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اإلفتتاحية

ويحّلق  فعالياته  إكسبوتك  يواصل  التوالي  على  الثاني  لليوم 
كطائر يشدو بأغاني الفرح وجناحاه يرفرفان في أفق الوطن. 
فما أن ُقص شريط اإلفتتاح في رام الله حتى وجد الفرح له 
صدى في غزة على شفاه احملاصرين الذين أقبلوا على املعرض 
التي رمبا تكون قد وصلت بشق األنفس.  املنتجات  ليشاهدوا 
فيه  واستثمرت  فيه شركات غزة  شاركت  الذي  العرس  فهذا 
التي  اإلقتصادية  الصعوبات  رغم  واملال  اجلهد  من  الكثير 
املعرض كوسيلة  املشاركة في هذا  أن  ليؤكد  تعاني منها جاء 
تسويقية أصبحت هي الشغل الشاغل للعاملني في هذا القطاع 

والباحثني عن التمّيز.

عن  أعربت  قد  اإلفتتاح  صاحبت  التي  الفعل  ردود  ولعل 
العام خاصة وأنه  إعجابها باملستوى الذي بلغه إكسبوتك هذا 
كّرس الوحدة شعارا له. وقد أشار بعض الذين التقيناهم إلى 
أنه من دون الوحدة لن يكون مبقدور إكسبوتك أن يحلق بجناح 
واحد وسيكون من الصعب علينا السعي جلعل هذه التظاهرة 
ذات بعد إقليمي أو دولي. فأي مستثمر يسعى قبل كل شيء 
للتأكد من وجود بيئة صاحلة لإلستثمار وتتميز باإلستقرار 
على األرض، وبالتالي لن جتد املباهاة اجلوفاء واملبالغة احلمقاء 
في  احلال  هو  كما  اإلقتصادي  احلوار  أدبيات  في  لهما  تعبيرا 
املسرح السياسي الذي انهار فجأة. لذلك ليس غريبا أن يقول 
مشروعة  طموحاتنا  بأن  العرس  هذا  في  املشاركني  بعض 

ولكنها تظل مشروطة. 

»بيتا«  تلعبه  الذي  املميز  الدور  إلى  الداعمني  كبار  نّوه  لقد 
بها  التي تقوم  واعتبروا اخلطوات  وإشرافا ومتابعة،  تنظيما 
إمنا تستحق التقدير بامتياز ألنها املظلة التي بقيت تدافع عن 
هذا القطاع وجنحت أخيرا في جمع شمل شركات تكنولوجيا 
بالرغم  الوطن  أطراف  مختلف  في  واإلتصال  املعلومات 
التطور  ملنع  صنعها  في  اإلحتالل  يتفنن  التي  العراقيل  من 
»بيتا«  فإن  وباملقابل  نعيشها.  التي  الفوضى  حالة  وتكريس 
تتعهد بأن تظل البيت الذي يأوي إليه جميع األعضاء الذين 
ما كان لهذه التظاهرة أن ترى النور لوال جهودهم جميعا كل 

حسب طاقته.

جميع  نرى  ونحن  فرحتنا  عن  نعرب  أن  إال  منلك  ال  أخيرا 
أن  املشرق لفلسطني بعد  الوجه  املشاركني يتنافسون إلظهار 
حاصرتنا الظلمة ومزقتنا الفرقة، فشكرا لكل من ساهم في 

إشعال شمعة أو إطالق بسمة.     
       

إشعال شمعة وإطالق بسمة

ألول مرة »إكسبوتك« في غزة 

هل تنجح التكنولوجيا فيما فشل فيه السياسيون؟

د.جابر: "إكسبوتك" مؤسسة قائمة بذاتها  وليست 
مجرد حدث عابر

الرئيس ينتدب د.رفيق احلسيني لينوب عنه في 
افتتاح املعرض
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البيرة- 
الوطنية  والشخصيات  املسؤولني  من  عدد  أشاد 
السنوي  فلسطني  معرض  بأهمية  واالقتصادية 
تظاهرة  إياه  معتبرين  واالتصاالت  للتكنولوجيا 
تكنولوجية تعكس الوجه احلضاري املشرق للشعب 

الفلسطيني .
 « »رقميات فلسطينية  احاديث مختلفة مع  وفي 
أعربت بعض الشخصيات الفلسطينية عن رغبتها 
املستقبل  في  املعرض  مستوى  يرتقي  أن  في 
ليصبح تظاهرة إقليمية ودولية يجري تنظيمها 

في فلسطني.

توجهات َطموحة
وأشار د. مشهور أبودقة وزير املواصالت إلى أهمية 
التكنولوجية  التطورات  آخر  تقدمي  في  املعرض 
للشعب الفلسطيني وحتقيق التواصل بني الشركات 
بني  العالقات  وتعزيز  احمللي  واجلمهور  العارضة 

الشركات نفسها.
هذا  إكسبوتك  أهمية معرض  إن  أبودقة  د.  وقال 
فيه  يشهد  وقت  في  يجيء  كونه  من  تنبع  العام 
 . حتريره  إلى  ستقود  هامة  خطوات  القطاع 
في  املعرض  يتحول  أن  في  متنياته  عن  وأعرب 
يستقطب  وإقليمي  دولي  معرض  إلى  املستقبل 
تكنولوجيا  قطاع  في  العاملية  الشركات  مختلف 

املعلومات واالتصاالت.
وأكد د. أبودقة أن الظروف السياسية واالقتصادية 
الصعبة التي متر بها األراضي الفلسطينية تعد من 
باملعرض  اإلرتقاء  دون  حتول  التي  األسباب  أبرز 

ليتحول إلى معرض دولي.
واحلصار  الصعبة  اإلقتصادية  األوضاع  إن  وقال« 
بشكل  القطاع  تطور  أمام  عثرة  حجر  يقفان 
دون  يحول  وهذا  متوفرة،  غير  عام،فالسيولة 
عقد مشاريع تكنولوجية كبرى تسهم في حتريك 
القطاع، كما أن الناس يولون أهمية للقمة عيشهم 

على حساب التطور التكنولوجي«.

سالح للتصدي
وزارة  وكيل  زهيري  سليمان  يرى  جهته  من 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات أن أهمية املعرض 
أوضاع  ظل  في  يجيء  كونه  في  تكمن  العام  هذا 
»اكسبوتك«  إن  قائال  متدهورة  وداخلية  سياسية 
ميثل نقلة نوعية وبارزة على الصعيد الوطني في 
توحيد شقي الوطن )قطاع غزة والضفة الغربية( 
ليؤكد للجميع أن الشعب الفلسطيني واحد موحد 
مهما  جتزئته  ميكن  وال  تواجده  أماكن  كافة  في 

كانت اخلالفات السياسية.
للتصدي  حقيقيا  سالحا  »اكسبوتك«  واعتبر 
من  الفلسطيني  الشعب  على  اإلسرائيلي  للحصار 
حضارية  تظاهرة  إلى  العالم  أنظار  جذب  خالل 
للشعب  واملتطور  احلقيقي  الوجه  تعكس 

الفلسطيني.
تطورا  سيشهد  »اكسبوتك«  أن  الزهيري  ويؤكد 

سوق  حترير  بعد  وذلك  املقبلة  السنوات  خالل 
االتصاالت ودخول شركات منافسة مشيرا إلى أن 
املعرض مير حاليا مبستوى متطور يوازي املعارض 

اإلقليمية والدولية.

حتد حقيقي
العام لشركة االتصاالت  املدير  العكر  ويؤكد عمار 
املعرض وصل  أن   « الفلسطينية »جوال  اخلليوية 
متثل  أن  أمله  عن  معربا  متطورة  مرحلة  إلى 
هذه التظاهرة احلضارية فرصة لتسليط األضواء 
على فلسطني بعيدا عن اإلنقسام الداخلي وحالة 

التشرذم بني الضفة الغربية وقطاع غزة.
إكسبوتك  معرض  تنظيم  أن  إلى   العكر  ويشير 
بأن  العالم  كل  إلى  واضحة  رسالة  يعد  العام  هذا 
الفلسطينيني مصممون على التطور واالستقالل 
اإلنقسام  أن  إلى  ذاته  الوقت  في  الفتا  والتوحد 
السياسي بني قطاع غزة والضفة ترك أثره على 
معرض إكسبوتك وكل مناحي احلياة الفلسطينية.  
حقيقيا  حتديا  يعتبر  املعرض  أن  العكر  ويرى 
كي  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  لشركات 
كافة  رغم  منتجاتها  وتعرض  حضورها  تثبيت 

العراقيل والصعوبات التي مير بها الوطن.
العارضة  الشركات  احتياج  إلى  العكر  وأشار 
مشيرا  باملطلوب  تفي  متخصصة  معارض  لقاعة 
بلدية  مؤسسات  بني  إعداده  يجري  مشروع  إلى 
واقتصادية إلنشاء قاعة معارض في رام الله معربا 

عن أمله أن يقام معرض اكسبوتك فيه.
اإلحتالل  خلفها  التي  الوقائع  أن  العكر  واعتبر 
هي  وغيره  حصار  من  وممارساته  األرض  على 
املعرض  الوقت احلالي دون حتول  التي حتول في 
اقليمية ودولية. وأضاف« ما ينقص  إلى مناسبة 
العاملية  الشركات  جلب  هو  إكسبوتك  معرض 
إضافة إلى وجود حاجة فلسطينية  لنقل املشاريع 
املعارض   في  لعرضها  الناجحة  الفلسطينية 

اإلقليمية والدولية«.

فرصة مشجعة
يواجهها  التي  والصعوبات  العراقيل  كافة  ورغم 
الشعب الفلسطيني وشركات تكنولوجيا املعلومات 
على حد سواء يرى اخلبير االقتصادي  د. باسم 
هامة  مناسبة  اكسبوتك«   « معرض  أن  مكحول 
للترويج للمنتجات الوطنية وطرح آخر التطورات 
حد  على  والشركات  اجلمهور  على  التكنولوجية 

سواء.
تتعرف  كي  فرصة  إكسبوتك  يعد  وأضاف« 
يشجع  وهذا  منافسيها  منتجات  على  الشركات 
اإلبداع  من  مزيد  إلى  الشركات  ويدفع  املنافسة 
والتطوير.ويؤكد د. مكحول أن صغر حجم السوق 
تواجهها شركات  أكبر معضلة  يعتبر  الفلسطيني 
تكنولوجيا املعلومات في فلسطني ما يحول دون 
اجتذاب الكثير من الشركات العاملية في فلسطني 

ومن ثم دفعها للشاركة في »إكسبوتك«.

العامة  العالقات  مدير  صنصور  مكسيم  ويؤكد 
في شركة« الوطنية الفلسطينية » لالتصاالت أن 
معرض إكسبوتك يتميز هذا العام في أنه يسلط 
التي سيشهدها سوق  املقبلة  املنافسة  على  الضوء 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات في فلسطني بعد 

حتريره.
الفلسطينية » للمرة  ويرى أن مشاركة »الوطنية 
لتعريف  مهم  أمر  إكسبوتك  معرض  في  األولى 
املستهلك الفلسطيني على ماهية الشركة وخططها 

املستقبلية.
املعرض  ألهمية  تأتي  املشاركة  أن  إلى  وأشار   
يجعله  ما  والسياسي  االقتصادي  الصعيدين  على 
مناسبة للشركة كي تقدم نفسها للجمهور بصورة 
مثلى.وقال: »إن معرض إكسبوتك سيشهد منافسة 
كبيرة خالل األعوام املقبلة ألن كل شركة سترغب 
بخدماتها  اجلمهور  إلقناع  لديها  ما  كل  بتقدمي 

ومنتجاتها«.
أن  الشلبي  ماهر  م.  يؤكد  آخر  صعيد  وعلى 
حفل افتتاح املعرض هذا العام متيز باحلضور 
الشخصيات  جانب  من  وخاصة  الكبير 

اإلعتبارية.

حتول إلى مناسبة لتوحيد شقْي الوطن
إشادات مبعرض إكسبوتك كتظاهرة تكنولوجية

تعكس الوجه احلضاري للشعب الفلسطيني
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»البيرة«-                          -أيهم أبوغوش
السنوي  فلسطني  معرض  في  للزائر  يتجلى 
للتكنولوجيا واملعلومات "إكسبوتك" ذلك التفاوت 
املشاركة  الشركات  أجنحة  مساحة  في  الواضح 

للمعرض .

الدور األكبر
»أيافا«  التنفيذي لشركة  يقول مؤيد حمد املدير 
لإلستثمار : هناك عوامل عدة تتدخل في حتديد 
مساحة جناح كل شركة مشاركة في املعرض ومن 
بينها احتياجات الشركة وما تود أن تعرضه من 
منتجات إضافة إلى امليزانية املخصصة للمشاركة. 
وأكد أن حجم الشركة في السوق يلعب الدور األكبر 

في حتديد مساحة جناح كل شركة على حدة.

ويرى حمد أن كلفة املشاركة في املعارض كبيرة، 

وال تستطيع سوى الشركات الكبرى حجز مساحات 
واسعة لها مشيرا إلى أنه حجز مساحة 18 مترا 
»سوف  ويضيف  لشركته.  جناحا  لتكون  مربعا 
  OPTOMA أعرض في جناح الشركة منتجات
وeBEAM العامليتني. ولوال تكفل إحدى هاتني 
الشركتني بدفع رسوم املشاركة كوننا ممثلني لها  

ملا استطعت حجز هذه املساحة«.

ويؤكد حمد أنه فضل اختيار جناح في املعرض 
غير محاذ لشركة كبرى تستحوذ على األضواء مما 

يؤثر سلبا على مشاركته في املعرض.

ويقول« أفضل دوما أن ال يكون جناح شركتي بجانب 
جناح الشركات الكبرى  خاصة وأن تلك الشركات تقدم 
جوائز وجتري مسابقات وجتتذب األضواء والزائرين«.

لشركة  العام  املدير  الشلبي  ماهر  م.  ويوافق 
حجم  أن  في  حمد  إليه   ذهب  ما  »املهندسون« 
بشكل  ينعكس  السوق  في  الكبرى  الشركات 
في  املشاركة  الشركات  أجنحة  مساحة  على  جلي 
الكبرى  الشركة  أن  املؤكد  من  ويقول:«  املعرض، 
الشركة  أما  املعرض  في  لها  كبيرا  جناحا  حتجز 

الصغيرة فتحجز جناحا صغيرا«.

اخلاصة  امليزانية  أن  الشلبي  يرى  ال  ذلك  ومع 
بكل شركة تلعب دورا في حتديد مساحة اجلناح 
كبير  دور  لها  يكون  أال  يجب  امليزانية  ويقول:« 
في ذلك فاملشاركة في املعرض لها أهداف ويترتب 
عليها تكاليف، ومن هنا يجب أن تقرر الشركة إن 
كانت ستشارك في املعرض أم ال«. ويعتقد الشلبي 
أن عدم املشاركة افضل بالنسبة إليه من املشاركة 

الضعيفة.

تكاليف باهظة
لشركة  اإلداري  املدير  سنقرط  م.راتب  ويؤكد 
سنقرط أن حجز مساحة كبرى للشركات الضخمة 
تكون محط  كي  الشركات  لتلك  هاما  أمرا  يعتبر 

اهتمام الزائرين. 

وشكله  اجلناح  مكان  انتقاء  بطريقة  يتعلق  وفيما 
يقول سنقرط« أوال يجب أن تتناسب مساحة اجلناح 
يتعلق  فيما  أما   ، نعرضها  التي  املنتجات   وحجم 
األفكار  ويخدم  بالبساطة  يتمتع  أن  فجب  بالشكل 
أن  سنقرط  ويعتقد   .« للزوار  إيصالها  ُيراد  التي 
الرسوم التي تدفعها الشركات نظير حجزها للمكان 
في  الشركات  تدفعها  التي  بالرسوم  مقارنة  جيدة 
تعتبر  ذلك  »ومع  ويضيف:   . العلمية«  املعارض 
التكاليف باهظة على الشركات بسبب تردي األوضاع 

طالب  حيث  الفلسطيني«  السوق  في  اإلقتصادية 
الشركات الكبرى باملساهمة في جزء من التكاليف.

وذكر سنقرط أن مشاركته في معرض إكسبوتك 
أن  أميركي رغم  ألف دوالر   15-10 قرابة  تكلفه 
مساحة جناح شركته ال تتجاوز 24 مترا مربعا .

