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اإلفتتاحية

جنري  أن  إال  يسعنا  ال  الرابع،  إكسبوتك  فعاليات  انتهاء  مع 
إكسبوتك  انطالق  عنها  التي متخض  للنتائج  تقييما سريعا 
في  حصادنا  كان  هل  ترى  يحصد،  يزرع  فمن  العام.  هذا 
مستوى اجلهود التي بذلها القائمون على املعرض واملشاركون 
كبيرا  املعرض عددا  إستقبل   ، احلضور  ؟ على مستوى  فيه 
بهذه  بالغا  اهتماما  أبدت  التي  اإلعتبارية  الشخصيات  من 
التظاهرة وأّمه اآلالف من أبناء شعبنا الفلسطيني املتعّطش 
املثيرة لإلهتمام. كما متّكنت بعض  للتكنولوجيا ومنتجاتها 
الشركات املشاركة من تسويق وبيع بعض منتجاتها احلديثة 

والتعريف بها لعلها تدخل السوق الفلسطيني بقوة. 

على صعيد آخر، أبدى بعض ممثلي الشركات العاملية الكبيرة 
 2007 إكسبوتك  به  ظهر  الذي  باملستوى  ملحوظا  اهتماما 
على  كثيرا  »يتفّوق  املعرض  أن  الوقت  نفس  في  مؤكدين 
املعارض اإلقليمية األخرى«. وقد كان لتعليقاتهم أطيب األثر 
مما شجع املنّظمني على السعي لدى اجلهات الرسمية وغير 
إقليميا  بعدا  التظاهرة  هذه  إكساب  في  للمساهمة  الرسمية 
أن  ميكن  ال  فالتطور  مكاننا.  نراوح  نظل  ال  حتى  ودوليا 
القادم  املعرض  يجمعنا  أن  بد  وال  محدود  أفق  على  يقتصر 
الثقيل«. عندئذ ميكننا أن نتبادل  مع مشاركني من »الوزن 
أوسع  بيئة  وننطلق مجددا من  اخلبرات  الكثير من  وإياهم 
نحو آفاق ال تعترف باحلواجز وال باجلدران أو »منع التطور« 

بعد أن عانينا كثيرا من القيود املفروضة على حركتنا. 

األهداف  املعرض قد حقق جميع  أن  القول  السهل  ليس من 
كبيرة،  وستبقى  كانت  الطموحات  وأن  منه خاصة  املرجوة 
وال ميكننا أن نؤكد أن املعرض قد حظي برضا اجلميع، ولكن 
نستطيع أن جنزم أن املستوى الذي ظهر به سواء في الضفة 
الغربية أو قطاع غزة قد كان له صدى كبير في ظل أوضاع 
الزوار  فإشادات  األرضية.  الكرة  في  مثيل  لها  ليس  معقدة 
على  شهادات  مبثابة  هي  منهم  اخلبراء  وخصوصا  باملعرض 
جودة حصادنا ملا زرعناه خالل األشهر التي سبقت إنطالق 
للمعرض  املنتقدين  شهادات  أما   .2007 إكسبوتك  فعاليات 
فنعتبرها محّفزا لنا على املثابرة لعلنا نظهر في املرة القادمة 

بحلة أجمل ومضمون أفضل.    
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البيرة-                     اكتسب معرض فلسطني 
السنوي للتكنولوجيا واملعلومات اكسبوتك 2007 
بعدا آخر من خالل مشاركة عدد  من الشركات 
في  وكالئها  عبر  أو  مباشر  بشكل  إما  العاملية 
املشاركة  تلك  بثت  وقد  الفسلسطينة.  األراضي 
تظاهرة  إلى  املعرض  لتحويل  النفوس  في  األمل 
دولية جتتذب الشركات العاملية الكبرى في قطاع 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

شركات عاملية مشاركة في إكسبوتك
تبعث األمل في جعل املعرض تظاهرة دولية

مستوى يتفوق على املعارض اإلقليمية

ومن ابرز الشركات العاملية املشاركة في املعرض 
لينوفو عبر وكيلها املعتمد في فلسطسن-شركة 
و"مايكروسوفت"  وسيسكو"  بي«  "وإتش  عسل، 
اديسكو  وغيرها  عبر شركة صفد وديل عبر 

من الشركات.

اوبتوما  لشركة  املبيعات  مدير  دانت  آدم  وقال 
شركة  معرض  خالل  من  تشارك  التي  العاملية 
األراضي  في  املعتمد  الوكيل  لالستثمار  أيافا 
تأتي  اكسبوتك  في  مشاركتنا  »إن  الفلسطينية: 
)شركة  فلسطني  في  اجلديد  شريكنا  لدعم 
كي  لنا  جيدة  فرصة  اكسبوتك   " وأضاف  ايافا( 
 . واحتياجاته"  الفلسطيني  السوق  على  نتعرف 
وبخصوص رأيه مبعرض اكسبوتك، أكد دانت أنه 
اقليمية مشابهة.وتابع  أفضل كثيرا من معارض 
جايتكس  معرض  ملستوى  يصل  لم  أنه  "صحيح 
مثال، لكنني تفاجأت مبستوى املعروضات خاصة 
التي تعاني من  وأن املعرض ينعقد في فلسطني 

اإلحتالل واحلصار".
يعتبر  الفلسطيني  السوق  أن  دانت  ويرى 
 . حجمه  صغر  رغم  العاملية  للشركات  هاما 
وأضاف"معظم األسواق في الشرق األوسط صغيرة 
الشركات  اهتمام  دائرة  في  تبقى  لكنها  احلجم 

العاملية الكبرى«.
الفلسطيني  بالسوق  تهتم  شركته  أن  دانت  وأكد 
العاملية  الشركات  من  كبيرا  عددا  أن  إلى  مشيرا 
ظروف  لكن  فلسطني،  في  االستثمار  إلى  تتطلع 
السياسية  األوضاع  وتدهور  االستقرار  عدم 
واألمنية يحول بينها واالستثمار الكبير على هذا 

الصعيد.
مع  بالتعامل  شركته  تكتفي  أن  دانت  ورفض 

في  الشركة  خدمات  لتوفير  اسرائيليني  وكالء 
الفلسطينية على حساب وكالء وموزعني  السوق 
على  أقدر  "الفلسطينيون  قائاًل  فلسطينيني 

خدمة السوق الفلسطيني ".
بالسوق  الكافية  املعرفة  عدم  أن  إلى  دانت  وأشار 
دون  حتول  التي  العقبات  أهم  من  الفلسطيني 

استثمار الشركات العاملية في فلسطني
سعي للتفوق

مسؤول  وهو  القاسم  تامر  قال  جهته  من 
في  العربي  الوسط  في  لينوفو  لشركة  معتمد 
اسرائيل واألراضي الفلسطينية : »إن مشاركتنا 
مع  للتواصل  تأتي  اكسبوتك  معرض  في 
»أ.بي. منتجات  وعرض  الفلسطينية  الشركات 
السوق  في  واحد  رقم  نكون  أن  إلى  ونسعى  م« 

الفلسطيني«.
اطالع  نستطيع  اكسبوتك  خالل  وأضاف:«من 
التي  اخلدمات  على  الفلسطينية  املؤسسات  كافة 
البرامج  مديرة  درويش  هبة  وقالت  نقدمها«. 
الحتاد شركات أنطمة املعلومات الفلسطيني"بيتا": 
شركات  فيها  تشارك  التي  األولى  املرة  هي  »هذه 

عاملية في معرض اكسبوتك.
وللقطاع  للمعرض  نوعية  إضافة  "هذه  وأضاف 
بشكل عام، وتبعث األمل لكي يتحول املعرض في 

املستقبل إلى تظاهرة دولية". 

»البيرة«-                         -أشادت الشركات 
املشاركة في معرض فلسطني السنوي للتكنولوجيا 
التنظيمي  بالتطور  اكسبونت2007  واملعلومات 

الذي شهده املعرض هذا العام.
التحفظات  بعض  العارضة  الشركات  أبدت  كما 
التنظيمية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن املعرض 
وصل إلى مستوى تنظيمي جيد في ظل الظروف 

واإلمكانيات املتوفرة.

متّيز وجناح
جفال  ملجموعة  العام  املدير  جفال  علي  وأكد 
 2007 اكسبوتك  أن  الثالثة  للمرة  تشارك  التي 
 . التنظيمية  الناحية  من  ملحوظا  تطورا  شهد 
املاضي  أخطاء  من  تعلمت  املنظمة  اجلهة  وقال« 
على  لإلقبال  املستهدفة  الفئة  دفع  واستطاعت 

املعرض«.
وأضاف« كانت الدورات السابقة تشهد بلبلة بسبب 
وطلبة  لألطفال  املنظم  وغير  الشديد  اإلقبال 
املدارس، أما في هذا العام فقد عولج اخللل ومتيز 
لقاءات  وترتيب  والترتيب  بالتنظيم  العرض 
والشركات من  املعلومات  تكنولوجيا  بني شركات 

القطاعات األخرى ».

التي  وأشار كامل غطاشة مدير شركة »غطاشة« 
اجلهات  أن  إلى  الثالثة  للمرة  املعرض  في  تشارك 
املنظمة استفادت من أخطاء املاضي مبينا أن أبرز 

املشاركون يشيدون باملستوى التنظيمي للمعرض  
ما ميز هذه الدورة هو نوعية اجلمهور من خالل 

النجاح في جذب الفئات املستهدفة.
انعقاد  من  متخوفني  كنا  بصراحة  وأضاف« 
السياسية  الظروف  بسبب  العام  هذا  اكسبوتك 
لكن  املشاركة  من  مترددين  وكنا  واالقتصادية 

مشاركتنا جاءت في محلها ونحن غير نادمني«.
وأكد على جناح التنظيم وتخفظ على املكان الذي يعقد 

فيه املعرض قائال إنه ال يلبي احتياجات الشركات.

تنظيم جيد
ورأى عبد الله درويش من شركة مسؤول الصيانة 
قي شركة ادسكو بأن اكسبوتك جنح في أن يصبح 
إليه  للمواطن آخر ما توصلت  التي تعكس  املرآة 
السنوات  مع  مقارنة  وأضاف«   . التكنولوجيا 
من  جيدة  تعتبر  احلالية  الدورة  فإن  السابقة 

الناحية التنظيمية«.
قرمان  لشركة  العام  املدير  جقمان  البرت  وقال 
يتخلله  ولم  جيد  التنظيم   « املكتبية  لألجهزة 
سوى بعض النواقص« متحفظا على أداء الشركة 

املنفذة لبناء وتركيب األجنحة.
دخول  ترتيب  في  األمن  برجال  جقمان  وأشاد 
ملنع  املناسب  الوقت  في  والتدخل  الزائرين 

البلبلة.
باملستوى  أشاد  للتأمني  العربية   « من  طه  ادهم 
التنظيمي وقال: »لقد حتقق الهدف من مشاركة 
كي  الفرصة  لنا  واتيحت  املعرض  في  شركتنا 
نتواصل مع اجلمهور وأن نشرح له التطورات التي 

شهدتها الشركة بطريقة سلسلة«.
وأضاف« األداء التنظيمي ممتاز، لكننا نعاني من 
كثرة إقبال األطفال وهذا يؤثر سلبا على الشركات 

العارضة«.
لشركة  العام  املدير  الدين  عالء  عالء  وقال 
املاضية  السنوات  من  أفضل  »التنظيم  »انترتك«: 
مشيرا   « النوعية  اإلضافات  من  الكثير  وهناك 
إلى جناح املعرض في استقطاب الفئات املستهدفة 

لالقبال على املعرض.
»اكسبوتك  معرض  مدير  النجار  ابراهيم  ويؤكد 
2007«  ما ذهب إليه العارضون من أن التنظيم 
كان جيدا جدا . ويضيق« املستوى شهد ارتقاء من 
العدد في  الزوار ونوعيتهم وقد فاق  حيث عدد 
اليوم الثاني 16 الفا جلناحْي املعرض في الضفة 

وغزة«.
اليوم  انتهاء  مع  الزوار  عدد  يتراوح  أن  وتوقع 

الثالث ما بني 50-24 الف زائر. 
تكنولوجية  وطنية  تظاهرة  املعرض  وأضاف«   
أثبتت قدرة الشعب الفلسطيني على كسر احلصار 

واختراق احلدود«.
الحتاد  التنفيذي  املدير  اجلعبري  ايهاب  وقال 
»بيتا«:  املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  شركات 
أخطاء  من  التعلم  في  وبالتريد«  بيتا«  جنحت« 
وأضاف«   . التنظيمي  باملستوى  واالرتقاء  املاضي 
دوما  نحاول  لكننا  الثغرات  بعض  هناك  يبقى 

استدراكها«.
ممثلون  بعضهم  الزوار  من  الكثير  هناك  وأضاف« 

ورأوا في  التنظيمي  باملستوى  أشادوا  لشركات عاملية 
املعرض أكثر تطورا من معارض اقليمية أخرى«.

