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عن اجملموعة
منظومــة متكاملــة مختصــة بتوفــر باقــة مــن الخدمــات املتنوعــة التــي تواكــب
التطــورات العرصيــة وتلبــي احتياجــات الســوق املحليــة.
وتنــدرج املجموعــة يف بورصــة فلســطني لــأوراق املاليــة كرشكــة مســاهمة
عامــة ،ينبــع ثقلهــا مــن قاعــدة مســتثمرين ضخمــة تقــارب أربعــة عــرش ألــف
مســتثمر.
تمتــد خدمــات مجموعــة واصــل لتصــل كافــة مــدن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة ،لتشــمل املقــر الرئيــي يف رام اللــه ،ناهيــك عــن املكاتــب اإلقليميــة يف
مدينــة القــدس ونابلــس والخليــل ،كمــا عــززت مجموعــة واصــل مكانتهــا عــى
الصعيــد اإلقليمــي بتواجدهــا يف األردن لتكــون حلقــة الوصــل لفلســطني بالعالــم
الخارجــي.

رؤيتنــا
تســعى مجموعــة واصــل لتوســيع قاعــدة زبائنهــا وتحقيــق النجاحــات التــي
تلبــي طموحاتهــم ،كمــا وتكــرس رؤيــة واضحــة تعتمــد بشــكل أســايس عــى
تعظيــم القيمــة املمنوحــة ملســاهميها وعمائهــا مــن خــال تكاتــف كافــة أذرع
املجموعــة ،والتــي تعمــل ضمــن نظــام قيمــي موحــد يصــب يف مصلحــة تجاريــة
مشــركة.
يعكــس التبنّــي املطــروح نظــرة اســراتيجية ثاقبــة تبعــث باألمــل ،والتــي تقــوم
عــى اســتقطاب اســتثمارات جديــدة بدعــم متواصــل مــن مســاهمني جــدد،
يقومــون بتغذيــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.
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أهدافنــا
تتمثــل أهــداف مجموعــة واصــل يف طــرح مُــزود خدماتــي موحــد ،يقــدم
حلـ ً
ـوال شــاملة ،وخيــارات متعــددة لقطــاع األعمــال مؤسســات وأفــراد؛ مــن
خــال مجموعــة رشكاتهــا املتضمنــة عــى خدمــات عديــدة منهــا الشــحن،
والربيــد الرسيــع ،والتوصيــل ،وأمــن الــرشكات واملنــازل والحراســة ،وبيــع
وتأجــر وصيانــة األجهــزة املكتبيــة والتكنولوجيــة الرقميــة الحديثــة ،والتنظيــف
والحفــاظ عــى البيئــة.
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مساهمينا األعزاء،
حتية طيبة وبعد،
يُســعدني باألصالــة عــن نفــي وبالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحــب بكــم يف االجتمــاع الســنوي
لهيئتكــم العامــة ،وأن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للعــام  2021والــذي يتضمــن ملخص ـا ً حــول أداء املجموعــة
وإنجازاتهــا وأبــرز نتائــج العــام.
لقــد شــكل العــام  2021قفــزة نوعيــة يف مســرة واصــل بعــد أن تخطــت تداعيــات جائحــة كورونــا ،وتتطلــع
املجموعــة إىل إثــراء هــذه املســرة واملراكمــة عليهــا خــال العــام الحــايل  2022مــن خــال العــودة إىل تحقيــق
األربــاح واملكاســب بعــد فــرة مــن الخســائر التــي تســببت بهــا الجائحــة ،وهــو األمــر الــذي مــا كان ليتحقــق لوال
الرؤيــة االســراتيجية التــي وضعهــا مجلــس إدارة واصــل ،إضافــة إىل تفانــي كادرهــا الــذي يُشــهد لــه باملهنيــة
والكفــاءة.
لقــد كان العــام  2021عــام تحــد وإرصار بالنســبة ملجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة للنهــوض باملجموعــة وتحقيق
أهدافهــا املرجــوة ،وصــوال ً إىل تحقيــق رؤيتهــا مــن خــال هــذا التاحــم الــذي عــزز االنتمائيــة لواصــل ،وضاعــف
الجهــد املبــذول يف ســبيل تقديــم خدمــة مميــزة مــن حيــث الجــودة والوقــت ،والــذي مــا كان ليكــون لــوال تعــاون
وصــرب مســاهمينا ،وانعكــس هــذا النهــوض مــن خــال بيانــات الفلســطينية للتوزيــع والخدمــات اللوجســتية
(واصــل) للســنة املنتهيــة يف  ،2021/12/31حيــث تشــــر إىل تحقيــق ارتفــاع بصــايف األربــاح قــدر بحــوايل
 %317مقارنــة بصــايف األربــاح للفــرة نفســها مــن العــام  ، 2020حيــث بلغــت قيمــة األربــاح  713ألــف دوالر.
ويف ضــوء هــذه البيانــات ،فــإن مجموعــة واصــل تعتــرب اليــوم الرائــدة يف مجــال الخدمــات التــي تقدمهــا مــن
خــال الــرشكات املكونــة والتابعــة لهــا ،كمــا تســتمر يف كونهــا صاحبــة التأثــر األكــرب يف الســوق املحــي وصــوال ً
إىل األســواق الخارجيــة ،بفضــل توجيهــات مجلــس اإلدارة لــإدارة التنفيذيــة لتطويــر وتحديــث أســاليب العمــل
بصــورة تائــم األدوات واألســاليب التــي تنتهجهــا الــرشكات املماثلــة يف الــدول املتقدمــة ،وهــو األمــر الــذي يســاعد
يف تقديــم الخدمــات املناســبة يف الوقــت املناســب وبالجــودة األمثــل.
ويف الختــام  ،أشــــكر مســــاهمينا األوفيــــاء عــــى ثقتهــــم وإيمانهــــم بنــــا ،وكلنــا أمل أن نحقــق وإياكم
املزيــد مــن اإلنجــازات والنجــاح ،كمــا يطيــب يل أن أتوجــه بالشــكر الجزيــل إىل أعضــاء مجلــس اإلدارة والفريــق
التنفيــذي يف كل رشكات املجموعــة عــى جهودهــم املخلصــة وعملهــم الــدؤوب يف تحقيــق هــذه االنجــازات واالرتقــاء
بمجموعتنــا.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