إكسبوتك،  معرض  انعقاد  مبكان  يتعلق  وفيما 
وال  ضيق  ألنه  مناسب  غير  أنه  سنقرط  يرى 
وال  املشاركة  الشركات  احتياجات  بكل  يفي 
يحتوي على موقف للسيارات. وطالب املنظمني 
املعارض  احتياجات  يلبي  مكان  عن  بالبحث 
العالم  أنظار  جذب  على  ويساعد  التجارية 
الفلسطينية  املعارض  في  املشاركة  وتوسيع 

وجعلها معارض دولية.

أهمية تسويقية
التنفيذي  املدير  اجلعبري  إيهاب  يرى  من جهته 
الحتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطيني »بيتا« 
أنه من الطبيعي أن تكون  الشركالت الكبرى ممثلة 
عبر أجنحة مساحتها أكبر من غيرها مشيرا إلى 

أن ذلك امر معتاد في كافة املعارض العاملية.
لديها  يكون  ما  عادة  الكبرى  »الشركات  ويضيف: 
حجز  يستدعي  مما  ومتنوعة  كثيرة  منتجات 
مكان واسع لعرضها كما أن بعض الشركات احمللية 
لديها وكاالت لشركات أجنبية وتكون ممثلة لتلك 
الشركات التي تساعدها ايضا في تغطية التكاليف 

بحيث ميكنها حجز أجنحة واسعة املساحة«.

ويشير اجلعبري إلى أن إدراك الشركات بأن املشاركة 
وليس  كبرى  تسويقية  أهمية  لها  »اكسبوتك«  في 
ملجرد املباهاة. لذلك تدفع الشركات وحتجز مساحات 

أكثر كي تتمكن من عرض منتجاتها وإيصال األفكار 
التسويقية للجمهور والفئات املستهدفة.

بعض  من  موجهة  انتقادات  وجود  وبخصوص 
لصالح  كامل  طابق  حلجز  املشاركة  الشركات 
غروب«  »بالتل  الفلسطينية  اإلتصاالت  مجموعة 
حصتها  لها  اإلتصاالت  »مجموعة  اجلعبري:  قال 
الكبرى في السوق الفلسطيني ومن حقها أن تتمثل 
مشاركات  أن  مؤكدا  مناسبا  تراه  الذي  بالشكل 
)مساحة  غروب«  »بالتل  مثل  الكبرى  الشركات 
اجلناح 100 متر مربع( و«صفد«) مساحة اجلناح 
60-70 مترا مربعا ( من أهم عوامل جناح املعرض 
الشركات  هذه  .ويضيف«  إليه  اإلهتمام  وجلب 
منتجات  حجم  ولديها  ضخمة  ميزانيات  لديها 
ضخمة ومن حقها حجز املساحة التي تتالءم مع 

احتياجاتها«. 

في  دورا  تلعب  عدة  عوامل  أن  اجلعبري  وبني 
حجم  أهمها  ومن  اجلناح  وشكل  مساحة  حتديد 
ملشاركتها  املرصودة  اإلعالنية  واحلملة  الشركة 
إضافة إلى احلاجة اإلقتصادية واملجتمعية واآللية 

التي تختارها الشركة في التواصل مع اجلمهور.

في  الشركات  مشاركة  رسوم  أن  اجلعبري  ويؤكد 
املعرض ال تغطي سوى نصف التكاليف الكلية إلقامة 
معرض اكسبوتك مشيرا إلى أن تكلفة إقامة املعرض 
األجنحة  حجز  بني  ما  دوالر  الف   150 إلى  تصل 

وحملة إعالمية وإيجار أيد عاملة وغيرها.

ويذكر أن رسوم املتر املربع الواحد نظير املشاركة 
في املعرض تصل إلى 105 دوالر للشركات العضو 
ال  التي  للشركات  دوالرا  و130  احتاد"بيتا"  في 

عضوية لها في اإلحتاد.

وفيما يتعلق بوجود أجنحة في املعرض لشركات 
ليست متخصصة في قطاع تكنولوجيا املعلومات 
الشركات  من  الساحقة  »الغالبية  اجلعبري:  قال 
املشاركة متخصصة في القطاع والباقي لها عالقة 
به ». وأضاف« في العام املاضي شارك البنك العربي 
»العربية  تشارك  واليوم  رئيسيا  راعيا  باعتباره 
للتأمني » باعتبارها راعية بوليصة التأمني ومن 

اللياقة أن ُيخصص لها جناح في املعرض .

خارج  الشركات  بعض  مشاركة  اجلعبري  واعتبر 
القطاع مهمة إما ألسباب تسويقية أو لكونها راعية 
الشركات  بعض  مشاركة  أن  إلى  مشيرا  للمعرض 
القطاع   شركات  مع  العالقات  تعزيز  في  تسهم 

وتبادل اخلدمات بينها.

مساحة العرض تتناسب مع حجم امليزانية

حمد: ال تستطيع سوى الشركات الكبرى حجز أجنحة كبيرة
الشلبي: املشاركة لها أهداف ويترتب عليها تكاليف

سنقرط: الرسوم التي تدفعها الشركات ال تتناسب والوضع 
اإلقتصادي املتردي

اجلعبري: ثمة عوامل عدة تلعب دورا في حتديد املساحة
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غزة – تقرير / محسن اإلفرجني:
فيه  فشل  فيما  التكنولوجيا  جنحت  هل 
معرض  إجابته  جسد  سؤال  السياسيون؟! 
فلسطني الرابع لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
أمس  فعالياته  انطلقت  الذي   »2007 »إكسبوتك 
في قطاع غزة ألول مرة حتت شعار "تكنولوجيا ، 
تطور، وحدة" لينجح في توحيد شطري الوطن 

وإسقاط جدار احلصار العنصري اإلسرائيلي. 
فرغم أجواء احلصار اإلسرائيلي اخلانق على غزة 
واألوضاع اإلقتصادية املتردية والسياسية املتوترة، 
في  اآلخر  شقها  تشارك  أن  إال  أبت  غزة  أن  إال 
املهرجان الوطني الفني التكنولوجي بعد أن كان 
يقام في الضفة طيلة املعارض السابقة ليتصدوا 
ولكل  اإلسرائيلية  العدوانية  للسياسة  مجتمعني 

محاوالت الفصل بني أبناء الوطن الواحد.
على  باألمل  املفعمة  الدهشة  عالمات  بدت  وقد 
نظرا  املعرض  في  املشاركة  املؤسسات  وجوه 
واملختصني  املواطنني  من  عليه  الواسع  لإلقبال 
قساوة  متنعهم  لم  الذين  وغيرهم  والطلبة 
الظروف وبشاعة احلصار من مواكبة التكنولوجيا 
ليجدوا فيها متنفسهم بعد أن حتول القطاع إلى 

أكبر سجن في العالم.
احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية »بيتا 
» ومركز التجارة الفلسطيني »بال تريد« منظما 
املؤمتر  ومجموعة االتصاالت الفلسطينية الراعية 
له وقفوا جميعا في استقبال الوافدين في مشهد 
يصور عرسا وطنيا متميزا بتطوره ومستندًا إلى 

أصالة شعبه.

رسالة حتد و إصرار
»إن  غزة:  في  االحتاد  منسق  السقا  هداء  وقالت 
إقامة املعرض في غزة ميثل رسالة حتد وإصرار 
ومقاومة ودليل دامغ على قدرة وحيوية قطاع 
شطري  توحيد  على  املعلومات  تكنولوجيا 

الوطن«.
إقامة  إلى  التي قادتنا  وأضافت:"التكنولوجيا هي 
غزة  من  شركة   14 فيه  شاركت  الذي  املعرض 
اإللكترونية  واخلدمات  البرمجيات  مجاالت  في 

واألجهزة واالتصاالت«.
البرامج  لتسويق  فرصة  املعرض  »وميثل 
وتثبيت  واخلبرات  األفكار  وتبادل  اإللكترونية 

أقدام احتاد بيتا في غزة«.
وذكرت السقا أن املعرض سيكون مرتبطا مبعرض 
لتمكني  الفيديوكونفرنس  خالل  من  الضفة 
املشاركني واملواطنني في غزة من متابعة معرض 
االقتصادية  املعارض  أهم  أنه  معتبرة  الله  رام 

الفلسطينية.
أجواء  فرغم  املتوقعة،  نتائجه  صعيد  وعلى 
من  الشركات  من  العديد  حرمت  التي  احلصار 
املشاركة ومن تقدمي أجهزة جديدة للمستهلكني، 
عقد  على  املشاركني  بقدرة  متفائلة  أنها  إال 
صفقات جتارية بينهم مبا يسهم في تدعيم قطاع 

تكنولوجيا املعلومات.

ال نعترف باحلدود!
التقنيات  لشركة  العام  املدير  مشتهى  م.راسم 
وابتسامة  ببشاشة  استقبلنا    MTC احلديثة 
التعبير عن  في  رغبة جامحة  تنم عن  عريضة 
»لم  وقال:  املعرض  على  الناس  بإقبال  سعادته 
اقتناعي بأصالة  النجاح بقدر  إال  للمعرض  أتوقع 

شعبنا وقدرته على الصمود والتحدي«.
وذكر م.مشتهى الذي كان يرد على استفسارات بعض 
الزوار خالل حديثه أن الهدف من املشاركة هو »وطني 
بحت وليس ماديا أو لتحقيق أرباح« مؤكدًا أن »قطاع 

التكنولوجيا ال يعترف باحلدود  وال السدود«.
املعرض  ميثل  يقول«  وهو  سياسي  متحدث  كأنه  وبدا 

مفادها  للسياسيني  رسالة 
أن ال بديل عن الوحدة وال 
خيار غيرها »موجها رسالة 
أخرى للشعوب واحلكومات 
فتح  بضرورة  العربية 
املنتجات  أمام  األسواق 
الفلسطينية  التكنولوجيا 
منها  مباشر  غير  كدعم 
في  التكنولوجيا  لقطاع 

فلسطني.
أما رسالته لإلسرائيليني 
فكانت هي نفسها رسالة 

كل مواطن اكتوى بنيران اإلحتالل 
وذاق ويالته » لن جتدي نفعا مع 
الشعب الفلسطيني كل السياسات 
تأثيرها  كان  مهما  العدوانية 

ومهما طال أمدها«.
تفاؤال  تعكس  اعتزاز  وبنبرة 
لقد  مشتهى«  قال  حذر  غير 
كافة  األول  أمس  ليلة  أنهينا 
اخلاصة  والتجهيزات  الترتيبات 
أصوات  وقع  على  باملعرض 
هديرها  زلزل  التي  الطائرات 
يشبه  ما  إلى  وأحاله  غزة  سماء 

أجواء احلرب«.
معاني  على  دامغ  دليل  »إنه 
واحليوية  واإلصرار  التحدي 
ليس  شعبنا«  بها  يتمتع  التي 
مدير  وجد  فقد  فحسب  هذا 
عام التقنيات في املعرض فرصة 
سانحة ليقدم حلوال تكنولوجية 
»جروجز«  نظام  بينها  من 

ألول مرة »إكسبوتك« في غزة 

هل تنجح التكنولوجيا فيما فشل فيه السياسيون؟

خبرة  بدون  اإللكترونية  املواقع  ببناء  اخلاص 
نظام  إلى  إضافة  املجتمع  فئات  ولكافة  مسبقة 
إرسال واستقبال الرسائل SMS  الذي يغني عن 
املكلفة عالوة على حزمة  القصير  الرقم  خدمة 
لألطفال  والترفيهية  التعليمية  البرامج  من 

وبرنامج األرشفة الوثائقية اإللكترونية.

متنفس وسط احلصار!
أما محمد سكيك املدير التنفيذي لشركة خبراء 
 « املعرض  في  وجد  فقد  املعلومات  تكنولوجيا 
متنفسا لعرض منتجاته والتعرف على احتياجات 
يقاس  ال  املعرض  جناح  أن  معتبرا   « املستهلكني 
مقارنة  سيحققها  التي  املادية  األرباح  مبدى 

باألرباح املعنوية والوطنية.
وقال سكيك:« نحن ال ننتظر من املعرض ربحا بل 

دفعنا أمواال لنشارك وُننجح املعرض في غزة«.
التنفيذي  املدير  كلوب  شريف  الرأي  ويشاركه 
قال  الذي  املعلومات  ألنظمة  املستقبل  لشركة 
بنبرة اعتزاز: »اإلقبال على املعرض من املواطنني 
احملاصرين دليل على التحضر والرغبة في التطور 
رغم كل املعوقات« معتبرا أن هناك أرضية جيدة 

النطالقة واعدة لقطاع تكنولوجيا املعلومات.
حيوي  التكنولوجيا  قطاع  كلوب:«  وأضاف 
اإللكترونية  اخلدمات  تقدمي  على  يعتمد  حيث 
ما ميكنها  والبرمجيات وغيرها، وهو  واإلنترنت 

من جتاوز حالة احلصار اإلسرائيلي املفروض«.
املعلومات  تكنولوجيا  بأن قطاع  أن سكيك يرى  إال 
الفلسطيني يعاني ضعفا في اإلستثمار فيه بسبب 
األوضاع األمنية واإلقتصادية املتردية التي تشهدها 
األراضي الفلسطينية رابطا بني تقدم هذا القطاع و 

بني انفراج األفق السياسي الفلسطيني.
» إكسبوتك 2007 » نافذة تكنولوجية وطنية بنكهة 
جديدة تختلف عن سابقاتها مبا جتسده من وحدة 
وطنية خاصة وأنه يعقد في ظل ظروف ال تشبهها 
ظروف أخرى سواء على صعيد اإلحتالل اإلسرائيلي 
الفلسطينية  الفلسطينية-  العالقات  على صعيد  أو 
..فهل بدأ قطار الوحدة الوطنية من جديد بثوب 

تكنولوجي هذه املرة و ليس بثوب سياسي؟!
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منتجات

عالم املهندسون
تتميز شركة »عالم املهندسون« بخبرة طويلة في مجال أنظمة الطباعة سواء املكتبية أو التجارية 

ومبختلف اإلستخدامات. وكانت الشركة قد بدأت نشاطاتها في هذا املجال عام  . 1994
وتطرح الشركة حاليًا نظاما رقميا للطباعة امللونة بقياس مناسب الستخدام املطابع . ويعمل هذا 
النظام األكثر تطورا في هذا املجال اعتماًد على سبعة ألوان بدال من أربعة ألوان كما كان احلال في 

األنظمة التقليدية.
كما تطرح الشركة نظام طباعة يفي مبتطلبات العمل الهندسي والعمل املكتبي، وهو أول نظام في 
العالم يجمع بني هاتني الوظيفتني، إذ ميكنه طباعة مخطط هندسي بطول15 مترا وطباعة وثيقة 

بحجم A4  في نفس الوقت .

قرامان
خدمات متتاز بالسرعة واجلودة

تأسست شركة قرامان لألجهزة املكتبية سنة 1994  لتصبح واحدة من الشركات الرائدة في مجال األجهزة 
املكتبية في السوق الفلسطيني .

 ومتتاز الشركة بسرعة وجودة خدماتها للزبائن حيث تعمل على مستوى فلسطني في خدمة زبائنها من 
مؤسسات ووزارات ومدارس وشركات .

وإدخال حتسينات على  املوظفني  كفاءة  رفع  اليومية من خالل  قرامان على تطوير خدماتها  تعمل شركة 
نظامي اخلدمة واجلودة في الشركة.

اخلاصة   Digital Duplicator السريع  السحب  ماكينات  وصيانة  بيع  في  الرائدة  بأنها  الشركة  وتتميز 
ملنتجات شركة بدعمها  أنها متتاز  كما  والسرعة.  والدقة  باجلودة  تعنى  التي  واملؤسسات  للمدارس  بالطباعة 

Konica Minolta  العاملية ملاكينات تصوير الوثائق والطباعة.
وقد مت توقيع عقد لتمثيل شركةComputer   DTKفي فلسطني وشركة Vido.AT  االوروبية لكاميرات 
املراقبة. وبذلك تصبح شركة قرامان قادرة على إعطاء حلول متكاملة لزبائنها، وذلك بإنهاء التبعية للشركات 

اإلسرائيلية واإلقتصاد اإلسرائيلي.