وأشار اجلعبري إلى أن التطور التنظيمي في هذه 
الدورة كان على صعيدي بناء األجنحة وتنظيم 

املعرض.
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البيرة-                        -أيهم أبوغوش
معرض  في  املشاركني  نظر  وجهات  تضاربت 
لها  ومعارض  للمشاركة  مؤيد  بني  إكسبوتك 
ميكن  وما  بالنتائج  عالقة  لها  أن  يبدو  ألسباب 
فالبعض  مشاركتها.  من  الشركات  هذه  أن جتنيه 
يرى أن الفئة املستهدفة في املعرض غالبا ما تكون 
املعرض  أن  اآلخر  البعض  يرى  حني  في  قليلة، 
ليس مجرد وسيلة للربح وإمنا لتسويق املنتجات 

وتعريف الزوار عليها.

حضور خجول
األندلس  شركة  مدير  البيتاوي  محمد  يقول 
في  املعلومات  أنظمة  تصنيع  في  املتخصصة 
معرض فلسطني السنوي للتكنولوجيا واملعلومات 
من  شكل  بأي  يتردد  لم  أنه   »2007 »اكسبوتك 
البيتاوي  يرى  ذلك  ومع  املشاركة.  في  األشكال 
اقتصادية  إلى حتقيق فوائد  لم تسع  أن شركته  
كبيرة نظير مشاركتها في املعرض هذه املرة وال 

في املرات السابقة.
أنظمة  تصنيع  شركات  أن  البيتاوي  ويقول 
املعلومات ال تستطيع استهداف الفئة املطلوبة  في  
معرض اكسبوتك معتبرا أن اجلمهور العام األكثر 
لهذه  فئة غير مستهدفة  هو  املعرض  على  اقباال 

الشركات.
غير  زال  ما  الفلسطيني  يقول:«املجتمع  وأضاف 

واع من الناحية التكنولوجية وحضوراألفراد 
بالعناصر  اإلهتمام  على  يقتصر  للمعرض 
اجلاذبة من مسابقات وجوائز ال بهدف اإلستفادة 
املعرض  إلى  يحضر  من  أن   إلى  وأشار  العلمية«. 
وليس  املعلومات  تكنولوجيا  في  هم متخصصون 

صانعي القرار .
املعلومات  تكنولوجيا  معارض  أن  البيتاوي  وبني 
لكافة  مناسبة  تكون  ما  عادة  األخرى  الدول  في 
عن  تبحث  كي  القطاعات  مختلف  في  الشركات 
اخلدمات واحللول التكنولوجية لها كما هو احلال 

تباين وجهات النظر بشأن مشاركة شركات البرمجيات 
في معرض إكسبوتك 2007

في معرض جايتكس ، غير أن العكس هو السائد 
في فلسطني حيث تبحث شركات البرمجيات في 

املعارض عن الفئة املستهدفة وال جتدها.
في  اخلاص  القطاع  شركات  البيتاوي«إن  وقال 
بالبرمجيات  كافية  معرفة  لديه  ليس  فلسطني 
على  الشلل  من  يعاني  احلكومي  القطاع  أن  كما 
هذا الصعيد ، فال توجد امليزانيات الالزمة لشراء 
البرمجيات واحللول كما أن السلطة لم تعمل على 
مع شركات  تشبيك  أو  اخلارج  من  مشاريع  جلب 
البرمجيات  شركات  مصلحة  في  تصب  عاملية 

احمللية. 
املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  املراقبون  ويالحظ 
واالتصاالت أن حضور شركات البرمجيات ملعرض 

إكسبوتك 2007 كان خجوال.

اجلعبري  إيهاب  ويقر 
الحتاد  التنفيذي  املدير 
املعلومات  أنظمة  شركات 
»بيتا« مبحدودية مشاركة 
عدد الشركات املتخصصة  
البرمجيات  تصنيع  في 
هذا  اكسوتك  مبعرض 
األعوام  مع  مقارنة  العام 
اجلعبري  وعزا  املاضية. 
اخلجول  احلضور  هذا 
في  البرمجيات  لشركات 
أسباب  عدة  إلى  املعرض 
والفئات  السوق  أبرزها 
هذه  بها  تعنى  التي 
إلى  إضافة  الشركات، 
لبعض  اخلارجي  التوجه 

الشركات.

تكاليف كبيرة 
ونتائج متواضعة

مناصرة  مهنا  ويقول 
سوفت«  »بابل  شركة  من 

التي عزفت شركته عن املشاركة في املعرض رغم 
»شركات  املاضية:  األعوام  خالل  فيه  مشاركتها 
البرمجيات في فلسطني تعاني بسبب صغر السوق 

والعوامل اإلقتصادية الداخلية«.

تتطلب  اكسبوتك  معرض  في  املشاركة  وأضاف« 
بالنسبة  تكون  ال  النتائج  بينما  كبيرة  تكاليف 
في ظل  املأمول  املستوى  في  البرمجيات  لشركات 

الظروف احلالية«.
في  املستهدف  اجلمهور  أن  مناصرة  ويرى 
ينجذب  املجتمعية  القطاعات  يشمل  مبا  املعرض 
ديكورات  من  املعارض  في  املؤثرة  العوامل  إلى 
من  أكثر  إعالنية  وحمالت  وجوائز  ومسابقات 
أن  إلى  مشيرا  التكنولوجية  باملعرفة  اهتمامه 
الشركات الكبرى من خارج القطاع جنحت بقوتها 
اإلقتصادية في  السيطرة على معرض اكسبوتك 
الشركات  حساب  على  إليه  اإلنتباه  وجذب 

املتخصصة«.
وأضاف« شركات البرمجيات ليس بإمكانها تغطية 
اإلنتباه  جلذب  املخصصة  وامليزانيات  التكاليف 
قليلة كما أن اجلمهور احمللي يولي اهتماما لبعض 
وغيرها  خليوية  هواتف  من  الصغيرة  املنتجات 
بينما يدير ظهره للمعرفة التكنولوجية احلقيقة 

كونه جمهورا غير متخصص ".
وأضاف أن »بيتا »، وهي اجلهة املنظمة، ليس لديها 
ميزانيات مستقلة مما يجعلها تولي أهمية ملشاركة 
األموال  لتوفير  املختلفة  القطاعات  في  الشركات 
من  وهذا  املعرض  وتنظيم  املؤمتر  لعقد  الالزمة 

حقها وإن كان على حساب الشركات املتخصصة«.

أسباب داخلية
أهمية  يولي  »بيتا«  يكون  أن  اجلعبري  ورفض 
الستقطاب الشركات الكبرى على حساب الشركات 
البرمجيات  شركات  بعض  وأضاف«  املتخصصة. 

املشاركة ألسباب داخلية، وهذا دفعنا  عزفت عن 
بخصوص  حلظة  آخر  في  خططنا  تغيير  إلى 
بكافة  اهتمامنا  يؤكد  مما  األجنحة  مساحة 

الشركات املشاركة«.
املستهدفة  الفئة  أن  ترى  الشركات  وتابع:«بعض 
أخرى  إكسبوتك وشركات  تتواجد في معرض  ال 
تفضل املشاركة ألنها حتقق أهدافها بدليل مشاركة 
دورات  كافة  في  البرمجيات  شركات  من  عدد 

املعرض منذ تأسيسه. وهذه وجهات نظر«.

ضرورة ال بد منها
نت«  »جافا  شركة  مدير  السلقان  يحيى  د.  وقال 
التي تشارك للمرة الرابعة في املعرض: »مشاركتنا 
في اكسبوتك في صلب استراتيجيتنا وضرورة ال 

بد منها«.

وأضاف:» ال نفكر مطلقا في التغيب عن اكسبوتك 
لتسويق  فرصة  لنا  ويتيح  أهدافنا  يخدم  ألنه 
منتجاتنا وخدماتنا لشركات ومؤسسات مختلفة«.
وأشار إلى أن شركته متكنت من خالل املشاركات 
قائال:«  جتارية  صفقات  عدة  عقد  من  السابقة 
بعد  وإمنا  املعرض  في  مباشرة  تأتي  ال  النتائج 

ذلك، فاملعرض ليس إال فرصة للتشبيك«.

كما نوه السلقان إلى أن املعرض يعد فرصة هامة 
للجمهور للتعرف على بعض اخلدمات مثل االتصال 

عبر اإلنترنت وفويس ميل وغيرها.
التنفيذي  املدير  الكيالني  عمر  قال  جهته  من   
لشركة »اكزلت« : قررنا املشاركة في املعرض من 
خالل منتجات وأجهزة، ولم نشارك في برمجيات 

رغم أننا شركة متخصصة في البرمجيات«.
فقط  للبرمجيات  منتجة  شركة  كنا  لو  وأضاف« 
املناسب  املكان  ليس  ألنه  املعرض  في  شاركنا  ملا 

للتشبيك مع الفئة املستهدفة«.
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،و  فلسطني  من  تنطلق   « املعلوماتية  في  متخصصة  أنباء  وكالة  أول   « املعلوماتي  الفريق 
هي أحد مشروعات شركة الفريق إلدارة املشاريع اإلعالمية التي تخدم قطاعات اقتصادية 
من  ليس  ولكن   ، للمعلومات  التكنولوجية  الثورة  يتتبع  املعلوماتي   فالفريق  متخصصة. 
املعلومة  املعلوماتي  الفريق  يتتبع  و  اخلدمات.  و  األجهزة  آخر صيحات  أخبار  باب عرض 
ويربطها  النشر،  ودور  الدراسات  ومراكز  والكليات  اجلامعات  وفي  اإلعالم  وفي  الكتاب  في 
جميعا بالتقنية التي تقدمها الشركات كأجهزة وخدمات ودراسة األبعاد املختلفة لهذه الثورة 

الكونية املتفجرة التي ال تعرف حدودا . 

القطاع  أن يضع هذا  املعلوماتية ويبحر في فضائه و يحاول  أن يستكشف  الفريق  ويحاول 
الهام في فلسطني على عتبة التحدي في مساهمة منه لتحويل هذه الطاقة املعلوماتية في 
فلسطني إلى واقع أفضل على كل املستويات بدءا  بالشركات والهيئات واجلامعات واخلبراء 

والطالب وانتهاء بكل من له عالقة بذلك .

ويخدم الفريق أيضًا قطاعات أخرى كالعقار و ميثل حصريًا قناة أصول، كما يخدم قطاع 
سوق املال و ميثل حصريًا قناة البورصة باإلضافة إلى مفاجآت نوعية أخرى قريبًا .

في ضوء ذلك كله، يؤمن الفريق أن باستطاعته أن يخطط ويتابع ويراقب ويقّيم وصواًل 
للهدف األصيل النابع من الرؤيا العميقة املستوحاة من جتارب املاضي و متطلبات احلاضر  

وطموحات املستقبل. 
http://www.alfareeq.info 

مجموعة اجلفال
حلول متقدمة وأنظمة متطورة

تأسست شركة مجموعة اجلفال للتجارة واإلستثمار سنة 1988 لتقدم خدماتها املتقدمة في مجال 
أنظمة اإلتصاالت واألنظمة البنكية واملكتبية وأنظمة تكنولوجيا املعلومات .

وحرصت الشركة على تقدمي حلولها املتقدمة في مجاالت عملها املختلفة من خالل عالقتها املباشرة 
مع الشركات العاملية املصنعة لهذه األنظمة مما جعلها من الشركات الرائدة في هذه املجاالت .

ومتّثل شركة مجموعة اجلفال شركة Ericsson  السويدية وشركة NEC  اليابانية في مقاسم 
الهاتف املتطور التي تشتمل على خدمة)VoIP( باإلضافة الى تطبيقات مقاسم الهاتف مثل أنظمة 

الرد اآللي ) Voice Mail (  وأنظمة مراكزاإلتصال ) Call Centers & IVR (  وغيرها.
باإلضافة إلى اخلدمات والتطبيقات التكميلية من أنظمة الرد آآللي، هناك أنظمة تسجيل املكاملات 
للشركات  تكميلية  وبرامج  والواردة وخدمات  الصادرة  املكاملات  تفاصيل  ورصد  وأنظمة حساب   ،
املزودة خلدمات اتصاالت الهاتف الثابت واحملمول خاصة وأن شركة مجموعة اجلفال متثل شركة 

Globitel  الرائدة في هذا املجال.

وأرشفة  وفرز  وقراءة  طباعة  مجال  في  املتميزة  الشركات  من  اجلفال  مجموعة  شركة  وتعتبر 
الشيكات ، فهي املوزع الوحيد املعتمد لشركة  Rototype  اإليطالية في فلسطني .

أما في مجال عد وفرز النقود فإن الشركة تقدم املاكنات املتطورة لعد فئات النقد املعدنية منها أو 
الورقية .

CUM- اتفاقية متثيل شركة  بتوقيع   2006 نهاية عام  ووقد قامت شركة مجموعة اجلفال في 
MINS  األميركية في السوق الفلسطيني والتي تقدم ماكنات عد نقود متتاز بدرجة دقة عالية 
من فئات مختلفة من نفس العملة دون احلاجة إلى فرزها يدويا. وتقوم بإعطاء املجموع الكلي لهده 

الفئات باإلضافة إلى فحص هذه الفئات من التزوير.

إن شركة مجموعة اجلفال مبا متيزت به من طاقم فني متطور والتزام بصيانة ما بعد البيع أثناء 
فترة الضمان املجاني أو ما بعد الضمان من خالل عقود الصيانة هو ما جعلها تنال ثقة  املؤسسات 
واملستشفيات  واجلامعات  والبنوك  املختلفة  احلكومة  ومكاتب  كالوزارات  الفلسطينية  الوطنية 

والفنادق والشركات وعدد كبير من املؤسسات اخلاصة .