مراد طهبوب
رئيس مجلس اإلدارة
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السيد مراد طهبوب
رئيس مجلس اإلدارة
ممثل السادة شركة مسار العاملية لإلستثمار

يشــغل الســيد مــراد طهبــوب منصــب الرشيــك واملديــر العــام لرشكــة عســل للتكنولوجيــا،
الرائــدة يف مجــال البحــث والتطويــر لتكنولوجيــا املعلومــات يف فلســطني ،وكذلــك يــرشف
الســيد طهبــوب عــى وضــع االســراتيجيات واســتثمارات مجموعــة مســار العامليــة يف مجــال
تكنولوجيــا املعلومــات والتقنيــات العاليــة ،ومــن أهمهــا مركــز التكنولوجيــا ملدينــة روابــي
وتطويــر مفهــوم “املدينــة الذكيــة”.
ومــن إنجــازات الســيد طهبــوب كذلــك املشــاركة يف تأســيس منظمــة ترويــج التجــارة
الفلســطينية ،وهــي املنظمــة الفلســطينية األوىل التــي تلبــي احتياجــات املصدريــن
الفلســطينيني ،ويف العــام  1996عمــل الســيد طهبــوب مديــرا ً عامـا ً ملركــز ترويــج املنتجــات
الفلســطينية يف روتــردام -هولنــدا ،كمــا أرشف عــى اســراتيجيات التســويق لعــدة رشكات
فلســطينية مــن القطاعــات املختلفــة للدخــول إىل أســواق االتحــاد األوروبــي.
يمتلــك الســيد طهبــوب شــبكة عاقــات تجاريــة قويــة يف األســواق العربيــة واإلقليميــة
والدوليــة ،كمــا أنــه زميــل يف معهــد هنــري كــراون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وعضــو
يف منظمــة الرؤســاء الشــباب العامليــة ،وجمعيــة االقتصاديــني الفلســطينيني ،وخبــر معتمــد
لــدى كل مــن منظمــة التجــارة العامليــة ،ومركــز التجــارة الدوليــة (األونكتــاد).
يشــغل الســيد طهبــوب عضــو مجلــس إدارة يف العديــد مــن مؤسســات القطــاع الخــاص
واملؤسســات غــر الربحيــة ومنهــا مؤسســة روابــي ،وتيكــوال لتكنولوجيــا املعلومــات ،ورشكــة
هارمونــي للحلــول التكنولوجيــة ،والرشكــة الفلســطينية للتأجــر والتأجــر التمويــي املســاهمة
العامــة املحــدودة (بــال ليــس) ،ورشكــة ألتيميــت ،ورشكــة كــول يــو لاتصــاالت واإلنرنــت،
ورشكــة فلســطني للتمويــل العقــاري ،باإلضافــة إىل أنــه قــد شــغل ســابقا ً عضو مجلــس إدارة
اتحــاد رشكات أنظمــة املعلومــات الفلســطينية -بيتــا ،وجمعيــة الــرواد للشــباب الفلســطيني،
واملؤسســة املرصفيــة الفلســطينية.
انضــم الســيد طهبــوب لعضويــة مجلــس إدارة مجموعــة واصــل يف أيــار /مايــو ،2015
وانتخــب رئيســا ً ملجلــس إدارة املجموعــة يف كانــون أول /ديســمرب مــن نفــس العــام.
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السيد رياض نزال
نائب رئيس مجلس اإلدارة
ممثل السادة صندوق سراج لالستثمار

