  للخروج  وبالتريد« 
الفلسطيني  واإلتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

»إكسبوتك 2007« .
ممثلي  من  كبير  عدد  الورشة  حضر  وقد 
 2007 إكسبوتك  معرض  في  املشاركة  الشركات 
ومت التواصل بني غزة والضفة عبر نظام الربط 

املباشر«الفيديو كونفرنس«
وقال إيهاب اجلعبري املدير التنفيذي ل«بيتا » : 
اعتدنا خالل السنوات املاضية على تنظيم ورش 
عمل مماثلة قبل تنظيم معرض إكسبوتك بهدف 
والشركات  املنظمة  اجلهة  بني  التواصل  حتقيق 
استفسارات  على  اإلجابة  خالل  من  العارضة 
املشاركني وتبديد إي مخاوف لديهم من املشاركة 
في  األولى  للمرة  تشارك  التي  الشركات  خاصة 

املعرض.
إلى  كذلك  تهدف  الورشة  أن  إلى  اجلعبري  وأشار 
تضافر اجلهود لتحقيق الغايات التسويقية املرجوة 
بعض  على  الشركات  ممثلو  .وعلق  املشاركة  من 
النواحي التنظيمية السلبية التي شهدها  معرض 
إكسبوتك خالل األعوام املاضية داعني إلى تالفيها 
األطفال  بدخول  السماح  مثل  احلالي  العام  خالل 
ملرافق املعرض متى شاءوا األمر الذي يتسبب في 
الشركات  التشويش على فعاليات املعرض وإشغال 

عن القيام باجلهد التسويقي.
األطفال  زيارة  ليست ضد  »بيتا«  ان  اجلعبري  ورد 
منظمة  جماعات  ضمن  ولكن  املعرض،  لفعاليات 

وبهدف التعلم وليس التخريب واعدا ببذل اجلهود 
حازمة  إجراءات  التخاذ  األمن  رجال  مع  للتعاون 

تكفل توفير أجواء مناسبة للعارضني.
املعارف  على  محاضرته  في  ركز  خوري  وكان 
املشاركة  إدارة  مهارات  حتسني  أجل  من  املطلوبة 
في املعارض التجارية وطالب كل شركة على حده 
بوضع أهداف خاصة لها من املشاركة في أي معرض 
ومن ثم اتخاذ خطوات تنسجم واألهداف املدرجة 
أمامهامشيرا إلى أن األهداف عادة ما تنحصر في 
زيادة احلصة التسويقية للشركة من خالل زيادة 
ودراسة  املستهلكني  مع  العالقة  ومتتني  املبيعات 

السوق واملنافسني وتعزيز العالقات اإلعالمية.
املعارض  تستغل  ما  غالبا  الشركات  أن  وبني 
قاعدة  وبناء  احملتملني  الزبائن  مع  »للتشبيك« 
عناوين مباشرة وبدرجة أقل تقوم بالبيع املباشر 

خالل فعاليات املعرض.
ب  الشركات  قيام  ضرورة  إلى  خوري  وتطرق 
إقامة عالقات  الزبائن عن طريق  »التشبيك« مع 
معهم وتثقيفهم وجمع شهادات منهم وإعادة فتح 
أن  خوري  وقال  السابقني.  الزبائن  مع  القنوات 
الشركة غالبا ما تقوم بدراسة السوق عن طريق 
ووعي  إدراك  وفحص  جديدة  منتجات  جتربة 
التسويقية  احلمالت  مكونات  ودراسة  السوق 

ووضع املنافسني.
وقال أن ثمة أهمية لقيام الشركات املشاركة بتوطيد 
وتفعيل  املؤثرين  اإلعالم  رجال  مع  العالقات 
التجهيز  خالل  من  للشركة  اإلعالمية  التغطية 
املسبق للبيان الصحفي وتخصيص شخص مناسب 
جتهيز  إلى  باإلضافة  الصحفية  املقابالت  إلجراء 
إلجراء  مالئما  ليكون  بالشركة  اخلاص  اجلناح 

املقابالت اإلعالمية خاصة التلفزيونية منها.
ودعا خوري الشركات املشاركة إلى وضع ميزانيات 
ترويجية  بحمالت  للقيام  وإمكانياتها  تتناسب 
ودعائية للشركة خالل املعرض وقبله . وقال: »كل 
اإلعالنية  الوسائل  بدقة  تختار  أن  يجب  شركة  

التي تتناسب مع خدماتها وإمكاناتها«.
بوضع  ذلك  قبل  الشركة  قيام  ضرورة  أكد  كما 
اجلناح  وتركيب  ببناء  تتعلق  محددة  ميزانية 
أهمية اختيار  إلى  املعرض منوها  بها في  اخلاص 
. وأكد على  مكان ومساحة اجلناح بدقة وعناية 
اجلناح من خالل  في  العمل  فريق  أهمية جتهيز 
بينهم  املهام  وتوزيع  فيه  املوظفني  عدد  حتديد 
العوامل الداخلية  . كما دعا الشركات إلى حتديد 
بدقة قبل انطالق فعاليات املعرض مثل التكاليف 
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غزة-البيرة-"رقميات فلسطينية" 
ألول مرة منذ انطالق فعاليات معرض فلسطني 
تشارك  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
شركات قطاع غزة في الدورة احلالية من خالل 
جناح خاص بها اقيم على أرض غزة. وتكتسب 
هذه املشاركة أهمية كبرى كونها تضم شركات 
تعاني من ظروف  والتي  للوطن  األخرى  الرئة 
والصراعات  اإلحتالل  اعتداءات  جراء  قاهرة 

خلفت  التي  الداخلية 
لكافة  سوية  غير  بيئة 
القطاعات اإلقتصادية في 

القطاع.
اجلعبري  إيهاب  ويشير 
الحتاد  التنفيذي  املدير 
شركات أنظمة تكنولوجيا 
أن  الى  »بيتا«  املعلومات 
15 شركة في قطاع غزة 
كافة  تذليل  على  عملت 
العراقيل، وقررت املشاركة 
في معرض إكسبوتك من 
في  خاص  جناح  خالل 
الثقافي  الشوا  قاعة رشاد 

بغزة.

رسالة واضحة
ويقول اجلعبري "تكتسب مشاركة شركات 
غزة في املعرض أهمية كبرى كونها املرة 
التي يخصص فيها جناح لشركات  األولى 
القطاع على أرض غزة". ونّوه قائال إلى أن 
»بيتا« فعل ما بوسعه بالتعاون مع شركات 
القطاع املشاركة على تذليل كافة العقبات 

للخروج مبشاركة فاعلة ومثمرة.
أن  غزة  لشركات  سبق  أنه  إلى  اجلعبري  وأشار 
شاركت في معرض إكسبوتك عام 2005 ، ولكن 
في املعرض الرئيسي بالبيرة وليس من خالل 
جناح خاص في غزة، واعتبر أن عدد الشركات 
املشاركة من قطاع غزة جيدا بالنظر لألوضاع 

الصعبة هناك .

اإلحتالل  اعتداءات  أن  اجلعبري  وأضاف 
املتواصلة على القطاع قد حالت خالل األعوام 
غزة  أرض  على  املعرض  تنظيم  دون  املاضية 
العقبات  تذليل  في  ساعد  »بيتا«  أن  وأكدا 

ومتكني شركات القطاع من املشاركة.

 وأشار اجلعبري إلى أهمية تنظيم املعرض في 
قطاع غزة لتحقيق التواصل بني شقي الوطن 
قائال أن هذه املشاركة متّثل رسالة واضحة إلى 
أيضا   وقال  اخلالفات.  ونبذ  للتوحد  املتقاتلني 
أن تعزز من  للمعرض ميكن  الدورة احلالية  أن 
وزيادة  القطاع  لشركات  املستقبلية  الفرص 

حصتها في السوق احمللية.
وفي هذا اإلطار استطلعت "رقميات" آراء بعض 
الشركات املشاركة في جناح غزة لتسليط الضوء 

على هذه املشاركة واآلمال املرجوة منها.

من خالل جناح خاص أقيم على أرض الوطن

قطاع غزة يشارك ألول مرة في إكسبوتك
فلسطني أكبر من اجلميع

لشركة  التنفيذي  املدير  أكرم سكيك  ويرى محمد 
انطالقة  أن  غزة  في  املعلومات  تكنولوجيا  خبراء 
جناح  مبثابة  كانت   2005 عام  إكسبوتك  معرض 
قطاع  فى  الفلسطينية  اإلجنازات  طريق  فى  باهر 
تكنولوجيا املعلومات واملعارض التكنولوجية، مشيرا 
إلى أن  حوالى 16 شركة فلسطينية متخصصة فى 

العام،  املعلومات شاركت في ذلك  مجال تكنولوجيا 
املعرض  زار  واسعا حيث  اجلماهيرى  اإلقبال  وكان 

فى اليومني األولني اكثر من 12 ألف زائر.
املعلومات  تكنولوجيا  اهتمام مبجال  »هناك  وقال 
قطاع  شركات  مشاركة  أن  ونعتقد  فلسطني  فى 
طيب  أثر  لها  سيكون   2007 إكسبوتك  فى  غزة 
 2005 على غرار ما جرى في معرض إكسبوتك 
ورمبا أقل قليال، ففي ذلك العام مت تنظيم املعرض 
في مدينة البيرة وكان الوضع األمنى واإلقتصادى 
فى الضفة الغربية أفضل مما كان عليه في قطاع 
أن  كما  هناك.  الداخلية  الصراعات  بسبب  غزة 
احلصار اإلقتصادي لقطاع غزة أودى بالعديد من 
الشركات العاملة في القطاع اخلاص، لذلك قّل عدد 
الشركات املشاركة هذا العام مقارنة مع عام  2005 
. وال ندري كيف سيكون اإلقبال اجلماهيري بسبب 
سوء أوضاع املواطنني وإغالق أكثر من 60 % من 
املعلومات  بتكنولوجيا  املهتمة  اخلاصة  الشركات 

فى قطاع غزة« .
اإلعالمية  احلملة  في  كبير  »أملنا  يقول  واضاف 
احلدث  هذا  على  الضوء  لتسليط  املكثفة  الشاملة 
نبعث  أن  نريد  نحن  احلصار.  من  بالرغم 
القطاع اخلاص عموما وقطاع  أن  برسالة مفادها 
على  وقادران  موجودان   خصوصا  التكنولوجيا 

مواكبة التطور بالرغم من كل املعوقات«.

ومحفزات  ومسؤوليات  باملوظفني  املتعلقة 
املوظفني ولباسهم وعالوات السفر وتدريب فريق 
العمل على كيفية التصرف في املعرض  وحتديد 
والصيانة  والضيافة  والتقدمي   اإلستقبال  كيفية 

والتنظيف ومتابعة العمل بعد انتهاء املعرض.
على  بالتركيز  املشاركة  الشركات  خوري  وطالب 
إدارة اجلناح من خالل إدراك املوظفني لواجباتهم 
أدبية  بلياقة  الزوار  واستقبال  املشاركة  وأهداف 
إضافة  ضيافتهم  وحسن  معهم  احلديث  ومبادرة 
على  أكد  و  واألمن.  النظافة  على  التركيز  إلى 
أهمية أن يحتوي جناح الشركة على سجل الزوار 
من أجل املتابعة الفعالة فيما بعد واحلصول على 
الشركة  تساعد  اجلناح  على  موضوعية  تعليقات 

مستقبال.
بعد  تقارير  كتابة  إلى  الشركات  خوري  ودعا 
املشاركة  انسجام  مدى  تتضمن  املشاركة  انتهاء 
مواطن  وحتديد  املرجوة  والغايات  األهداف  مع 
وقال  منها.  لإلستفادة  القوة  وعناصر  الضعف 
بعض املشاركني أن الوقت احملدد لفعاليات املعرض 
خطة  في  مطلوب  هو  ما  بكل  بالقيام  يسمح  ال 
الوقت  بقوله«  ذلك  على  خوري  ورد   . العمل 
املعرض ومطلوب من  فعاليات  عامل مهم خالل 
الفعاليات  مختلف  على  بعناية  توزيعه  الشركات 
اخلطط  ووضخ  واملهام  األدوار  توزيع  خالل  من 

قبل بدء الفعاليات«.