شركة  قامت  املزيفة،  الورقية  العملة  انتشار  بعد   
ماكنات  من  عدد  بصناعة    Cummins Allison
عشر  تزوير  فحص  إمكانية  مع  الورقيه  العمالت  عد 
وكشف  جديدة  عملة  أي  وإضافة  األقل  على  عمالت 

املزيف منها.
  Universal JetScan 4166 املاكنات   هذه  ومن 
املزيفة  العمله  كشف  على  الكاملة  قدرتها  أثبتت  التي 
وتقليل اخلسائر لدى مستخدميها في املجاالت البنكية 
دول  معظم  في  نتشرت  حيث  وغيرها  املصرفية  أو 
ميزاتها  أهم  ومن  األوسط.  الشرق  دول  وفي  العالم 
Cur- الورقية  العملة  قراءة  بوحدة  مجهزة  أأنها 
عمالت   10 قراءة  وتستطيع   rency Scanner
مختلفة، وهي مجهزة أيضا بأربعة أنظمة فحص تزوير 
)EUV،FL،MAG،MTD (. وتعمل بثالث سرعات 

500و1000و1200 ورقة في الدقيقة.
بها  املشكوك  الورقة  عند  تتوقف  اآلله  هذه  أن  وُيذكر 

للمشغل  واضحة  بشاشة  مجهزة  فهي  احتسابها،  عدم  أو  الورقة  إحتساب  إمكانية  مع  مباشرة 
.Tactile Key وكذالك بلوحة مفاتيح من نوع

count ،stranger ،mixed ،sort ، off- ووتتميز هذه اآللة بجود اكثر من طريقة لعد النقد
sort مما يؤهلها اللتقاط أي اختالف بالقيمة بغض النظر عن التساوي باحلجم في الورق املعدود 
. فهي متكن املشغل من عد النقد املخلوط بعدة فئات من نفس العملة وإعطاء القيمة املعدودة 
لكل فئه أو عدد الورق من كل فئه وكذالك ميكن إلتقاط أي ورقه تختلف عن الورقه املعدودة 
. وباإلمكان وصل هذه اآللة مع طابعة خاصة أو جهاز كمبيوتر أو على شاشة متحركة خاصه 
بالعميل، مع إمكانية إضافة أي فئات جديده للعمالت املجهزة بها مستقبال حيث تقوم الشركه 

الصانعة بتزويدنا بها بواسطة Flash Card  ويتم حتميلها على ااّلله محليا .
كل ذلك باإلضافة إلى سعة امللقم العلوي 500 ورقة وسعة املجمع السفلي 150 ورقة .

وال يتجاوز وزنها 15 باوندا، وهي أميركية املنشأ.

  Universal JetScan 4166
ماكنة عد العمالت مبزايا عديدة

الفـــريـق الـــمعــلومـــاتي
أول وكالة أنباء متخصصة في املعلوماتية
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تقوم شركة Jaffa.Net بعرض حلول برمجياتها 
Financials. املالية  اإلدارة  مجال  في  اجلديدة 
شمولية  األكثر  تعتبر  التي  املشاريع  وإدارة   Net
في السوق الفلسطيني حيث تقوم باإلدارة املالية 
الشاملة ERP للشركات واملصانع وخطوط اإلنتاج 
الزبائن  إدارة شؤون  Manufacturing وكذلك 

.Supply Chain وإدارة املوارد CRM

من  تتكون   Financials.Net برمجيات  إن 
األجزاء التالية:

إدارة املشاريع
اإلدارة املالية
إدارة املخزون

Supply Chain إدارة املوارد
إدارة املشتريات والعطاءات

إدارة التعامالت البنكية
CRM إدارة شؤون الزبائن

Manufacturing إدارة اإلنتاج والتصنيع
e-Store بوابة املبيعات اإللكترونية

ERP اإلدارة املالية الشاملة
التقارير املالية والتقارير اإلضافية

Dash Board الرؤيا املالية الشاملة
إدارة شؤون املوظفني

وما مييز برمجيات Financials.Net من شركة 

Jaffa.Net هو إمكانية تطبيقها إلدارة مجموعة 
إدارة  من  املجموعة  تستطيع  الشركات حيث  من 
واستخراج  وكشركات  كمجموعة  املالية  شؤونها 

التقارير الشاملة للمجموعة.

وتتكامل برمجيات Financials.Net مع حلول 
حلول  وهي  والرواتب،  املوظفني  شؤون  إدارة 
التكنولوجيا  الية  توصلت  ما  آخر  على  تعتمد 
Web واإلنترنت، وباإلمكان ربط  من برمجيات 
برمجيات  أية  مع   Financials.Net برمجيات 
تكنولوجيا   عبر  املؤسسة  لدى  متواجدة  أخرى 

.XML وSOAP

 Financials.Net برمجيات  أن  وُيذكر 
في  تطبيقها  وميكن  والعمالت  اللغات  متعددة 
املؤسسات احلكومية والوزارات واملصانع والشركات 
غير  املؤسسات  وكذلك  الشركات  ومجموعات 

.NGOs احلكومية
وهي برمجيات مصممة لضمان سهولة اإلستعمال، 

وأمن املعلومات وشمولية التقارير املالية.
فسواء كانت املؤسسة بحاجة إلى برمجيات إلدارة 
املشاريع أو لإلدارة املالية، أو إلدارة شؤون الزبائن 
CRM، أو إدارة اإلنتاج لشركة أو عدة شركات في 
Financials.Net من  فلسطني أو خارجها فإن 

شركة  Jaffa.Net هي احلل املثالي.

Jaffa.Net من شركة Financials.Net برمجيات
متعددة اللغات والعمالت شركة يافا.نت شركة رائدة في مجال البرمجيات 

حلول  وكذلك  املتكاملة  التكنولوجية  واحللول 
اإلنترنت  عبر  اإلتصال  وخاصة  اإلتصاالت 
العريض«.  »النطاق  اإلنترنت  وخدمات   VOIP
تأسيسها  ومنذ  عام1998.  الشركة  تأسست  وقد 
وهي تركز على اجلودة مما أهلها لتنفيذ العديد 
من  العديد  وتصدير  فلسطني  في  املشاريع  من 

منتجاتها لألسواق العربية.

من منتجات شركة يافا نت:
Finan- املالية  ااألنظمة 
 cails.Net: CRM، ERP،

and SCM
الصرافة  عمليات  إدارة 

MoneyEx.Net
املركزية  املقاصة  نظام 
Clear- اآلجلة  ووالشيكات 

ing System
اإللكتروني  التعليم  بوابة 
School. املدرسية  واإلدارة 

Net
E- اإلنترنت  بإستخدام  اإللكترونية  اإلمتحانات 

Exam
Library.Net إدارة املكتبات

Courts.Net منظومة أمتته احملاكم
Archiving.Net األرشفة اإللكترونية

E-اإلنترنت بإستخدام  اإللكترونية  اإلستبيان 
 Questionnaire

Power Team. إدارة القوى البشرية والرواتب
Net

Mo-   أأنظمة الفوترة مبا فيها األنظمة احلمولة
bile Billing

اإلتصاالت  شركة  جوال،  الشركة:  زبائن  وأبرز 
بنك  فلسطني،  بنك  العربي،  البنك  الفلسطينية، 
احملاكم  الفلسطينية،  احملاكم  الدولي،  فلسطني 
السعودية،  العربية  مدارس  العديد من  االردنية، 
وزارة  والتعليم،  التربية  وزارة  املالية،  وزارة 
 ARD، ،اإلقتصاد الوطني، ديوان املوظفني العام
مؤسسات  من  والعديد  املال،  رأس  سوق   ،DPK

القطاع اخلاص واملنظمات غير احلكومية.

تقدمي  ًعلى رخصة  الشركة مؤخرا  وقد حصلت 
وزارة  من  اإلنترنت  عبر  اإلتصال  خدمات 
توفر  وسوف  املعلومات،  وتكنولوجيا  اإلتصاالت 
النطاق  خدمة  إلى  إضافة  اخلدمة  هذه  قريبا 

العريض.

وشركة Jaffa.Net وكيل معتمد لكل من شركة 
Call Cen- و  Oracle، AVAYAA لإلتصاالت 
 ،ters، Symantec، Juniper، LexMark

.Sun وشركة

منتجات  عن  املعلومات  من  مزيد  على  وللحصول 
 Expotech الشركة ميكن زيارة جناحها في معرض
الذي تشارك فية الشركة للمرة الرابعة على التوالي. 

شركة يافا نت

أمس  تواصلت   - فلسطينية  رقميات  البيرة-غزة- 
السنوي  فلسطني  ملعرض  الثاني  اليوم  فعاليات 
اكسبوتك  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
أنظمة  شركات  احتاد  ينظمه  الذي   ،2007
ومركز  »بيتا«  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
رعاية  حتت  »بالتريد«،  الفلسطيني  التجارة 
من  رئيسية  وبرعاية  عباس،  محمود  الرئيس 
مجموعة االتصاالت الفلسطينية »بالتل جروب«. 

الذي يعقد في مدينة  املعرض  واشتملت فعاليات 
قطاع  في  غزة  ومدينة  الغربية،  بالضفة  البيرة 
غزة على سلسلة من الفعاليات والنشاطات للشركات 

العارضة.
وقال إبراهيم النجار مدير املعرض ومدير دائرة 
ترويج التجارة في بال تريد إن معرض اكسبوتك 
الى  وصل  ملحوظًا   اقبااًل  شهد  وغزة  البيرة  في 
اليوم  أن  الى  النجار  خمسة عشر الف زائر، وأشار 
تكرميي  إقامة حفل  للمعرض سيتضمن  اخلتامي 

للشركات العارضة والرعاة والداعمني. 
لبيتا عن  التنفيذي  املدير  اجلعبري  ايهاب  وعّبر 
ارتياحه ملستوى املشاركة في اليوم الثاني للمعرض 
مختلفة  اقتصادية  قطاعات  قبل  من  خاصة 

الشركات نظمت على هامشه العديد من النشاطات الترويجية
اكسبوتك يواصل فعالياته لليوم الثاني وسط اجواء ارتياح النعقاده

املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  مع  بالتعاون  مهتمة 
مستوى  وحتسني  أعمالها  لتطوير  واالتصاالت 
اخلدمات املقدمة للجمهور الفلسطيني. وأضاف أن 
هذا االقبال النوعي يدل على املستوى املتقدم الذي 
وأهمية  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  اليه  وصل 
الفلسطيني.  السوق  مع  لالتصال  كآلية  املعرض 
وأكد اجلعبري جناح املعرض في غزة في الوصول 
إلى فئات جديدة في السوق الفلسطيني لم تكن 

معروفة لدى الشركات املشاركة في املعرض.
في  العامة  العالقات  مسؤول  جبر  محمد  وقال 
بالتريد إن وزراء ومسؤولني في السلطة الوطنية 
دعيبس،  د.خلود  السياحة  وزيرتا  أبرزهم 
والرياضة والشباب تهاني ابو دقة، وعدد كبير من 
الضيوف والشخصيات الرسمية العربية واألجنبية 
زاروا املعرض أمس وجتولوا في األجنحة والتقوا 
ممثلي الشركات العارضة، وابدوا إعجابهم الشديد 
مبستوى شركات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
أن املعرض شهد في  . وأوضح جبر  الفلسطينية 
يومه الثاني حضورًا كثيفًا ونوعيًا ما دعا إدارة 

املعرض إلى متديده ملدة ساعة.
استطالع اآلراء حول املعرض

حول  واملشاركني  الزوار  آلراء  استطالع  وفي 
اكسبوتك للعام احلالي، عبر يونس أبو سمرة 
غزة،  محافظات  في  جوال  شركة  مدير 
احلصار  رغم  املعرض  ألجواء  ارتياحه  عن 
عن  عبر  املعرض  أن  الى  مشيرًا  املفروض، 

الوحدة بني جناحي الوطن.
املعارض  اقامة  استمرار  إلى  سمرة  أبو  ودعا 
قادر  أنه  الفلسطيني  الشعب  يثبت  حتى 
التي  والعراقيل  التحديات  رغم  احلياة  على 

تواجهه.
  بدوره، أشاد الدكتور بشير الريس، باملعرض 
قدم  املعرض  أن  إلى  الفتًا  الثاني،  يومه  في 
عالم  في  متطورة  تكنولوجية  خدمات 
االتصاالت واالنترنت، مؤكدا اهمية  تنظيم 
املواطن  الخراج  التوقيت،  هذا  في  املعرض 
امدادات  ونقص  واالغالق  احلصار  اجواء  من 
يحتاجها  التي  األساسية  واملواد  الوقود 
املواطن، للتدليل على أن القطاع ما زال قادرًا 

على احلياة .
أما هشام العويني، رئيس مجلس ادارة جمعية 

الصناعات اخلشبية، فاثنى على اجلهة املنظمة لهذا 
املعرض، مشيرًا إلى أنها أصبحت ذات باع طويل في 
جمعيته  أن  إلى  الفتًا  املعارض،  هذه  مثل  تنظيم 

سبق لها وان شاركت في العديد من املعارض.
ونوه إلى أن االغالق املفروض  على القطاع أثر سلبا 
على نوعية تنظيم املعرض كونه افتقر لإلمكانات، 
يعد  الظروف  هذه  مثل  في  املعرض  اقامة  أن  اال 

اجنازا  بحد ذاته.