يشــغل الســيد ريــاض نــزال منصــب نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون املاليــة واإلداريــة
لرشكــة بيتــي لاســتثمار العقــاري ،حيــث يتـ ّ
ـوىل إدارة قســم املــوارد البرشيــة واإلدارة املاليــة،
وتوجيــه العمليــات اإلداريــة ،وذلــك مــن خــال إعــداد وتنفيــذ سياســات وإجــراءات فعالــة
واقــراح أيــة تعديــات عــى األنظمــة املعمــول بهــا؛ بمــا يكفــل اســتمرار زيــادة فاعليــة
التنظيــم وتطويــر نشــاطات الرشكــة بالتنســيق والتعــاون مــع الجهــات ذات العاقــة،
ومتابعــة اعتمادهــا ثــم جعلهــا موضــع التنفيــذ.
يــرشف الســيد نــزال عــى إعــداد التقاريــر املختلفــة املتعلقة بســر أعمــال ونشــاطات الرشكة،
كمــا ويقــدم الدعــم للدوائــر املختلفــة مــن أجــل تنظيــم العمــل وتطويــره ،وباإلضافــة إىل
ذلــك يقــوم بــاإلرشاف عــى وضــع امليزانيــات املختلفــة بالتنســيق مــع األطــراف ذات العاقــة،
وتنفيــذ التدابــر الازمــة والفعالــة لضبــط اإلنفــاق واملصاريــف.
كمــا ويتــوىل الســيد نــزال مســؤولية تنظيــم وتخزيــن البيانــات املعلوماتيــة عــى الخــوادم،
وإدارة األصــول واملســاعدة يف بنــاء العاقــات مــع املورديــن والبائعــني وتنفيــذ سياســات
وبروتوكــوالت فعالــة إلدارة العقــود.
يتــوىل الســيد نــزال منصــب عضــو مجلــس إدارة يف مجموعــة واصــل ،كمــا أنــه عضــو
مجلــس إدارة رشكــة تصديــر املحاصيــل التــي تعنــى بتحســني وتعزيــز القــدرة التصديريــة
للصناعــة الزراعيــة الفلســطينية ،مــن خــال خدمــة الجمعيــات التعاونيــة الزراعيــة ،كمــا
أنــه عضــو مجلــس إدارة وأمــني رس مؤسســة روابــي.
والســيد نــزال حاصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف املحاســبة ،وماجســتر إدارة األعمــال
 MBAمــن جامعــة برزيــت.
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أعضاء مجلس إدارة مجموعة واصل