تأسست شركة شموط سنتر في مدينة نابلس في منتصف الستينيات، ويتركز نشاطها التجاري 
على استيراد وتسويق مختلف أنواع األجهزة الكهربائية املصنعة من قبل كبرى الشركات العاملية 
املشهورة. وحتاول الشركة أن حتّول العالقة التجارية فيما بينها وبني الزبائن من عالقة بيع وشراء 
الى عالقة خدماتية من حيث تقدمي أجود املاركات التجارية وأفضل األسعار وتوفير قطع الغيار 
األصلية وخدمة ما بعد البيع وما بعد الكفالة. ومع مرور الزمن بدأت فروعه باإلنتشار في معظم 
احملافظات الرئيسة بالضفة من خالل مراكز بيعه األساسية وجتارة املعتَمدين وأصبح اسم شموط 
سنتر من اكبر األسماء التجارية بالسوق الفلسطيني. ونتيجة التطور التقني السريع في العالم أصبح 
لزاما على شموط سنتر دخول سوق التقنيات احلديثة والتكنولوجيا، لذلك كان عام 2007 عاما 
مميزا في مسيرة الشركة التجارية حيث بدأت بتسويق مختلف انواع األجهزة  املنزلية واملكتبية 
والتكنولوجية ) كمبيوترات ، طابعات ، كاميرات رقمية، وسائل اتصال رقمية مختلفة و غيرها ( 
معتمدة على تسويق أشهر املاركات العاملية في عالم التقنيات احلديثة مثل  HP ،  IBM  . وتأتي 
كامل  بشكل  السوق  هذا  دخولها  على  كدليل  إكسبوتك  في معرض  األولى  للمرة  الشركة  مشاركة 
ومحاولة اتباع طرق جديدة في بيع هذه املنتجات التقنية بطريقة يتمكن فيها كل شخص من 
احلصول عليها بأفضل األسعار وأفضل اخلدمات وأيسر طرق الدفع والتوجه في املستقبل القريب 
للدخول في مجاالت تقنيه جديدة سُيعلن عنها الحقا على أمل ان نستطيع تلبية رغبات السوق 
الفلسطيني و تطلعاته في هذا املجال ألن رقي الفرد هو رقي املجتمع. ونأمل ان نقدم مانسطتيع و 

اكثر في هذا املجال من أجل تطور مجتمعنا. 

وهو   HP PAVILION LAPTOP Bماركة محمول  كمبيوتر  تسويق  على  الشركة  تركز   
أنيق جدا يناسب جميع  العاملية، وميتاز بشكل خارجي    HP صنف جديد نوعا ما من شركة 
األذواق وهناك عدة موديالت منه تناسب جميع فئات املجتمع سواء لإلستخدام املنزلي أو املكتبي. 
و من ميزاته أيضا وجود كاميرا رقمية وشاشة كريستال داخل اجلهاز وميكن اإلستفادة منهما 
بعده طرق. وهو جهاز يتالءم كثيرا مع متطلبات الفرد من ناحية جاهزيته العالية لعرض أفالم 
DVD واألقراص املدمجة املختلفة من خالل تزويده بلوحة مفاتيح إضافية وجهاز للتحكم عن 
بعد مما يجعله جهازا جذابا لكل من يستخدمه. و امليزة األساسية لهذا الكمبيوتر أننا في شركة 
اجلميع شراءه  بإمكان  ليصبح  املجتمع  فئات  مناسبة جدا جلميع  بأسعار  نعرضه  شموط سنتر 

والتمتع مبزاياه العديدة التي ال يتسع املجال هنا لذكرها .

وملا كانت املشاركة في معرض إكسبوتك تهتم بشكل أساسي على عرض آخر التقنيات احلديثة، 
فنحن في شموط سنتر سنقوم بالتركيز على طرق بيع معينة يتمكن من خاللها زائر املعرض من 
احلصول على عروض مختلفة على جميع األجهزة بحيث يستطيع شراء جهاز كمبيوتر وتوابعه 
يتمكن  بحيث  الشركات  معظم  مع  املبرمة  اإلتفاقيات  ضمن  خاصة  تقسيط  برامج  خالل  من 
املشتري من احلصول على اجلهاز على أقساط مريحة تصل الى 12 دفعة و بدون وساطة البنوك. 
وبالتالي يستطيع الزوار احلصول على هذه األجهزة بدون عبء مادي و بدون فؤائد. و نحن نعتمد 

هذا املبدا في البيع إنسجاما مع الهدف األساسي وهو توفير كمبيوتر لكل منزل .

شموط سنتر يشارك في معرض إكسبوتك
HP كمبيوتر محمول من إنتاج

نبذة تاريخية عن شموط سنتر
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البيرة - غزة- رقميات فلسطينية-
ديوان  رئيس  احلسيني  رفيق  الدكتور  افتتح 
الرئاسة، مندوبًا عن سيادة الرئيس محمود عباس 
»ابو مازن«، أمس في مدينة البيرة بالضفة الغربية 
فلسطني  معرض  فعاليات  غزة،  قطاع  في  وغزة 
الرابع لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات »اكسبوتك 
2007«،  والذي ينظمه سنويًا  احتاد شركات انظمة 
التجارة  ومركز  »بيتا«،   الفلسطيني  املعلومات 
ملجموعة  رئيسية  وبرعاية  »بالتريد«،  الفلسطيني 
وبحضور  جروب،  »بالتل  الفلسطينية  االتصاالت 
القطاع  وقيادات  والشخصيات  املسؤولني  من  حشد 

اخلاص والضيوف العرب واألجانب.

ممثل الرئيس
احلسيني  د.رفيق  نقل  اإلفتتاحية،  كلمته  وفي 
محمود  الرئيس  حتيات   واملشاركني   للحضور 
سفره  بسبب  احلضور  من  يتمكن  لم  الذي  عباس، 

الى خارج الوطن. 
للشعب  تقوم  أن  ميكن  ال  إنه  د.احلسيني  وقال 
الفلسطيني قائمة دون اقتصاد وطني  قوي يعتمد 

في االساس على القطاع اخلاص. 
لالقتصاد،  احملرك  هو  اخلاص  القطاع  أن  وأوضح 
التسهيالت  تقدمي  على  فينصب  احلكومة  دور  أما 

والتشجيع للقطاع اخلاص كي ينمو.
اخلاص  للقطاع  ميكن  ال  أنه  الرئيس  ممثل  واكد 
واإلجراءات  احلصار  ظل  في  العمل  الفلسطيني 
العنصري وتقييد حرية  الفصل  اإلسرائيلية وجدار 

احلركة أمام السلع واألفراد.
املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع  أن  واعتبر 
اختراق  خاللها  من  ميكن  فريدة   فرصة  ميثل 
احلواجز والتغلب على احلصار. وقال إن هذا القطاع 
يستطيع أن يعمل وينتج دون أن يتمكن اإلحتالل 

من إعاقته.
وأكد دعم الرئيس محمود عباس والسلطة الوطنية 
واالتصاالت،  التكنولوجيا  لقطاع  الفلسطينية 
وملعرض اكسبوتك، معربا عن أمله بأن يتحقق في 
األعوام القادمة تنظيم املعرض في القدس الشريف 

الى جانب الضفة وغزة.

الوزير  محمد كمال حسونة
وتكنولوجيا  االتصاالت  وزير  اكد   جهته  من 
محمد  السيد  الوطني  االقتصاد  ووزير  املعلومات، 

كمال حسونة
اهمية  املعرض الذي يشكل حدثا هاما تشرف عليه 
هما  الوطنية  باجنازاتهما  نعتز  رائدتان  مؤسستان 

»بيتا« و بال تريد« . 
الشعب  أن  على  مؤشر  اكسبوتك   معرض  إن  وقال 
الفلسطيني  يسير بخطى ثابتة رغم شظف العيش 
وقسوة الظروف بسبب اإلحتالل، وحيا إصراره على 
امتالك العلم واملعرفة والتواصل مع العالم اخلارجي 

عبر توظبف واستخدام  التكنولوجيا.
التي  والرعاية  الدعم  على  حسونة  الوزير  وأكد 
لقطاع  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  توليهما 
نشأتها،  منذ  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت 

ولدوره  االقتصادية،  القطاعات  أهم  أحد  باعتباره 
الكبير في عملية التنمية اإلقتصادية.

يساهم  واالتصاالت  التكنولوجيا  قطاع  ان   واكد 
بشكل كبير في تسهيل عمل القطاعات االقتصادية 
األخرى وخفض التكلفة عليها بل يساهم في خلق 

قطاعات جديدة. 
في  ملحوظا  تطورا  حتقق  فلسطني  ان  الى   واشار 
مجال التكنولوجيا واالتصاالت واستخداماتها، حيث 
الفلسطينية  األسر  من   33% أن  املعطيات  تظهر 
 ،2006 عام  إحصائيات  وفق  حاسوب  جهاز  متتلك 
كما أن فلسطني حتتل املرتبة العاشرة على املستوى 

العربي من حيث استخدامات الهاتف.
الى أن عملية حترير سوق االتصاالت وتكنولوجيا  واشار 
املعلومات احمللية قطعت شوطًا كبيرًا وعلى أسس ومعايير  

مهنية.  
وحتدث حول اجنازات السلطة الوطنية الفلسطينية 
كافة   على  واحلكومة،   الرئاسة  مبؤسستي  ممثلة 
الصعد،  األمنية والسياسية واالقتصادية والتنموية، 
ما من شأنه اإلسهام في خلق بيئة استثمارية مواتية، 
املالية بعد  وايضًا متكنت السلطة من توفير املوارد 
فترة طويلة من اإلنقطاع، إلى جانب اإلعداد خلطة 

اإلصالح التي تعكس التوجه التنموي الفلسطيني.

رئيس مجلس ادارة »بيتا«
واعلن املهندس عالء عالء الدين-رئيس مجلس ادارة 
 ، افتتاح  »بيتا« عن  املعلومات  انظمة  احتاد شركات 
فعاليات معرض اكسبوتك 2007، مؤكدًا أن املعرض 
يأتي تأكيدا الستمرارية هذه التظاهرة اخلالقة التي 
تخفف من وطأة حالة التمزق التي اصابت املجتمع 

الفلسطيني اثر االحداث األخيرة.
هذا  استمرارية  على  نحافظ  أن  املهم  »ليس  وقال 
من  يتجزأ  ال  جزءا  جنعله  أن  بل  فحسب  احلدث 
ونافذة  به  نحتفل  وعيدا سنويا  املعاصرة  تقاليدنا 
في  له  حدود  ال  من حصار  نعانيه  ما  رغم  للفرح 

زمن غابت فيه احلدود وتواصلت فيه االمم«.
واعرب عن فخره بافتتاح املعرض في الضفة الغربية 
وقطاع وغزة، مؤكدًا انه لوال اصرار الشركات الغزية 
في  النجاح  حتقق  ملا  احلدث  هذا  في  املشاركة  على 
رغم  للمشاركة  الشركات  بادرت  فقد  بغزة،  اقامته 
احلصار والتجويع وقطع الكهرباء وربط التكنولوجيا 
في  املبدعني  جهود  تضافر  لوال  وايضا  باألغالل، 

طرفي الوطن. 
وقال«لعل املستوى الذي يظهر فيه اكسبوتك سنويا 
من حتديث ومواكبة لكل ما هو جديد هو ما جعله 
بحق محط اهتمام الشركات الفلسطينية التي سارعت 
لعرض ما لديها من منتجات وبرمجيات تكشف عن 
امكانيات هائلة يختزنها هذا القطاع الذي يعتبر من 

اكثر القطاعات ديناميكية وحيوية«.
واضاف »ال نبالغ اذا قلنا ان هذا القطاع احد اعمدة 
أن  إلى  ونوه  البالد.  تشهدها  اقتصادية  نهضة  اية 
املعرض  يأتي هذا العام في ظل حراك كبير تشهده 
سوق االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات الفلسطينية 
حيث اصبح املشغل الثاني للهاتف اخللوي على وشك 
سوف  جديدة  شركات  ثمة  وكذلك  يباشرعمله  أن 

حتصل على رخص لتقدمي خدمات النطاق العريض 
ضمن  االنترنت  يروتوكول  عبر  االتصال  وخدمات 

خطوات حترير هذا القطاع واطالق امكانياته.

رئيس مجلس ادارة »بالتريد«
وفي كلمته رحب السيد محمد نافذ احلرباوي، رئيس 
»بالتريد«،  الفلسطيني  التجارة  مركز  ادارة  مجلس 
باحلضور في هذا العرس الوطني واالقتصادي الذي 
كسر فيه الشعب الفلسطيني كل احلواجز والقرارات 
لن  أنه   وأكد  غزة،  قطاع  في  شعبنا  ضد  اجلائرة 
يسمح باقتطاع هذا اجلزء العزيز عن اجلسم الكامل 
الفلسطيني، واصر على على جتسيد وحدة  للوطن 

الوطن وقال ال للتقسيم وال لالنفصال.
وقال احلرباوي« إن انعقاد اكسبوتك للعام الرابع على 
التوالي ما هو اال تأكيد على ان املسيرة االقتصادية 
في  ماض  الفلسطيني  األعمال  قطاع  وان  ستستمر 
في شق طريقه ليكمل بناء اقتصاد وطني قادر على 
وايضا  والفقر،  البطالة  مواجهة  في  بواجبه  القيام 
الالزمة  باالحتياجات  ليفي  واعد  اقتصاد  لبناء 

ليكون ركيزة قوية في بناء الدولة الفلسطينية«.
واعتبر ان اجناز معرض اكسبوتك 2007 عمل رائع 
بذلت  جبارة  جهودا  ان  إلى  مشيرا  املقاييس،  بكل 
شكره  عن  واعرب  الوجود.  حيز  الى  الخراجه 
للمعرض وحلرصه  لرعايه  عباس  محمود  للرئيس 
تقدم  كما  االقتصادية،  املسيرة  دعم   على  الدائم 

بالشكر  لكل من ساهم في هذا اإلجناز الوطني. 
للشراكة  الفلسطيني  اخلاص  القطاع  استعداد  واكد 
دولة  وضعه  الذي  نفسه  املبدا  وعلى  احلكومة  مع 
ننتظر  »لن  وقال  فياض.  د.سالم  الوزراء  رئيس 
حتى اإلنتهاء من توفير البيئة االستثمارية املناسبة 
حتقيقه. سيتم  ما  مع  بالتوازي  سنعمل  ولكن 
األعمال  بقطاع  الذي حلق  الكبير  الضرر  الى  واشار 
خالل السنوات اخلمس املاضية خصوصا بعد نتائج 
من  رافقها  وما  األخيرة  التشريعية  اإلنتخابات 
االقتصادي  الوضع  على  اثرت  اسرائيلية  اجراءات 
ناهيك عن التجاذبات والصراعات الداخلية وتأثير 
ذلك على االقتصاد الوطني بشكل عام وعلى قطاع 
اول  كان  الذي  االعمال  قطاع  مقدمته  وفي  غزة 

املتضررين.
واشاد احلرباوي بخطط االنعاش االقتصادي ؤالسريع 
التي تبنتها احلكومة، مؤكدا انها خطوة في اإلجتاه 
الصحيح واإلصرار امللموس على النجاح ووقف حالة 
بناء  العادة  العمل  ضرورة  على  مؤكدا  االنهيار، 
على  والعمل  هيبتها،  واستعادة  احلكومة  مؤسسات 
تعزيز األجهزة األمنية واإلسراع في تبني القوانني 
املجلس  عمل  توقف  بسبب  صدورها  تعطل  التي 

التشريعي.