مؤمتر صحفي للمنظمني
اجلهات  ميثلون  متحدثون  اجمع  ثانية،  جهة  من 
يسلط  كونه  في  أهميته  على  للمعرض  املنظمة 
التطور الذي يشهده قطاع تكنولوجيا  الضوء على 

املعلومات واالتصاالت الفلسطيني.
التنفيذي  الرئيس  اجلابر  املالك  عبد  د.  وأكد 
جروب«  »بالتل  الفلسطينية  االتصاالت  ملجموعة 
مجموعة  تربط  التي  الوطيدة  العالقة  على 
احتاد  مع  للمعرض  الرسمية  الراعية  االتصاالت 
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شركات أنظمة املعلومات »بيتا« .
وكان د. اجلابر يتحدث خالل  مؤمتر صحفي أقيم 

بعد انتهاء مراسم حفل افتتاح املعرض.
ملجموعة  الريادي  الدور  على  اجلابر  د.  وتطرق 
منذ  اكسبوتك  معرض  دعم  في  االتصاالت 
انطالقته، مشيرا إلى  أهميته في تواصل الشركات 
العاملة ي قطاع االتصاالت وتكنولوجيا واملعلمات 
القطاعات  وكافة  واملستهلكني  املسؤولني  مع 

االقتصادية.
لظاهرة  التصدي  ضرورة  إلى  اجلابر  د.  ونوه 
هجرة العقول من فلسطني بسبب تدهور األوضاع 

السياسية واالقتصادية .
مال  رأس  هي  البشرية  العقول  اجلابر:«  د.  وقال 
الفلسطينيني في قطاع تكنولوجيا واملعلومات« .

من جهته تطرق عالء عالء الدين رئيس مجلس 
املعلومات  تكنولوجيا  أنظمة  شركات  احتاد  إدارة 
إلخراج  االحتاد  بذلها  التي  اجلهود  إلى  »بيتا« 

معرض اكسبوتك 2007 إلى حيز الوجود.
يلقى  أال  لدينا مخاوف  كانت  الدين«  وقال عالء   
الصعبة  ااألوضاع  بسبب  املرجو  النجاح  املعرض 
اؤكد  لكني  الفلسطينية  األراضي  بها  متر  التي 

اليوم أن املعرض يشهد تطورا من عام آلخر«.
فيها  يعقد  التي  األولى  املرة  أنها  رغم  أنه  وأكد 
جناحا  شهد  أنه  غير  غزة  قطاع  في  اكسبوتك 

منقطع النظير.
من جهته أكد محمد نافذ احلرباوي رئيس مجلس 
إدارة مركز التجارة الفلسطيني«بالتريد« أن العمل 

جار إلقامة أرض املعارض في مدينة رام الله.
الوطني  املشروع  هذا  أهمية  إلى  احلرباوي  وأشار 
القطاعات  لكافة  املعارض  إقامة  في  واالقتصادي 
هذا  ان  مؤكدا  التكنولوجية،  ومنها  االقتصادية 
العاملية  الشركات  جلب  في  سيسهم  املشروع 

واإلقليمة للمشاركة في املعارض الفلسطينية.
تنفيذ  على  حاليا  تقوم  جهات  اربع  أن  وذكر 
التجارة  مركز  الله،  رام  بلدية  هي  املشروع 
الفلسطيني »بالتريد« واحتاد الصناعات وصندوق 

االستثمار.
املعارض  ارض  أقامة  فكرة  أن  احلرباوي  وبني 
ولدت قبل حوالي عام بعد أن قامت بلدية رام الله 

بالتبرع بقطعة أرض لصالح املشروع ..
وتوقع احلرباوي اإلنتهاء من املشروع خالل العام 
معرض  يقام  أن  أمله  عن  معربا   2008 املقبل 

اكسبوتك املقبل في »ارض املعارض«.

»بزنس تو بزنس«
ونظم احتاد شركات أنظمة املعلومات الفلسطينية 
الفلسطيني  التجارة  مركز  مع  بالتعاون  »بيتا« 
Business to Busi- برنامج«  أن   »»بالتريد« 
وإحداث  الثوابث  تعميق  إلى  يهدف   »ness
تكنولوجيا  شركات  بني  املطلوب  التشبيك 

املعلومات والشركات األخرى في القطاع املختلفة.
والبرامج  املشاريع  مديرة  درويش  هبة  وقالت 
في  كبيرا  جناحا  حقق  البرنامج  إن  »بيتا«  في 
اليوم الثاني من املعرض حيث متكنت 11 شركة 
واملعلومات من عرض  تكنولوجيا  في  متخصصة 
أمام  وحلول  وخدمات  منتجات  من  تقدمه  ما 

ممثلي املؤسسات األهلية .
إلى أن   البرنامج   اصبح جزءا  ولفتت درويش 
عليه  طرأ  لكن  اكسبوتك،  معرض  من  يتجزء  ال 
مشاركة  خالل  من  احلالي  العام  كبير  تطوير 
شركات تكنولوجيا املعلومات في حتديد القطاعات 

التي ترغب في طرح افكارها وخدماتها عليها.
يومني  على  قسم  البرنامج  أن  درويش  وبينت 
املعلومات  تكنولوجيا  شركات  طرحت  بحيث 
في  األهلية  املؤسسات  على  ومنتجاتها  خدماتها 
اليوم الثاني للمعرض بينما تطرح ما في جعبتها 
اليوم  في  والتأمني  البنوك  قطاعي  على ممثلي 

الثالث  .
إبرام  يتم  أن  في  أملها  عن  درويش  وأعربت   
املعلومات  صفقات عمل بني شركات تكنولوجيا 
لهذه  كنتيجة  األخرى  االقتصادية  والقطاعات 

اللقاءات.

بالتل« تقيم مسابقة مميزة لزائري 
جناحها

»بالتل«  الفلسطينية  االتصاالت  وشاركت 
املعلومات  لتكنولوجيا  فلسطني  معرض  في 
ضمن  وذلك   ،»2007 »إكسبوتك  واالتصاالت 
االتصاالت  شركات  مبجموعة  اخلاص  اجلناح 
الرئيسي  الراعي  جروب«  »بالتل  الفلسطينية 

للمعرض. 
»بالتل«،إقامة  لـ  املميزة  املشاركات  ضمن  ومن 
حيث  باملجموعة،  اخلاص  اجلناح  ضمن  مسابقة 
وتوزيع  اجلناح،  زائري  إلى  أسئلة   توجيه  مت 
في  تتمثل  وهي  الفائزين  على  قيمة  جوائز 
ثالثة كرتات« easy learning«، وثالثة كرتات 
»أهال« بقيمة 50 شيقال، وجهازي هاتف، إضافة 

.Flash Memory    إلى
واجلدير بالذكر أن شركة االتصاالت الفلسطينية 
اخلدمات،  من  مبجموعة  اكسبوتك   في  شاركت 
اخلاصة   »IP-VPN »IP Centrex«  و«  أهمها 
الطالب  وخط  بعيد  أعز  وخدمة  بالشركات، 

اخلاصة باألفراد.
عبر  إلكترونية  خدمات  الشركة  قدمت  كما 

موقعها بحلته اجلديدة. 
وفي هذا اإلطار قال مدير االتصاالت التسويقية 
في »بالتل«  مهند الرابي: »ال شك بأن املشاركة في 
مثل هذا املعرض السنوي أمر مهم، حيث يتيح 
خدماتنا  على  التعرف  فرصة  الكرام  ملشتركينا 
تقدمي  مت  »لقد  الرابي:  وأضاف  وتفاصيلها«. 
خدمات حديثة في هذا املعرض أطلقت في عام 
إرضاء مشتركيها  على  الشركة  وستداوم   ،2007

وتلبية احتياجاتهم على اختالفها«.

مؤمتر صحفي للوطنية الفلسطينية 
لالتصاالت

وعقدت الشركة الوطنية الفلسطينية لالتصاالت 

امس مؤمترا صحفيا على هامش املعرض، اعلنت 
حصولها  بعد  التجاري  نشاطها  ستطلق  أنها  فيه 
على الترددات، التي تشكل العقبة الرئيسية أمام 
بدء عملها، كما أعلنت عن مجموعة من املشاريع 
وإطالق  االجتماعية،  باملسؤولية  العالقة  ذات 

موقعها االلكتروني اجلديد.
مكسيم  الشركة  في  العامة  العالقات  مدير  وقال 
الفلسطينية  للسوق  الوطنية ستقدم  إن  صنصور 
في  املعلومات  تكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  آخر 
العالم، وستعمل على خلق بيئة منافسة في قطاع 
الوطنية  أن  إلى  الفتا  فلسطني،  في  االتصاالت 
تعمل اآلن على بناء نفسها، واستكمال التوظيفات 
التجاري  لالنطالق  حتضيرا  العمل  وطواقم 
ألعمالها في فلسطني بعد حصولها على الترددات، 
رغم انه أكد أن هناك إشارات ايجابية حتققت على 

هذا الصعيد.
وأوضح أن الشركة ستساهم في تعزيز االستثمارات 
في  تشغل  أنها  كاشفا  الوطني،  االقتصاد  ودعم 
العدد  سيصل  فيما  موظفا،   85 احلالية  الفترة 

عند اإلنطالق إلى 300 موظف.

اخلدمات التكنولوجية املتطورة
العاملية  وقدم م. خالد فضة من شركة »سيسكو« 
محاضرة علمية في اجلناح اخلاص بشركة »صفد« 
حول اخلدمات التكنولوجية املتطورة التي توفرها  

شركة »سيسكو«.
وتطرق فضة إلى مجموعة من اخلدمات واحللول 
تشكل  أن  ميكنها  التي  املتطورة  التكنولوجية 
وتكنولوجيا  االتصاالت  سوق  على  نوعية  إضافة 

املعلومات في فلسطني.
في  احللول  من  كثيرا  تقدم  سيسكو  فضة«  وقال 
فيما  سيما  ال  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 

يتعلق بالبنية التحتية 
. وتناول في محاضرته 
املتطورة  التكنولوجيا 
التي تقم على حتديث 
في  التحتية  البنية 
إلى  مشيرا  شركة،  كل 
اجلديدة  اخلدمات  ان 
حتدث ثورة في أنظمة 
تقدم  بحيث  األمان 
من  للشبكة  حماية 
املعلومات  قراصنة 
متكني  إلى  إضافة 
استخدام  من  الشركات 
التلفونات  عبر شبكة  

مكاملات  إلجراء  الداخلية  الشبكة  أو  اإلنترنت 
مرئية وصوتية  بحيث توفر على الشركات 

»احللول في عملية استرجاع املعلومات«
وقدم م. هاشم عازم من شركة »البداوي ألنظمة 
تقدمها  التي  احللول  حول  محاضرة  املعلومات« 
بعملية  يتعلق  فيما  العاملية   »EMC شركة« 

تخزين املعلومات واسترجاعها .
التي تواجهها الشركات  إلى املشاكل  وتطرق عازم 
وآلية  املعلومات  بتخزين  يتعلق  فيما  واملؤسسات 
خلل  حدوث  عند  فقدانها  حالة  في  استرجاعها 

. EMC معني ال فتا إلى أن شركة
الشركة  تعد   EMC شركة  ان  إلى  عازم  وأشار 
احللول  توفر  التي  العالم  مستوى  على  األولى 
حالة  في  وتوفيرها  املعلومات  تخزين  لعملية 

فقدانها.
 

مذكرة تفاهم 
ومت التوقيع امس، على مذكرة تفاهم بني مركز 
التعليم املستمر التابع جلامعة بيرزيت واملنظمة 
  )Interstandards( اإلنترنت  ملعايير  العربية 
للتدريب  الالزمة  املناهج  تطوير  في  للتعاون 
االلكترونية  املواقع  على معايير اجلودة لصناعة 
في  الفعالة  املساهمة  إلى  اخلطوة  هذه  وتهدف 
على  اإللكتروني  احلضور  مبستوى  النهوض 
امكانات  وتوفير  والعاملية  االقليمية  املستويات 
كل  على  االلكترونية  املواقع  بصناعة  النهوض 
التدريبية  املادة  توفير  طريق  عن  املستويات 
وباللغة  العربية  املنطقة  في  املواقع  ملطوري 
العربية كخطوة اولى لتوفيرها باللغة االجنليزية 

واللغات األخرى حسب اللزوم.
عن  املسؤول  املدير  الهادي  عبد  سعد  وأشار 
للمواقع  اجلودة  معايير  ان  الى  »انترستاندرز« 
املوقع  تصميم  مجاالت  تغطي  اإللكترونية 
والبرمجة،  البناء  األمن،  احملتوى،  اإللكتروني، 
من  اجلودة  معايير  تطوير  مت  وقد  والتسويق.. 
كمبادرة  اإلنترنت  ملعايير  العربية  املنظمة  قبل 
املعايير  منظمة  مع  بالتعاون  رائدة  عربية 

البريطانية الرائدة في هذا املجال. 
أكد دكتور غسان اخلطيب أن مركز  من ناحيته 
إنترستاندردز  مع  وبالتعاون  املستمر  التعليم 
للمطورين  التدريبي  احملتوى  بتطوير  سيقوم 
وتأهيل  القدرات  وبناء  واملدربني  واملقيمني 
مزودي التدريب، باإلضافة إلى إدارة منح شهادات 
بيرزيت  جامعة  تصدرها  سوف  التي  التدريب 
عليه  يتفق  ترتيب  ضمن  معا  وإنترستاندردز 

الحقا، وكذلك االستشارات ذات العالقة.
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القطاعات  يخدم  الذي  واإلدارة 
األخرى.  والقطاعات  التجارية 
بسمعة  األصيل  نظام  ويتمتع 
مميزة اكتسبها منذ بداية إصدارة 
في األسواق الفلسطينية وفي عدد 

من األسواق العربية.
 