السيد محمد أبو عوض
عضو مجلس اإلدارة
ممثل السادة شركة السنابل للتجارة واالستثمار

يحمــل الســيد محمــد أبــو عــوض شــهادة بكالوريــوس يف العلــوم املاليــة ،ولديــه خــربة
واســعة يف اإلدارة واملاليــة وتطويــر األنظمــة املاليــة واإلداريــة ،والعديــد مــن الشــهادات املهنية
يف العلــوم املرصفيــة اإلســامية وأنظمــة التدقيــق ،وتطويــر األعمــال ،CPA ،وبنــاء القــدرات
والتحليــل املــايل ،والتخطيــط اإلســراتيجي وإدارة املخاطــر ،وإعــادة هيكلــة الــرشكات وبنــاء
املوازنــات التقديريــة.
الســيد أبــو عــوض متخصــص يف تطويــر وتصميــم إجــراءات وسياســات العمــل التنفيذيــة
واملاليــة والرقابيــة وبنــاء األنظمــة املاليــة املتكاملــة واملــوارد البرشيــة والشــؤون اإلداريــة.
تقلــد الســيد أبــو عــوض مهــام رئيــس ونائــب رئيــس وعضــو مجلــس إدارة يف العديــد مــن
املؤسســات الكبــرة ،وشــغل الســيد أبــو عــوض املديــر التنفيــذي لبنــك التنميــة اإلســامي
يف جــدة باململكــة العربيــة الســعودية ممث ـاً لــكل مــن فلســطني والعــراق وســوريا ولبنــان
واألردن.
ومنــذ العــام  1994تقلــد الســيد أبــو عــوض العديــد مــن املناصــب يف املجلــس االقتصــادي
الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار (بكــدار) ويشــغل حالي ـا ً رئيــس املجلــس ،ويــرأس العديــد
مــن لجــان التدقيــق والتطويــر واملوازنــات واإلدارة ،كمــا أنــه عمــل مديــرا ً ماليــا ً للعديــد
مــن الــرشكات يف الخليــج خــال فــرة الســبعينيات والثمانينيــات حتــى العــام  ،1991منهــا
رشكــة بــرول أبــو ظبــي الوطنيــة ويف رشكات تدقيــق عامليــة بدرجــة مدقــق رئيــي.
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مجموعة واصــل

السيدة رمي الشيخ
عضو مجلس اإلدارة
ممثل السادة شركة مسار العاملية لإلستثمار

تشغل الســــيدة ريم الشيخ منصــــب الرئيــــس التنفيــذي يف مجموعــــة واصــل ،وتمتلك
خــربة واســعة يف إدارة األعمـــال وتطويـــر الشـــركات وعاقــات املســتثمرين ،حيــث تختص يف
رســم وتنفيــذ السياســات اإلداريــة التنفيذيــة واملــوارد البرشيــة والخطــط الفعالــة لتنفيــذ
األنظمــة واإلجــراءات املتبعــة ،كمــا وتقــوم بــاإلرشاف عــى تنفيــذ الخطــط التطويريــة
الخاصة بإعــــادة هيكلــة الشــــركات ونموهــا لتصبــح شــــركات متفوقــة.
تتــوىل الســيدة ريــم منصــب عضــو مجلــس إدارة يف مجموعــة واصــل ،كمــا أنهــا عضــو
مجلــس إدارة يف الغرفــة التجاريــة الفلســطينية األمريكيــة ومؤسســة إنجــاز فلســطني ورشكــة
واصــل للتأجــر الســياحي.
الســيدة الشــيخ حاصلــة عــى درجــة بكالوريــوس يف إدارة األعمــال ،وماجســتر عاقــات
دوليــة وتنميــة مــن جامعــة بيــت لحــم.
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أعضاء مجلس إدارة مجموعة واصل