ممثل وحدة صندوق االقصى في 
البنك االسالمي للتنمية

ونقل د.جواد ناجي  ممثل وحدة صندوق األقصى 
البنك اإلسالمي للتنمية حتيات د.احمد محمد  في 
للتنمية،  االسالمي  البنك  مجموعة  رئيس  علي 
والسيد يوسف البسام رئيس اللجنة االدارية لوحدة 

عباس  محمود  الرئيس  شكر  االقصى.كما  صندوق 
على تفضله برعاية هذا النشاط املميز الذي يجسد 
الفلسطيني  اخلاص  القطاع  يحققها  التي  النجاحات 

في مجال االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات.
وصندوق  للتنمية  االساملي  البنك  جهود  الى  واشار 
وتقدمي  الفلسطيني،  االقتصاد  اعمار  في  االقصى 
الصندوق  اعتمد  حيث  اخلاص  للقطاع  الدعم 
دوالر  مليون   20 بقيمة  برنامجا   2003 العام  في 
لتطوير قدرات القطاع اخلاص الفلسطيني وتعزيز 
والترويج  الفلسطينية  للمنتجات  التنافسية  القدرة 
املساهمة  اخلارجية.وكذلك  االسواق  وفي  محليا  لها 
في اقامة مراكز جتارية فلسطينية دائمة في عدد 
التجارية  البعثات  دعم  وايضا  العربية  الدول  من 

للقطاع اخلاص.

الرئيس التنفيذي ملجموعة 
اإلتصاالت الفلسطينية

 واعتبر الدكتور عبد املالك جابر الرئيس التنفيذي 
أن   »بالتل جروب«  الفلسطينية  االتصاالت  ملجموعة 
املعرض يشكل حدثا هاما واشارة واضحة على التحدي 
والنجاح، وهو شراكة حقيقية بني مؤسسات القطاع 
واالتصاالت.  التكنولوجيا  قطاع  وشركات  اخلاص 
كما ان املعرض رد واضح على االدعاءات بأن شعبنا 
غير متحضر وغير خالق وهو اثبات على انه شعب 
دولة  وبناء  التحديات  ومواجهة  النهوض  على  قادر 
احلدث  هذا  جلعل  اتفاق  هناك  ان  مستقلة.وقال 

اقليميا. 
واعتبر انعقاد املعرض في غزة ردا واضحا وتصميما 
من قطاع التكنولوجيا واالتصاالت على وحدة الوطن 

ومحاوالت فصله.
على  فيه  نحصل  الذي  اليوم  الى  نتطلع  وقال: 
السيادة الكاملة على الترددات، مشيدا بجهود وزارة 
حترير  بخطوات  مرحبا  املجال  هذا  في  االتصاالت 

السوق وفق االطار القانوني العادل.

املعرض في قطاع غزة
القى  افتتاح املعرض في مدينة غزة،  وعلى هامش 
محمد العلمي نائب رئيس مجلس ادارة »بيتا« كلمة 
ورعاية  »بالتريد«  مع  القائم  بالتعاون  بها  أشاد 
الذي  وبالدعم  الفلسطينية،   االتصاالت  مجموعة 
األمم  وبرنامج  للتنمية  االسالمي  البنك  قدمه 

. undp املتحدة االمنائي
ينظم  اكسبوتك  معرض  ان  إلى  كلمته  في  وأشار 
من  نخبة  مبشاركة  غزة  قطاع  في  األولى  للمرة 
الشركات الفلسطينية الرائدة في مجال تكنولوجيا 

املعلومات.
خدمات  مستوى  بتطوير  »بيتا«  التزام  وأكد 
تكنولوجيا املعلومات والعمل على توفير املزيد من 
فرص جديدة واعدة لقطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
مكانة  ليمثل  الفلسطينية  األراضي  في  املعلومات 

متقدمة في اعمدة بناء االقتصاد الوطني.
ونوه إلى تزامن انطالق فعاليات املعرض في مدينتي 
املفروض  احلصار  من  بالرغم  وذلك  وغزة  البيرة 

الرئيس ينتدب د.رفيق احلسيني لينوب عنه في افتتاح املعرض
"بيتا" و"بالتريد" يفتتحان معرض اكسبوتك 2007 في الضفة الغربية وقطاع غزة

احلسيني: فرصة فريدة الختراق احلواجز 
حسونة: املعرض مؤشر على أن شعبنا  يسير بخطى ثابتة رغم شظف العيش وقسوة الظروف 

عالء الدين: تظاهرة خالقة تخفف من حالة التمزق
د.اجلابر: املعرض في غزة رد واضح وتصميم على وحدة الوطن ومحاوالت فصله

احلرباوي: مسيرة مستمرة وقطاع األعمال ماض في شق طريقه
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على القطاع .
ادارة  الشوا عضو مجلس  من جهته تطرق فيصل 
اكسبوتك  معرض  تنظيم  اهمية  إلى  بالتريد«   «
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي مير بها 
القطاع من انهيار شبه كامل للقطاع اخلاص بسبب 
احلصار والقيود االسرائيلية املفروضة على حركة 

البضائع واألفراد.
وقال إن اكسبوتك هو معرض وطني مبستوى عاملي 
تقنية  مجال  في  الرادئدة  الشركات  جلميع  يتيح 
القطاع  بهذا  املهتمني  األعمال  ورجال  املعلومات 
التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  أحدث  على  االطالع 

في هذا القطاع .
»بيتا«  مع  بالتعاون  سيعمل  »بالتريد«  ان  واكد 
سنوي  كتقليد  املعرض  هذا  تنظيم  اعتماد  على 
يهدف إلى مواكبة التطورات في مجال البرمجيات 
والتقنيات املختلفة املعمول بها في قطاع تكنولوجيا 

املعلومات.
بدوره شدد احملامي شرحبيل الزعيم عضو مجلس 
تقنيات  توفره  ما  أهمية  على  »بالتريد«  ادارة 
خرق  استطاع  تواصل  من  املعلومات  تكنولوجيا 
فرضها  التي  العزلة  وحتدي  املفروض  احلصار 

االحتالل على قطاع غزة.
ستواصل  تل  بال  االتصاالت  مجموعة  أن  وأعلن 
املقبلة  السنوات  في  اكسبوتيك  اقامة  رعاية 
وستحرص على تقدمي كل ما هو جديد في عالم 

االتصاالت إلى اجلمهور.
من جهته أعرب الدكتور ماجد أبو رمضان رئيس 
بلدية غزة عن تقديره للجهود التي أفضت إلقامة 
هذا املعرض الذي متيز مبا مت عرضه من منتجات 
واعتبر   . املعلومات  تكنولوجيا  عالم  في  متطورة 
أن اقامة املعرض في مدينتي غزة والبيرة عبرت 
اخلاص مبوقفه  القطاع  ومتسك  الوطن  وحدة  عن 

الرافض ألي انقسامات .
قاعات  في  املقام  اكسبوتك  معرض  شهد  ذلك  إلى 
رشاد  مركز  في  و  البيرة  مبدينة  افندي  سليم 
50  شركة متخصصة  الشوا مبدينة غزة مشاركة 
في تكنولوجيا املعلومات اقبااًل ملحوظًا ، حيث زار 
والقائمني  األعمال  رجال  من  كبير  عدد  املعرض 
زيارة  إلى  اضافة   ، املدني  املجتمع  مؤسسات  على 
املعلومات  أعداد كبيرة من مستخدمي تكنولوجيا 

والطالب وأصحاب الشركات واملكاتب الهندسية .
»بيتا« و »بالتريد« يشكران كل الداعمني

تريد«،  »بال  و  »بيتا«  ادارتي  رئيسا مجلس  وشكر 
لدعمهم  االتصاالت  ووزارة  واحلكومة  الرئيس 
حتريره  على  والعمل  املهم  القطاع  لهذا  املتواصل 
مجموعة  للمعرض  الرئيسي  الراعي  شكر  كما   ،
ودعمها  رعايتها  على  الفلسطينية  االتصاالت 
، ولم تبخل عليهما بل  املستمر للقطاع ولـ »بيتا« 
كانت دومًا سندًا حقيقيًا لتقدمهما، كما شكر البنك 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  للتنمية  اإلسالمي 
على دعمهما للمعرض منذ دورته األولى قبل اربعة 
اعوام، وشكر ايضا شركة املؤسسة العربية للتأمني 
األملانية   GTZ ومؤسسة  التأمني،  لوثيقة  الراعي 
لدعمها جريدة رقميات فلسطينة، اجلريدة الرسمية 
للمعرض، وتقدم بالشكر للشركات املشاركة واملنفذة 

وللجنود املجهولني في »بيتا« و«بال تريد«. 
شعار  حتت  احلالي  العام  يعقد  اكسبوتك  أن  يذكر 
شقي  لوحدة  جتسيدا  تطور«  »وحدة-تكنولوجيا- 
االتصاالت  قطاع  يشهده  الذي  والتطور  الوطن 
الصعبة  الظروف  رغم  الفلسطيني  والتكنولوجيا 

التي مير بها الوطن.
اليوم وغدا وستنظم  املعرض  فعاليات  وستتواصل 
الشركات على هامشه العديد من الفعاليات وستطلق 
وصفقات  اتفاقيات  وتوقع  املبادرات  من  العديد 

جتارية.
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 2002 عـــام  املعلومات  تقنية  شركــــة  تأسست 
فـي  متخصصة  محـــدودة  مساهمــة  كشركــة 
تخصصت   و  املعلومـــات،  تكنولـــوجيا  مجـال 
أجهزة  منتجات  فــي  البداية  منذ  الشركة 

الكمبيوتـــــــر املكتبيـــة واحملمولـــة مـــن
إنتاج  مــــن  السيــرفــــر  وأجهزة    DELL    
وتعتبر  Workstatioنــــوع  شــــركـــــة 
الكمبيوتر  ألجهزة  الوحيد  الوكيل  الشركة 
احملمولة من نوع توشيبا في فلسطني .وهي من 
مجال  فـــــي  الــــرائـــــدة  الشركـــات  أكبـــر 
تقنية املعلومات فـــي فلسطني، وهي قادرة على 
توفير استشاريني في مجاالت مقاوالت تكنولوجيا 
بكامل  واإلتصاالت  الكمبيوتر  وشبكات  املعلومات 
أجهزة  وصيانة  وتشغيل  وتوريد  جتهيزاتها 
Brand Name Ststem  وعمل عقود صيانة 

كاملة وتوزيع قطع الكمبيوتر ومستلزماته.

جتاريــــة  مبادئ  على  الشركة  تأسست  وقد 
التقنية  احللول  لزبائنها  لتوفر  عالية  ومهنية 
املتميزة في عالم تكنولوجيا املعلومات املتطورة، 
ميتاز  وفنـــي  مهنــي  إداري  طــــاقم  فلـــديها 
باألداء املتميز، حيث أن الشــركـــة بنيت عــلـــى 

القدس  في   1996 سنة  الكنعان  شركة  تأسست 
مستشفى  مقابل  السلوادي،  )عماره  الله  ورام 
الهالل األحمر الفلسطيني، البيرة (، وهي شركة 
والبنكية  الفندقية  التجهيزات  في  متخصصة 
وتوفر أجهزة متطورة من أشهر املاركات العاملية 
عدة  على  حاصلة  والشركة  مبيعًا.  األكثر  هي 
 VingCard، أبرزها  وكاالت من شركات عاملية 
أفضل  من  تعتبر  التي    Elsafe" PolarBar
وأكبر الشركات املختصة في أقفال أبواب الفنادق 

نشر  مجال  في  الرائدة  دنديس  مكتبة  تأسست 
في   1966 سنة  فلسطني  في  الكتاب  وتوزيع 
مدينة اخلليل.  وحتتوي املكتبة اليوم على أضخم 
صاالت عرض مختصة بالكتاب. وتوفر كتبا من 
674 دار نشر من جميع دول العالم العربي و43 
دار نشر أجنبية. وتضم املكتبة حاليا أكثر من 

25000 عنوان في مختلف املواضيع: 

األعمال العامة
اللغات واآلداب

الفلسفة والعلوم املتصلة بها
العلوم البحتة

الديانات
العلوم التطبيقية

 كتب األطفال
الفنون

العلوم اإلجتماعية
اجلغرافيا - التراجم - التاريخ

يختص  قسم  بإنشاء  حديثا  قمنا  ولقد 
يغطي  اإلجنليزية  باللغة  اجلامعية  بالكتب 
اجلامعات  في  تدرس  التي  التخصصات  جميع 

الفلسطينية.

 ومبشاركتنا هذه في معرض إكسبوتك سنعرض 
تختص  والتي  حديثا  وصلتنا  التي  العناوين 
دور  من  املعلومات  وتكنولوجيا  احلاسوب  بكتب 

النشر التالية التي منثلها في فلسطني:

Signature RFID –Contact less

مجموعة الكنعان 
تسويق جتهيزات فندقية وبنكية

وخزنات وثالجات غرف الفنادق. كما أن الشركة 
لديها وكالة لشركة Abloy  املتخصصة باألقفال 

األمنية. 
الكنعان تعمل أيضا في مجال ماكينات عد النقود 
وماكينات   )JCM( واملسكوكات    )Magner(
)خاصة  عالية  بدرجة  العمالت  تزييف  كشف 

. )Magner 150(  )الدوالر
املطبوعة  البالستيكية  الكروت  الكنعان  وتوفر 

)PVC cards(  وأعمدة وأحبال اإلنتظار. 

فتح األبواب بالهواتف النقالة
Ving- تتقدم مجموعة الكنعان منتجا حديثا من شركة
Card العاملية )النرويج( املختصة بأقفال أبواب الفنادق.
ويتم التحكم بالقفل عن بعد بدرجة عالية من األمان 
 13.56(( جدا  آمن  وبتردد  الراديو  موجات  بواسطة 
وهذه  ملس.  دون  قرب  عن  الباب  فتح  يسهل  MH مما 
أو  الباب بواسطة كروت  تقنية حديثة جدًا تتيح فتح 
تسمى:                        بتكنولوجيا  يعمل  نقال  هاتف 
NFC Near Field Communi-(                   
في  متوفرة  تكون  سوف  التكنولوجيا  هذه   .  )cation
القادمة  اخلمسة  األعوام  خالل  النقالة  الهواتف  جميع 
بحيث متّكن الشخص من خاللها استخدام هاتفه النقال 
من سحب أموال من ماكينات النقد )ATM(  واإلستغناء 
الفيزا  بطاقة  مثل  املمغنطة  والبطاقات  الكروت  عن 

واملفاتيح.

اإلهتمام  إمكانية  احلديثة  للفنادق  تتيح  وهي 

مبفتاح  وتزويدهم   )VIP( املهمني  بزبائنها 
  SMS رسالة  إرسال  بواسطة  اإللكتروني  غرفهم 
التوّجه  الزبون  فيستطيع  النقال،  هاتفهم  إلى 
اإلستقبال  عبر  املرور  دون  غرفته  إلى  مباشرة 

عند قدومه إلى الفندق .
وميكن اإلستعاضة عن مفتاح الباب للفندق بساعة 
ضد املاء )Wrist bands(  . وهذه تقنية مهمة 
للفنادق التي تعتمد على اإلستجمام والبرك حيث 
ميكن أن ال يحمل املستجم أي كرت لفتح غرفته 
ويكتفي فقط بحمل هذه الساعة التي متكنه من 
التنعم بالبرك مع أفراد أسرته وال )SPA( دون 

اخلوف من ضياع مفتاح الغرفة.

ليكون  القفل  تطوير   2007 العام  هذا  في  ومت 
تطوير مخفض  كما مت   ،  )On line system(
 )Energy Control )Saving( Unit( الطاقة

ليكون ذكيا وال يقبل إال كرت الغرفة اخلاص به.

خلفيـــة ماليـــة قــــويــــة لكي تصبح خــــالل 
على  وحتوز  متميز  شــــأن  ذات  القليلة  السنوات 
املاضية  السنوات  خالل  وفرت  وقد  زبائنها.  ثقة 
لزبائنها اللمسة الشخصية في أدائها بدءا من أصغر 
املشاريع إلى أكبرها من خالل موظفيها املتميزين 

في اخلبرة واألداء.
بـــأحــــدث  املجتمع  الشـــركــــة  وتـــزود 
أجهزة  عــــالم  فـــي  احلديثة  التقنيات 
احملمولة  األجهزة  وخاصة  املكتبية  الكمبيوتــــر 
تـــزويـــــد  على  وحترص  توشيبا.  نوع  من 
والقطاع  واملؤسسات  والشـــركاـــت  الوزارات 
والشبكات  الكمبيوتر  بأجهزة   واجلامعات  اخلاص 
بكافة أنواعها وبأسعار منافسة وإطالعهم على كل 
املناسبة  النصيحة واحللول  ما هو جديد وتقدمي 

لتحقيق متطلبات العمالء وإرضائهم.
فيها  تشارك  التــــي  األولــــى  املرة  هي  وهـــذه   
معرض  فــــي   املعلومـــات  تقنية  شـــــــركــــة 
الغربية.  والضفة  غــــزة  قطاع  فـــي  اكسبوتــــك 
شــركـــــة  منتجات  فيـــــه  نعرض  وســـوف 
تـــوشيبا اليابـــانيـة العاملية لألجهزة احملمولة مع 
التـــــي  اخلــــدمـــــات  وعــرض  ملحقاتها  جميع 

تـقـدمــهـــا الشــــركـــــة مـــــا بعد البيع.