نظام األصيل للمحاسبه واإلدارة
من  واإلدارة  للمحاسبية  الذهبي  األصيل  نظام 
أجنح  من  ويعد  القلعة،  مؤسسة  شركة  إنتاج 
فلسطني،  في  انتشارا  وأكثرها  املتكاملة  البرامج 
ويوفر لصانع القرار جميع اإلمكانيات والوظائف 
املصانع  و  الشركات  احتياجات  كافة  تشمل  التي 

واملؤسسسات والقطاعات األخرى.

نظام األصيل ذو  قدرة على اتخاذ القرار السليم 
يساعد  كما  وفاعلية،  بكفاءة  األعمال  إلدارة 
املعلومات  واسترجاع  إدخال  على  املستخدمني 

بسرعة وبكفاءه.

املستمر  التطوير  إن 
األصيل  أنظمة  في 
متطلبات  على  بناء 
وبناء  املختلفة  العمالء 
أنظمة  في  التطور  علي 
األصيل  جعل  التشغيل 
تدرس  أكادميية  مادة 
والكليات  اجلامعات  في 

متنوعة  قطاعات  خدم  بدوره  وهذا  املرموقة. 
من العمالء في جميع املجاالت حيث جتاوز عدد 
مستخدمي النظام أكثر من 2325 مستخدما في 

فلسطني والوطن العربي.

10

القلعة  مؤسسة  شرعت 
النظم  مجال  في  بالعمل 
من  أكثر  منذ  احملوسبه 
عامًا  وعشرين  خمسة 
األنظمة  والسيما في مجال 
ذلك  في  معتمدة  التجارية 

في  املتميزة  اخلبرة  من  عالية  حصيلة  على 
احللول  تقدمي  إلى  املؤسسة  وسارعت  املجال.  هذا 
التعريب  أنظمة  من  بدءا  للمستخدمني  املتكاملة 
الشاملة  احملوسبة  النظم  وإعداد  تصميم  وحتى 

واملتكاملة. 
احللول  بتقدمي  القلعة  مؤسسة  منتجات  وتتميز 
مختلف  مع  يتناسب  مبا  واملتكاملة  املثالية 
القطاعات من مؤسسات وشركات ودوائر حكومية 

ومكاتب التدقيق واحملاسبة.

أمام  العقبات  جميع  بتسخير  الشركة  تهتم  كما 
املستخدمني من خالل التدريب املتواصل وتقدمي 
النظام  املفصل ألنظمتنا من داخل  الوافي  الشرح 
بني  وتضع  التشغيل،  كتيبات  خالل  ومن  نفسه 
في  وجادة  متفوقة  فنية  خبرة  عمالئنا  يدي 
احللول  لوضع  املعلومات  تقنيات  أحدث  تسخير 
أعمالهم  التي تتناسب مع طبيعة وظروف  املثلى 

مما يجعلها دوما في الصدارة. 

مع  بالتواصل  البيع  بعد  الشركة  خدمات  متتاز 
وصيانة  فني  بدعم  اجلادة  املتابعة  و  العمالء 
متخصص.  و  متدرب  فريق  قبل  من  ألنظمتها 
املعلومات  تقنيات  إلية  وصلت  ما  أحدث  وتتابع 
خلدمة  واملبتكر  اجلديد  تقدمي  علي  وحترص 

عمالئها .

ومن أهم منتجات الشركة نظام األصيل للمحاسبة 

شركة مؤسسة القلعة
تأسست شركة أبناء أحمد القدوة عام 1982 بفضل 
جهود مؤسسها األول احلاج/ أحمد سليمان القدوة، 
وقد واصل أبناؤة وأحفاده مسيرة العطاء والتقدم 
التكنولوجي  التطور  ملواكبة  للشركة  والتطوير 
أو  االتصاالت  مجال  في  سواء  املعلومات  وثورة 

صيانة السيارات احلديثة واملتطورة جدا.
معتمدا  وكيال  تعتبر  القدوة  أحمد  أبناء  شركة 
الفلسطينية »جوال«  لشركة االتصاالت الوطنية 

في محافظات غزة منذ عام 1996م.
فروع الشركة

للشركة فرعان رئيسيان يكمل كل منهما اآلخر
الفرع األول:-يختص ببيع جميع أجهزة االتصال 
ويشتمل  ومستلزماتها،  والكمبيوترات  اخللوي 

هذا الفرع على األقسام التالية:-
الكمبيوتر  قسم   – املعلومات  تكنولوجيا  )قسم 
قسم   – والسكرتارية  اإلداره  قسم   – واإلنترنت 
العالقات العامة واإلعالم – قسم احملاسبة – قسم 

املبيعات – قسم الصيانة(
متطورة  ورشة  عن  عبارة  وهو  الثاني:-  الفرع 

    

اإلرتقاء بعالم اإلتصاالت من أولويات
 شركة أبناء أحمد القدوة 

شركة أبناء أحمد القدوة
مواكبة للتطور في عدة مجاالت

تقدر  مساحة  على  انشاؤها  مت  جدا  وحديثة 
غيار  قطع  لبيع  )قسم  على  وتشتمل  75م2  ب 
لفحص  قسم   – واملتطورة  اجلديدة  السيارات 
املتطور  األجهزة  أحدث  على  السيارات  وبرمجة 
قسم   – اإلدارية  والشؤون  للمحاسبة  قسم   –

الستقبال الضيوف(

مجاالت عمل الشركة
الشركات  من  القدوة  أحمد  أبناء  شركة  تعتبر 
قامت  اخلليوي حيث  االتصال  مجال  في  الرائدة 
باستيراد األجهزة اخلليوية منذ التسعينيات، وهي 
والالسلكية  السلكية  االتصاالت  مجال  في  تعمل 
 . واالتصاالت  البريد  وزارة  مع  كامل  بتنسيق 
ويوجد لدى الشركة محطة كاملة للبث الالسلكي 
للمؤسسات  األجهزة  هذه  ببيع  تقوم  حيث 
والعسكرية  الشرطية  واألجهزة  احلكومية 

واجلامعات واملعاهد والشركات الكبرى.
خالل  من  أقسامها  لتطوير  دائما  تسعى  الشركة 

مواكبة التطورات التكنولوجية احلديثة.

والتكنولوجي  احلضاري  التطور  ملواكبة  نسعى   
أبناء شعبنا  بهدف تقدمي خدمة متميزة جلميع 
بدأت  لذلك  واجلهد،  الوقت  توفير  في  تساهم 
الكترونيًا  الرصيد  بتقدمي خدمة شحن  شركتنا 
بواسطة النظام اخلاص بالشركة الذي يحمل إسم 
على  احلصول  املستهلك  يستطيع  حيث   « برق   «
أو جامعته  أو مكتبه  هذه اخلدمة وهو في بيته 
جميع  تعبئة  اخلدمة  هذه  وتشمل   . شركته  أو 
200، حسب   ،100  ،20،50 فئات كروت سندباد 

احتياجات املستهلك وقدراته املادية . 

العاملية،  االتصاالت  ثورة  شركتنا  واكبت  وقد 
اخلليوي  االتصال  أجهزة  أحدث  باستيراد  فقامت 
ألبناء  وتقدميها  ومستلزماتها  جدا  املتطورة 
الظروف  مع  تتناسب  بأسعار  الفلسطيني  شعبنا 

االقتصادية التي مير بها املجتمع الفلسطيني.
الرئيسي  املعتمد  الوكيل  تعتبر  شركتنا  وألن 

»جوال«  الفلسطينية  اخلليوية  االتصاالت  لشركة 
في  بارزا  دورا  تلعب  فإنها  غزة،  محافظات  في 
شركة  تقدمها  التي  اخلدمات  جميع  تقدمي 
الكرت  بنظامي  الشرائح  ببيع  تقوم  جوال،كما 
أزيك  بطاقات  وكالء  أننا  إلى  إضافة  والفاتورة 

لالتصال الدولي.

حمالتها  خالل  من  دائما  تسعى  شركتنا  إن 
العام  مدار  على  تنظمها  التي  التسويقية 
االرتقاء  إلى  والتعاون مع شركة جوال  بالتنسيق 
املستوى  راقية  خدمة  وتقدمي  االتصاالت  بعالم 
اجلمهور  كاهل  عن  األعباء  تخفيف  في  تساهم 
الفلسطيني، حيث تتعاون الشركة بشكل ايجابي 
واملؤسسات  والعسكرية  الشرطية  األجهزة  مع 
احلكومية واألهلية واجلامعات واملعاهد والشركات 
الذي  الالسلكي  االتصال  أجهزة  بيع  خالل  من 

يغطي مساحات واسعة بقطاع غزة.
املعلومات  ألنظمة  البداوي  شركة  تأسست 
 Badawi Information Systems »BIS«
في رام الله سنة 2001 لتقدمي احللول في مجال 
أنظمة املعلومات. وتضم الشركة عددًا من املوظفني 
اإلداريني واملهندسني والفنيني املؤهلني من ذوي 

اخلبرات العالية في مجال تقنية املعلومات.
مجال  في  واحللول  اإلستشارات  الشركة  تقدم 
احمللي  املجتمع  شرائح  كافة  إلى  املعلومات  تقنية 
من مؤسسات عامة وخاصة وأفراد وقطاع التعليم 

بكافة مراحله .
ومن أهم املنتجات التي تقدمها الشركة:

ٍوملحقاتها،   أنواعها  بكافة  احلاسوب   أجهزة   
 LapTop/ Dell / PC والشخصية  احملمولة 
الشركة  تقدم  كما   .  Serversوالسيرفرات
التخزين  وحدات  أجهزة  مثل  أخرى  منتجات 
مجال  في   Cisco وأجهزة   EMC Storage

.Juniper الشبكات وبرمجيات احلماية
 Expotechوشاركت الشركة في جميع معارض
السابقة، وتشارك هذه السنة للمرة الرابعة على 
حترص  حيث   Expotech 2007 في  التوالي 
من  املنتجات  وأحدث  أفضل  تقدمي  على  دائمًا 
EMC، CES- منتجات  من  املختلفة  ااألجهزة 

.CO، Dell
على   Expotech 2007 في  املشاركة  وتركز   
املجتمع  قطاعات  لكافة  الكاملة  احللول  تقدمي 
مجال  في  األجهزة  أحدث  وتعرض  احمللي، 
العمل  مجال  وفي  واملكتبي  املنزلي  اإلستخدام 

املتقدم. 
وتتوقع الشركة زيادة الطلب على األجهزة بعد 
املشاركة في املعرض إذ أن الهدف تعريف اجلمهور 

بأحدث األجهزة والبرامج.
ومن أهم األجهزة التي تركز الشركة على إبرازها 
والترويج لها خالل املعرض هي أجهزة التخزين 

لهذه  احلاجة  تزداد  حيث   EMC Storage
األجهزة مع تطور تقنية املعلومات في فلسطني ، 
إضافة إلى أن أنظمة التخزين ستوفر احلل الكامل 

لتنظيم قواعد البيانات لدى املؤسسات . 

   Dell\EMC Storage وحدة التخزين
 DELL/EMC Storage  اجليل الثالث من عائلة
CX   النظمة التخزين مصمم لتزويد مستويات 
جديدة من الكفاءة، حيث يتضمن اجهزة معتمدة 

وسهلة التركيب والفك اثناء النظام. 
من  كبيرا  عددا  لتضم  التخزين  اجهزة   صممت 
الديسكات والتي باالمكان اضافة او ازالة أي منها 
بسهولة دون التاثير على البيانات، ايضا من اهم 
تخزن  كونها  التخزين  الجهزة  والفوائد  املزايا 
املعاجلات  اجهزة  عن  بعيدا  واملعلومات  البيانات 

تتيح  وبالتالي  االنظمة،  تدير  التي  اخلادمات  او 
 Server او   PC حاسوب  جهاز  الي  الفرصة 
للوصول للبيانات دون االعتماد على اجلهاز االخر 
اخلادمات  احد  تعطل  عند  االهمية  هذه  وتبرز 
تعمل  االخرى  اخلادمات  تبقى  اذ  الرئيسية، 

وتصل للبيانات  بشكل مستمر.
ميزة اخرى تقدمها وحدات التخزين هي امكانية 
عمل النسخ االحتياطي لكافة البيانات ومن مكان 
حاجة  هناك  وليست  التخزين  وحدة  هو  واحد 
  Server اجهزة  لكل  احتياطي  نسخ  لعمل 

املوجودة.
يقلل  املؤسسة  في  تخزين  وحدة  وجود  ان  كما 
من احلاجة الجهزة اخلادمات التي تعمل كاجهزة 

تخزين فرعية 

شركة البداوي
حلول واستشارات معلوماتية
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 PICTI/DEEP دعوة لتقدمي طلبات إلتحاق ملشروع

احلاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت »بيكتي« هي مؤسسة فلسطينية مستقله مت تأسيسها عام 2004 مببادرة ودعم 
من مجتمع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الفلسطيني بهدف بناء وتعزيز القطاع والنهوض به من خالل إستقبال وإحتضان 

أفكار إبداعية وريادية في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وتأسيس شركات ناشئة صغيرة او متناهية الصغر لتنفيذ وتسويق 
الفرص اإلستثمارية.