وطالب ناهض عبد الواحد من الفريق املعلوماتي،  
غزة  شركات  بني  للتواصل  مناسبة  آلية  بوضع 
أحد  وتساءل  املعرض.  فعاليات  خالل  والضفة 
التي  املناسبة  اإلعالنية  الوسيلة  حول  املشاركني 
وسائل  تزاحم  ظل  في  الشركة  تختارها  أن  يجب 
اإلعالم . وأجاب اجلعبري على ذلك بقوله:« الوسيلة 
داعيا  األفضل لإلعالن«  املتخصصة هي  اإلعالمية 
»رقميات  اختيار  إلى  الشركات  املضمار  هذا  في 
الصحيفة  باعتبارها  فيها  »لإلعالن  فلسطينية 
املتخصصة في هذا املجال والناطقة الرسمية باسم 

فعاليات معرض إكسبوتك.

business to Business برنامج
إميانا  بأهمية استهداف القطاع اإلقتصادي ورجال 
األعمال وحفزهم ليكونوا الزائرين األساسيني في 
إلى  املعرض، سعت«بيتا« بالتعاون مع »بالتريد«  
على    Business to Bisiness برنامج  وضع 
جدول أعمال املعرض مما يتيح أمام رجال األعمال 
فرصة لعقد لقاءات وصفقات جتارية واإلطالع على 

آخر ما توصل إليه قطاع تكنولوجيا املعلومات.
عقد  العام  هذا  املنظمون  قرر  اجلعبري:  ويقول 
العارضون  خاللها  سيقوم  اللقاءات  من  سلسلة 
القطاع  تهم  منتجات  عن  موجز  عرض  بتقدمي 

املستهدف.
معني  قطاع  بدعوة  املنظمون  »سيقوم  وأضاف: 
مثل قطاع البنوك وقطاع املنظمات غير األهلية 
ثم  ومن  املعنية  للشركات  لإلستماع  لقاء  حلضور 

القيام بجولة داخل أروقة املعرض«.
اللقاءات  هذه  جناح  حال  في  أنه  اجلعبري  وأكد 
إلى  فإنه سُيصار   2007 إكسبوتك  خالل معرض 
Business to Business كأحد  تبني برنامج 
فعاليات معرض إكسبوتك خالل السنوات القادمة، 

ومن ثم العمل على تطوير الفكرة.
التي يوضع فيها برنامح  األولى  املرة  أنها  ويذكر 
business to business كأحد فعاليات املعرض 

الرئيسية .

واختتم بقوله »املسؤولية الوطنية واألخالقية 
حتتم علينا أن نرفع أصواتنا عاليا للمتقاتلني 

ونقول لهم بأن فلسطني أكبر من اجلميع«.

جتسيد للوحدة
العام  املدير  مشتهى  فايز  راسم  قال  جهته،  من 
معرض  أن   "MTC" احلديثة  التقنيات  لشركة 
إكسبوتك ُينّظم هذا العام حتت شعار : )تكنولوجيا 
- تطور - وحدة(، ونأمل من خالل هذه املشاركة 
أن جنسد الوحدة واقعا على األرض بني  الضفة 
إيصال  من  بد  "ال  وقال:  غزة.  وقطاع  الغربية 
للجميع  تصل  بحيث  املعرض  من خالل  رسالتنا 
سياسيني أو مواطنني ليس في فلسطني فحسب، 
أن  ومفادها  كله،  والعالم  العربي  الوطن  في  بل 
وهي  الفلسطينيني  لكل  واحد  وطن  فلسطني 
يحمل  أن   "يجب  وأضاف:  جميعا".  منا  أكبر 
احملتلني  لإلسرائيليني  قوية  رسالة  املعرض 
حي  الفلسطيني  الشعب  بأن  خاللها  من  يبلغهم 
وحر وال ميكن تركيعه 
حق،  صاحب  ألنه 
اإلحتالل أن  وعلى 
يتعلم  لعله  يفكر، 
والقتل  بأن احلصار 
والتشريد  والتجريف 
القهر  أشكال  وكل 
جتدي  لن  والتعذيب 
الشعب  هذا  مع  نفعا 

العظيم".
مشتهى  واعتبر 
املشاركة  حجم  أن 
لشركات  الواسعة 
طبيعية  نتيجة  غزة 
للشعور باملسؤولية الوطنية واألخالقية ألصحاب 
العاملني  املعلومات وجميع  شركات تكنولوجيا 
فيها ومن يسعون إلظهار وحدة األرض والشعب 
تكنولوجيا  فقطاع  املعرض،  هذا  خالل  من 
املعلومات ال يعترف باحلواجز وال باحلدود وهو 
التظاهرة التكنولوجية.  إقامة هذه  مصر على 
املعرض  هذا  رسالة  تصل  أن  "نتمنى  وقال 

ويتحقق الهدف منها".

أسباب مشجعة
التسويق  الكرد مدير  أحمد  وقال  املهندس 
واملشاريع  للنظم  الطارق  شركة  في  واملبيعات 
أمر  العام  هذا  ان  مشاركة شركات قطاع غزة 
وأكثر مما  ورائع  املشاركني مشجع  فعدد  مهم، 
إلى  يعود  ذلك  أن  »اعتقد  وقال  متوقع.  هو 
غزة،  في  مقام  املعرض  أن  ابرزها  اسباب  عدة 
ألنه  املشاركة  على  الشركات  ذلك  شجع  وقد 
يوفر عليها الكثير من املشقات التي بذلتها في 
املشاركة السابقة عام 2005 بسبب عناء السفر 
أيام. ومن   3 وتكاليف اإلقامة  في الضفة ملدة 
األسباب املشجعة أيضا الدعاية اجليدة من قبل 
اجلهات املنفذة للمعرض وتسويق فكرة املعرض 
أهمية  ادركوا  الذين  الشركات  أصحاب  لدى 

املشاركة  في معرض بحجم إكسبوتك.   

اكسبوتك
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األمان  و  السالمة  مركز   – الكهربائية  للهندسة  سنقرط  شركة  تعتبر 
– منذ عام 1987 من أولى الشركات الرائدة في مجال السالمة و األمان 
أولى  من  تعتبر  كما   ،)  Low Voltage  ( املنخفض  الضغط  أنظمة  و 
الشركات املعتمدة لدى الدفاع املدني الفلسطيني و احلاصلة على مقياس 

اجلودة ) تيكن ( .
  PIMA وهي الوكيل الوحيد لعدة شركات في هذا املجال و أهمها شركة
ألنظمة اإلنذار ضد السرقة، و Hochiki ألنظمة اإلنذار ضد احلريق و 
أخرى  شركات  لعدة  املعتمد  املوزع  هي  و  األوتوماتيكي.  اإلطفاء  أنظمة 
و  املراقبة  ألنظمة   CNB شركة  و  الكمبيوتر  ألظمة    Gobitel أهمها 
التسجيل، و شركة Telefire ألجهزة اإلنذار ضد احلريق . وتقدم شركة 
سنقرط خدماتها على أيدي مهندسني وفنيني من ذوي اخلبرة الفنية 

العالية في املجاالت التالية :

* أنظمة اإلنذار ضد السرقة                              
أنظمة اإلنذار ضد احلريق و اإلطفاء األوتوماتيكي 

انظمة التحكم بالدخول- ساعات مراقبة الدوام و انظمة الرواتب .
انظمة الصوتيات و السمعيات-  انظمة السالمة و األمان 

طفايات احلريق- انظمة الكمبيوتر و الشبكات .

عقود الصيانة  
تعمل الشركة على توريد و تركيب 
كفالة  إعطاء  مع  لزبائنها  األجهزة 
من  وحرصا  األجهزة.  تلك  على 
الشركة على تقدمي خدماتها حتى 
فإنها  الكفالة،  انتهاء مدة هذه  بعد 
عقود  توقع  زبائنها  رغبة  حسب 
صيانة سنوية  لتلك األجهزة حسب 

الشروط املناسبة لكال الطرفني .
زبائن الشركة :

-كبرى الوزارات و البنوك  و املؤسسات و الشركات و املصانع و الفنادق  .

شركة  هي  املالية  لألوراق  الوساطة  شركة 
استثمارية حاصلة على عضوية سوق فلسطني 
لألوراق املالية برأسمال يبلغ 3،560،000 دوالر 
الشركة  وتباشر  فلسطني  لبنك  تابعة  وهي 
عملها من خالل املقر الرئيسي في مدينة غزة 

والفرع الرئيسي في مدينة رام الله.
املالية  اخلدمات  أفضل  بتوفير  الشركة  تقوم 
ملختلف املستثمرين من خالل مواكبتها ألفضل 
مميز.  بشري  كادر  في  واستثمارها  التقنيات 
فلسطني  سوق  لدى  كوسيط  الشركة  تعمل 
لألوراق املالية  حيث  تقوم ببيع و شراء األوراق 
وتتميز  الفلسطيني  السوق  في  املدرجة  املالية 
مالية  تقدمه من خدمات  الوساطة مبا  شركة 
و استثمارية والتي بدورها تدعم منو االقتصاد 
الفلسطيني وتعزز مركز سوق فلسطني لألوراق 

املالية محليا و إقليميا.
  2007 اكبسوتك  معرض  في  املشاركة  تأتي 
مع انطالق خدمة التداول عبر االنترنت مما 
الوساطة  لشركة  بالنسبة  فرصة مميزة  ميثل 
الشركة  تعتبر  حيث  اخلدمة  لهذه  للترويج 
اخلدمة  هذه  تطلق  التي  الشركات  أوائل  من 
التي تتيح للمستثمر التداول املباشر و تنفيذ 
الصفقات مباشرًة دون الرجوع للوسيط ، و من 
فرصة  اكسبوتك  معرض  يعتبر  أخر  جانب 
و  االقليميه  و  احمللية  السوق  على  لالنفتاح 
الدوليه و لقاء الزبائن مباشرًة لتعريفهم على 
الشركة وما تقدمه من خدمات مميزة تساعد 
و   . االستثمارية  قراراته  اتخاذ  في  املستثمر 
املشاركة األولى من نوعها للشركة  تعتبر هذه 
بأن  الشركة  إدارة  وتأمل  محلية  معارض  في 
حتقق أهدافها من خالل نشر الوعي االستثماري 
و توسيع قاعدة املستثمرين  في سوق فلسطني 
التى  للخدمات   بالنسبه  اما  املاليه،  لالوراق 
االنترنت  عبر  التداول  وهي  الشركة  تقدمها 
كافة  تقدمي  و  املالية  االوراق  وشراء  بيع  و 
املعلومات التى من شأنها تساعد املستثمر على 

اتخاذ قراره ،إدارة احملافظ االستثمارية  .
شركة  تقدمها  التي  اخلدمات  تشمل  و  كما   
الوساطة لألوراق املالية في السوق الفلسطيني 
بتوفير  وتتميز  احلديثة  التقنيات  جميع 
من  التي  والراحة  االتصال  وسائل  جميع 
وتواصل  اتصال  على  املستثمر  تبقى  أن  شانها 
ومبا  الفلسطيني  السوق  حركة  مع  مستمرين 

يضمن تلبية رغبات املستثمرين .
احلاسوبية  البرامج  توفير  من  متكنا  كما 
االنترنت  شبكة  على  املرئية  والوسائل 
خدمة  قسم  مع  املباشر  واالتصال   ،
للتميز  جاهدة  الشركة  .وتسعى  املستثمرين 
مبتابعة عمالئها وتزويدهم باملعلومات الالزمة 

بشكل دوري من داخل الشركة وخارجها .

سنقرط  للهندسة  الكهربائيةشركة الوساطة لألوراق املالية
موزع معتمد

- القنصليات و السفارات و املمثليات األجنبية و املنظمات الدولية .
- املؤسسات التعليمية و اجلامعات و املعاهد واملدارس العربية و األجنبية  .