شركــــة تقنية املعلومات
تسويق منتجات أجهزة الكمبيوتر
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دنديس: ريادة في مجال النشر والتوزيع

Magner 150
املاكينة الذكية لعد النقود والكشف عن التزييف من شركة )Magner( اليابانية املختصة

 مباكينات عد النقود الورقية.
املاكينة مثل احلاسوب تستطيع رؤية فئات العمالت املختلفة وعدها ومتييزها وطباعة املجموع مبا 

يشمل الفئات بواسطة طابعه منفصلة.
املاكينة هي النظام احلديث لألعوام القادمة واملعروفة ب  ) Pockets system 2(بحيث ال تقف 

املاكينة عند وجود ورقه مشكوك فيها او مرفوضة.
األوروبي  واليورو  األمريكي  الدوالر  ومنها  املختلفة  العمالت  تزييف  وكشف  عد  املاكينة  تستطيع 

والدينار والشيقل.
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خاص ب                               : أمجد التميمي
ملجموعة  التنفيذي  الرئيس  جابر،  املالك  د.عبد  قال 
اإلتصاالت الفلسطينية »بالتل جروب« الراعي الرئيسي  
املعلومات  لتكنولوجيا  السنوي  فلسطني  ملعرض 
»إكسبوتك«، اصبح يشكل عالمة بارزة  أن  واإلتصاالت 
في تاريخ اإلقتصاد الوطني ، ومنوذجا مشرقا يعكس 

الوجه احلضاري للشعب الفلسطيني.
فلسطينية«  »رقميات  مع  حوار  في  د.جابر  واضاف 
وليس مجرد  بذاتها  قائمة  أصبح مؤسسة  املعرض  أن 

حدث عابر.
وتطرق احلوار الى احلراك الذي يشهده قطاع اإلتصاالت 
وخاصة  احمللي  الصعيد  على  املعلومات  وتكنولوجيا 
انتظاره  طال  نوعيا  تطورا  تشكل  التي  اخلطوات 
الشركات  املنافسة جلميع  أمام  وفتحها  السوق  لتحرير 

العاملة في هذا القطاع.
واكد د.جابر أن مجموعة اإلتصاالت لن تقبل بأي شكل 
اإلضافية  الترددات  على  احلصول  عدم  األشكال  من 
حال  في  للمجموعة  التابعة  »جوال«  لشركة  الالزمة 

وافقت إسرائيل على منح الترددات للسلطة الوطنية.
وجاء نص احلوار على النحو التالي:

احلالي؟  العام  إلكسبوتك  رعايتكم  عن  تقولون  ماذا   *
وهل صحيح أنكم ستكونون الراعي الرئيسي للمعرض 

عام 2008؟
من  وهو  وفارقة،  بارزة  عالمة  أصبح  -اكسبوتك 
النفس وتعكس  التي تبعث األمل في  النماذج املشرقة 
الفلسطيني تؤكد  صورة حضارية مشرقة عن الشعب 
أنه شعب  معطاء رغم الظروف الصعبة التي مير بها. 
ظروف  في  املعرض  نظم  عندما  املاضي  العام  وأذكر 
غاية في السوء ولم يكن هناك أي من األطراف الراغبة 
بدعم املعرض، عندها اتخذنا قرارا استراتيجيا وفوريا 
برعاية  املعرض، وال تختلف األمور كثيرًا هذا العام عما 

كانت عليه في العام املاضي.
بذاتها  قائمة  ومؤسسة  سنويا  نهجا  أصبح  فإكسبوتك 
برؤية  ممنهج  حدث  بل  عابر،  حدث  مجرد  وليس 
واستراتيجية ورسالة واضحة. ونحن عرضنا على »بيتا« 
مناقشة عالقة طويلة املدى بخصوص إكسبوتك حتى 
رعاة وممولني  البحث عن  الوقوع في مشكلة  نتفادى 
جانب  من  جتاوب  هناك  وكان  عام،  كل  للمعرض 
اإلحتاد فهذا شئ يخدم املعرض ويجنبه التقلبات. لقد 
رعينا املعرض من البداية وكانت لدينا رغبة صادقة 
ووجدنا جتاوبا مشكورا  له،  دائمني  راعني  نكون  بأن 
الى  إكسبوتك  حتويل  الى  نهدف  فجميعنا  »بيتا«،  من 
مؤسسة صاحبة رسالة وتكون عامال محفزا ومشجعا 
وفاعال لتنمية قطاع اإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

كونه  أكبر قطاع خدماتي في فلسطني.  
*ماذا اعددمت للمعرض في دورته احلالية؟

املعرض  خالل  عنها  اإلعالن  سيتم  مفاجآت  هناك   -
الذي أصبح يشكل لنا مناسبة سنوية إلطالق املبادرات 
احلالية  الدورة  ولعل  اجلديدة.  واألفكار  واملشاريع 
للمعرض لن تكون استثناء وسيتم على هامشه اإلعالن 
املعرض حدثا  لقد أصبح  اتفاقيات مهمة.  عن توقيع 
التي  املعارض  غرار  على  فارقة  وعالمة  مهما  سنويا 
تقام في دبي واألردن وغيرهما، وبالتالي أصيح مناسبة 

ُتسّلط عليها االضواء.
*فيما يختص مبنح الرخص للشركات الراغبة بتقدمي 
عدد  في  الرخص  هذه  حصر  مع  أنتم  هل  خدمات، 

قليل من الشركات أم منحها لعدد أكبر؟
لكل  مصراعيه  على  الترخيص  باب  فتح  مع  نحن   -
القطاعات في مجال اإلتصاالت وضد تقنني او حتديد 
عدد الرخص. نحن مع  فتح باب الترخيص ملن يريد 
شركة  أية  أمام  اإلطالق  على  العوائق  وضع  وعدم 
فلسطينية أو أجنبية ترغب في العمل داخل األراضي 

الفلسطينية.
وننطلق في ذلك من عدة مبادئ:

 أولها: عندما نعلن مبدأ حترير السوق يجب أن تكون 
هذه اخلطوة كاملة وشاملة مبعنى فتح مجال املنافسة 

للجميع ضمن بيئة قانونية تكفل لهم املساواة. 
ثانيا: نحن نؤمن أيضا أن فتح السوق للمنافسة سيساهم 
في تطويرها وتوسيع حجمها، ومن شأن ذلك ايضا رفع 

مستوى الوعي لدى املواطن حول اخلدمات التي ميكن 
أن يستفيد منها ومن أسعارها ونوعيتها.

ثالثا: إن فتح السوق ومنح التراخيص يتيح املجال أمام 
أي شركة للعمل بشكل قانوني، وهذا لن يعفي السلطة 
بحق  إجراءات  اتخاذ  عدم  من  الفلسطينية  الوطنية  
الباب مفتوحا أمام  القانونية. فإذا كان  الشركات غير 
الشركات للترخيص فال مبرر للعمل في الظالم وخدمة 
فليتفضل  يعمل  أن  يريد  فمن  اإلسرائيلية.  الشركات 
ولكن ضمن القوانني واألنظمة والرقابة املعمول بها في 

األراضي الفلسطينية. 
املاضية من شركات كثيرة  السنوات  لقد عانينا طيلة 
تعمل في السوق بشكل غير قانوني ودون حسيب  أو 
رقيب ودون أن ُتدخل هذه الشركات أية مبالغ خلزينة 
بأنها  علمًا  الفلسطيني  لإلقتصاد  أو  الوطنية  السلطة 
فنحن  نعانيها،  التي  واملعيقات  املوانع  من  تعاني  ال 
املناطق  في  العمل  ومن  املعدات  إدخال  محرومون من 
املصنفة ) c (، ومن حرية احلركة، بينما الشركات التي 
تعمل بطريقة غير شرعية كونها تعمل كغطاء لشركات 

إسرائيلية يكون الباب مقتوحا بالكامل أمامها.
وهذا يتطلب من وزارة اإلتصاالت من الناحية الوطنية 
أي  فورية ضد  إجراءات  اتخاذ  واألخالقية  والقانونية 
الفلسطينية دون ترخيص.  األراضي  شركة تعمل في 
لتنفيذ  آليات  بتطوير  أيضا  الوزارة  تلتزم  أن  ويجب 

هذه اإلجراءات. 
ترددات  على  ستحصل  »جوال«  أن  تعتقدون  هل   *
ترددات  منح  على  إسرائيل  وافقت  ما  اذا  إضافية 
في  اخللوي،  للهاتف  الثاني  املشغل  الوطنية،  للشركة 

األراضي الفلسطينية؟ 
- فيما يتعلق بالشركة الوطنية نعلن اليوم مرة أخرى 
إجناز مهم على  السوق هو  إلى  الشركة  أن دخول هذه 
مصلحة  لها  و«جوال«  والتجاري  الوطني  الصعيدين 
كبيرة في دخول الشركة الوطنية لسوق الهاتف اخللوي، 
بالعمل  الوطنية  أن بدء  أهمها  لعل  أسباب  لعدة  وذلك 
الفلسطيني  للجانب  ستمنح  ترددات  هناك  أن  يعني 
وبالتالي ستحصل »جوال« على ترددات إضافية هي في 
أمس احلاجة إليها. ويعني كذلك أن هناك انفراجا في 
قضية إدخال املعدات التي عانينا طويال وما زلنا نعاني 
جراء حجزها، وهذا مكسب لنا. كما أن دخول  الوطنية 
السوق يعني أن هناك إجراءات ستتخذ بحق الشركات 
اخللوية اإلسرائيلية التي تعمل في أسواقنا بشكل غير 
من   30-40% بنسبة  حصة  على  وتستولي  شرعي 
الوطنية  دخول  أن  كما  لصاحلن.  وهذا  السوق،  حجم 
املقارنة بني خدمات »جوال« مع  املواطن من  سيمكن 
قي  وهذا  الظروف،  نفس  حتت  تعمل  وطنية  شركة 
صاحلنا دون شك. لذلك ال عجب من أننا ندعم بشدة 

دخول الشركة الوطنية.
* ماذا إذا لم حتصل »جوال« على هذه الترددات؟

- حتى نكون واضحني لن نقبل، وال حتت أي ظرف من 
إضافية  ترددات  على  »جوال«  حصول  عدم  الظروف، 
في  خطيرا  نقصا  هناك  ألن  إليها  احلاجة  بأمس  هي 
الترددات املتاحة ل »جوال«، وهذا موّثق لدى السلطة 
الشركة  بني  رسمية   ومحاضر  مبراسالت  الوطنية 
أية  في  األولوية  لها  »جوال«  إن  اإلتصاالت.  ووزارة 
اإلسرائيلي  اجلانب  من  عليها  احلصول  يتم  ترددات 
السلطة  وبني  بيننا  رسمية  بروتوكالت  ضمن  وهذا 
الوطنية  السلطة  أن   نؤمن  بدورنا  ونحن  الوطنية، 
ستمنح »جوال« نصيبها وحقها الشرعي والقانوني من 
هذه الترددات إذا ما حصلت عليها، وال ميكن أن نقبل 

عدم منحنا حقنا منها.
بني  للعالقة  بالنسبة  جديدة  استراتيجات  من  *هل 

املجموعة واملشتركني؟ 
- هذا املفصل الثالث الذي تقوم استراتيجيتنا عليه في 
املجموعة  هيكلة  إعادة  برنامج  ضمن  القادمة  الفترة 
مع  تتماشى  للمشتركني  بعروض  اخلروج  يتم  بحيث 
على  اآلن  جار  والعمل  قئاتهم.  بكافة  احتياجاتهم 
بلورة احتياجات املشتركني وفق تصنيف لتخصصاتهم  
ملنحهم عروضا تتالءم مع احتياجاتهم املختلفة. وهذا 
الشق مرتبط مباشرة بتشغيل النظام اجلديد للفوترة 
والعناية بالزبائن والذي بدأ العمل بتنفيذه قبل ستة 

التجريبي قبل  التشغيل  أشهر وسيتم دخوله مرحلة 
مع  التعامل  عملية  يوحد  النظام  هذا  العام.  نهاية 
إصدار  من  اإلتصاالت   مجموعة  وميّكن  املشتركني 
اخلدمات  عن  النظر  بغض  للمشترك  موحدة  فاتورة 
التي يشترك بها سواء الهاتف الثابت واخللوي واإلنترنت 
أو اي خدمات أخرى دون احلاجة للحصول على فاتورة  

لكل خدمة على حدة.
* هل تنوون ضخ استثمارات جديدة في البنية التحتية 
بنية  تتطلب  القادمة  املرحلة  وأن  خاصة  لإلتصاالت 
الحتياجات  استجابة  كبيرة  استيعابية  بطاقة  تتمتع 

حترير السوق؟
والتي   2008 العام  موازنة  إلعداد  اآلن  جار  العمل   -
البنية  بتطوير  عالقة  لها  بنودا  شك  دون  ستتضمن 
الهاتفية  الشيكة  التحتية وخصوصا في مجال حتويل 
الى ما يسمى بـ »شبكة اجليل اجلديد«. وهذا مشروع 
موازنته بحدود 15 مليون دوالر، ويشكل نقلة نوعية 
وهناك  محدودة.  غير  خدمات  تقدمي  سيتيح  ألنه 
ورعاية  واخلدمات  اإلستعالمات  مركز  مشروع  أيضا 
عام  من  األول  الربع  في  تنفيذه  سيتم  الذي  الزبائن 
2008.  وسيتم من خالله توحيد مراكز اإلستعالمات 
في  املجموعة  شركات  لكل  الزبائن  ورعاية  واخلدمات 
مركز واحد بحيث يتمكن املشترك من احلصول على 
اخلدمات واإلستعالمات من خالله. وسوف نركز أيضا 
للشركة  التجاري  النظام  توحيد  على   2008 عام  في 
ضمن  موحدة  بيع  ونقاطا  معارض  يشمل  بحيث 
كافة  تلقي  للمشترك  تتيح  جديدة  استراتيجية 
اخلدمات عبر موقع مركزي يوفر كافة اخلدمات التي 

يحتاجها املشترك.
* اعلنت وزارة اإلتصاالت مؤخرًا عن إجناز تعليمات 
هذه  عن  راضون  أنتم  هل  »بالتل«،  مع  البيني  الربط 

التعليمات؟
إلى  التنويه هنا  -التعليمات عبارة عن إطار عام، وأود 
الرف  عن  تناولها  ميكن  جاهزة  وصفة  وجود  عدم 
السوق  حترير  الى   الدول  تلجأ  وعندما  لتطبيقها، 
وسوقنا  السوق  هذه  خصوصية  اعتبارها  في  تأخذ 
الفلسطينية ليست استثناء. وعليه فإن التعليمات التي 
أقرت هي إطار عام وأعتقد ان اجلميع معني بان تكون 
هذه التعليمات متوازنة وان حتقق الهدف املتفق عليه 
املتمثل في حترير السوق وايجاد بيئة قانونية مقبولة 
للتحكم  كان  ألي  املجال  ترك  وعدم  الشركات  لعمل 
العادلة  للمنافسة  باب  وايجاد  القطاع  هذا  مبكونات 

وإتاحة حرية العمل للجميع.
الربط  تعليمات  موضوع  في  الوزارة  مع  حتاورنا  لقد 
البيني، وقدمنا لها مالحظاتنا وكان هناك اتفاق على 
في  ولكن  اآلخر،  اجلزء  على  اتفاق  وعدم  منها  جزء 
التعليمات من قبل مجلس  إقرار هذه  ان  املجمل نرى 
ويجب  كاملة  ليست  انها  رغم  إيجابية  الوزراء خطوة 
ان تتبعها خطوات إضافية وتفصيلية توضح آلية عمل 