وقعت بيكتي مؤخرًا إتفاقية مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي/برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني )UNDP/PAPP( حصلت 
مبوجبها على منحة بقيمة 500,000 دوالر أمريكي ستخصص ملساعدة اخلريجني اجلدد العاطلني عن العمل أو ذوي الدخل 

احملدود وذلك بتوفير فرص عمل في مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من خالل تأسيس شركات ناشئة صغيرة و/أو متناهية 
الصغر لها دميومه وإستمرارية تقوم على تنفيذ مشاريع تلبي احتياجات السوق الفلسطيني ولها جدوى جتارية. 

وقد قامت بيكتي بعملية مسح مبدئي وحتديد الفرص لألسواق مع أعضاء إحتاد شركات انظمة املعلومات واالتصاالت »بيتا« في 
مجال أعمال الصيانة, VoIP, خدمات اإلنترنت وغيرها لتغطية مناطق جغرافية شمال وجنوب الضفة الغربية, علمًا بأن أولوية 

اإلشتراك في هذا البرنامج ستعطى لـ:

اخلريجني اجلدد العاطلني عن العمل أو العاطلني عن العمل ذوي الدخل احملدود في مجال قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من 
محافظات شمال وجنوب الضفة الغربية.

ملن ميتلك فكره ملنتجات أو خدمات تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يتوفر لها سوق بحسب معرفة مقدم الطلب يتم تقييمها 
من قبل بيكتي.

لإلستفادة من هذه املنحة واالشتراك بهذا البرنامج تدعو بيكتي اخلريجني اجلدد, العاطلني عن العمل و/أو ذوي الدخل احملدود في 
مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الى تعبئة منوذج طلب االشتراك في هذا البرنامج واملتوفر على موقع احلاضنة اإللكتروني  

البريد اإللكتروني   http://www.picti.ps أو حتميله وتعبئته وإرساله الى 
mailto:info@picti.ps

لالستفسار أو حتديد موعد يرجى اإلتصال مع املهندس حسن عمر على هاتف رقم 2409290 02 أو من 
خالل البريد اإللكتروني أعاله.

تراعى السرية التامة والشفافية في التعامل مع طلبات اإللتحاق املستلمه علمًا بأن املوعد النهائي 
الستالم الطلبات هو 31/12/2007. 



متقدمه  إمكانيات  نفسه  الوقت  في  للمستخدم 
للغاية وتوفر له جودة فائقة وإنتاج صور ملونه 
بطريقه سلسة. هي إذن تكنولوجيا جديدة ذات 

.XGA صور حادة وواضحة وجميلة ودقة

 SCREEN SIZE  مساحة الشاشة LCD

0.63 بوصة
 Pixel number عدد البكسل LCD

786.432 نقطة )1024×768(
BRIGHTNESS سطوع

 ANSI منخفض / ANSI lm 2200 مرتفع
lm 1760

CONTRAST التباين
500:1

COLOUR REPRODUC- األلوان  ععدد 
TION

XGA 16.77 مليون لون
SOUND OUTPUT مخارج صوت

W  Monaural 1
FAN NOISE ضجة املروحة

28dB )سطوع منخفض(
LAMP E-TORL املصباح

170W UHE النوعية
LAMP LIFETIME مدة حياة املصباح

)سطوع مرتفع( 3000 ساعة
)سطوع منخفض( 4000 ساعة
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نبذه عن شركة شدافنة كمبيوتر:
 ،1987 عام  كمبيوتر  شدافنة  شركه  تأسست 
وهي تعمل منذ ذلك احلني في مجال احلوسبة، 
وتعتبر اآلن شدافنة كمبيوتر من أكبر الشركات 
الشركة  املجال. وحازت  العاملة في هذا  العربية 
في  للجودة  الدولية   ISO 9002 شهادة  على 
مجال اخلدمات التي تقدمها حيث وضعت نصب 
والسلطات  واملؤسسات  املدارس  حوسبة  عينيها 
احمللية في الوسط العربي واملضي قدما من أجل 
إدراج احلاسوب في كافه مجاالت احلياة وخاصة 

املجال التعليمي.
 Software وأبرز مجاالت اختصاص الشركة هي
Hardware " ، وهي الوكيل الوحيد في مناطق 
العاملية   Epson لشركة  الفلسطينية  السلطة 
احللول  وإعطاء  األجهزة  إنتاج  في  واملختصة 
احلكومية  وغير  احلكومية  املؤسسات  جلميع 
واملؤسسات التربوية. ولديها قسم خاص يتم من 
خالله توحيد وإرشاد الزبائن وتزويدهم باملواد 
بتجهيز  وقسم خاص  االنترنت  بشبكه  الالزمة 
املراكز  في  إما  وصيانتها  وتزويدها  الطلبيات 
للشركة.  الصيانة  مختبرات  في  أو  املختلفة 

بإعداد  خاص  قسم  هناك  ذلك  على  وعالوة 
بأحدث  املختلفة  االتصال  شبكات  وتركيب 

اآلليات التي متنح السرعة واجلودة العاملية.

الوحيد  الوكيل  تعد  شدافنة  شركة  ان  كما   
لشركة »Shadsoft« الرائدة في مجال تطوير 
للمؤسسات  املالئمة  اإللكتروني  التعليم  برامج 
تعمل  حيث  املختلفة،  والشركات  التعليمية 
والبرامج  املنهاج  مالءمة  على  الشركتان 
بتقدمي  وذلك  الفلسطيني  للمنهاج  التعليمية 
تتالءم  شّيقًا  تعليميًا  برنامجًا   60 من  أكثر 
برامج  ومنها  سنة،   3-17 بني  ما  األعمار  مع 
العلوم،  الفكر،  الرياضيات،  اللغات،  لتطوير 
الشركة نظام  التكنولوجيا، وغيرها. كما تقدم 
بعد  عن  والتعلم  للتعليم  اإللكترونية  املدرسة 
املعلومات والرسائل  إرسال واستقبال  من خالل 
مراقبة  إلى  باإلضافة  واملكتوبة،  الصوتية 
كثب.   عن  املؤسسات  في  جتري   التي  األحداث 
http://www.shadsoft.com« www.«

shadsoft.com

شركه شدافنة كمبيوتر

EPSON EMP-X5
  Epson بعد النجاح العاملي الذي حققته شركة
 Projectors 3 الضوئية  العرض  أجهزة  من 
LCD متعددة  األغراض قامت شركة شدافنه 
بطرح سلسلة جديدة ذات سطوع عال وجودة 
يتيح حملها  وتصميم  هائلة  وإمكانيات  عالية 
اخليار  األجهزة  هذه   بسهوله.وتعد  ونقلها 
أو  الدراسية  احلجرات  في  لالستخدام  األمثل 
نقلها  سهولة  عن  فضال  اإلجتماعات،  قاعات 
بني املواقع املختلفة بسرعة كبيره.ومبقدورك 
عرض صور كبيرة وكاملة من زاوية بالغرفة أو 
من آخرها أو أولها.وعالوة على ذلك ،فإن هذه 
األجهزة تتميز بالتوافق التام مع أحدث أنظمة 

اللوحات البيضاء الرقمية.
  

EPSON E-TORL مصابيح 
يعد مصباح E-TORL    املبتكر خطوة غير 
مسبوقة في طريق التقدم الذي تسلكه الشركة 
)ال  النهار  في ضوء  العرض  إمكانية  يتيح  مما 
وهذه  الضوء(  إطفاء  أو  املكان  لتعتيم  حاجة 
امليزة خاصة في أجهزة EPSON  التي تتيح 
إمكانية احلصول على صور مشرقه من خالل 
ومن  كهربائية منخفضة.  قدره  ذات  مصابيح 
بني مزاياه اإلستهالك منخفض الطاقة واحلرارة 
اإلفتراضي، فضال عما  العمر  املنخفضة وطول 

يتمتع به من تشغيل سريع وتلقائي.

EPSON 3  منLCD تقنية
LCD3 األساس الذي تقوم عليه  متثل تقنية 
Ep- ججميع أجهزة العرض الضوئي املقدمه من
 LCD فهذه األجهزة تستخدم 3 شاشات .son
داخلية إلعطاء أفضل صورة ممكنة. وهي تعد 
التقنية املفضلة عامليا ألجهزة العرض الضوئي 
وتتيح  واإلعتمادية،  بالبساطة  تتسم  ألنها   ،

سنة  تأسست  فلسطني   – كوم  جلوبال  شركة 
2006 كشركة مساهمة خاصة مركزها الرئيسي 

في رام الله ولها فروع في غزة وبيت حلم.
شباب   30 من  أكثر  حاليا  كوم  جلوبال  وتوظف 
املجاالت  في  الكفاءات  أصحاب  من  فلسطينيا 
املختلفة، ويتوقع مضاعفة هذا العدد لدى تشغيل 
والشركة  ونابلس.  والقدس  اخلليل  في  فروعنا 

عضو في بالتريد وبيتا والغرفة التجارية.

وُتصّدر جلوبال كوم خدمتها إلى كافة أنحاء العالم 
وخدمات  متطورة  بأجهزة  مشتركيها  وتزود 
بروتوكوالت  عبر  االتصاالت  مجال  في  متعددة 

اإلنترنت للشركات واألفراد.
من  الالزمة  التقنية  ببناء  الشركة  قامت  وقد 
العربي  والعالم  الفلسطيني  املجتمع  تزويد  أجل 
األفراد  إنترنت السلكية حتى يستطيع  بخدمات 
تطبيقات  تشغيل  من  اإلستفادة  واملؤسسات 

املجتمع  حاجات  خلدمة  املتطورة  التكنولوجيا 
ورفعت  احلديثة.  اإلختراعات  هذه  من  العربي 
في  دوالر  مليون   3 إلى  أولى  كخطوة  مالها  رأس 
انتظار احلصول على الترخيص الالزم من وزارة 
اإلتصاالت لتتمكن من زيادته إلى 15 مليون دوالر 

لتلبية خطة التوسع.

فرصة  أقرب  في  تتحول  أن  إلى  الشركة  وتطمح 
أكبر  لتكون  عامة  مساهمة  شركة  إلى  ممكنة 
شركة في العالم العربي لنظام البث العريض لكي 
مع  االتصال  الدول  هذه  مواطني  جلميع  يتسنى 

بعضهم بسعر يقل عن تسعيرة مكاملة محلية.

معرض  في  مرة  ألول  تشارك  كوم  جلوبال  شركة  أن  وُيذكر 
إكسبوتك، وستقوم بإطالع املواطن الفلسطينيني على إمكانية 
زهيدة         بأسعار  دولية  مكاملات  إجراء  في  التلفون  استخدام 

             حتت شعار«آفـــــــــاق بال حــــــــــدود«
 

Q-TEl 380 مقسم إنترنت
ضع العالـــــم بني يديـــــك

شركة جلوبال كوم
طموحات بسقف عال

على  ستعرض  بأنها  كوم  جلوبال  شركة  تفخر 
واألفراد  واملؤسسات  والبنوك  الشركات  مدراء 
أقارب  أو عائلة لها  إمكانية حصول كل مؤسسة 
في أكثر من دولة على نظام اتصاالت خاص أو 

شبكة اتصاالت خاصة بها.
كافة  ربط  يستطيع  أنه  املنتج  هذا  مزايا  ومن 
هواتفك األرضية واخلليوية بجميع فروع شركتك 
وبيتك وأصدقائك في داخل وخارج الوطن على 
إجراء  اجلميع  يستطيع  وبذلك  واحدة.  شبكة 

اتصاالت مجانية %100 فيما بينهم من الهواتف 
جميع  في  يتواجدون  حيث  واخلليوية  األرضية 
إلى  املكاملة من مكان  العالم. وميكن حتويل  أنحاء 
وتخزينها،  تسجيلها  أو  استالمها  بغرض  آخر 
باإلضافة إلى اإلستماع إلى املكاملات الواردة وقراءة 
الرسائل من الهاتف اخلليوي من أي مكان بالعالم.

تطوير  مت  الذي  املقسم  لهذا  السعر  أن  وُيذكر 
برمجته مبهارات فلسطينية منافس جدًا، وسوف 

يبدأ جتميعه في دبي خالل أسابيع.

شركة مشارق
إسم متميز في مجال الدعاية واإلعالن

إنطلقت شركة مشارق عام 2000 لتتمكن في وقت قياسي من بناء إسم متميز وريادي في قطاع 
خدمات اإلعالن واإلعالم. 