عدد املشاركات :
من  الشركة  ترغب  للشركة حيث  نوعها  من  األولى  هي  املشاركة  هذه  تعنبر 
خالل املعرض أن تعرض لزبائنها أحدث األنظمة و األجهزة التي تتعامل معها 

و ان تظهر لهم األنظمة  اجلديدة التي اضافتها الى قائمتها .
      
    

جهاز HUNTER –PRO   اجلديد 
 PIMA انتاج شركة

املتعدد  أهم ما مييز هذا اجلهاز طرق اإلتصال والتحكم عن بعد بهذا اجلهاز 
الوظائف 

) خط التلفون -GSM – GPRS – SMS- TCPIP  ( بحيث ميكن تركيب 
داخل  العام  املنظر  يؤثر على  ال  بوضع سلكي والسلكي)  اجلهاز  هذا  وتشغيل 
عند  للجهاز  جديدة  خصائص  هناك  الوقت  نفس  وفي   ) املكتب  او  املنزل 
استخدامه بالنظام الالسلكي ل 9 مناطق، وميكن توسعة النظام حلد يصل الى 
96 منطقة. وهو من األجهزة القليلة التي تتمتع بهذه امليزة وإمكانية ربط 7 

مخارج وبرمجته. وميكن توسعتها حلد يصل الى  58 مخرجا .

أو  خاصة  شركة   ( أمان  مركزية  مع  ربطه  بإمكانية  كذلك  اجلهاز  يتمتع 
الشرطة ( .

سهولة التركيب و التشغيل .
سهولة البرمجة مع امكانية برمجة االختصارات لسهولة اإلستخدام .

امكانية ربط اجلهاز مع عدة أنواع من لوحات التحكم .
 ) Home Automation ( امكانية استخدام هذا اجلهاز كنظام البيت الذكي

كتشغيل اإلنارة و فتح األبواب عن بعد .

»األنظمة املوثوقة« للكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات
سعي دائم للتطوير

»األنظمة املوثوقة« للكمبيوتر وتكنولوجيا املعلومات  شركة جتارية 
خاصة مركزها مدينة اخلليل، تأسست عام 1999م.

للشركات  البرمجية  احللول  تقدمي  في  الشركة  أهداف  وتتمثل 
واملؤسسات واحملالت التجارية واملصانع. وتسعى  إلى حتقيق أهدافها 
الشركات وفق  التي حتتاجها هذه  للبرمجيات  توفيرها  من خالل 

معايير عالية اجلودة.

اإللكترونية  املواقع  حلول  الوقت  نفس  في  الشركة  تقدم  كما 
وتصميماتها بقدرات فنية عالية اجلودة سواء من حيث التصميم 

او البرمجة.
 

وتسعى الشركة لتطوير أعمالها وأساليبها وصوال إلى أعلى املستويات 
وضم  والفنية  الكوادراإلدارية  كفاءة  وتطوير  اجلوانب  كافة  من 

الكفاءات الشابة الواعدة.

وباالضافة الى ما تقدمة لزبائنها من حلول برمجية وحلول املواقع 
اإللكترونية فإنها توفر كافة مستلزمات احلاسوب وأجهزة الباركود 

والنوفوتية  املالبس  محالت  ألصحاب  توفر  كما  احلرارية،  والطابعات 
بوابات احلماية من السرقة.

وتوفر شركة األنظمة املوثوقة خدمات اإلنترنت املتعلقة بربط البرامج 
اإلدارية املوجودة لديها مع مواقع اإلنترنت اخلاصة بها بحيث تتم عملية 
حتديث بيانات مواقع اإلنترنت )كاملنتجات مثال ( بسهوله. وبتطبيق هذه 
اخلدمة يتم توفير الكثير من اجلهد والوقت على املؤسسات ورفع مستوى 

دقة البيانات وفعاليتها. 

والشركات  واملؤسسات  للجامعات  املوثوقة  األنظمة  شركة  اليوم  وتقدم 
أحدث برامج إدارة املستودعات والُعهد، وهو برنامج مت اعداده وتصميمه 

بأقوى لغات البرمجة.

ان هذا البرنامج يوفر ملستخدميه إمكانية التحكم باملستودعات 
ومحتوياتها، كما يقوم بضبط الُعهد املتعلقة باملوظفني أو األقسام 

وغيرها باإلضافة الى ضبط الكميات الواردة والصادرة.

إن برنامج الُعهد واملستودعات يدعم نظام الباركود من حيث القراءة او 
طباعة امللصقات بطريقة مرنة وسهلة.

منتجات
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برامج Orient  لشركات الوساطة
أنظمة متعددة الوظائف

الشركات  من  املعلومات  ألنظمة  املستقبل  شركة 
وتقدمي  البرمجيات  صناعة  في  املتخصصة 
واإلدارية.  املالية  للمؤسسات  املتكاملة  احللول 
البرامج  مجال  في  1999وتعمل  سنة  تأسست 
اإلدارية واملالية. ومنذ سنة 2000 تقوم الشركة 
التدريب اإلحترافي على أحدث  بتقدمي خدمة 
التقنيات واملنتجات العاملية في مجال تكنولوجيا 
الشركات  من  العديد  مع  بالشراكة  املعلومات 
و   Microsoftو  NCC مؤسسة  مثل  العاملية 
خبرائها،  من  عدد  وبفضل   Pearson VUE.
في  والتدريب  اإلستشارات  أيضًا  الشركة  تقدم 
قواعد  وأنظمة  املعلومات  وأمن  الشبكات  مجال 

البيانات.  
الذي   +Bank نظام  بإنتاج  الشركة  قامت  كما 
  100% يعتبر أول نظام بنكي فلسطيني كامل 

Canon scanfront 220/220p
Network Document Scanner  

ماسح ضوئي عالي القدرات

شركة غطاشة للتكنولوجيا
سياسة ناجحة

إستشارات وخدمات التدريب اإلحترافي
مبني على نظام قواعد بيانات Oracle ومزود 
املعايير  وفق  اإلسالمية  املعامالت  بخصائص 

واملواصفات العاملية.  
املعتمد في  الوكيل  الشركة، وهي  هذا وتعرض 
فلسطني، في املعرض حلوال وخدمات من إنتاج 
شركة Thales-eSecurity  في مجال التشفير 

وأمن املعلومات.  
املعلومات في  املستقبل ألنظمة  وتشارك شركة 
التوالي.  على  الثاني  للعام  إكسبوتك  معرض 
مجموعة  إطالق  عن  املرة  هذه  تعلن  وسوف 
الوساطة  بشركات  خاصة   Orient برامج  
املالية، كما تعلن عن إطالق حملتها الستضافة 
مجانًا  الشركات  و  للمؤسسات  اإلنترنت  مواقع 

خالل فترة العرض في إكسبوتك. 

عن  املعلومات  ألنظمة  املستقبل  شركة  أعلنت 
املالية،  الوساطة  إطالق منتجها اخلاص بشركات 

من  مجموعة  عن  عبارة  وهو 
تغطي  التي  املتكاملة  البرامج 
واإلجراءات  الوظائف  جميع 
وتشمل  الوساطة.  لشركات  املالية 
للمحاسبة  أورينت  البرامج   هذه 
اإللكتروني  للتداول  وأورينت 

وأورينت للتداول عبر اإلنترنت وأورينت إلدارة 
أوامر البيع والشراء. 

وهذه األنظمة متعددة الوظائف مبنية على نظام 
قواعد بيانات SQL Server . فهناك إصدارات 
Oracle وتعمل على  بيانات  تعمل على قواعد 
الشبكات احمللية والشبكات الواسعة وهي مناسبة 

للشركات التي لها عدة فروع. 
ويغطي برنامج Orient Accounting جميع 
الوظائف احملاسبية التي تقوم بها شركات الوساطة 
وبيانات  احلسابات  بيانات  إدخال  من  املالية 
احملاسبية  والقيود  والصرف  القبض  سندات 

إصدار  طريقه  عن  ميكن  كما  الفواتير،  وإصدار 
كمية كبيرة من الكشوفات والتقارير احملاسبية. 

 Orient برنامج  يتيح  كما 
الوساطة  لشركات   eBrokering
إمكانية القيام بجميع أعمال التداول 
الزبائن  حافظة  وإدارة  اإللكتروني 
من  كبير  عدد  إصدار  عن  ناهيك 

الكشوفات والتقارير التحليلية. 
أما برنامج Orient eTrade فهو برنامج يتيح 
لشركات الوساطة إمكانية القيام بعمليات التداول 
أيضًا من  اإلنترنت، وميّكنها  مباشرة عن طريق 
وبيانات  وأرصدتها  حساباتها  على  اإلطالع 
على  واإلطالع  بها  اخلاصة  املالية  احملافظ  عن 
واإلحصاءات  التقارير  من  والعديد  السوق  وضع 

التحليلية. 
التقنيات  بأحدث   Orient برامج  ُصممت  وقد 
البرمجية وهي مزودة بجميع معايير ووظائف 
وخصوصيتها  املعلومات  أمن  تضمن  التي  األمان 
أثناء استخدام النظام من خالل شبكة اإلنترنت.

 

واإلستثمار)غاتا(  للتكنولوجيا  غطاشة  شركة 
التقنية  التجهيزات  تسويق  مجال  في  تعمل 
ومنذ  واملنزلي.  املكتبي  لإلستخدام  واملكتبية 
وافتتاح  اخلليل  مدينة  في   1995 عام  تأسيسها 
على  الشركة  الله، حرصت  رام  في  الثاني  فرعها 
تسويق املنتجات ذات اجلودة العالية وتوفير أفضل 
الشركة  سياسة  مع  الفني متاشيا  الدعم  خدمات 
بتقدمي أفضل خدمات ما بعد البيع لإلبقاء على 
الكادر  خالل  من  وفعال  جيد  وضع  في  املنتج 
الفني املدرب واملؤهل ودوريات الصيانة املنتشرة 
اخلدمات  إلى  باإلضافة  الوطن،  أنحاء  جميع  في 

التي تسوقها شبكة املوزعني.

ذات  وحلول  منتجات  بتسويق  الشركة  وتفخر 
مجال  في  اإلحتياجات  كافة  لتلبية  عالية  جودة 
 Canon التجهيزات املكتبية مثل تسويق منتجات

عالية اجلودة والكفاءة.

وتعرض الشركة منتجات Canon خلريف 2007 
إكبسوتيك  معرض  في  الثالثة  مشاركتها  خالل 
التصوير  وماكينات  احلبر  نفث  بطابعات  بدءا 
للوثائق  الضوئية  واملاسحات  والبلوترات  امللون 
الرقمية..  الكاميرات  وحتى  اجلودة  عالية 
كامل  تشغيل  وضع  في  األجهزة  هذه  وستكون 
املستخدمون من مشاهدة جودة وفعالية  ليتمكن 

األجهزة بدقة عالية.

نقل  تقنيات  في  والفعال  السريع  التطور  ان 
إقتصاديا  واملجدي  الضروري  من  جعل  املعلومات 

وثائق  الى  والوثائق  األوراق   حتويل 
هذا  وفي   .  Digital files رقمية 
املاسحات الضوئية من  املضمار برزت 
جودة  ذات  وهي    Canon شركة 
ودقة وسرعة عالية. فهناك تشكيلة 
الضوئية  املاسحات  هذه  من  واسعة 
 A3 الى  تصل  متنوعة  باحجام 
صورة   25 بني  ما  سرعتها  وتتراوح 
الى 180 صورة في الدقيقة الواحدة.

وفي هذا السياق طرحت شركة Canon منتجها 
اجلديد، Scanfront 220/P، وهو مزود بشاشة 
إنش وميكن وصل اجلهاز   8.5 ملس ملونة بحجم 
بالشبكة مباشرة دون احلاجة الى جهاز كمبيوتر، 
الوثائق  مراجعة  ميكن  الشاشة  هذه  خالل  ومن 
املسحوبة وتعديلها وتكبيرها أو تصغيرها لتتالءم 

مع كافة اإلحتياجات.
جميع  ليلبي  وعناية  بدقة  مصمم  اجلهاز  وهذا 
على  برمجته  وميكن  املستخدمني،  احتياجات 

1000 برنامج عمل  بكبسة زر واحدة.