الشركات التي ستدخل السوق الفلسطينية.
املمعروف ان سوقنا مستباحة، وفتح السوق للمنافسة ال 
يعني القبول  بقيام أي من  الشركات املرخصة بالعمل 
إسرائيلية  لشركة  التحتية  البنية  استخدام  من خالل 
فهذا أمر غير مقبول. أما إذا ما حصل ذلك فسيكون 
موقفنا عندئذ مختلفا متاما ألن مفهومنا لفتح السوق 
التي  الفلسطينية  الشركات  أمام   فتحها  هو  للمنافسة 
تعمل ضمن اإلطار الفلسطيني. أما أن تأتي شركة لبيع 
دائرة  توسيع  مبعنى  فلسطني  في  إسرائيلية  أرقام  
فلسطينية،  مناطق  تغطي  لكي  اإلسرائيلية  الشركات 
فهذا ال يدخل ضمن مفهوم حترير السوق إطالقا. وإذا 
ما قبلنا ذلك فمعناه أننا نسمح للشركات اإلسرائيلية 
باستباحة سوقنا كما تريد وبتغطية ال ميكن ان نقبل 

بها.
واقولها بكل وضوح وشفافية أن هناك اتفاقا مع الوزارة 
حول ذلك، فإما أن تقوم الشركات الفلسطينية  ببناء 
التحتية  البنية  تستخدم  أو  فلسطينية  حتتية  بنية 
بنيتنا  استخدام  عليها  نفرض  ال  ونحن  املوجودة. 
غير  من  الوزارة  مع  اإلتفاق  وحسب  فمثال  التحتية. 
اإلنترنت  على  باحلصول  شركة  تقوم  أن  به  املسموح 

عبر املايكروويف من املستوطنات وتوزيعه في السوق 
في  فضائيا  صحنا  شركة  تضع  أن  أما  الفلسطينية. 
أميركا  من  اإلنترنت  وتشتري  فلسطينية  مدينة 
أقامت  وتبيعه في فلسطني فال مشكلة في ذلك ألنها 

بنية حتتية  فلسطينية.
وهناك  »بيتا«  مع  وال  الوزارة  مع  إشكالية  يوجد  ال 
والنقطة  السوق.  حترير  مفهوم  حول  وطني  توافق 
املتفق عليها هي عدم وضع محددات عددية  األخرى 
للتراخيص مبعنى عدم حتديد عدد الشركات التي سيتم 
الترخيص لها بكوتا رقمية. وبناء على هذا اإلتفاق مع 
الوزارة فإن املجال مفتوح امام جميع الشركات للتقدم 
كانت  إذا  عددها  كان  مهما  الترخيص  على  للحصول 

مستوفية للمعايير الفنية للترخيص.
هناك بند أساسي آخر، فنحن لدينا رخصة موقعة مع 
السلطة الوطنية وهي منشورة ومتاح للجميع اإلطالع 
عليها. علينا اإللتزام مبا جاء في هذه الرخصة وكذلك 
األمر بالنسبة للسلطة فالرخصة واضحة،  وطيلة فترة 
سريانها وهي 20 عاما ال يحق ألي طرف سواء الشركة 
نقول  وبالتالي  بنودها،  من  أيا  يلغي  أن  السلطة   أو 
للسلطة ال يجوز جتاهل الرخصة كمرجع، فالسلطة من 
ولكن ليس من  التعليمات،  القوانني ووضع  حقها سن 
حقها إلغاء أي من بنود الرخصة، وهذه نقطة نحاول 
والتي  لها  القانونية  الصيغة  إيجاد  احلوار  خالل  من 

حتمي حقوق الطرفني.
لتقدمي  تأهيلها  مت  التي  الشركات  أن  تعتقد  هل   *
اإلمكانيات  متتلك  والفويب«  باند  »البرود  خدمات 

الفنية  لذلك؟
-اعتقد ان من املبكر احلكم على قضية  كيف سيكون 
سوق  اي  فتح  يتم  فعندما  والقطاع،  السوق  شكل 
للمنافسة عادة حتصل تطورات خاصة في الشهور الستة 
األولى على هذه اخلطوة. وبعد ذلك يأخذ شكل السوق 
بالتبلور. نحن ما زلنا في البدايات، ولكن املطمئن في 
األمر أن األطراف الفاعلة في قطاع اإلتصاالت، الوزارة 
هذه  طبيعة  يتفهمون  و«بيتا«،  اإلتصاالت  ومجموعة 
حتى  اجلميع  تعاون  تتطلب  التي  املمنهجة  العملية 
نتمكن من الوصول الى نقطة اإلستقرار. ومن الطبيعي 
واخلالفات  اإلستقرار  عدم  البدايات  في  نالحظ   أن 
وإعادة  السوق ستمر مبرحلة مخاض  والتضاربات ألن 
أداء  على  الشركات  لقدرة  بالنسبة  أما  نفسها.  تشكيل 
يعتمد  فهذا  السوق،  تنفع  خدمات  تقدمي  في  دورها 
ستقدمها.  التي  اخلدمات  وعلى  نفسها  الشركات  على 
وأعتقد أنه إذا كان توجه هذه الشركات صحيحا وسليما 
وجادا للعمل في السوق الفلسطينية فإنها ستنجح، أما 
اذا كانت غايتها املناكفة أو بيع الرخصة التي ستحصل 
الشركات  إدخال  بهدف  خارجيني  ملستثمرين  عليها 
إذا  الباب في وجهها،  الشباك بعد سد  اإلسرائيلية من 
كانت  إذا  أما  النجاح.  حتقق  فلن  برنامجها  هذا  كان 
استراتيجيتها طرح خدمة ناجحة تستهدف قطاعات 

معينة فالسوق كبيرة وتتوفر فيها عوامل النجاح.

»بالتل جروب« تعد بإطالق العديد من املفاجآت خالل معرض فلسطني السنوي لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت
د.جابر: "إكسبوتك" مؤسسة قائمة بذاتها  وليست مجرد حدث عابر

لن نقبل حتت أي ظرف من الظروف عدم حصول »جوال« على ترددات إضافية
دخول الشركة الوطنية لسوق الهاتف اخللوي احمللية إجناز مهم على الصعيدين   الوطني والتجاري
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أو ضربة حظ، وطريقه  النجاح ليس وليد صدفة 
مليئة  بل  بالورود  مفروشة  يومًا  كانت  ما  أبدًا 
يتعلمون  الذين  أولئك  قليلون  ولكنهم  بالعراقيل، 
تتحقق  كي  املسار  ويصوبون  املاضي  أخطاء  من 

األهداف وصواًل إلى الغايات.
شركة املؤسسة العربية للتأمني، قصة كفاح طويلة 
من  أكثر  عمرها  فلسطني  في  التأمني  قطاع  مع 
ثالثة عقود، تعثرت في مراحل لكنها عادت كطائر 
املاضي  جتارب  من  مستفيدة  عالية  حتلق  الفينيق 
مدشنة عهدًا جديدًا من اإلجنازات يقف من ورائها 
عقول خالقة وأيد مهنية وخبرات عريقة تؤمن أن 
التخطيط السليم هو أولى اخلطوات لتحقيق املراد.

عراقة التأسيس
»العربية للتأمني« أولى شركات التأمني في فلسطني 
1975 مبدينة نابلس  على يد  حيث تأسست عام 
بدأت  الفلسطينيني.  األعمال  رجال  من  نخبة 
 1976 عام  األرض  على  نشاطها  مزاولة  املؤسسة 
وقطاع  الغربية  الضفة  في  عامة  مساهمة  كشركة 

غزة.
واجهت  إرادتها  عن  خارجة  لظروف  ونتيجة   
من  التسعينيات  نهاية  في  داخلية  أزمة  الشركة 
في  حكومية  جلنة  تدخل  نتيجة   املاضي،  القرن 
إدارة الشركة وبشكل مباشرمنذ عام 1998 وحتى 

عام 2004.

 عهـد جديـد
النهوض  إمكانيات   2004 عام  الشركة  استعادت 
على  الشركة  مساهمي  اطالع  خالل  من  مجددًا 
جديد  إدارة  مجلس  بتشكيل  قاموا  حيث  أدائها 
يرئسه السيد وليد العالول وإدارة تنفيذية جديدة 
رافقها دخول مساهمني جدد يؤمنون بقدرات هذه 
الشركة وأهميتها في سوق التأمني. ومن أبرز هؤالء، 
مجموعة شركات العنبتاوي التي ميثلها السيد زياد 
رئيس  نائب  منصب  حاليًا  يشغل  الذي  عنبتاوي 
مجلس اإلدارة. كما استقطبت الشركة طاقمًا إداريًا 
واملهنية،  الكفاءة  من  عالية  درجة  على  جديدًا 
الديسي  املؤسسة  احملامي/ طارق  بقيادة مديرعام 
الذي يتمتع بخبرات طويلة وشغل مناصب قيادية 
رفيعة في اخلارج والوطن، منها مدير دائرة الرقابة 
على التأمني في هيئة سوق رأس املال الفلسطينية، 
إضافة الى السيد حسني األحمد الذي يشغل منصب 
بأولوية  اإلدارة  ،  حيث أخذت  العام  املدير  مساعد 
صورة  وتعزيز  اإلنتاج  وتطوير  اإلداري  التطوير 
مؤهل  وتوفيرطاقم  اجلمهور  أذهان  في  الشركة 

بخبرات متميزة. 
ورغم قصر  ملهامه  اجلديد  اإلداري  الطاقم  وبتولي 
أخذت  اجلديد  العهد  مالمح  أن  إال  الزمنية،   املدة 
علمية  خطط  وضع  خالل  من  سريعا  تتضح 
متكنت  فقد  فشيئًا،  شيئًا  ثمارها  أعطت  مدروسة 
أوضاع  تقييم  من  وجيزة  فترة  خالل  الشركة 
على  ترتكز  جديدة  استراتيجية  وبناء  الشركة 
على  اإلداري  التطوير  هي:  رئيسية  محاور  ثالثة 
وزيادة  اإلنتاج  تطوير  والعمليات،  النظم  مستوى 
حصة الشركة في السوق وتعزيز صورة الشركة في 

السوق الفلسطينية.

اإلدارة  أن  إلى  األحمد   ويشير 
مدروسة  خطة  وضعت  اجلديدة 
على  اإلستراتيجية  محاور  لتنفيذ 

ثالثة مستويات: 

خطة قصيرة املدى:
بدأت اإلدارة بتنفيذ اخلطة قصيرة 
املدى منذ استالمها ملهامها في -15
2007-6 يتوقع اجنازها مع نهاية 
العام احلالي 2007، وقد استهدفت 
نظام  وبناء  الكادر  تطوير  اخلطة 
إدارة  ونظم  البشرية  اإلدارة 

السوق  ودراسة  املعلومات،  وتكنولوجيا  العمليات 
وإعداد خطط التسويق واالنتاج.

الصعيد  هذا  على  عقدت  الشركة  أن  األحمد  وبني 
فرق  استهدفت  عمل  وورش  تدريبية  دورات  عدة 
استقطاب  على  عالوة  الشركة،  في  والوكالء  العمل 
تكنولوجيا  دائرة  من  كل  واستحداث  جديد  كادر 
اإلنتاج،  ودائرة  التأمني  إعادة  ودائرة  املعلومات، 
كما مت تشكيل عدد من الدوائر املساندة وذلك لسد 
دائرة  منها  واإلنتشار  بالتوسع  الشركة  احتياجات 
البحث والتطوير، ودائرة العالقات العامة واإلعالم.

على  الشركة  فإن  املدى  قصيرة  اخلطة  اطار  وفي 
ببرامج  متخصصة  شركة  مع  اتفاق  توقيع  وشك 
إدارة  نظام  وتشغيل  لتوريد  التأمني  شركات 
الداخلية  الشبكات  بناء  مت  كما  احملوسب،  العمليات 
تقديرية  بكلفة  لذلك  الالزمة  البيئة  وتطوير 

جتاوزت النصف مليون دوالر.
كما جرى خالل املدة السابقة افتتاح أفرع جديدة 
للشركة في كل من رام الله وبيت حلم والعمل جار 
سياسة  ضمن  اخلليل  مدينة  في  فرع  افتتاح  على 
ميدانية  دراسة  إلجراء  إضافة  اإلنتاج،  تطوير 
للسوق متت اإلستفادة من نتائجها في وضع خطة 

تسويقية شاملة لكل الفروع التابعة للشركة.
خطة  خالل  من  متكنت  الشركة  أن  األحمد  وأكد 
إعالمية وترويجية محكمة من إحداث تغيير بناء 

على  صورتها في مدة قصيرة ال تتجاوز 4 شهور .

 خطة متوسطة املدى:
تنفيذ   2008 املقبل  العام  مطلع  املؤسسة  تباشر 
اخلطة متوسطة املدى والتي ستستغرق قرابة العام 
مت  التي  املشاريع  استكمال  اخلطة  هذه  وتشمل   ،
على  والبناء  املدى  قصيرة  اخلطة  ضمن  بها  البدء 
نتائجها خاصة فيما يتعلق  بتشغيل خط انتاجي 
جديد يختص بالتأمني التكافلي اآلخذ في اإلنتشار 
لتوافقه  نظرًا  اإلسالمي  والعالم  اخلليج  دول  في 
الشريعة  وقواعد  الفلسطيني  املجتمع  حاجة  مع 

اإلسالمية احلنيفة.
استكمال  اخلطة  هذه  مبوجب  املؤسسة  وستواصل 
الفلسطينية،  السوق  في  وتعزيز صورتها  انتشارها 
كما مت التخطيط إلدارة حديثة الستثمارات الشركة 

ومواردها خاصة العقارية منها .

خطة بعيدة املدى:
31-12- إلى   11-2009 متتد هذه اخلطة من شهر 
برامج  تنفيذ  في  اإلستمرار  معاملها،  وأهم   2011
تعزيز صورة الشركة وقدرتها التنافسية واإلستمرار 
في نشاطات اإلنتاج والتسويق وذلك بهدف إنصاف 

وتعزيز  السوق،  في  الشركة  حصة 
التأمني  سوق  في  الشركة  مكانة 
بني  املتقدمة   مكانتها  لتستعيد 
شركات التأمني العاملة في فلسطني، 
إلى اإلستمرار في توسيع  باإلضافة 
ليشمل  التكافلي  التأمني  برنامج 
ببناء  والبدء  التأمني،  أنواع  جميع 
بشكل  الله  رام  في  الشركة  مقر 
ويشكل  ومكانتها  صورتها  يعزز 

جزءا رئيسيًا من استثماراتها.

األرقــام تتحـدث
األرقام وحدها كفيلة بأن تتحدث عن العهد اجلديد 
في  املؤسسة، فقد شهدت منوًا ملحوظًا  بدأته  الذي 
اإلنتاج خالل العام احلالي، اذ ارتفع حجمه مع نهاية 
الربع الثالث من العام احلالي بنسبة %26 مقارنة 

مع الفترة ذاتها من العام املاضي .
نسبة  في  ملحوظًا  ارتفاعًا  الشركة  حققت  كما 
التأمينات العامة قياسًا مع تأمينات املركبات وهذا 
يعني حتسنًا نوعيًا في األداء واإلنتاج، فقد ساهمت 
باألهداف  األداء  بربط  للمؤسسة  التسويقية  اخلطة 
في   75% بنسبة  ارتفاع  شكل  على  انعكس  مما 
التأمينات العامة في منطقة بيت حلم  و%25 في 
كافة أنواع التأمينات في مناطق أخرى وذلك منذ 

15 حزيران املاضي حتى اليوم.
العادية  غير  العامة  اجلمعية  اتخذت  وقد  هذا 
رأس  برفع  قرارًا   30/6/2007 بتاريخ  املنعقدة 
مال الشركة من مليون دينار الى 2،5 مليون دينار 
الديون  كافة  لتسديد  خطة  وضع  إلى  إضافة   ،
املرحلة  في  املؤسسة  على  املترتبة  واملستحقات 
العمليات  إدارة  برنامج  تركيب  واستكمال  السابقة، 

احملوسب.
املتبعة  احلكيمة  والسياسة  اجليد  لألداء  ونتيجة 
البورصة  في  الشركة  سهم  شهد  اجلديد  العهد  في 
تدريجية  وبصورة  ملحوظًا  حتسنًا  الفلسطينية 
اآلونة  في  قيمته  وصلت  حيث  عافيته  ليستعيد 

األخيرة 1.3 دينار.
وتسعى الشركة في الوقت احلالي لتجديد اتفاقيات 
التأمني اخلاصة بها مع شركات إعادة تأمني  إعادة 
العاملي  التصنيف  في  متقدمة  مراكز  عاملية حتتل 
الشركة وصورتها في  ،  وذلك بهدف تعزيز مركز 
العربية  للمؤسسة  اإلتفاقات  هذه  وستتيح  السوق 
واملؤسسات  الشركات  تأمينات  استيعاب  للتأمني، 

الكبيرة، كونها متتاز بطاقة استيعابية عالية.