الدعاية  مجال  في  املتخصصني  أفضل  استقطاب  ومن خالل  نسبيا،  القصيرة  الفترة  هذه  وأثناء 
أن تطور وتضاعف  باستمرار  الشركة في برامجها واستطاعت  ، توّسعت  الفني  واإلعالن واإلنتاج 
من خدماتها وأن تخلق توّجها جديدا بحيث ترفع من مستوى اخلدمة والوعي باخلدمات املقدمة 

للزبائن.
للسوق احمللي واإلقليمي من خالل  الى توفير خدمات تسويقية وإعالنية شاملة  الشركة  وتسعى 
قاعدة  بناء  إلى  وصوال  الفنية  واألذواق  التسويقية  العلوم  وأفضل  التكنولوجية  التقنيات  أحدث 

عريضة ومتميزة من العمالء الرياديني مبنية على الثقة الراسخة واملتبادلة.
ومن أبرز مهمات الشركة: الرقي بخدمات التسويق واإلعالن واإلنتاج اإلعالمي عبر متابعة كل ما 
هو جديد في صناعة اإلعالن عامليا وجلبه وتطويره خلدمة القطاعات االقتصادية واالجتماعية 
وأساليب  بأهمية  الوعي  ورفع  محليا  واإلعالن  الدعاية  قطاع  وقيادة  واإلقليمية.  الفلسطينية 
اإلعالنية  الوسائل  خالل  من  واملستهلك  املنتج  بني  دائم  تواصل  حالة  وخلق  املقدمة،  اخلدمات 

املقدمة من الشركة.
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احلاضنة  فلسطينية«- أطلقت  البيرة-«رقميات 
واالتصاالت املعلومات  لتكنولوجيا  الفلسطينية 
PICTI  مشروع احتضان أفكار تكنولوجية من 
اخلريجني اجلدد وذوي الدخل احملدود وذلك على 

هامش فعاليات معرض إكسبوتك 2007.

بأن  احلاضنة  عام  مدير  قسيس  ليث  صّرح  و 
شبكة  مشاريع  ضمن  يندرج  املشروع  هذا 
العائالت  لتمكني  التعزيزية  االجتماعي  األمان 
الفلسطينية احملرومة اقتصاديًا بدعم من البنك 
اإلسالمي للتنمية وإشراف من الـ UNDP بالتعاون 
مع السلطة الوطنية حيث تهدف احلاضنة من هذا 
املشروع الى إحتضان وتنفيذ أفكار وتوفير فرص 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  عمل 
و/أو  صغيرة  ناشئة  شركات  تأسيس  خالل  من 
تقوم  وإستمرارية  دميومه  لها  الصغر  متناهية 
على تنفيذ املشاريع التي تلبي احتياجات السوق 
الفلسطيني وذات جدوى جتارية حيث ستخصص 
العاطلني  اجلدد  اخلريجني  ملساعدة  املنحه  هذه 

عن العمل أو ذوي الدخل احملدود.

تنفيذ أفكار وتوفير فرص
وتكنولوجيا  العمليات  مدير  عمر  حسن  وقال 
اطلقته  املشروع  »هذا   :PICTI في  املعلومات 
املتحدة  األمم  برنامج  مع  بالتعاون  احلاضنة 
 .« شهرُا   15 ملدة   ويستمر    UNDP اإلمنائي 
البنك  بها   تبرع  التي  املنحة  قيمة  أن  إلى  وأشار 
ألف   500 تبلغ  املشروع  لصالح  الدولي  اإلسالمي 

دوالر أميركي.
مشاريع  ضمن  يندرج  املشروع  أن  عمر  وبني 
ملساعدة  التعزيزية  اإلجتماعي  األمان  شبكة 
وذلك  اقتصاديًا  احملرومة  الفلسطينية  العائالت 
من  وإشراف  للتنمية  اإلسالمي  البنك  من  بدعم 
الوطنية.  السلطة  مع  وبالتعاون   UNDP الـ 
إلى  املشروع  هذا  من  تهدف  احلاضنة  أن   وأكد 
في  عمل  فرص  وتوفير  أفكار  وتنفيذ  احتضان 
مجال تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت من خالل 
متناهية  و/أو  صغيرة  ناشئة  شركات  تأسيس 
بتنفيذ  وتقوم  واستمرارية  دميومة  لها  الصغر 
مشاريع تلبي احتياجات السوق الفلسطيني وذات 

جدوى جتارية .  
لتكنولوجيا  الفلسطينية  احلاضنة  أن  وُيذكر 
املعلومات واإلتصاالت PICTI تأسست عام 2004 
كمؤسسة فلسطينية غير حكومية مستقلة وغير 
ربحية كأول حاضنة في فلسطني مببادرة ودعم 
الفلسطيني.  املعلومات  تكنولوجيا  مجتمع  من 
وتهدف بيكتي وشركاؤها املؤسسون )إحتاد أنظمة 
 - الفلسطينية  املعلومات  تكنولوجيا  شركات 
 ،PalTrade – مركز التجارة الفلسطيني ،PITA
املؤسسة املصرفية الفلسطينية – PBC، والوكالة 
إلى   )USAID  – الدولية  للتنمية  األميركية 
جتديد وضمان استمرارية منو قطاع تكنولوجيا 
خالل  من  فلسطني  في  واالتصاالت  املعلومات 
قطاع  في  والريادية  اإلبداعية  األفكار  احتضان 
واقع  إلى  وتبنيها وحتويلها  املعلومات  تكنولوجيا 

ملموس وشركات قائمة. 

مشاريع وإجنازات
عدة  اجلاري2007  العام  خالل  احلاضنة  نفذت 
مشاريع وحققت عدة إجنازات ُيشار اليها بالبنان. 
فقد احتضنت »بيكتي« مشروع تدريب وتوظيف 
املعلومات  اخلريجني اجلدد في قطاع تكنولوجيا 
في  خريجًا   13 توظيف  خالل  من  واإلتصاالت 
تكنولوجيا  قطاع  في  رائدة  محلية  شركات 

املعلومات. 
مجال  في  عمل  خطة  ألفضل  مسابقة  ونظمت 
األولى  هي  تعد  واإلتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
 26 فيها  شارك  حيث  فلسطني  في  نوعها  من 
في  نتائجها في حفل خاص  وأعِلن عن  مشروعًا 
جوائز  توزيع  احلفل  وتضمن  بالبيرة  مقرها 
األولى  الثالث  باملراتب  الفائزين  على  نقدية 
كما   . أميركي  دوالر   15،000 قيمتها   تبلغ 
الفائزين  قامت »بيكتي« بتغطية سفر ومشاركة 

اآلخرين في برامج وورش تدريبية إقليميًا. 
ويذكر أن بيكتي قامت بتنفيذ هذين البرنامجني 
للبنك  التابع   InfoDev برنامج  مع  بالتعاون 
الدولي حيث مت اإلعالن عن إطالقهما على هامش 

مشاركة احلاضنة في معرض إكسبوتك 2006.
وسجلت »بيكتي« حضورا ملحوظا ضمن التواجد 
الفلسطيني التكنولوجي على الصعيدين اإلقليمي 
عبر  مشاريعها  من  اثنني  ورشحت  والدولي، 
الريادة  ملسابقة  الفلسطيني  اإلستثمار  صندوق 
في التكنولوجيا التي ينظمها املنتدى اإلقتصادي 
العاملي . وقد تأهل مشروعا »موبيس« و«يويا الند 

» للمرحلة ما قبل النهائية من التقييم. 

»بيكتي«  تربط  التي  الشراكة  عالقة  لعبت  كما   
في  دورا  والتكنولوجيا  للعلوم  العربية  باملؤسسة 
ترشيح ثمانية مشاريع ملسابقة أفضل خطة عمل 
عربية في التكنولوجيا تنظمها املؤسسة في دبي 
املرحلة  الى  املشاريع  هذه  من  ستة  تأهل  حيث 

الثانية من التقييم حتى اآلن. 
حاضنات  شبكة  تأسيس  في  »بيكتي«  وساهمت  
الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي تضم عدة دول 
الشبكة  هذه  في  فاعلة  مشاركة  احلاضنة  وأثبتت 
ومدير  قسيس  ليث  العام  مديرها  خالل  من 

العمليات وتكنولوجيا املعلومات م. حسن عمر.

ليث  العام  مبديرها  ممثلة  احلاضنة  شاركت  كما  
املعلومات  وتكنولوجيا  العمليات  ومدير  قسيس 
للمدربني  تدريبي  برنامج  في  املهندس حسن عمر 
النموذج  على  لإلطالع  أسبوع  وملدة  البحرين  في 
البحريني - العربي لتنمية ورعاية املشاريع الناشئة. 

وشاركت احلاضنة في املؤمتر الدولي للجودة بدبي 
ما هو  الدؤوب لإلطالع على كل  إطار سعيها  في 
ونقله  اجلودة  وحتسني  إدارة  مجال  في  جديد 
أفضل  واستخدام  اتباع  خالل  من  فلسطني  الى 
املمارسات والتجارب في اإلدارة واإلنتاج باإلضافة 
والتهيئة  التخطيط  من  احلاضنة  متكني  إلى 
للولوج بخدماتها وشركاتها الى األسواق اإلقليمية 
عاملية  جودة  ذات  وخدمات  منتجات  خالل  من 

منافسة وضمن أفضل املعايير.
التعرف عن قرب على  الى   كما هدفت احلاضنة 

املجال  الدولية في هذا  واملسابقات  املبادرات  كافة 
حتضيرًا لإلشتراك فيها بعد اإلطالع على املعايير 
احلاضنة  وشاركت  لذلك.  املطلوبة  والشروط 
حول  األولى  عمل:  بورشتي  املؤمتر  هامش  على 
الفجوات«،  وحتليل  للمؤسسات  الذاتي  »التقييم 
التميز من خالل تفعيل  واألخرى حول »تطوير 

إدارة األفكار واملعرفة« .
مجال  في  العمل  ورش  عشرات  بيكتي  وعقدت 
تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والريادة واإلبداع 
البيره  في  مقرها  في  املشاركني  مئات  حضرها 
الوطنية وجامعة بوليتكنك  النجاح  وفي جامعة 
مع  بالتعاون  عمل  ورشتي  عقدت  كما  فلسطني 
احتاد شركات أنظمة  تكنولوجيا املعلومات »بيتا« 
ومركز التجارة الفلسطيني«بالتريد« حول تسجيل 
الشركات وحماية امللكية الصناعية وحاضر فيهما 
والثقافة  الوطني  االقتصاد  وزارتي  عن  ممثلون 
حيث خرج املشاركون بورقتْي عمل حول مشاكل 

القطاع والتوصيات الالزمة بهذا اخلصوص.
واحتضنت  كثيرة  مشاريع  بيكتي  واستقبلت 
آخرها  كان  العام  هذا  منها خالل  العديد  وخّرجت 
حضارة  شركة  مع  الند«  »يويا  مشروع  تشبيك 
للتكنولوجيا بعد احتضان هذا املشروع ثمانية عشر 

شهرًا وحتويله من فكرة الى شركة قائمة ومنتجة.
من  مبنحة  فوزها  بعد  حاليا  »بيكتي«  وتعكف 
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP( بقيمة 
500،000 دوالر أميركي على تنفيذ هذا املشروع 
الذي يستمر خمسة عشر شهرًا ملساعدة اخلريجني 

اجلدد أو ذوي الدخل احملدود.

على هامش فعاليات »اكسبوتك2007«
»بيكتي » تطلق مشروعا الحتضان أفكار اخلريجني اجلدد وذوي الدخل احملدود





15
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برخصة  الدولية«  »الوطنية  فوز  عن  اإلعالن  مّثل 
نقلة  فلسطني  في  اخلليوي  للهاتف  الثاني  املشغل 
إلى   ان تقود  االتصاالت من شأنها  نوعية  في قطاع 
تسهم  تنافسية  بيئة  وخلق  اإلتصاالت  سوق  حترير 

في تعدد اخليارات أمام املواطنني .
ومنذ تلك اللحظة أصبح املواطن الفلسطيني متفائال 
وبأسعار  اخلدمات  أجود  على  احلصول  بإمكانية 
اخلطوة  تلك  على  ونيف  عام  قرابة  وبعد  منافسة. 
الوطنية  املواطن ينتظر بشغف دخول  أصبح  املهمة 
له  تتوفر  كي  السوق  الى  لالتصاالت  الفلسطينية 
حرية اإلختيار. غير أن العراقيل تبقى في الطريق 
الوطنية  منح  اإلسرائيلي  اجلانب  رفض  خالل  من 
الفلسطينية لالتصاالت منذ أشهر الترددات الالزمة 
ملزاولة عملها على األرض . وبرزت مؤشرات إيجابية 
أن  يعني  مما  اخلصوص  بهذا  األخيرة  الفترة  في 
حجر  مرمى  على  أصبحت  الفلسطينية«  »الوطنية 

منذ بدء التشغيل.