السيد منر عبد الواحد
عضو مجلس اإلدارة
ممثل السادة شركة باديكو القابضة

يشــغل الســيد نمــر عبــد الواحــد حاليـا ً منصــب مديــر القطــاع العقــاري يف رشكــة باديكــو
القابضــة ،إذ يمتلــك خــربة عمليــة تزيــد عــن  20عامـا ً يف التطويــر واإلدارة املاليــة للــرشكات
بشــكل عــام والقطــاع العقــاري بشــكل خــاص ،وقبــل انضمامــه لرشكــة باديكــو توىل الســيد
عبــد الواحــد مناصــب عليــا يف اإلدارة املاليــة والتدقيــق ،فعمــل كرئيــس لــإدارة املاليــة يف
رشكــة بيتــي لاســتثمار العقــاري ،الرشكــة املطــورة ملدينــة روابــي يف فلســطني ملــا يزيــد
عــن  9ســنوات ،ممــا مكنــه مــن امتــاك قــدرة عاليــة يف اإلرشاف عــى العمليــات املاليــة
والتجاريــة اليوميــة وتحليــل ومراقبــة األداء وتقييــم األهــداف املاليــة قصــرة وطويلــة األجــل.
كمــا عمــل كمســؤول تدقيــق يف رشكــة إرنســت ويونــغ العامليــة ،حيــث تــوىل مهــام تدقيــق
عــدة مشــاريع للوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة ،واملفوضيــة األوروبيــة ،والعديــد مــن
البنــوك واملؤسســات املاليــة ،ورشكات االســتثمار ،واملنظمــات غــر الحكوميــة عــى مــدى 7
ســنوات.
تــوىل الســيد عبــد الواحــد عضويــة عــدد مــن مجالــس إدارة الــرشكات الفلســطينية ،كرشكــة
فلســطني لاســتثمار العقــاري ،ورشكــة بوابــة أريحــا ،ومدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة،
ورشكــة فلســطني إلنشــاء وإدارة املناطــق الصناعيــة ،والرشكــة الفلســطينية للتأجــر والتأجر
التمويــي املســاهمة العامــة املحــدودة (بــال ليــس) ،باإلضافــة إىل عضويتــه يف بعــض مــن
مؤسســات املجتمــع املدنــي ،مثــل الغرفــة التجاريــة الفلســطينية األمريكيــة ومؤسســة روابــي.
يحمــل الســيد عبــد الواحــد شــهادة املاجســتر يف إدارة األعمــال ،وشــهادة مدقــق حســابات
قانونــي  CPAمــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،وهــو عضــو يف الجمعيــة األمريكيــة
للمحاســبني القانونيــني ،كمــا شــارك خــال مســرته املهنيــة يف العديــد مــن املؤتمــرات
املحليــة والدوليــة والربامــج التدريبيــة املتقدمــة.
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مجموعة واصــل

السيد مصطفى طالل سالمة
عضو مجلس اإلدارة
ممثل السادة شركة ترست العاملية للتأمني

يشغل السيد مصطفى سامة منصب مدير االستثمار يف رشكة ترست العاملية للتأمني منذ العام
 2010وحتى اليوم ،وهو عضو مجلس إدارة يف رشكة ترست للسياحة والسفر منذ العام ،2012
كما يشغل منصب عضو مجلس ادارة رشكة واصل ممثاً عن رشكة ترست العاملية للتأمني منذ
عام .2017
ويمتلك السيد سامة خربة عملية تتجاوز  16عاما ً يف مجال الوساطة املالية واالستثمار ،وهو
حاصل عى شهادة البكالوريوس يف مجال العلوم املالية واملرصفية من جامعة جرش األهلية،
وحاصل عى العديد من الدورات املتخصصة واملتقدمة يف مجال االستثمار وإدارة املحافظ
االستثمارية ،كما أنه حاصل عى شهادات متقدمة ومعتمدة يف مكافحة غسل االموال وتمويل
االرهاب.
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مجموعة واصــل