املسؤولية اإلجتماعية ..ممارسة على األرض
الوطنية  املؤسسات  بدور  اميانها  من  وانطالقًا 
الكبرى في املساهمة بتلبية اإلحتياجات املجتمعية، 
عالقة  تعزيز  على  القائمة  سياستها  مع  ومتاشيًا 
في  صورتها  وتعزيز  احمللي  املجتمع  مع  الشركة 
السوق ولدى اجلمهور، فقد دأبت »العربية للتأمني« 
رعاية  أبرزها:  من  هامة  أحداث  رعاية  على 
بالدرجة الفضية للملتقى السنوي لسوق رأس املال 
فلسطني  سوق  نظمه  الذي   ،2007 الفلسطيني 
لألوراق املالية في شهر أيلول املاضي ، وكذلك رعاية 
معرض فلسطني لتكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت 
املشاركة وتقدمي  إلى  باإلضافة   2007 »اكسبوتك«  
الدعم ملؤسسات اجتماعية أخرى مثل برنامج اجناز 

املنبثق عن مؤسسة انقاذ الطفل، من خالل تقدمي 
متطوعني من موظفي الشركة .

2007 في  وتأتي رعاية املؤسسة ملعرض اكسبوتك 
اطار اهتمامها بقطاع تكنولوجيا املعلومات، وتوفير 
املؤسسة الرعاية للمعرض من خالل تقدمي الغطاء 

التأميني على املوجودات واألخطار املرافقة.
وتصل قيمة التغطية للمعرض في كل من رام الله 
وغزة إلى قرابة 700،000 دوالر تشمل موجودات 
املعرض واألخطار املرافقة واملسؤولية املدنية إضافة 
دوالر  آالف   5 مبلغ  بتقدمي  الشركة  مساهمة  الى 

نقدًا مقابل الرعاية.

استقطـاب كبـار الزبائـن
اجلديدة  اإلنطالقة  ورغم مرور مدة قصيرة على 
من  العديد  استقطاب  استطاعت  أنها  إال  للمؤسسة، 
كبار الزبائن أفرادًا ومؤسسات،  ومن أبرز الشركات 
واملؤسسات الكبرى التي وضعت ثقتها في »العربية 
للتأمني«: مجموعة شركات عنبتاوي، بلديات نابلس 
مستشفى  اليمامة،  مستشفى  واخلليل،  حلم  وبيت 
املستقبل،مستشفى اوغستا فكتوريا، فندق امريكان 
الفلسطيني،  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  كولوني، 
الالتني،  بطريركية  مدارس  الفرندز،  مدارس 
الكاثوليك،  العمل  مؤسسة   ، األمل  طالئع  مدارس 
سلطة املياه، شركة املقاولون العرب، مؤسسة حراسة 
شركة  غوديز،  مطاعم  شركة  املقدسة،  األراضي 
ساحور  بيت  مصنع  والتصدير،  لالستيراد  نامكو 
للكرتون، مركز اخلدمات املشتركة ، شركة اخلفش 
التجارية، شركة ابو السباع، شركة العوجا للنسيج، 

االحتاد اللوثري.

لنـا رسالـة
من  زبائنها  إرضاء  لضمان  جاهدة  الشركة  تسعى 
خالل تزويدهم باخلدمات التأمينية املتميزة، ومن 
خالل اإلستثمار واملساهمة في توفير األمان والرفاه 

في املجتمع والسوق الفلسطينيني.
اهتماماتها  للتأمني«  »العربية  تتوج  واليوم، 
التغيير  عملية  بتوظيف  رضاه  وكسب  بجمهورها 
اإلدارية  املستويات  كل  لتشمل  واإليجابي  اجلذري 
والعمليات وموارد الشركة املختلفة، مبا فيه تسخير 
واإلدارية،  والتكنولوجية  العلمية  اإلجنازات  أحدث 
تلبية  على  بقدرتها  زبائنها  ثقة  تعزيز  ألجل 

احتياجاتهم والوقوف إلى جانبهم.
أفضل اخلدمات  التزامها بتقدمي  املؤسسة  وتؤكد 
مستوى  رفع  في  واملساهمة  للجمهور،  التأمينية 
الوعي التأميني في املجتمع الفلسطيني، وتفعيل 
عمل  بيئة  واحتضان  املساهمني،  استثمارات 
في  وباالستثمار  الفريق،  روح  تنمي  مشجعة 
صناعة  تطوير  في  املساهمة  أجل  من  الكادر 
التأمني في السوق الفلسطينية من خالل توظيف 
اإلستراتيجيات األكثر جناحًا في صناعة التأمني 

العاملية.

نعول على كادرنا املتميز
كادرها  على  وازدهارها  رقيها  في  الشركة  تعول 
البشري املتطور حيث يدير الشركة نخبة من كبار 
رجال األعمال باإلضافة الى املساهمني الكبار الذين 
تشهد لهم السوق بتحقيق اإلجنازات وتسطير قصص 

النجاح والسمعة الطيبة.

منو ملحوظ في معظم املؤشرات املالية..واستراتيجية ترتكز على مزيد من االستثمارات والتوسع واإلنتشار 
»العربية للتأمني« تدشن عهدًا جديدًا تقوده خبرات عريقة وعقول خاّلقة



لكنهم  اخلالقة،  األفكار  أصحاب  هم  كثيرون 
الوصول  على  يعينهم  من  يجدون  ما  قلياًل 
فيهم  الكامنة  الطاقات  لتفجير  مبتغاهم  إلى 
األرض.  على  راسخة  إجنازات  إلى  تتحول  لعلها 
الفلسطينية  احلاضنة  تأسست  الغرض  لهذا 
 PICTI واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
عام 2004 كمؤسسة فلسطينية  غير حكومية 
مستقلة وغير ربحية كأول حاضنة في فلسطني 
مببادرة ودعم من مجتمع تكنولوجيا املعلومات 

الفلسطيني. 

وتهدف بيكتي وشركاؤها املؤسسون )إحتاد شركات 
 ،PITA  - الفلسطينية  املعلومات  تكنولوجيا 
مركز التجارة الفلسطيني  PalTrade، املؤسسة 
األمريكية  الوكالة   ،PBC الفلسطينية  املصرفية 
وضمان  جتديد  إلى   )USAID الدولية  للتنمية 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  منو  استمرارية 
احتضان  خالل  من  فلسطني  في  واالتصاالت 
األفكار اإلبداعية والريادية في قطاع تكنولوجيا 
ملموس  واقع  إلى  وحتويلها  وتبنيها  املعلومات 

وشركات قائمة. 

الهدف من املشاركة
أنظمة  مدير  عمر  حسن  املهندس  ويؤكد 
أن  احلاضنة  في  والعمليات  املعلومات  تكنولوجيا 
تعزيز  من  عمرها  قصر  رغم  متكنت   PICTI
إضافة  الفلسطيني  املجتمع   في  اإلحتضان  فكرة 
تكنولوجيا  قطاع  في  العاملني  كفاءة  رفع  إلى 
املعلومات بشكل عام سواء  كانوا افرادًا أو جامعات 
العمل  ورش  من  العشرات  خالل  من  ومؤسسات 

والدورات املتخصصة التي قامت بها احلاضنة. 

وناهز عدد املشاريع التي ترعاها بيكتي 10 من 
احلاضنة.  إلى  ُقّدمت  مشروعا   90 حوالي  أصل 

فقال  وتبنيها  املشاريع  اختيار  آلية  عن  أما 
املشاريع  بدراسة  متخصصة  جلان  »تقوم  عمر: 
وتقييمها بهدف اخلروج مبجموعة من التوصيات 
الفنية أوالتسويقية. وبعد املوافقة على املشروع 
مدى  من  للتأكد  ميدانية  دراسات  عدة  جنري 
قدرة املشروع على النجاح واإلستمرار، ثم ُتعقد 
تفاصيل  على  حتتوي  التي  اإلحتضان  اتفاقية 
دقيقة مع صاحب املشروع عندئذ نبدأ التنفيذ 
إلى  العمل   ُيراقب  بحيث   واضحة  أرضية  على 

حني التخرج«.

وتشارك بيكتي للمرة الثالثة في معرض إكسبوتك 
التعريف  أواًل   : مجالنينْ  في  املشاركة  وتتلخص 
على  والتأكيد  احملتضنة  ومشاريعها  ببيكتي 
فرصة  توفير  وثانيًا  وتسويقها.  احلاضنة  فكرة 
وعرض  أفكارهم  وتبني  املبدعني  إلستقطاب 
والشركات  املعنية  باجلهات  وربطهم  مشاريعهم 

الكبرى .

ثالثة مشروعات
ويؤكد عمر أن بيكتي ستولي أهمية خالل املعرض 
مشاريع  ثالثة  وخاصة  مشاريعها  عن  للحديث 

أصبحت في طور التخريج وهي: 

 MobIS: Mobile Information مشروع   -
Services   وهو باألصل عبارة عن مشروع تخرج 
تقدم به عدد من  طالب جامعة بيرزيت، وهو 
اخلليوي  من  الهاتف  يقوم على تقدمي خدمات  
 SMS Messages خالل إرسال رسائل القصيرة
تقّدم  بذاتها  قائمة  شركة  املشروع  أصبح  وقد   .
اخلدمات وجتني األرباح ، وقد وّقعت إتفاقية مع 
»جوال«  الفلسطينية  اخلليوية  اإلتصاالت  شركة 
تسجيل  مّت  كما  خدماتها،  من  اإلستفادة  بهدف 

العالمات التجارية للشركة حلمايتها.

Web Based PoS مقدم من شركة  - مشروع 
اإللكتروني   البيع  نظام  بنقاط  األندلس،ويتعلق 
للمراكز التجارية الكبيرة وخاصة مزّؤدي خدمات 
اإلتصاالت. ويتميز املشروع بأنه  يتم تشغيله من 
أي مكان وال يحتاج ألجهزة  Web من  الـ  خالل 
عملية  يسهل  أنه  كما  عالية،  مبواصفات  تتمتع 

إجراء عمليات البيع. 

- املشروع الثالث ويدعى يويا الند، وهو موقع على 
اإلنترنت ويهدف إلى تعليم األطفال بالترفيه من 
شركة  اآلن  املشروع  وأضحى  سنوات.   3-9 سن 
مسجلة ومن  العالمات التجارية البارزة. ويتمتع 
وميتاز  متقدمة.  وتقنية  عالية  بجودة  املشروع 
كذلك بتمكني أولياء األمور من متابعة ما يتعلمه 

أبناؤهم أواًل بأول.

جوائز قّيمة
تبني  نيتها  عن  مؤخرًا  بيكتي  أعلنت  وقد 
معرض  في  املشاريع  من  عدد  عرض  ورعاية 
لعرضها  مشاريع  عشرة  اختارت  حيث  إكسبوتك 
لربط  محاولة  في  ببيكتي  اخلاص  اجلناح  ضمن 
أصحاب هذه املشاريع مع الشركات الكبرى بحسب 

التخصص، ومنها: 

برسم  ويتعلق   GIS برنامج   2- آلي  روبوت   1-
3-Head Recogni-.الكومبيوتر على  خخرائط 

tion مُيّكن من حتديد هوية الشخص من خالل 
bla- صصورة الرأس كبصمة. -4 املوقع اإللكتروني
dak.com ويعد موسوعة ناشئة عن فلسطني. 
-5 مشروع يتعلق بالصيدليات. -6 مشروع يتعلق 
من  الرياضيات  مادة  في  اإللكتروني  بالتعليم 

الصف األول حتى السادس وغيرها.

من  كثيرا  استفادت  بيكتي  أن  عمر  ويؤكد 

اإلعالن عن انطالق عدة مشروعات من بينها صندوق تأسيس الشركات بقيمة 5 ماليني دوالر
بيكتي بيت األفكار اإلبداعية والرياديني في قطاع تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت

م. حسن عمر: مشاركتنا تهدف إلى تعزيز فكرة احلاضنة وربط املبدعني بالشركات الكبرى
السابقتني،  املشاركتنينْ  خالل  إكسبوتك  معرض 
أفكارها  بيكتي  عرضت  األولى  املشاركة  ففي 
وأهدافها ومتكنت من اإلطالع على طبيعة السوق 
واحتياجاته. وفي املشاركة الثانية عرضت بيكتي 
وليس  املعالم  واضحة  أسس  وفق  احلاضنة  فكرة 

ملجرد طرح افكار عامة كما عرضت  4 مشاريع.

مؤخرا  فازت  أن  وبعد  بيكتي،  أن  عمر  وكشف 
دوالر،  ألف   125 بقيمة   InfoDev من  مبنحة 
عدة  انطالق  عن  املعرض  هامش  على  ستعلن 
مشاريع وفعاليات من بينها مسابقة أفضل خطة 
على  الفائزون  سيحصل  حيث  مشروع،  عمل 
إقليمي،  معرض  إلى  السفر  منها  قيمة  جوائز 
اإلحتضان  قبل  ما  خدمات  تقدمي  إلى  باإلضافة 

بقيمة 5 آالف دوالر.

كما ستعلن احلاضنة عن إطالق مشروع لتوظيف 
خريجني جدد بعقود مؤقتة  تدفع احلاضنة لهم  
التي سيعمل  نصف رواتبهم فيما تتكفل الشركة 
فيها اخلريج بدفع النصف الباقي. وأشار عمر إلى 
أن الهدف من هذا املشروع هو  توفير فرص عمل 
مؤقتة للخريجني ومتكينهم من حتصيل اخلبرة 

الالزمة التي متكنهم من اإلستمرار في العمل.
كما سيتم اإلعالن عن سلسلة ورش عمل في عدد 
من محافظات الوطن والتي من املقرر أن تنطلق 

في نهاية الشهر اجلاري.

وأعلن عمر أن بيكتي ستركز خالل املعرض على 
فكرة  تأسيس صندوق إلنشاء الشركات بقيمة 5 
املستثمرين  بيكتي  تدعو  بحيث   دوالر  ماليني 
هذا  في  لإلستثمار  واخلاصة  العامة  واجلهات 
تنجح  أن  في  أمله  عن  عمر  وأعرب  الصندوق. 
بيكتي في تأسيس أكبر عدد ممكن من الشركات 

الناجحة واملستمرة.

املتحدة  الواليات  مكتب  يشارك  مرة،  ألول 
  )FCS( اخلارج  في  التجارية  للخدمات 
باستضافة جناح في معرض فلسطني لإلتصاالت 
الذي   2007 اكسبوتك  املعلومات  وتكنولوجيا 
املعلومات  تكنولوجيا  في  حدث  اكبر  يعد 
جنح  وقد  فلسطني،  مستوى  على  واإلتصاالت 
التجارية في  للخدمات  املتحدة  الواليات  مكتب 
شركات  سبع  استقطاب  في    )FCS( اخلارج 
اخلاص  القطاع  على  جديدة  تعتبر  امريكية 
تكنولوجيا  معرض  في  للمشاركة  الفلسطيني 

احلكومة األميركية تشارك في معرض فلسطني لإلتصاالت وتكنولوجيا املعلومات )اكسبوتك( 2007 معززة
 التزامها بتقوية العالقات التجارية األمريكية الفلسطينية

سبع شركات أمريكية ستشارك ايضًا في معرض رام الله التجاري
في  عقد  الذي  الدولي  واإلتصاالت  املعلومات 
قاعة بلدية البيرة في رام الله. ويعقد املعرض 

في نفس الوقت في قاعة رشاد الشوا في غزة.