الحتياجات  جدا  مالئم  الضوئي  املاسح  هذا  ان 
لغايات  السواء  على  والصغيرة  الكبيرة  املؤسسات 
األرشفة في أقسام التسويق واملبيعات 
وقطاعات  املالي  القطاع  ومؤسسات 
التامني واملستشفيات وقطاع التعليم 

واملؤسسات احلكومية.
وأهم ميزاته: 

وميتلك  احلجم  ماسح ضوئي صغير 
سرعة مسح تصل الى 52 صورة في 

الدقيقة الواحدة على الوجهني.
مسح الكرتات الشخصية.

وتخطي  أوتوماتيكي  بشكل  الورق  حجم  حتديد 
الورق األبيض.

وحتديد  الورق  لسحب  الدقة  عالية  آلية  لديه 
السحب املزدوج.

نقل آمن للمعلومات.

مالحظة: سيكون هذا اجلهاز متوفرا لدى شركة 
جاتا مع بداية خريف 2007

أيافا للتجارة وإإلستثمار
الهدف تعريف الناس بالشركة

شركة متخصصة في مجالْي التصنيع والتسويق 
: منتجاتها  أبرز  ومن  الله،  رام  في  ومركزها 
التعليمية  واملؤمترات للمؤسسات  العرض  أنظمة 

والشركات وأنظمة صوت ومرئيات للمحترفني.
عاملية  لشركات  وكاالت  عدة  الشركة  ومتتلك 
Optoma Projector، Lu- أبرزها:  ممتميزة 
idia eBeam Interactive Board Tech-
nology، Emblaze-VCON Video Con-

ferencing Systems
شاشات  وإنتاج  تصنيع  في  أيضا  الشركة  وتتميز 
العرض Projection Screens، واأللواح التعليمية 
 ،Blackboards+whiteboards )أخضر + أبيض(

وأنظمة تركيب وتعليق شاشات العرض.
ستوفر  التي  للشركة  األولى  املشاركة  هي  وهذه 
أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا أنظمة العرض 
وخبرات  بقدرات  خاص  بشكل  واملؤمترات 
فلسطينية شابة كما يرغب مؤسسو الشركة األم 
ذوو األصول الفلسطينية على اعتبار أن الشركة 
تسويق  شركة  وليست  املنتجات  لبعض  مصنع 

فحسب.
 

معرض  في  مشاركتها  تعود  أن  الشركة  وتتوقع 
على  محدودة  اقتصادية  بفائدة  إكسبوتك 
القائمون عليها أن املشاركة في  الشركة.  ويقول 
كإسم  أيافا  بشركة  الناس  لتعريف  هي  األساس 
جديد في السوق الفلسطيني حيث سيتم عرض 
وعرض   Optoma من العرض  منتجات  أحدث 

.eBeam-Optoma تكنولوجيا عرض  من
هذا وسيقوم آدم دنت، املسؤول اإلقليمي للشرق 
األوسط وأوروبا بزيارة للمعرض ومتثيل الشركة 
هي   Optoma بأن  2007علمًا  إكسبوتك  في 
الشركة العاملية الوحيدة التي قامت باحلجز في 
أيافا  من  والطلب  مباشرة   Expotech معرض 
متثلها  أن   - فلسطني  في  لها  احلصري  املوزع   -
Op- وحترص  منتجاتها.  وتعرض  املعرض  ففي 
خطة  من  أساسي  كجزء  املشاركة  على   toma
األوسط  الشرق  في  السوق  لتوسيع  تسويق 
كان  األمريكية  الشركة  تركيز  وأن  خاصة 
منحصرًا في أمريكا وبعض الدول األووبية علمًا 
عرض  أجهزة  بإنتاج  Optoma تختص  بأن 
Texas Instru- من   DLP ببتكنولوجيا 
في  الشركة  تشغله  الذي  املوقع  ويقع   .ments

املعرض في الطابق األخير.

منتجات
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حوار

                          – أمجد التميمي-
أكد وكيل وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 
سياساتها  إطار  وفي  الوزارة  أن  زهيري،  سليمان 
واملساواة،  الشفافية  لنهج  وتكريسًا  اإلحتكار  ملنع 
امتيازات  تستخدم  اتصاالت  شبكة  أي  ستخضع 
الوطنية  للسلطة  القومية  الثروة  ضمن  تندرج 
مثل الترددات اخلاصة بـ"الواي ماكس" لعطاء يتم 
طرحه للمنافسة أمام جميع الشركات العاملة في 

السوق.
»رقميات  مع    خاص  حوار  في  زهيري  وقال 
االتصاالت  وزارة  اتفاق  على  :«بناء  فلسطينية« 
الفلسطيني  املعلومات  أنظمة  شركات  واحتاد 
شهر  في  لهما  مشترك  اجتماع  آخر  في  »بيتا« 
شبكة  أي  اخضاع  سيتم  اجلاري،  األول  تشرين 
تستخدم موارد طبيعية نادرة لعطاء يتم طرحه 
السوق  العاملة في  الشركات  أمام جميع  للتنافس 

ألننا ال نريد تكرار جتربتنا مع اإلحتكار«.
مجمل  تناول  الذي  احلوار  خالل  زهيري  وتوقع 
املعلومات،  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  أوضاع 
سيتم  التي  الشركات  أسماء  عن  اإلعالن  يتم  أن 
العريض  النطاق  خدمات  لتقدمي  لها  الترخيص 
عبر  واالتصال  واإلنترنت   )Broad Band(
نهاية شهر  )VOIP(، قبل  االنترنت  بروتوكول 
نص  جاء  وقد  تقدير،  ابعد  على  الثاني  تشرين 

احلوار على النحو التالي:
 

شروط الترخيص والوثائق اخلاصة به
ستمنح  التي  التراخيص  مسودات  أجنزمت  *لقد 
النطاق  خدمات  بتقدمي   لها  املسموح  للشركات 
واالتصال  واإلنترنت   )Broad Band( العريض 
عبر بروتوكول اإلنترنت  )VOIP(، ما هي أبرز 

محتويات هذه املسودات؟
  « خدمتْي  بخصوص  مسودتني  أعددنا  لقد   -
شروط  Broad Band«.فهناك   « و   «  VOIP
الشركات  على  املترتبة  اإللتزامات  تشمل  عامة 
التي سُتمنح التراخيص والتي عليها كذلك نفس 
القدر من احلقوق والواجبات. وبخصوص البدالت 
املالية للرخصة ستحددها اللجنة اإلقتصادية في 
مجلس الوزراء صاحبة الصالحية في هذا الشأن، 
وعلى األغلب ستكون هذه البدالت على شكل نسبة 
مئوية من مجمل اإليرادات ومبلغ مقطوع ُيدفع 
ملرة واحدة طيلة سريان الرخصة احملددة بسقف 
فلسطينيًا  اختراعًا  ليست  اآللية  وهذه  زمني. 
التي  اإلقليمية  التجارب  أفضل  وإمنا هي خالصة 

تأخذ في اعتبارها اخلصوصية الفلسطينية.
إلصدار  نهائيًا  موعدًا  لنا  حتدد  أن  لك  *هل 
التراخيص، خاصة وأن هذه القضية محل اهتمام 
كبير لدى الشركات سواء التي أعلن عن تأهيلها أو 

العاملة في قطاع التكنولوجيا واالتصاالت؟
بشأن  اإلقتصادية  اللجنة  قرار  اآلن  ننتظر   -
التراخيص  اتوقع إصدار  املالية، ولكنني  البدالت 

في غضون اسبوعني أي قبل نهاية الشهر املقبل 
مع  املوضوع  هذا  ناقشنا  نحن  الثاني(،  )تشرين 
املعنية وعلى رأسها »بيتا« وكذلك أطلعنا  اجلهات 
هذا  في  معه  نتعاون  الذي  الدولي  البنك  خبير 
املجال على اآلليات والوثائق اخلاصة بالتراخيص، 
من  اخلامس  في  اخلبير  هذا  نستضيف  وسوف 
ورشة  في  القطاع  ممثلي  وسيلتقي  املقبل  الشهر 
عمل لالستماع الى وجهة نظرهم ومناقشة قضية 

التراخيص معهم.
تأهيلها  مت  التي  الشركات  جميع  سُتمنح  *هل 
مستوفية  هي  وهل  تراخيص،  من  حتتاجه  ما 

للشروط ؟  
شروط  أما  التأهيل،  شروط  استوفت  هي   -
املقدمة  الوثائق  في  ننظر  زلنا  فما  الترخيص 
لنا. وفي حال وجود نقص في األوراق أو الوثائق 

فسيتم الطلب من الشركة املعنية استكمالها. 
*في حال مت الترخيص جلميع الشركات التي مت 
تأهيلها، هل سيقفل الباب أم سيترك مفتوحًا أمام 

شركات أخرى راغبة بالتقدم بطلب الرخصة؟
وتكنولوجيا  اإلتصاالت  وزير  تعليمات  حسب   -
قضية  مبتابعة  ملتزمون  نحن  املعلومات 
اإلعالن  سيتم  زمنية  جداول  ضمن  التراخيص 
عنها الحقًا، ولن نتوقف عند حد معني في منح 
في  باإلستثمار  راغبون  هناك  دام  ما  التراخيص 
أن املستثمر هو األقدر على  القطاع. وأعتقد  هذا 
حتديد مدى قدرته على اإلستثمار ، والوزارة لن 
تفرض وصاية على املستثمرين ولن نكون عائقًا 
الذي ميتاز عن  القطاع  هذا  في  استثمار  أي  أمام 
والتطور  بالنمو  األخرى  اإلقتصادية  القطاعات 
املتسارعني وبدخول خدمات جديدة بني الفينة 

واألخرى. وبدورنا لن نغلق الباب في وجه أحد.
*هناك شركات تعمل في السوق دون ترخيص 
الثالث،  اجليل  إطار  في  تندرج  خدمات  وتقدم 

كيف سيتم التعامل مع هذه الشركات؟
- هذا موضوع في غاية األهمية ، وأود التأكيد هنا 
املعلومات  أنظمة  أننا باإلتفاق مع احتاد شركات  
تستخدم  شبكة  أية  سنخضع  »بيتا«  الفلسطيني 
موارد طبيعية نادرة لعطاء يتم طرحه للتنافس 
أمام جميع الشركات العاملة في السوق وبشفافية 
اإلمتيازات  جتربتنا  تكرار  نريد  ال  ألننا  عالية، 

لفترات طويلة«.