تنظــر مجموعــة واصــل إىل الحوكمــة باعتبارهــا جــزءا ً أساســيا ً يف تســير
كافـة شـؤون عمـلها بوصفها مبـدأ أساســي يضبـط إيقـاع العمـل اإلداري
والســـلوكي داخـــل املجموعة ،وينظـــم عاقتهـــا مـــع محيطهــا الخارجي.
كمــا وتعتــرب مجموعــة واصــل الحوكمــة مبــدأ ً مهمـا ً لضمــان ســر العمــل
باالتجــاه الصحيــح ورفــع الكفــاءة يف العمــل واالســتغال األمثــل للمــوارد
وتحقيــق الربــح وتوزيــع املهــام بــني أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن جهــة،
وبــني مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة مــن جهــة اخــرى.
تحــرص املجموعــة بشــكل دوري ومســتمر عــى إصــدار تقاريرهــا املاليــة
واإلفصاحــات الربعيــة والســنوية ،كمــا وتلتــزم بإصــدار التقاريــر الســنوية
التــي تتوافــق مــع متطلبــات هيئــة ســوق رأس املــال الفلســطينية وبورصــة
فلســطني.
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دور مجلس اإلدارة وجلانه وآلية عمله
دور مجلس اإلدارة وجلانه وآلية عمله
يتألــف مجلــس إدارة الرشكــة الفلســطينية للتوزيــع والخدمــات اللوجســتية املســاهمة العامــة املحــدودة “واصــل” مــن تســعة أعضاء،
كمــا ويشــرط أن يمتلــك العضــو مــا ال يقــل عــن  20,000ســهم طيلة فــرة العضويــة ،وتتمثــــل مهــام مجلــس اإلدارة يف متابعــــة
سـيـر أعمــال الشــركة واسراتيجيتها وخططهــا املســتقبلية ،إضافـة إىل إقـرار املوازنـات واألنظمـة والسياسـات املاليـة واعتمـاد
البيانـــات املاليـــة ،ويهــدف دور مجلــس اإلدارة إىل حمايــة حقــوق املســاهمني وتعظيــم القيمــة املمنوحــة لهــم مــن جهــة ،والتأكد من
التــزام الرشكــة بكافــة القواعــد واألنظمــة املتبعــة واملطبقــة يف دولــة فلســطني مــن جهــة أخــرى.
عقـــد املجلـــس خال العـــام  2021مـــا مجموعـــه أربعة اجتماعات رســـمية ،والعديـد مـــن االجتماعـات وورش العمـــل الخاصـة
ملناقشـــة أمـــور الشـــركة ،كمــا وعقــدت مجموعــة واصــل يف  2021/04/29اجتمــاع هيئــة عامــة عــادي.
وتقــــوم الرشكة باإلفصاح لبورصــــة فلســــطني وهيئــــة ســــوق رأس املال الفلســــطينية عــــن موعــــد وجــــدول أعمــــال
االجتماعات ضمــــن فتــــرة االفصــــاح القانونيــة.

جلان مجلس اإلدارة
تنفــــذ مهــــام مجلس اإلدارة مــــن خال لجان املجلس املختلفة ،فقد قــــام مجلــــس اإلدارة بتشــــكيل عــــدد مــــن اللجــــان
الداخليــــة منهــــا لجان دائمــــة ،ولجان بصفـة مؤقتـة كلفـــت بمهـام وصاحيـات محـددة ومرتبطـــة بجـدول زمنـي.

جلنة احلوكمة
برئاســة الســيد محمــد أبــو عــوض ،وعضويــة كل مــن الســيد ريــاض نــزال والســيدة ريــم الشــيخ ،حيــث يشــتمل نطــاق عمــل
اللجنــة عــى التأكــد مــن التــزام الرشكــة باألطــر القانونيــة والترشيعيــة الســائدة ،ومدونــة الحوكمــة الفلســطينية ،والتعليمــات
الصــادرة مــن الجهــات الرقابيــة املختصــة ووضــع النظــام الداخــي ملجلــس اإلدارة والتأكــد مــن االلتــزام بمعطياتــه ،إضافــة
إىل االطــاع عــى إعــداد التقريــر الســنوي للرشكــة والتأكــد مــن تحقيقــه ملتطلبــات الحوكمــة والشــفافية ،كمــا تقــدم تقاريرهــا
وتوصياتهــا ملجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات املناســبة وذلــك بشــكل دوري.

جلنة التدقيق
برئاســة الســيد نمــر عبــد الواحــد وعضويــة كل مــن الســيد ريــاض نــزال والســيدة ريــم الشــيخ ،وتجتمــع لجنــة التدقيــق
أربــع مــرات يف الســنة أو عنــد الحاجــة ملراجعــة البيانــات املاليــة واملصادقــة عليهــا قبــل اإلعــان عنهــا ،إضافــة إىل مراجعــة
السياســات املاليــة املتبعــة يف الرشكــة للتأكــد مــن التزامهــا باملعايــر املحاســبية الدوليــة.