جاكوب  العام  األمريكي  القنصل  حضر  وقد 
واليص مراسيم افتتاح معرض اكسبوتك 2007 
اخلاصة  األجنحة  الستعراض  بجولة  قام  حيث 
باكثر من 50 شركة فلسطينية تعمل في مجال 
تكنولوجيا املعلومات وتشاركة حاليًا في معرض 
اكسبوتك رام الله، وقام القنصل العام مبشاركة 

اإلتصاالت  العامة،  لألعمال  الفلسطيني  الوزير 
واإلقتصاد، كمال حسونة بافتتاح اجلناح اخلاص 
مبكتب الواليات املتحدة للخدمات التجارية في 

.)FCS( اخلارج
وتعتبر مشاركة احلكومة األمريكية في معرض 
املتعددة  مساعيها  من  جزءًا   2007 اكسبوتك 
الفلسطيني  القطاع  تطور  لدعم  الرامية 
بالعمل  األمريكية  الشركات  ولتشجيع  اخلاص 
الشركات  وتضم  الفلسطينية،  املناطق  في 
سيل  شركة  املعرض  في  املشاركة  األمريكية 

انتينا، شركة ايرث ووك لالتصاالت، شركة نيو 
دول آل آل سي، شركة خدمات سينتل ساتاليت، 
وير،  سوفت  شركة  سي،  آل  آل  رايت  سوفت 
شركة شبكات تر انزيشن، وشركة وايرلس انتر 
مكتب  جناح  يوهدف  كما  لالتصاالت،  اكتيف 
الواليات املتحدة للخدمات التجارية في اخلارج 
)FCS( ايضًا إلى تشجيع الشركات الفلسطينية 
التجارية  العالقات  اقامة  ثم  ومن  إلى  للتعرف 

مع الشركات األمريكية املرادفة،
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رام الله-
أعلنت شركة صفد عن نيتها تأسيس فرع في اململكة 
األردنية الهاشمية وذلك ضمن استراتيجية التوسع 

والتطور التي تنتهجها الشركة منذ تأسيسها.
صفد  شركة  عام  مدير  برهم  ابراهيم  وقال 
حاليا  نقوم  فلسطينية«:  »رقميات  مع  لقاء  في 
بتأسيس شركة في األردن ستكون جاهزة ملباشرة 

العمل في العام املقبل 2008.

استراتيجية واعدة
التخطيط  بأن  صفد  شركة  على  القائمون  يؤمن 
من  وانطالقا  املرجوة،  النتائج  إلى  يقود  السليم 
هذا التوّجه أخذت الشركة تولي اهتماما كبيرا لكل 
بكافة  نهتم  برهم«  ويقول   . السوق  في  القطاعات 
استقطاب  أو  العاديني  املستخدمني  سواء  القطاعات 

املشاريع الكبيرة«.
 وتقدم الشركة خدماتها من خالل شبكة موزعني 
وأشار  الفلسطينية.  األراضي  جميع  في  منتشرة 
إتباع الشركة لسياسة العمل غير املباشر  إلى  برهم 
من خالل اإلستعانة بقنوات مؤهلة للتعامل مع كل 

قطاع متخصص على حدة.
هذه  الستراتيجيتها  نتيجة  الشركة   متتعت  وقد 
بعالقات وشراكات مباشرة راسخة مع الشركات العاملية 

الكبرى  وليس من خالل وسطاء أو غيرهم.
تطوير  إلى  دوما  تتطلع  الشركة  أن  برهم  ويؤكد 
قطاع التكنولوجيا الفلسطيني من خالل استحضار 

آخر التطورات التكنولوجية إلى السوق احمللية.
جميع  في  املستوى  عالية  بخبرات  »صفد«  وتتميز 
أو  التسويقية  أو  التقنية  أو  الفنية  سواء  النواحي 

الهندسية وغيرها .
قاعدة  بناء  على  تعمل  الشركة  أن  إلى  برهم  وأشار 
املنتجات  وإدخال  الزبائن  احتياجات  لتلبية  متينة 
املعلوماتي  األمن  تقنيات  مثل  املتطورة  اجلديدة 
الذي يلبي احتياجات العديد من القطاعات السيما 

القطاع املصرفي.

ويشدد برهم على أن »صفد« تسعى بشكل حثيث 
لكي تتبوأ دوما الريادة في السوق احمللية واالنطالق 
نحو األسواق االقليمية. وقال« نحتل موقعا رياديا 

في السوق سنكون حريصني للحفاظ عليه«.

خدمات متكاملة
متثل شركة صفد مجموعة من كبريات الشركات 

العاملية أبرزها: 
 Hewlett Packard “HP”،Cisco(
)Systems،Microsoft،APC Power،Linksys

متكاملة  تقدمي خدمات  على  إطار حرصها  وفي 
للزبائن عملت صفد مؤخرا على تأسيس شركتني 
شقيقتني :األولى هي شركة البرمجة NTS التي 
للبرمجيات  املتطورة  األنظمة  في  بالبحث  تعنى 
 NTS واخلدمات املتطورة . وكشف برهم عن نية
إقامة مبنى جديد لها في رام الله كي يتواءم مع 
أن  مؤكدا  للشركة  والتطويرية  التوسعة  اخلطة 
الشركات  مع   متكامل  بشكل  ستعمل   SAFAD
في  أمله  عن  معربا  السوق،  في  العاملة  األخرى 
أن تستحوذ الشركة على نصيب وافر من احلصة 
السوقية. أما الشركة األخرى فهي شركة خدمات 
صفد، وهي شركة صيانة حيث جرى صقلها بحلة 
بشكل  ستعمل  الشركة  هذه  أن  مبينا  جديدة، 
املطلوبة  اخلدمات  لتقدم  »صفد«  عن  مستقل 
للزبائن، والشركات وخدمات ما بعد البيع حسب 

اإلتفاقية املبرمة مع الشركات العاملية. 
وتوقع برهم أن تنعكس اخلطة التوسعية والتطويرية 
ومستوى  السوق  في  أدائها  على  ايجابيا  للشركة 

اخلدمات التي تقدمها خالل العام املقبل 2008.
ميزات  عدة  متتلك  أصبحت  »صفد«  أن  وبني 
القوة،  أهمها:  األخرى  الشركات  بني  نظيرها  قل 
العاملية  الشركات  مع  سيما  ال  الواسعة  العالقات 

العمالقة، املالءة املالية، االستقرار والتطور.

»صفد« ومعرض اكسبوتك
تعتبر مشاركة شركة صفد في معرض فلسطني 

واالتصاالت   واملعلومات  لتكنولوجيا  السنوي 
انطالقته  منذ  وذلك  وفاعلة  أساسية  »اكسبوتك« 
التوالي  على  الرابعة  فللمرة   ،2004 العام  في 
مبشاركة  تعد  وهي  املعرض،  في  »صفد«  تشارك 
مميزة هذا العام على غرار املشاركات السابقة. وقد 
حجزت الشركة لنفسها جناحا مساحته 72 مترا 
مربعا ليتاح لها املجال أن تعرض آخر ما توصلت 

إليه التكنولوجيا ال سيما منتجات HP العاملية.
العام  هذا  اكسبوتك  معرض  يجيء  برهم:«  ويقول 
بعد أحداث دامية في غزة أثرت بدورها على كافة 
الواقع  من  الرغم  وعلى  اإلقتصادية".  القطاعات 
إلى  الشركات  الوطن دعا برهم   الذي يشهده  املرير 
وأضاف«   .« وكفاءتها  قدرتها  وإثبات  الدؤوب  العمل 
في  واالستمرار  العمل  سوى  الشركات  أمام  يوجد  ال 
نتوقع  ال  برهم«  قال  إجمالي  وبشكل   .« مسيرتها 
نتائج كبيرة من مشاركتنا في معرض اكسبوتك هذا 
مناسبة  املعرض  لكن  التسويقي،  الصعيد  العام على 
هامة للتثقيف التكنولوجي ومن هنا تأتي أهميته«.

ولفت إلى أن املعرض أصبح معروفا لدى الشركات 
العاملية التي يوجد لها وكالء فلسطينيون، مشيرا 
إلى أن تلك الشركات تساهم في تغطية نسبة من 
وأضاف   . املعرض  في  وكالئها  مشاركة  تكاليف 
العاملية  الشركات  بعض  قبل  من  وعود  »هناك 
أن  ونأمل  املعرض  إلى  عنها  مندوبني  بإرسال 

يتمكنوا من الدخول إلى األراضي الفلسطينية«.
وأكد أن املشاركات السابقة للشركة أكسبتها معرفة 
كبيرة بأحوال السوق وتفكير املواطنني وتوجهاتهم 
وانتقد  املعلومات.  تكنولوجيا  شركات  جتاه 
قائال«  للمعرض  التنظيمية  النواحي  بعض  برهم 
حجم  يستوعب  ال  املعرض  فيه  ينظم  الذي  املقر 
الشركات املشاركة وما تود أن تعرضه من منتجات 
»، ودعا املنظمني إلى النظر بجدية في إيجاد مقر 

يفي بحجم املناسبة وطبيعة املشاركات.
السياسية  الظروف  صعوبة  نتفهم  وأضاف« 

في إطار استراتيجيتها التوسعية في األسواق احمللية واإلقليمية

»صفد« تعتزم تأسيس شركة في األردن ُتفتتح العام املقبل
برهم:نحتل موقعا رياديا في السوق سوف نسعى للحفاظ عليه

القدرة  وعدم  واحلصار  واملعيشية  واالقتصادية 
إقامة  املطلوب  ولكن  عاملية،  شركات  جلب  على 
لم  لألسف  هذا  ولكن  باإلحتياجات  تفي  صاالت 

ينفذ على أرض الواقع حتى اآلن«.

صعوبات وعراقيل
عدم  بسبب  عادي  غير  شيء  كل  فلسطني  في 
االستقرار الناجم عن سياسة اإلحتالل اإلسرائيلي 
العراقيل  مساء  صباح  يضع  حيث  واعتداءاته 
دون  ويحول  حياتهم  لينغص  الفلسطينيني  أمام 
تقدمهم اإلقتصادي.. ومن هنا فإن »صفد« كغيرها 
من الشركات الفلسطينية تواجه بعض الصعوبات 
املكللة  مسيرتها  أمام  عثرة  حجر  تقف  التي 

بالنجاح. 
ويقول برهم« ألننا نستورد احتياجاتنا مباشرة 
بخطورة  نشعر  فإننا  وسيط  دون  اخلارج  من 
اجلانب  قيام  بسبب  األخرى  الشركات  من  أكبر 
العراقيل للتنغيص  اإلسرائيلي بوضع سلسلة من 
الشركات  مع  املباشر  التعامل  عن  وثنينا  علينا 

العاملية«.
أن صغر حجم  برهم  يؤكد  ذلك  إلى  وباإلضافة 
أمام  كبيرة  سلبية  يشكل  الفلسطينية  السوق 
فلسطني   املعلومات في  تكنولوجيا  كافة شركات 
وأضاف "محدودية مساهمة احلكومة في النهوض 
املشاريع  رصد  خالل  من  التكنولوجي  بالقطاع 
التطويرية على هذا الصعيد ال تساعد الشركات 
على التقدم«. وتابع احلكومات في الدول األخرى 
بالقطاع  النهوض  في  املساهمني  أكبر  تعتبر 
سواء  حد  على  والشركات  والسوق  التكنولوجي 
في  احلكومة  لكن  املشاريع،  رصد  خالل  من 
تتحرك  ولم  طويلة   فترة  مرعليها  فلسطني 
أن  في  أمله  عن  وأعرب  اإلجتاه«،  بهذا  خطوة 
في  يسهم  املقبلة حتركا حكوميا  املرحلة  تشهد 

النهوض بالقطاع.

ابراهيم برهم

بعد تضافر جهود فريق العمل على مدى سنوات، 
مشكلة  لكل  حل  وإيجاد  الصعاب  تذليل  أمكن 
حيث استطاع فريق العمل في شركة بيسان عام 
البرامج  عالم  في  جديدا  جنما  يطلق  أن   2005
احملوسبة كانت فيه بيسان السباقة على املستوى 
احمللي  والعربي ورمبا العاملي. فهذا اإلصدار ميثل 
عن  استخدامه  يتم  الين  اون  مالي  نظام  أول 

طريق اإلنترنت.  
إحدى    SAP شركة  أن   بالذكر  اجلدير  ومن 
كبرى شركات األنظمة املالية احملوسبة في العالم  
نيتها  عن  باإلعالن   2007 أيلول   19 في  قامت 
طريق   عن  معه  التعامل  يتم  مالي  نظام  إطالق 
مع  باستخدامه  البدء  يتم  وسوف   – الين  أون 
بداية عام 2008 لصالح عدد محدود من الزبائن 
بأن  اإلستنتاج  ميكننا  وبهذا  جتريبية  كبداية 
في  العالم  في  مثيالتها  واكبت  قد  بيسان  شركة 

هذا املجال.

إطالق  على  الثاني  العام  انتهاء  وبعد  اليوم  أما 
وصل  فقد  الين،  أون  إنتربرايز  بيسان  نظام 
في  1000 مستخدم  إلى  النظام  عدد مستخدمي 
السوقني احمللية والعربية ما يعكس مدى فاعلية 
هذا البرنامج ومدى احتياج سوق األعمال الكبيرة 
هذا  عصرنا  في  خصوصا  يطرحها  التي  للحلول 

عصر السرعة واإلنترنت.  
األفضل  إنتاج  لم يقتصر دور شركة بيسان على 
في مجالها، بل كان لها الباع الطويل في املشاركة 
في خلق فرص تدريبية جديدة للمحاسبني سواء 
اجلدد منهم أو ذوو اخلبرة لتدريبهم على األنظمة 
احملوسبة التي إن دلت على شيء، فإنها تدل على 
باملسؤولية  العريقة  الشركة  هذه  التزام  مدى 
باملسؤولية  التزامها  إلى  باإلضافة  اإلجتماعية 

املهنية.  
هو  إنتربرايز«  »بيسان  نظام  مييز  ما  أهم  إن 
عليها  يعتمد  التي  والشاملة  الدقيقة  التقارير 

مصيرية  قرارات  اتخاذ  في  األعمال  رجال 
التنويه  يستلزم  وما  ومؤسساتهم.  لشركاتهم 
تسعير  سياسة  اتبعت  بيسان  شركة  أن  هنا  إليه 
تتحدد بتحديد عدد املستخدمني وماهية األجزاء 
على  زيادتها  في  املستخدم  يرغب  التي  اإلضافية 
من  األساسي  النظام  يشمل  حيث  اخلاص  نظامه 
»بيسان إنتربرايز« كافة املعامالت احملاسبية العامة 
مبرمجة بحسب أسس احملاسبة العاملية، إذ يشمل 
البنوك  وحسابات  املخزون  ومتابعة  العام  األستاذ 
واملشتريات  واملبيعات  والدائنة  املدينة  والذمم 
التي  اإلضافية  الوحدات  من  باقة  إلى  باإلضافة 

ميكن تطبيقها بحسب طبيعة عمل املؤسسة.
ولعل املرونة العالية التي يتمتع بها نظام بيسان 
محببة  وإدارية  مالية  أداة  منه  جتعل  إنتربرايز 
فريق  يترك  فلم  القرار،  صناع  لدى  ومعتمدة 
يستجيب  ال  مجال  اي  النظام  لهذا  بيسان  شركة 

للمتطلبات اخلاصة مبدراء الشركات وصناع القرار 
من  مرخص  إنتربرايز  بيسان  أن  ويذكر  فيها. 

قبل وزارتينْ املالية الفلسطينية واإلسرائيلية.
ذات  أو  كبرى  مؤسسة  املستخدم  كان  حال  وفي 
فروع ومكاتب متعددة ومنتشرة على نطاق واسع، 
فإن إمكانية تعدد املستخدمني لنفس النسخة من 
اخلصائص البديهية لدى نظام بيسان إنتربرايز. 
اللغات  تعدد  فقد متت مراعاة  ذلك  وعالوة على 

والعمالت في النظام. 
ومن ناحية اإلنتشار، فقد وصل بيسان إنتربرايز 
األردن  من  كل  في  املستخدمني  من  عدد  الى 
والصني وتركيا ولبنان واإلمارات العربية املتحدة 
واجلزائر. وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على جناح 
وجناعة  عليه  القائمة  الشركة  وكفاءة  إنتربرايز 

اخلدمات الفنية املقدمة على مدار الساعة.

عدد املستخدمني يرتفع إلى 1000
نظام بيسان إنتربرايز أون الين جنم يتألأل في عالم البرامج احملوسبة