إكسبوتك واملشاركة األولى
رغم أن  الشركة لم تبدأ بعد  مبزاولة عملها في سوق 
أنها  غير  للمواطنني،  خدماتها  وتقدمي  االتصاالت 
ومن منطلق إميانها بأهمية معرض فلسطني السنوي 
»إكسبوتك«،  واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيا 
التكنولوجيا  قطاع  شركات  مع  التواصل  وضرورة 
في  موقعها  تأخذ  أن  إال  أبت  واجلمهور،  واالتصاالت 
هذه التظاهرة، ومن خالل جناح خاص مساحته 36 

مترا مربعا .
في  العامة  العالقات  مدير  صنصور  مكسيم  ويقول 
الشركة » قررنا املشاركة في إكسبوتك رغم عدم توفر 
 .« الفلسطيني  للمستهلك  نسوقها  ومنتجات  خدمات 
ويضيف« اخترنا املشاركة الننا نؤمن بأهمية املعرض 
املعلومات  تكنولوجيا  لشركات  ملتقى  ميثل  كونه 
واالتصاالت إضافة الى أنه ميثل فرصة للتواصل مع 
املستهلك الفلسطيني الذي يولي أصال اهتماما كبيرا 

بشركتنا ويريد معرفة املزيد عنها«. 
ثمينة  فرصة  للشركة   يتيح  املعرض  ان  وبنّي 
البناء  مراحل  وبآخر  وبنشاطاتها  بنفسها  للتعريف 
التي وصلت إليها والوقوف على احتياجات املواطنني 
العمل  الشركة  بدأت  في حال  لتلبيتها  اخلدمات  من 
فرصة  كذلك  املعرض  ويشكل  جتاري.  نطاق  على 

للتعرف على  وكالء الشركة املستقبليني.
على  استمارة  ستنفذ  الشركة  أن  إلى  وأشار صنصور 
احتياجات  على  للتعرف  املعرض  فعاليات  هامش 
اجلمهور احمللي من  خدمات االتصاالت واحلصول على 
اآلخرين  مع  التواصل  من  الشركة  متّكن  معلومات 

افرادًا وشركات.

تدشني موقع إلكتروني جديد
تنوي خالل  الشركة  أن  النقاب عن  وكشف صنصور 
اجلديد  اإللكتروني  موقعها  إطالق  املعرض  فعاليات 
اإللكتروني سيكتسي حلة جديدة  املوقع  أن  . وبني 
طلبات  من  الهائل  الكم  فرز  على  الشركة  تساعد 
التوظيف التي تتلقاها على مدار الساعة. وقال: » هذا 
األمر يشعرنا بالسعادة ألنه يدلل على السمعة الكبيرة 
تباشر  أن  الشركة حتى قبل  بها  التي تتمتع  والثقة 
عملها الفعلي«. وأوضح أن املوقع اإللكتروني اجلديد 
طلبات  مع  وسهولة  بيسر  للتعامل  املجال  سيتيح 
التوظيف وفق تقنيات عالية وحسب النموذج املتوفر 

على املوقع ومبا ينسجم مع احتياجات الشركة.

الشركة خالل  » سيقوم موظفون من  وقال صنصور 
الوظائف  حول  للجمهور  شرح  بتقدمي  املعرض  أيام 
الشاغرة في الشركة وكيفية تقدمي طلبات التوظيف« 
الفتًا إلى أن الشركة لن تقبل أي طلبات إال من خالل 
املوقع االلكتروني اخلاص بتعبئة منوذج معني«. وذكر 
أن الشركة تلقت قرابة 10 آالف طلب توظيف حتى 

منتصف تشرين األول 2007.
ويذكر أن عدد موظفي الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت 
وصل إلى 85 موظفًا وموظفة حتى منتصف تشرين 
350 موظفًا  العدد ليتجاوز  أن يرتفع  األول، ويتوقع 
التجاري.  التشغيل  في مرحلة  الشركة  تدخل  عندما 
في  احلاليني  املوظفني  تخصصات  معظم  وتتركز 
املجال  سيفتح  فيما  ومالية  هندسية  أغلبها  مجاالت 
أمام التخصصات األخرى اخلدمية والتسويقية مع بدء 

تقدمي الشركة خدماتها التجارية.
العامني  خالل  الشركة  توفر  أن  صنصور  وتوقع 
وغير  مباشرة  وظيفة   2500 من  أكثر  املقبلني 
للهواتف  الثاني  إلى أن دخول املشغل  مباشرة، مشيرًا 
إيجابيا  تأثيرا  يترك  ما  غالبا  دولة  اي  في  اخللوية 

وملموسا على اقتصادها.
وأكد صنصور أن الشركة تعطي أولوية كبرى لتوظيف 
الفلسطينيني في الوطن أو في الشتات ممن ميتلكون 
الشركة  استعانة  أن  وقال  كبيرة،  وكفاءات  خبرات 
من  اإلستفادة  بهدف  جاء  األجانب  املدراء  ببعض 

خبراتهم الواسعة في قطاع االتصاالت.
الفلسطينيني  بتوظيف  الشركة  اهتمام  على  وشدد 
أن  مبينا  اجلدد،  اخلريجني  أو  اخلبرة  أصحاب  من 
املوظفني احلاليني هم  %5 من إجمالي عدد  حوالي 
فلسطينيون كانوا يعيشون في اخلارج وعملت الشركة 

على إعادتهم لوطنهم لإلستفادة من خبراتهم.

عضوية »بيتا«
الفلسطينية  »الوطنية  انضمام  أن  صنصور  وأكد 
املعلومات  أنظمة  » لعضوية احتاد شركات  لالتصاالت 
»بيتا » يأتي انطالقا من قناعة مترسخة لدى  الشركة 
بأهمية التواصل مع كافة شركات تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت احمللية.
إلى بيتا، فهذه العضوية  وقال« كنا سعداء بانضمامنا 
تتيح لنا املجال لتوطيد عالقاتنا مع شركات تكنولوجيا 

املعلومات خاصة وأننا شركة حديثة العهد«.
وأضاف يقول: »بيتا تضم حتت جناحها أكثر من 70 
وخلق  للتواصل  واسعًا  املجال  لنا  ُيتاح  وسوف  عضوا 
شراكات معهم ». وتابع يقول:« الشركات املنضوية حتت 

عضوية »بيتا« هي التي ستقدم لنا اخلدمات التجارية 
والتكاملية ومن هنا جاءت مشاركتنا في االحتاد«.

مراحل الوالدة والبناء
إسم  حتت  الفلسطينية  الوطنية  الشركة  تاسست 
»شركة موبايل الفلسطينية لالتصاالت » في تشرين 
األول من عام  2006، وذلك بعد أن مت توقيع اتفاقية 
لالتصاالت  الوطنية  شركة  من  كل  بني  مساهمة 
لتأسيس مشغل ثان  الفلسطيني  اإلستثمار  وصندوق 

للهواتف النقالة في فلسطني.
 2006 ايلول   16 في  الدولية  الوطنية  فوز  وبعد 
في  النقالة  للهواتف  الثاني  املشغل  رخصة  بعطاء 
مرت   ، اميركي  دوالر  مليون   355 مببلغ  فلسطني 
الشركة مبراحل تكوين عدة في انتظار بدء نشاطها 
من  كل  وقعت  املاضي  العام  أواخر  وفي  التجاري. 
الفلسطيني  اإلستثمار  وصندوق  الدولية  الوطنية 
اتفاقية شراكة لتأسيس شركة »موبايل الفلسطينية 
لالتصاالت« . ومبوجب هذه اإلتفاقية حصلت الوطنية 
الدولية على %40 من ملكية  الشركة الوليدة  فيما 
أن  على   30% على حصة  اإلستثمار  حصل صندوق 
يطرح الباقي )%30( على شكل اسهم في اكتتاب عام 

للجمهور.
الفلسطينية  الوطنية  وقعت  أذار2007   14 وفي 
االتصاالت  وزارة  مع  رخصة  اتفاقية  لالتصاالت 
ثاني  كمشغل  الفلسطينية   املعلومات  وتكنولوجيا 
للهواتف النقالة في فلسطني. وفي الشهر ذاته اشترت 
الوطنية  أسهم  من   51% القطرية  »كيوتل«  شركة 

الدولية لالتصاالت .
الوطنية  لشركة  كيوتل  شراء  ان   « صنصور  ويقول 
الدولية لم يؤثر بأي حال على توجهات الشركة في 
فلسطني، بل على العكس فإن وضع السياسات متروك 

بحرية لطاقم الوطنية الفلسطينية لالتصاالت«.
الوطنية  شركة  عضوية  أن  صنصور  ويؤكد 
القطرية  كيوتل  عائلة  في  لالتصاالت  الفلسطينية 
واملزودين  باملوردين  اإلقتصاد  ربط  للشركة  سيتيح 
على  خبراتهم  من  اإلستفادة  إلى  إضافة  العامليني 
مستوى العالم وسيسمح ذلك للشركة القيام بحمالت 
على  اإلجتماعية  واملسؤولية  الرعاية  برامج  مثل 

مستوى اقليمي.
الى  أشار صنصور  الشركة،  ببناء شبكة  يتعلق  وفيما 
أن ذلك جار على األرض في الضفة الغربية من خالل 
النقاط  حتديد  مبوجبه  مت  جغرافي  مسح  إجراء 
املناسبة لبناء شبكة بأفضل املواصفات، كما مت توقيع 

اتفاقيات تأجير مع أكثر من 200 صاحب ملك لنصب 
األبراج اخلاصة بالشركة.

وعلى الصعيد اإلستثماري، قال صنصور«إن مبلغ 355 
مليون دوالر الذي سيتم دفعه خلزينة السلطة الوطنية 
الفلسطينية  كرسوم رخصة املشغل الثاني إمنا يعكس 
اهتمامنا وثقتنا باإلمكانيات اإلقتصادية الكامنة في 
ضخ  على  الشركة  عزم  واكد   .« الفلسطينية  السوق 
الفلسطيني  الوطني  اإلقتصاد  في  الدوالرات  ماليني 
لصالح اخلدمات التجارية منوها في هذا السياق إلى أن 
الوطنية الفلسطينية لالتصاالت تساهم حاليا مببلغ 
على  الفلسطيني  اإلقتصاد  في  شهريا  دوالر  مليون 
ونشاطات  وإيجارات،  وخدمات جتارية،  رواتب،  شكل 
املسؤولية اإلجتماعية رغم أنها لم تبدأ بعد بتقدمي 
الفلسطينية«  »الوطنية  أن  غير  جتارية،  خدمات 
وانطالقا من حرصها على القيام بدورها اإلجتماعي 
وتلبية االحتياجات املجتمعية فقد عمدت إلى رعاية 
عدة انشطة اجتماعية خالل العام احلالي من بينها: 
بطولة اريحا الشتوية لكرة القدم في 23 اذار ،اليوم 
، ماراثون  أيار   15 الهندسي في جامعة بيرزيت في 
مسابقة  حزيران،   15 في  للشباب  املصغر  حلم  بيت 
مجلة »فلسطني الشباب« الشهرية لألدب والفن وذلك 
في الفترة الواقعة بني متوز 2007 وحزيران 2008، 
إضافة إلى رعاية عروض السيرك الفلسطيني املتنقل 
املنتخب  ورعاية  آب،   2 الى  28 متوز  من  الفترة  في 
الوطني النسوي لكرة القدم والذي شارك مؤخرا في 
البطولة العربية في ابوظبي ، ورعاية »بينالي رواق«. 
الفلسطيني  للفنان  الشركة حفال موسيقيا  وسترعى 
أريحا  ورالي   ،  15/11/2007 في  قطان  طوني 

للسيارات بتاريخ 23 من الشهر املقبل.

الترددات ونظرة الى املستقبل
لالتصاالت  الفلسطينية  الوطنية  الشركة  تدرك 
األوضاع  بسبب  خصوصيتها  لها  سوق  في  تعمل  أنها 
نعمل  أننا  مدركون  ويقول صنصور«نحن  السياسية. 
تقدمي  أن  جيدا  ونعلم  استثنائية  ظروف  ظل  في 

خدماتنا مرهون مبنحنا التردددات ».
 ويضيف« لكن يجب التنويه الى أن احلصول على الترددات 
الفلسطيني  اجلانبني  بني  املفاوضات  بنتائج  مرهون 

واإلسرائيلي أما نحن كشركة فلسنا طرفا فيها ». 
الترددات  موضوع  على  يطرأ  لم  جديد  اي  أن  وأكد 
سوى ورود بعض املؤشرات اإليجابية،  معربا عن أمله 

في ان حتصل الشركة قريبا عليها.
 وشدد صنصور على أن حصول الشركة على الترددات 
أمر حتمي في نهاية املطاف لكن األمر يتعلق بالتوقيت 

فحسب.
وتتطلع »الوطنية الفلسطينية لالتصاالت« إلى إحداث 
إضافة نوعية في سوق االتصاالت اخلليوية من خالل 
هذا  على  التكنولوجيا  اليه  توصلت  ما  آخر  تقدمي 
موعد  عن  الشركة  تعلن  أن  املتوقع  ومن  الصعيد. 
انطالقتها التجارية وطرح اسهمها املخصصة  لإلكتتاب 

العام بعد ستة اشهر من احلصول على الترددات.
الفلسطينية  »الوطنية  أعمال  انطالق  ومبجرد 
لالتصاالت« ميكن القول أن عهدا جديدا من التنافس 
املواطن  أن  يعني  ما  الفلسطينية  السوق  في  بدأ  قد 
األول من ذلك.وستقوم  املستفيد  الفلسطيني سيكون 
الشركة باستخدام شبكة متطورة من اجليلني الثاني 
اإلتصال  خدمات  أحدث  لعمالئها  وستقدم  والثالث، 
النقالة وأكثرها تطورا في مجالي الصوت والبيانات .

حاضرة للمرة األولى في إكسبوتك وتدشن موقعها اإللكتروني على هامشه
»الوطنية الفلسطينية لالتصاالت« متنح اجلمهور فرصة تعدد اخليارات

صنصور: املعرض فرصة مناسبة للوقوف على احتياجات اجلمهور والتعرف على وكالء الشركة املستقبليني