رسوم على اخلدمات اإلضافية واألساسية
رسوم  فرض  الوزارة  على  أن  البعض  *يرى 
)بدالت( على اخلدمات املضافة. وفي حال مت ذلك 

كم ستبلغ قيمتها؟
األساسية خاضعة  أو  اإلضافية  اخلدمات  - جميع 
من   7% نسبة  نتقاضى  وسوف  املالية.  للبدالت 
النظر عن اخلدمات سواء  مجمل اإليرادات بغض 
كانت إضافية أم أساسية، فال توجد دولة في العالم 
متنح رخصا مجانية. وإذا كان هناك سقف زمني 

للرخصة فسيكون هناك بدل مالي مقابلها.
*الوزارة متهمة باملماطلة في إصدار التراخيص 

لصالح أطراف معينة. ما تعقيبكم على ذلك؟
على  دليل  وأكبر  اطالقًا،  دقيق  غير  كالم  هذا   -
إجناز خطوات حترير  التي مت فيها  السرعة  ذلك 
الشركات بشكل خاص  السوق بشكل عام وتأهيل 
أساس  تشكل  التي  البيني  الربط  تعليمات  وإجناز 
حترير السوق رغم الظروف الصعبة التي رافقت 
اإلمكانات  قلة  ورغم  به  وأحاطت  املشروع  هذا 
املادية والفنية التي تتطلبها مثل هذه اخلطوات. 
واضح  وهذا  مذهلة  كانت  الإلجناز  في  فالسرعة 
الذين يوجهون هذه االتهامات  إذا كان  إال  للعيان، 
بني  وليس  آخر  كوكب  سطح  على  يعيشون 
وواضحة  ثابتة  بخطى  نسير  نحن  ظهرانينا. 
مر  التي  األحداث  أحد  على  يخفى  وال  املعالم، 
مع  تزامنت  والتي  غزة  قطاع  الوطن خاصة  بها 

خطوات تأهيل الشركات.
للشركة  املمنوحة  الرخصة  أن  صحيح  *هل 
لها  اخللوي-تتيح  للهاتف  الثاني  –املشغل  الوطنية 

احتكار الـ »واي ماكس«؟   
بند  أي  الى  باإلشارة  وال  الرخصة  تتطرق  لم   -
أن  من  مينع  ال  هذا  ولكن  ماكس،  بالواي  يتعلق 
تقدم الشركة هذه اخلدمة إذا أجاز لها املنظم ذلك، 
فالرخصة متنح »الوطنية« امتياز تقدمي خدمات 

اجليل الثالث.
*ملاذا لم تنشر رخصة الشركة الوطنية حتى اآلن 

أسوة باملشغل األول ؟
ووزارة  وطنية  كسلطة  نف  لم  اللحظة  حتى   -
في  واملتمثلة  الشركة  جتاه  بالتزاماتنا  إتصاالت 
حتصل  لم  والتي  للتشغيل  الالزمة  الترددات 
اجلانب  رفض  بسبب  اآلن  لغاية  الوطنية  عليها 
اإلتصاالت.  ترددات  من  حقنا  منحنا  االسرائيلي 
وحتى البدالت املالية املترتبة على منح الرخصة 
بحصول  مرهون  دفعها  ألن   ، أيضًا  نتسلمها  لم 
ينجز  لم  املوضوع  وهذا  الترددات،  على  الشركة 
الرخصة  نشر  ذلك سيتم  اآلن ومبجرد مت  حتى 

فورًا.
احلصول  عند  ترددات  »جوال«  منح  سيتم  *هل 

على ترددات اإلتصاالت من اسرائيل؟ 
نطالب  دائمًا  كنا  املاضية  الست  السنوات  عبر   -
لتشغيل  الالزمة  الترددات  بتخصيص  اسرائيل 
ملشغل  الالزمة  والترددات  الالسلكية  الشبكات 
ثان للهاتف النقال في األراضي الفلسطينية حتى 
قبل منح الرخصة الثانية. وكنا نطالب بترددات 
امليكروي  للربط  وأخرى  »جوال«  لشركة  إضافية 
الالسلكية  واخلدمات  ماكس  الواي  وترددات 

املتبادلة.
جدول  على  دائمًا  مدرجة  القضايا  هذه  كانت 
اإلسرائيلية  الفلسطينية  الفنية  اللجنة  أعمال 
املشتركة لالتصاالت والتي، لالسف، لم تنعقد منذ 
سنوات. وعلى كل حال لن نكل او منل من املطالبة 

من  ميكننا  لنا  شرعي  حق  ألنها  الترددات  بهذه 
املستمرة  مطالبتنا  أن  وأوكد  شبكاتنا.  تشغيل 
على  تقتصر  ال  الترددات  مبنحنا  إلسرائيل 
وإمنا  الثاني  للمشغل  الالزمة  بالترددات  املطالبة 
مبجمل احلق الفلسطيني في الترددات مبا في ذلك 

الترددات اخلاصة بتوسعة شبكة "جوال".

ضغوط إسرائيلية
*على ذكر اللجنة املشتركة لالتصاالت مع اجلانب 
اإلسرائيلي هل من جديد على صعيد اجتماعاتها، 
بني  استؤنفت  السياسية  املفاوضات  وأن  خاصة 

اجلانبني؟ 
مرة  سوى   2000 العام  منذ  جتتمع  لم  اللجنة   -
2004 ولم يسفر هذا اإلجتماع  العام  واحدة في 
لعقد  حثيثة  محاوالت  حاليًا  وجتري   . شئ  عن 
والطرف  ممكن  وقت  بأسرع  للجنة  اجتماع 
الستئناف  ممانعة  عدم  أبدى  الإلسرئيلي 
اإلجتماعات من حيث املبدأ، ولكن هذه احملاوالت 
تصطدم بعراقيل يضعها اجلانب اإلسرائيلي مثل  
إفشالها.  عدم اإلتفاق على أجندة وهذا من شأنه 

نحن من جهتنا نعتبر ذلك مماطلة اسرائيلية.
املطلوب أن يتم التعامل مع قضية االتصاالت كأحد 
امللفات العالقة التي يجب تناولها وتفعيلهامن قبل 
جلان املفاوضات نظرًا ملا متثله الترددات من ثروة 

قومية فلسطينية.
الوكالء  تواجه  لإلهتمام  مثيرة  قضية  *هناك 
الفلسطينيني لشركات عاملية، إذ متارس الشركات 
اإلسرائيلية التي لديها وكاالت ممثلة الضغط على 
السوق  من  وكاالتها  لسحب  العاملية  الشركات 
السلطة  تساعد  أن  ميكن  كيف  الفلسطينية، 

الوطنية في مثل هذه القضية؟  
اإلقتصادي  باجلانب  عالقة  لها  القضية  هذه   -
ضغوطات  هناك  شك  دون  ولكن  الفني،  وليس 
على  إلجباره  الفلسطيني  الوكيل  على  متارس 
السلطات  تضع  ولذلك  اسرائيلي،  لشريك  اللجوء 
اإلستيراد  في  أمامه خاصة  عراقيل  اإلسرائيلية 
لفترات  يستوردها  التي  املواد  حلجز  تعمد  حيث 

طويلة مما يلحق به ضررًا كبيرًا.
ضغوطات  متارس  اإلسرائيلية  الشركات  أن  كما 
على الشركات األجنبية مانحة الوكاالت من أجل 
الفلسطينية  السوقني  تغطي  وكاالت  إعطائها 
هذه  بعض  خضعت  ولألسف  واإلسرائيلية، 

الشركات للضغوطات فيما رفضت ذلك أخرى.
جهود  بذل  يستدعي  األمر  هذا  ومواجهة 
بالتعاون  الرسمي  املستوى  على  فلسطينية 
والتنسيق مع جامعة الدول العربية للضغط على 
الشركات العاملية من أجل إجبارها على التعامل مع 
فلسطني كوحدة جغرافية واحدة مستقلة وذات 
سيادة وسوقها ليست تابعة للسوق اإلسرائيلية.  

 
 

       

وكيل وزارة اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات سليمان زهيري لـ 

إخضاع أي شبكة تستخدم موارد طبيعية نادرة لعطاء يتم طرحه للمنافسة
اصدار تراخيص تقدمي خدمات النطاق العريض واإلتصال عبر بروتوكول اإلنترنت في وقت قريب

رخصة »الوطنية« ُتنشر عندما نحصل على الترددات الالزمة من اجلانب اإلسرائيلي
سليمان زهيري
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الفلسطينية األراضي  في  املختلفة  القطاعات  لدعم  خصصها  التي  املبالغ  اجمالي  أمريكي  دوالر  مليون   887.17

صندوق األقصى بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية يساهم 
للعام الرابع على التوالي بدعم معرض »إكسبوتك 2007«

رام الله – رقميات فلسطينة- يولي صندوق األقصى 
كبيرة  أهمية  للتنمية  اإلسالمي  البنك  بإدارة 
لتنمية االقتصاد الوطني ودعم القطاع اخلاص في 
اإلتصاالت  وتكنولوجيا  فلسطني، خصوصًا قطاع 

املعلومات، وتشجيع اإلبداع واملشروعات الصغيرة.
 وللعام الرابع على التوالي يساهم  البنك اإلسالمي 
معرض  دعم   في  األقصى  صندوق  عبر  للتنمية 
فلسطني السنوي لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
التي  التعاون  ملسيرة  جتسيدًا   »2007 »إكسبوتك 
الفلسطيني وهو يخطو  القطاع اخلاص  بدأها  مع 

أولى خطواته في فلسطني وخارجها.
 وفي خطوات ال تعرف الكلل راح صندوق األقصى 
أخرى  مرحلة  وبدء  اإلستمرار  على  العزم  يجدد 
الفلسطيني، بناًء على رؤية  الشعب  جديدة لدعم 
أعمق وأكثر شمولية تسير في اجتاهني واضحني: 
لوضع  التنموية  املشاريع  رفد  مواصلة  أولهما 
احلياة  قادر على  فلسطيني  أسس سليمة القتصاد 
اإلغاثية  البرامج  مواصلة  وثانيهما  والتطور. 
وامللحة  الطارئة  اإلنسانية  اإلحتياجات  لتلبية 

للمعوزين واحملتاجني ودعم املوازنة العاجلة.
اإلسالمي  البنك  بإدارة  األقصى  صندوق  وأبدى 
للتنمية التزامًا كبيرًا بالهدف الذي أسس من أجله 
مواصاًل  تنفيذ املشاريع ومبيزانيات كبيرة حيث 
بلغ املجموع الكلي للمبالغ التي قام صندوق األقصى 
أميركي.  دوالر  مليون   887.17 نحو  بتخصيصها 
ملوازنة  خصص  الذي  الدعم  الرقم  هذا  ويشمل 
ماليني   405 قيمته  وبلغت  الفلسطينية  السلطة 
مت  التي  املشاريع  متويل  إلى  باإلضافة  هذا  دوالر 
واالجتماعية  االقتصادية  املجاالت  في  تنفيذها 
خصص  والتي  وغيرها،  والصحية  والتعليمية 
دوالر،  مليون   601  ،02 مبلغ  لدعمها  الصندوق 
إجناز  على  وإصرار  بكل جد  العمل  يواصل  والزال 

ما تبقى من مشروعات.
يكون  أن  على  الصندوق  على  القائمون  وحرص 
اإلنطالق مقرونا بالنشاط والعمل الدؤوب واإلهتمام 
األثر  إلحداث  النجاح  من  واثقة  وبخطوات  البالغ 
املطلوب في نفوس ماليني الفلسطينيني من خالل 

رزمة من املشاريع والبرامج ُصمم بعضها استجابة 
للحاجات الفورية وخاصة اجلوانب اإلغاثية، بينما 
يرتبط اجلزء اآلخر منها بأسس ومتطلبات التنمية 
املستدامة. ولم تكن هذه املشاريع لتبصر النور لوال 
أنها حظيت باملتابعة املستمرة من جانب املخلصني 
ممن  والفلسطينية  العربية  والكوادر  والقيادات 
النزاهة  الدولية لضمان  املعايير  أفضل  عملوا وفق 

والشفافية. 
إليه  وصلت  الذي  التدهور  مستوى  أن  شك  وال 
يفوق  اإلحتالل  وطأة  حتت  الفلسطينيني  أوضاع 
يستوجب  الذي  األمر  واحلسابات  التقديرات  كل 
تضافر جهود كل الغيورين واملخلصني لوضع مزيد 
من اخلطط والبرامج الستكمال ما تقدم من عمل، 
وإمتام ما أجنز، ال سيما وأن معدالت البطالة والفقر 
الوطني  الوجود  يهدد  بات  مستوى  إلى  تدنت  قد 
في  خصوصا  حقيقي،  بخطر  وينذر  الفلسطيني، 

ظل انحسار الكثير من الدعم الدولي.

أهم املشاريع 
وضمن  والطارئة  التطويرية  اخلطط  إطار  في 
الفلسطينية،  مبا يحقق  أولويات السلطة الوطنية 
األعلى  املجلس  مع  وبالتعاون  الوطنية  املصلحة 
لصندوقي األقصى والقدس وجلنته اإلدارية غطت 
املشاريع املمولة عبر صندوق األقصى بإدارة البنك 
اإلجتماعية  احلياة  مناحي  كل  للتنمية  اإلسالمي 
واإلقتصادية، ففي قطاع التعليم مت إنشاء مدارس 
وطلبتها.  اجلامعات  ودعم  مدرسية  كتب  وطباعًة 
عدة  وجتهيز  إنشاء  مت  فقد  الصحة  قطاع  في  أما 
تعنى  ومؤسسات  عالجية  ومراكز  مستشفيات 

بذوي اإلحتياجات اخلاصة. 
املختلفة  املرافق  أقيمت  التحتية  البنى  مجال  وفي 
مبا فيها الطرق البديلة ومرافق الطاقة، كما حظي 
قطاع الزراعة بنصيب وافر من الدعم الذي توزع 
وإنشاء  املتكاملة  الزراعية  التنمية  مشاريع  على 
صوامع الغالل. وفي قطاع التجارة والصناعة  قدم 
الصغيرة  للمشاريع  دعما  الصندوق  عبر  البنك 
املنتجات  ولتسويق  وللصادرات  واملتوسطة 
الفلسطينية، وتوزع هذا الدعم على النحو التالي: 

قطاع التجارة والصناعة
وتعزيز  ملساندة  املقدم  الدعم  قيمة  إجمالي  بلغ 

التجارة والصناعة )20،23مليون دوالر(. وقد
التجارة  بقطاع  اهتمامًا  األقصى  صندوق  أولى 
والصناعة، ورصد له عددًا من املشاريع الهامة ألنه 
تكبد خسائر جمة جراء ما تعرض له من انتهاكات 
إسرائيلية كإحكام احلصار اإلسرائيلي على األراضي 
كافة  متواصل  بشكل  أغلقت  فيما  الفلسطينية، 
واملنتجات  البضائع  نقل  أعاق  التجارية مما  املعابر 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  بني  الفلسطينية 
األقصى  صندوق  وسارع  اخلارج.  إلى  وتصديرها 
متويل  خالل  من  الفلسطيني  اإلقتصاد  دعم  إلى 
20،23مليون  اإلجمالية  تكلفتها  بلغت  مشاريع 

دوالر، وشملت:
املنزلية،  والصناعات  الصغيرة  املشاريع  برنامج 
حيث خصص له صندوق األقصى مبلغ 2،8 مليون 
ميسرة  بشروط  الصغيرة  املشاريع  لدعم  دوالر 

ملساندة األسر الفلسطينية. 
قدم  حيث  الفلسطينية،  املنتجات  تسويق  مشروع 
لدعم  دوالر  مليون   11،1 بقيمة  منحة  الصندوق 

ومتويل وتسويق املنتجات الفلسطينية.. 
وفي مجال دعم الصادرات، أولى الصندوق اهتماما 
قدم  حيث  الفلسطينية  الصادرات  لدعم  متزايدًا 
قرضا بقيمة 5 ماليني دوالر، ومنحة بقيمة 1.2 

مليون دوالر أمريكي.

قطاع الصحة: 
 بلغ إجمالي قيمة املبالغ التي مت تقدميها لدعم 
دوالر(  مليون   64،86( الصحي  القطاع  مشاريع 
حيث أدرك صندوق األقصى منذ اللحظة األولى 
حلقت  التي  واألضرار  املعاناة  حجم  لتأسيسه 
أهم  من  يعّد  الذي  الفلسطيني  الصحة  بقطاع 
القطاعات اخلدماتية. لذلك أولى الصندوق قطاع 
املاسة  للحاجة  نظرًا  اإلهتمام  من  مزيدا  الصحة 
إلى حتسني خدماته وزيادة إمكانات املستشفيات 
واملراكز العالجية. وقد سعى صندوق األقصى مع 
مشاريع  لتمويل  الدعم  موارد  لتوفير  شركائه 
للرعاية  املواطنني  احتياجات  تلبية  إلى  تهدف 
واملراكز  املستشفيات  جتهيز  مثل  الصحية 
العالجية. ومت تنفيذ هذا املشروع على مرحلتني 
متالحقتني بتكلفة إجمالية بلغت 25،5 مليون 
 21،5( األكبرمنها  اجلزء  وجاء  أميركي،  دوالر 
مساهمة  بلغت  منحة  شكل  على  دوالر(  مليون 
دوالر  مليون   2 فيها   للتنمية  اإلسالمي  البنك 
متويل  إلى  املشروع  هذا  ويهدف   . أميركي 
مستشفى   21 وجتهيز  وتوسعة  إنشاء  مشاريع 
ومراكز صحية وعالجية مبعدات طبية مختلفة 
الطبي عن  التعليم  إلى متويل مشروع  باإلضافة 
بعد؛ والذي ميّكن طلبة كليات الطب في اجلامعات 
عن  والتعلم  التعليمي  التواصل  من  الفلسطينية 
 13،5 تاريخه  حتى  الصندوق  صرف  وقد  بعد. 

مليون دوالر أميركي.

وفي مجال جتهيز مؤسسات تأهيل ذوي اإلحتياجات 
 6،3 بقيمة  منحة  الصندوق  خصص  اخلاصة، 
وجتهيز  إنشاء  مشاريع  لتمويل  دوالر  مليون 
وحتسني 4 مراكز إلعادة تأهيل ذوي اإلحتياجات 
اخلاصة والعناية بهم، وإعادة تأهيل املصابني الذين 
منعتهم اإلصابة من اإلستمرار في أداء عملهم. كما 
املتضررين  أسر  أفراد  تأهيل  إلى  البرنامج  يهدف 
حيث  واملهنية  احلرفية  البرامج  على  وتدريبهم 
مليون   4،8 تاريخه حوالي  الصندوق حتى  صرف 

دوالر أميركي.
الشريف،  القدس  مستشفيات  جتهيز  مجال  وفي 
دوالر،  مليون   4.5 مببلغ  األقصى  صندوق  ساهم 
وصندوق القدس مببلغ 2 مليون دوالر، وصندوق 
إطار  في  دوالر  مليون   1،5 مببلغ  العربي  النقد 
 5 وجتهيز  وترميم  لتوسعة  مشاريع  متويل 
الشريف  القدس  في  عالجية  ومراكز  مستشفيات 

مبعدات وأجهزة طبية.
الصحة  وزارة  به  تقوم  الذي  للدور  منه  ودعما 
للمصاريف  امللحة  حلاجتها  وتلبية  الفلسطينية، 
رصد  فقد  الطبية،  واللوازم  واألدوية  التشغيلية 
البنك لهذا الغرض مبلغ 20 مليون دوالر أميركي 
 3 على  ميزانيتها  لدعم  القدس  صندوق  من 

مراحل.

قطاع التعليم:
بلغ إجمالي الدعم املقدم ملشاريع التعليم )72،05 
على  األقصى  صندوق  حرص  وقد  دوالر(.  مليون 
مساندة قطاع التعليم والتعليم العالي في فلسطني 
ما  جراء  فادحة  مادية  خسائر  به  حلقت  بعدما 
لدعم  وتلبية  إسرائيلية.  انتهاكات  من  له  تعرض 
إلى  القطاع مت متويل مشاريع رئيسية تهدف  هذا 
التي حلقت  األضرار  حدة  من  والتخفيف  تطويره 
من  عدد  خالل  من  الصندوق  دعم  جاء  وقد  به. 

املشاريع أهمها:
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 3 على  نفذ  الذي  التعليم  قطاع  دعم  برنامج 
مليون   53،8 اإلجمالية  كلفته  وبلغت  مراحل، 
دوالر أميركي، ساهم صندوق األقصى مببلغ 25،1 
مليون دوالر منها، في حني ساهم البنك اإلسالمي 
العربي  النقد  وصندوق  دوالر،  ماليني   10 مببلغ 
للتنمية  العربي  واملصرف  دوالر،  3 ماليني  مببلغ 

اإلقتصادية في أفريقيا مببلغ 5،7 مليون دوالر.
. كما نفذ البنك مشروعا مهما لصالح قطاع التعليم 
في القدس الشريف بكلفة اجمالية تبلغ 2،9 مليون 
مببلغ  للتنمية  السعودي  الصندوق  وساهم  دوالر، 
تأهيل  إلعادة  مشاريع  دعم  عبر  دوالر  مليون   2
وتوسعة وتطوير وجتهيز عشرات رياض األطفال، 

وتوسعة وجتهيز كلية مجتمع.
وفي مجال توسعة وجتهيز اجلامعات الفلسطينية، 
دوالر،  مليون   4.75 بقيمة  قرضًا  الصندوق  قدم 
دوالر  ماليني   4،6 مببلغ  اإلسالمي  البنك  وساهم 
اجلامعات،  هذه  احتياجات  تلبي  مشاريع  لتمويل 
وتشييد  جامعية  مرافق  وتوسعة  إنشاء  وشملت 

مكتبة، ومتويل معدات وأجهزة مخبرية. 
عبر  اجلامعات  طلبة  صندوق  مشروع  ايضا  ونفذ 
دعم  من اآللية العربية لتمكني عشرات اآلالف من 
الطلبة الفلسطينيني من متابعة دراستهم حتى ال 
يتأثر مستقبلهم بالصعوبات الناجتة عن اإلحتالل. 
ودخل البرنامج حيز التنفيذ بإنشاء صندوق دائم 

لتقدمي الدعم للطلبة.

البنية التحتية وتشغيل العمالة:
بلغ إجمالي الدعم املقدم لصالح املشاريع اإلجتماعية 
هذا  في  الصندوق  ويراعي  دوالر(،  )187،8مليون 
اجتماعية  شرائح  لدى  املاسة  احلاجات  القطاع 
اإلجراءات  بسبب  تضررت  كثيرة  فلسطينية 
اإلسرائيلية. وأولى الصندوق اهتمامه بدعم األسر 
اقتصاديًا وخاصة  احملتاجة ومتكينها  الفلسطينية 
الفصل  جدار  بناء  مواصلة  جراء  املتضررة  األسر 
الدعم  من  جزءًا  الصندوق  وخصص  العنصري. 
الشريف.  القدس  في  القدمية  البلدة  إعمار  إلعادة 
ومتثل دعم صندوق األقصى اإلجتماعي باإلشراف 

على تنفيذ مشاريع شملت:
مليون   14،5 مببلغ   األقصى  صندوق  مساهمة   -  
ماليني   10،5 مببلغ  القدس  وصندوق  دوالر، 
5 ماليني  للتنمية مببلغ  اإلسالمي  والبنك  دوالر، 
املنازل  بناء  وإعادة  ترميم  مشاريع  لتمويل  دوالر 
جراء  املتضررة  اخلدمية  واملرافق  والعقارات 
العدوان اإلسرائيلي املتواصل. وإصالح آالف املنازل، 
وترميم الكثير من مقاطع الطرق املدمرة، ودعم 
املرافق األساسية في قطاع غزة. وقد بلغت تكلفة 
ويهدف  دوالر.  مليون   19،18 اإلجمالية  املشروع 
املشروع إلى مساعدة منكوبي قطاع غزة من خالل 
وإعادة  املهدمة  واملمتلكات  املنازل  إعمار  مشاريع 
تأهيل البنية األساسية املتضررة لقطاعات الزراعة 

والتعليم والصحة.
والضفة  الشريف  بالقدس  اإلسكان  مجال  وفي   -
الغربية وغزة، نفذ الصندوق مشروعا بلغت قيمته 
أميركي بهدف  15 مليون دوالر  اإلجمالية حوالي 
القدس  من  كل  في  الفلسطيني  الوجود  تعزيز 
الشريف واخلليل ومحافظات الشمال وغزة، وتوفير 
خصص  كما  احملدود.  الدخل  لذوي  املالئم  السكن 
لدعم  دوالر،  مليون   12 بقيمة  منحة  الصندوق 
القدس  في  القدمية  البلدة  إعمار  إعادة  مشاريع 
السكانية  األغلبية  املساهمة في احلفاظ على  بغية 
للفلسطينيني، وحماية الهوية اإلسالمية والعربية 

للمدينة املقدسة.
 20 بقيمة  منحة  األقصى  صندوق  وخصص   -
وبناء  تأهيل  إلعادة  مشاريع  لدعم  دوالر  مليون 

القدس احملتلة-«رقميات فلسطينية«
حرص برنامج األمم املتحدة اإلمنائي-
الفلسطيني-  الشعب  مساعدة  برنامج 
فلسطني  معرض  ورعاية  دعم  على 
املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي 
واإلتصاالت »إكسبوتك« منذ انطالقته 
األولى وحتى اليوم ما جعله واحدا من 

املعالم البارزة في العرض.
وانسجاما مع سياسته الراسخة املتمثلة 
لقطاع  املتواصل  الدعم  بتقدمي 
 ، فلسطني  في  املعلومات  تكنولوجيا 
إال  اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  أبى 

الرئيسيني  الداعمني  أحد  يكون  أن 
دعمه  إلى  وباإلضافة   .2007 إكسبوتك  ملعرض 
يولي  فلسطني،  في  احلياة  مناحي  لكافة  املستمر 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أهمية كبيرة لقطاع 
التكنولوجيا واملعلومات حيث قام بدعم عدد من 
تتمحور  والتي  األخيرة   السنوات  املشاريع  خالل 
»املدرسة  ومن ضمنها  املعلومات  تكنولوجيا  حول 
نظام  تواجه  التي  للصعوبات  ونظرا  الرقمية«. 
بادر   ، احملتلة  القدس  في  الفلسطيني  التعليم  
مساعدة  اإلمنائي/برنامج  املتحدة  األمم  برنامج 
للَترويج  مشروع  بإنشاء  أيضا  الفلسطيني  الشعب 
تكنولوجيا  أهمية   على  تركيزا  أكثر  لنظرة 
 . املدرسي  التعليم  املعلومات واإلتصاالت في نظام 
وقد جرى خالل املشروِع تزويد الطالب واملعلمني 
واآلباء بأجهزة كمبيوتر وخدمة اإلنترنت وتزويد 

كل مدرسة مشاركة بشبكة اتصال. 
التكنولوجي  القطاع  دعم  على  البرنامج  ويركز 
من  العديد  لتحقيق  سعيه  اطار  في  الفلسطيني 
إليها  األهداف التي يبذل مجهودات كيرة للوصول 
في الدول التي يعمل فيها البرنامج ومن أبرزها: 
تأثير  وتبيان   ، عمل  فرص  خلق  في  املساعدة 
ودعم  الشعوب،  حياة  في  املعلومات  تكنولوجيا 
عالقات التشبيك واالتصال في املجتمعات وغيرها 

من األهداف.
وباإلضافة إلى ما تقدم ، قدم البرنامج دعما كبيرا 
للمدارس الفلسطينية ملساعدتها على إنشاء مواقع 
داخلية  إلكترونية  شبكات  وبناء  اإلنترنت  على 
بهدف متكني املعلمني والطلبة من تبادل املعلومات 
بيسر ، واحملافظة على التقومي املدرسي من أحداث 

وفعاليات واإلعالن عن أخبار ومعلومات هامة .
التحتية  البنية  جتهيز  إلى   البرنامج  سعى  كما 
خاص  وقسم  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
اإلمنائي/ املتحدة  األمم  برنامج  وقام  بالتدريب. 
على  بالعمل  الفلسطيني  الشعب  مساعدة  برنامج 
مشاريع أخرى في هذا املجال مثل مشروع املدرسة 
الفلسطينية على شبكة اإلنترنت الذي يعمل على 
تزويد الطالب بالتدريب على اإلنترنت والتعليم 
اإلنترنت  على  املعلومات  وخدمات  اإللكتروني 
في  بعض  مع  بعضهم  الطالب  ربط  إلى  باإلضافة 
وعلى  احملتلة  الفلسطينية  األراضي  أنحاء  كافة 
صعيد عال أيضا. ويهدف توفير الدعم لهذا القطاع 
خالل  من  الشباب  دور  وتفعيل  الفرص  خلق  إلى 
املعلومات واالتصاالت.  حَتسني مهارات تكنولوجيا 
البوابة  مشروع  دعم  في  البرنامج  وساهم 
القدس  جلامعة  اإللكتروني  والتعليم  األكادميية 
املفتوحة، الذي يساعد الطلبة على احلصول على 

الضفة  في  التعليم  من  نوعيَة  أجود 
الغربية وقطاع غزة.

اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج  وكان 
تأسس في آب من العام 1979 إستجابة 
التنمية  لدعم  املتحدة  األمم  لقرار 
للشعب  واإلقتصادية  اإلجتماعية 
األمم  برنامج  قام  حيث  الفلسطيني 
برنامج  بتأسيس  اإلمنائي  املتحدة 

papp.مساعدة الشعب الفسطيني
فرص  وخلق  املالي  الدعم  توفير 

عمل
األراضي  في  البرنامج  ويتميز 
املساعدات  يقدم  بانه  الفلسطينية 
املالية املباشرة لدعم مناحي احلياة في فلسطني 
دول  في  الدعم  ينحصر  حيث  العادة  غير  على 
العالم األخرى في تقدمي املساعدات اخلدمية فيما 
أخرى.ويتركز  ملؤسسات  املالية  املساعدات  تترك 
على  الفلسطينية  األراضي  في  البرنامج  عمل 
توفير الدعم املالي للمشاريع الصغيرة ومتوسطة 
املراكز  املدارس والقيام بتأهيل  احلجم مثل بناء 
وشق  الصحي  الصرف  منشآت  ومعاجلة  الصحية 
الطرق وذلك انطالقا من أهمية إحداث االستدامة 
اإلقتصادية واإلجتماعية في األراضي الفلسطينية 
التي تعاني دوما بسبب اإلحتالل اإلسرائيلي. كما 
املؤسساتية  القدرات  تعزيز  على  البرنامج  يعمل 
بهدف  التنمية  في  البرنامج  لشركاء  والبشرية 
بناء الطاقات التقنية وتقوية القدرات اخلدماتية 
في  اإلدارية  اخلبرات  وتعزيز  املشاريع  إلدارة 
مؤسسات  مثل  الفلسطيني  الشعب  مؤسسات 
واملؤسسات  احمللية  والسلطات  الوطنية  السلطة 
املساعدات  حجم  ووصل  الهادفة.  غير  األهلية 
  1988 العام  منذ  الفلسطيني  للشعب  املقدمة 
دعم  خالل  من  دوالر  مليون   600 من   أكثر 
التنموية  القطاعات  كافة  في  التنموية  املشاريع 
ال سيما اإلقتصادية منها. ويشغل البرنامج حاليا 
برامج بقيمة 45 مليون دوالر . ويعد البرنامج 
العالم  في  املتحدة  األمم  برامج  وأجنح  أكبر  أحد 
معظمهم  كادر   300 من  مؤلف  بطاقم  ويعمل 
املساعدات  برنامج  وقد خلق  الفلسطينيني.  من 

الطارىء ما يزيد عن 50 الف فرصة عمل.
الفلسطيني  الشعب  مساعدة  برنامج  شغل  وقد 
برامج بقيمة 145 مليون دوالر في العام 2005، 
ولكن في العام 2006 انخفضت النسبة لتصل إلى 
ويتم  الراهنة.  األوضاع  بسبب  دوالر  مليون   45
لضمان  الالزمة  الكفاءت  حسب  الكوادر  اختيار 
الهندسة،  مجاالت  في  وفعال  سريع  عمل  تأمني 
الفقر،  ومحاربة   ، والبيئة   ، واإلدارة  واملشتريات 
والتوظيف،  احلكم،  وإدارة  اإلجتماعي،  والنوع 

وجوانب تنموية أخرى.
للتنمية  والبنك اإلسالمي  وتعتبر كندا وإيطاليا 
الفلسطيني  الشعب  إلغاثة  السعودية  واللجنة 
والوكالة  واليابان  والسويد  واسبانيا  واملانيا 
أبرز  من  والنرويج  الدولية  للتنمية  األمريكية 
اجلهات املانحة للبرنامج. وللبرنامج مقر رئيسي 
الله  ورام  غزة  في  ومكاتب  احملتلة  القدس  في 

ونابلس وبيت حلم .

داخلية  وطرق  مدرسية  وفصول  صحية  عيادات 
 67 املشروع  هذا  ويخدم  عامة.  خدمات  ومرافق 
في  لالجئني  و19 مخيمًا  فلسطينية  وقرية  بلدة 
محافظات الضفة الغربية و45 جتمعًا محليًا وقرية 

وبلدة في قطاع غزة.
السكانية  للتجمعات  الصندوق دعما طارئا  - وقدم 
الفصل  جدار  بناء  جراء  احملاصرة  الفلسطينية 
العنصري من خالل مشروع  بلغت كلفته اإلجمالية 
تأهيل  إعادة  إلى  ويهدف  دوالر.  مليون   11،75
شبكات الطرق واملياه والصرف الصحي وبناء صفوف 
مدرسية ومراكز صحية في املناطق املتضررة من 

بناء جدار الفصل.
والربط  البديلة  الطرق  مشروعْي  أيضا  ونفذ   -
البديلة  الطرق  مشروع  تكلفة  وتبلغ  الكهربائي، 
11،4 مليون دوالر  ويهدف إلى توفير طرق بديلة 
التكلفة  بلغت  فيما  املدمرة،  أو  املغلقة  الطرق  عن 
مليون   37،5 الكهربائي  الربط  ملشروع  اإلجمالية 
الشبكة  من  بالكهرباء  أريحا  مدينة  لتزويد  دوالر 
األردنية وتزويد قطاع غزة بالكهرباء من الشبكة 

املصرية.
لألسر  اإلقتصادي  التمكني  برنامج  تنفيذ  كما مت 
الفلسطينية  األسر  مساعدة  إلى  ويهدف  احملتاجة، 
الكرمي  العيش  تأمني  في  معيلها  فقدت  التي 
والتحول من مرحلة الرعاية اإلجتماعية واملعونة 
مبشاريع  والتشغيل  الذاتي  اإلكتفاء  حتقيق  إلى 

إقتصادية مدرة للدخل.

قطاع الزراعة 
وقدم الصندوق مبلغ ) 24،53 مليون دوالر( لدعم 
القطاع  أهمية  إلى  التفت  الزراعية حيث  املشاريع 
الفلسطيني،  القومي  الدخل  موارد  كأحد  الزراعي 
وكان  للرزق.  رئيسيًا  مصدرًا  بات  أن  بعد  السيما 
بسبب  تدهور  قد  وإنتاجا  أداء  الزراعي  النشاط 
اإلغالقات املفروضة على األراضي الفلسطينية مما 
الزراعية.  املنتجات  وتسويق  نقل  إلى صعوبة  أدى 
العنصري  الفصل  جدار  اقتطع  ذلك  على  وعالوة 
آالف الدومنات من أراضي املزارعني الفلسطينيني.  

مجاالت دعم أخرى
دوالر(،   2،7مليون   ( بقيمة  مبالغ  الصندوق  قدم 

لدعم الدراسات واخلدمات الفنية، فقد 
الشمولية  رؤيته  مع  إنسجامًا  الصندوق  عمد 
الفلسطيني  للشعب  واملساندة  الدعم  ملتطلبات 
الستكشاف  الالزمة  الدراسات  من  عدد  متويل  إلى 
اخلدمات  لتوفير  احليوية  القطاعات  احتياجات 
واإلستشارات الفنية واإلدارية بغية ضمان استكمال 

وإجناح مشاريع الدعم.

أهداف صندوق األقصى
صندوق  إلى  كبير  بأمل  الفلسطينيون  يتطلع 
شراكة  لبناء  للتنمية  اإلسالمي  والبنك  األقصى 
عربية إسالمية فاعلة تعمل على حتقيق األهداف 
وأهمها:  الصندوق  أجلها  من  أسس  التي  الكبرى 
ملدينة  اإلسالمية  العربية  الهوية  على  احلفاظ 
احلضارية  واملعالم  السكاني  الوجود  وعلى  القدس 
اإلسالمية واملسيحية فيها، وتعزيز القدرات الذاتية 
للشعب  واملؤسسية  واإلجتماعية  اإلقتصادية 
اقتصاديًا  اإلحتالل  ضحايا  ومتكني  الفلسطيني، 
الدولة  مرتكزات  إرساء  في  واملساعدة  واجتماعيًا، 
واستعادة  للحياة،  القابلة  املستقلة  الفلسطينية 
واإلجتماعية  اإلقتصادية  الروابط  وتنمية 
والثقافية الفلسطينية مع األشقاء في العالم العربي 

واإلسالمي ومع سائر دول العالم.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني
دعم متواصل لقطاع تكنولوجيا املعلومات في فلسطني
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وتسويق  استيراد  مجال  في  الشركة  تعمل 
الكهربائية واإللكترونية  األجهزة  وصيانة 
مقاسم   ، فاكسات   ، تلفونات  أجهزة   ( واخللوية 
 ، وانصراف  ، ساعات حضور  آلية، فرامات ورق 
 ،UPS أجهزة شحن    ، والسلكية  أجهزة سلكية 
كاميرات مراقبة ، ماكينات عد نقود ، حاسبات 
، طابعات كروت ، نظام إدارة املبيعات باستخدام 
 ،  DVD ،  VCR ، LCD أجهزة   ، الباركود 

بروجكترات ، بالزما (.
 وتقوم الشركة أيضا بتسويق أجهزة كهربائية 
منزلية ) مكانس كهربائية ، مراوح كهربائية 
 ، تلفزيونات   ، خالطات  مكاوي،   ، مسجالت   ،
غساالت ، ثالجات ، أفران ، سخانات ، مكيفات ( 
. والشركة هي الوكيل املعتمد  لدى شركة جوال 
الفلسطينية حيث تقوم بتسويق خدماتها من 
اخللوية  واألجهزة  التشغيل  وحزم  البطاقات 
VO-  « اإللكتروني  للشحن  البطاقات  وونظام 
CHER " E.TOPUP.E" . كما تعتبر املوزع 
PALTEL  الرئيسي املعتمد لشركة اإلتصاالت
العمومي وبطاقات  الهاتف  حيث توزع بطاقات 
الدولية  وازيك  احملسوب  وبطاقات  الدولي  أهال 

HP rw 6815 كمبيوتر جيب من إنتاج شركة هيوليت باكرد، 
ويعتبر من األجهزة الذكية حيث يتميز بصغر حجمه ووزنه ال 
ألنه  بالفخر  اجلهاز  140 غراما. ويشعر مستخدم هذا  يتجاوز 
استطاع أن يحصل على جهاز  متعدد اإلستعماالت يتمتع مبزايا 
الكمبيوتر  ووظائف  الصوتية  القدرات  به  وترتبط  الويندوز 
وإرسال  الهاتفية  واملكاملات  اإللكتروني  والبريد  والشبكات 

الرسائل.

 2 بسعة  كاميرا  على  اجليب  كمبيوتر  من  النوع  هذا  ويحتوي 
ميجا بكسل ونقاء 1200x1600بكسل وتسجيل فيديو وفالش 

وميزات أخرى عديدة.

ويأتي منو هذه التقنية استجابة الحتياجات ومتطلبات رجال 
استخدام  أعمالهم  تتطلب  الذين  الشركات  وأصحاب  األعمال 
أينما  اإلنترنت  الدائمة لإلتصال عبر  الهاتف احملمول واحلاجة 

ذهبوا .

ويعرض هذا اجلهاز في معرض إكسبوتك 2007 باجلناح اخلاص 
بشركة صفد الوكيل املعتمد لشركة HP العاملية في فلسطني.

HP rw 6815
كمبيوتر جيب ذو تقنية عالية

شركة زياد مرجتى وإخوانه
. وعالوة على ذلك، فإنها وكيل معتمد لشركة 
جالكسي » تلفونات، فاكسات، مركزيات هونداي 
، مركزيات تليكوم » وشركة يوركوم / باناسونك 
PHIL- تلفونات، فاكسات، مركزيات »، وشركة ««
وشركة  واملنزلية،  الكهربائية  لألجهزة   IPS
Lumen » ساعات حضور وانصراف »، وشركة 
GAMATRONIC لشواحن  UPS  بجميع 
أحجامها، وشركة Brother » فاكسات ، طابعات 
والشركة   .« كهربائية  وأجهزة  تلفزيونات   ،
الشركات  لكبرى  معتمد  رئيسي  موزع  كذلك 
 EURCOM /Panasonic SONY( العاملية
 GALAXY، GAMA-SONIC ، SHARP،

 ، GAMATRONIC/UPS
 JAWWAL، PALTEL،  MOTOROLA ،
 NOKIA، Carrier، FARGO ID CARD،

،HYUNDAI
PHILIPS، Lumen، brother، TOSHIBA.

. ) SOL، UFESA، GRANDIX، Casio
الشركة  فيها  تتقدم  التي   األولى  املرة  وهذه هي 
للمشاركة في معرض إكسبوتك. وستعرض الشركة 
على هامش املعرض شرائح جوال كرتك ودردش 

حملة  شرائح  وخصوصا  األفراد  نظام  وفواتير 
مواسم الكبرى اخلاصة بالشركة. وستعرض أيضا 
كافة األجهزة الكهربائية واإللكترونية واخللوية .
بشكل  مشاركتها  خالل  من  الشركة  وتهدف 
والترويج  جوال  لشرائح  الترويج  الى  أساسي 
األفراد  فاتورة  ونظام  وكرتك  دردش  لشرائح 
واإللكترونية  الكهربائية  لألجهزة  والترويج 
واخللوية. وترّوج أيضا  لبرنامج حملة  الشحن 
وسوف   E.TOPUP عالطاير   اإللكتروني 
تزود اجلمهور مبعلومات ونصائح مجانية عن 

خدمات جوال ومزاياها .

التي سيتم عرضها شرائح  أبرز املنتجات   ومن 
جوال دردش وكرتك. وستقوم الشركة بالترويج 
شريحة  شراء   « عن  عبارة  وهي  مواسم  حلملة 
املشتري  ويحصل  شيكل.   50 بـ  كرت   + جوال 
 149 بـ  جائزة  على  كشط  يحتوي  كرت  على 
 6 على   السحب  عملية  في  يدخل  ثم   ، شيكل 
شيكل.   25000 منها  كل  قيمة  كبرى  جوائز 
20يوما  املبلغ كل  وسوف يتم السحب على هذا 
بشكل دوري. وسوف  يفوز ستة أشخاص باجلائزة 

الكبرى ) 25000  شيكل (.
الكبرى في هذه  باجلائزة  الفوز  وتعتبر فرصة   
احلملة ألي مشترك كبيره جدا ألنه سوف يدخل 
في السحوبات الستة على اجلائزة الكبرى. وقد مت 
السحب األول على اجلائزة األولى وفاز بها السيد 
محمد رمضان التتر وقيمتها 25000  شيكل من 

حى التفاح بغزة .
وشرائح  للحملة  للترويج  املستهدفة  والفئة 
األفراد هم  فاتوة  ( ونظام  ) دردش وكرتك 
كافة شرائح مجتمعنا الفلسطيني وخصوصا 
ما بني  أعمارهم  تتراوح  الذين  الشباب  فئة 

18 – 30 سنة .

منتجات

واملصالح  للبيوت  التواصل  حلول  في  الرائدة   D-Link شركة 
على  حائزة  التفوق  إلى  تسعى  واملؤسسات  واملتوسطة  الصغيرة 
التواصل،  والتطوير وتصنيع حلول  التصميم  اجلوائز من خالل 
D- الالسلكيه،.  واحللول  املعلومات  وحمايه   VoIP املعلوماتية، 
 Modems، Routers، Access :و تصنع املعدات التاليه  link
Points، Wireless Home Networking، VoIP prod-
 ucts، Network Adaptors، IP Cams، Switches، VPN

.Routers and 3G Routers
وهي  تواصل  1986 كشركه حلول  D-link سنة  تأسست شركة 

D-link
تسعى منذ ذلك احلني للريادة في األسواق الناشطة فيها وباألخص 
أكثر  الشركة  . ويعمل في  الصغيرة  املصالح  ألبيتي وسوق  السوق 
من 1800 موظف في 108 مراكز حول العالم مما ميكن الشركة 
من التواجد في كل مكان وتقدمي احللول املناسبة وتقدمي الدعم 

التقني لعمالئها. 
  Expotech ألول مره بشكل مستقل في معرض  D-link تشارك
إذ ترى الشركة في السوق الفلسطيني سوقا مهما واستراتيجيا من 

واجب الشركة التواجد فيه بشكل مكثف.

D-Link من انتاج Xtreme N Gigabit Router
 

منذ فترة وجيزة أعلنت شركة D-Link  عن أحدث منتجاتها في 
أوسعها  و  وأكثرها تطورا   )Routers  ( الالسلكي   التوجه  مجال 
Xtreme N Giga- تتغطية و أعالها سرعة و أطلقت عليه اسم
Wireless N و هي أحدث  واملعتمد على تقنية   bit Router
 D-Link منتج  يحمل  و  الالسلكية  الشبكات  تصنيفات  أسرع  و 
اجلديد الكود  DIR-655  وهو موجه بشكل خاص ملن يرغبون 
في تغطية منازلهم بشبكة السلكية باستخدام جهاز واحد فقط 
االلكترونية  األلعاب  ولعشاق  إرسال  مقويات  ألي  احلاجة  دون  و 
الذين يودون اللعب عبر شبكة السلكية وكذلك الذين يستخدمون 
تنزيل  مثل  عالية  سرعات  تتطلب  ألغراض  الالسلكي  االنترنت 

امللفات العمالقة.
وبإلقاء نظرة على منافذ التوصيل فان ابتكار D-Link احلديث 
يحوي 4 منافذ LAN للتوصيل بأربعة أجهزة أو حواسيب لربطها 
USB يدعم من خالله نقل  بالشبكة .. كما يضم منفذًا واحدًا 
باإلنترنت عن طريق  اجلهاز  لتوصيل  منفذ  و  الشبكة.  إعدادات 
على  احلصول  يدعم  ال  اجلهاز  هامة:  )مالحظة    LAN وصلة 
ليوصله   DSL إلى مودم  يحتاج  وإمنا  الهاتف  اإلنترنت من خط 

.)LAN باالنترنت عن طريق كابل

التغطية: جنح إلXtreme N  في تغطية مساحة ممتازة متخطيا 
حواجز و حوائط سميكة متباعدة املسافات و تقديرنا أنه سينجح 
التقوية  نقاط  من  ألي  احلاجة  دون  شاملة  تغطية  حتقيق  في 

بالنسبة للمستخدم املنزلي و الشركات الصغيرة.

السرعة: جنح اجلهاز املتصل السلكيا في احلصول على القدرة الكاملة 
لسرعة خط االنترنت كما حقق سرعة مميزة في نقل امللفات بني 

األجهزة و لن تشعر بأي فرق عند التوصيل بخط LAN سلكي..
اجلديد   N تصنيف  استخدام  على  باألساس   DIR-655 يقوم 
احلاسوب  أجهزة  معظم  احلالي  الوقت  في  و  الالسلكية  للشبكات 
التقنية  هذه  تستخدم  ال  الالسلكية  اإلتصال  وحدات  أو  احملمول 
و حتى   .. متوفر  غير  و  نطاق ضيق  على  مازال  منها  واملوجود 
وبالتالي   g التصنيف  فهو عبارة عن وحدات من  االختبار  ما مت 
التصنيف  استخدام  إذهاال عند  و  أكثر روعة  النتائج ستكون  فإن 
N حيث تأكد لدى   D-Link انه إذا كان احلاسوب املستخدم من 
الطراز N فان الفرق في السرعة سيتجاوز 14 ضعف السرعة عند 

استخدام احلاسبات التي تعمل على تصنيف G الالسلكي .