جلنة التخطيط والتطوير واملوازنة واملكافآت
برئاســة الســيد نمــر عبــد الواحــد ،وعضويــة كل مــن الســيد ريــاض نــزال والســيد مصطفــى ســامة ،وتعمــل اللجنــة بالتعــاون
مــع اإلدارة التنفيذيــة عــى إعــداد خطــة العمــل واملوازنــة املتوقعــة وفقــا للرؤيــة االســراتيجية ملجلــس اإلدارة والقائمــة عــى
تطويــر ونمــو رشكات املجموعــة كافــة.
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عالقات املستثمرين وآلية التواصل مع املساهمني
تحـــرص مجموعــة واصــل علـــى التواصــــل الفاعــل والدائم مــــع كافــــة مســــاهميها إلبقائهم علــــى اطاع
دائــــم بكافــــة التفاصيــــل التـــــي تهمهـــــم ،كما وتقوم بتوظيـف مختلــــف وســائل االتصـــال بما يكفل
إيصــال املعلومــات ملســاهميها بــأرسع وقــت وأفضــل الطــرق كاالتصــال الهاتفــي ،الربيــد اإللكرونــي ،املوقــع
اإللكرونــي الخــاص برشكــة واصــل لوجيســتيك  ،WWW.WASSEL.PSحيــث يتــم نــرش املعلومــات بشــكل دوري
حــول نشــاطات وإنجــازات الرشكــة ،وكافــة األخبــار املتعلقــة بهــا والصفحــة اإللكرونيــة الخاصــة ببورصــة
فلســطني  ،WWW.PEX.PSوالتــي يعــرض فيهــا اإلفصــاح الــدوري عــن نشــاط الســهم أو أي أخبــار قــد تؤثــر
عــى ســعر الســهم ،باإلضافة إىل التقرير الســنوي و ووســــائل اإلعــام املختلفة وشــــبكات التواصــــل االجتماعي.
تعقــــد مجموعة واصل اجتمــــاع الهيئــــة العامــــة الســــنوي ملناقشة وضـــع الشـــركة ونتائــــج أعمالهــا
وخططهــــا املســـتقبلية ،حيث يشــــكل هــــذا االجتماع منبــــرا ً هاما ً يتــــم فيه بحــــث ومناقشــــة البنــــود
الــــواردة علــــى جــــدول األعمال ومنهــــا :املصادقة علــــى البيانـــات املالية للســــنة املالية املنتهية ،وإبـــراء
ذمـــة مجلـس اإلدارة ،وانتخـاب مدقــق الحســــابات ،كما تلتزم الشــركة بدعــوة مســــاهميها لحضور اجتماع
الهيئة العامة ،وذلــــك عبــــر إرســــال الدعــــوات والتقريــــر الســنوي بواســـطة الربيد اإللكتـــروني ،وعبــر
اإلعـــان يف الصحــــف املحلية.

املستشارون
مكتب كمال ومشاركوه لاستشارات القانونية – رام الله
مكتب املحامي منعم ثابت – القدس

مدققو احلسابات
إرنست ويونغ – رام الله
مكتب سعدي ،أورفي ،ضاهر  -القدس

املساهمني
تضم قاعدة مساهمي مجموعة واصل  13211مساهما ً وذلك حتى تاريخ .2021/12/31

20

مجموعة واصــل

معلومات التداول

رأس مال الشركة
املكتتب واملدفوع

$13,000,000

رمز التداول

عملة التداول

WASSEL

دوالر أمريكي

القيمة
االسمية للسهم

القطـــاع

دوالر أمريكي

اخلدمات

اإلفصاحات املالية
تفصـــح مجموعة واصل عـــن بياناتهـــا املاليـــة مـن خـــال تقاريرهـــا الربعيـة ،وتقريرهـــا السـنوي واجتماعـــات هيئتهـا
العامـــة ،ويتـــم تقـديم البيانـات إلـى هيئـة ســـوق رأس املال وبورصـة فلسـطني عمــاً باألنظمة املعمـول بهـا يف فلسـطني.
كمــا ويتــم نــرش البيانــات املاليــة والتقاريــر الســنوية عــى املوقــع اإللكرونــي للرشكــة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
وفقا لسياسة الرشكة الداخلية فإن أعضاء مجلس اإلدارة ال يتقاضون أية اتعاب أو مكافآت.

مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية
بلــغ مجمــوع الرواتــب والبــدالت واملكافــآت التــي حصــل عليهــا موظفــو اإلدارة التنفيذيــة خــال العــام  2021مــا قيمتــه
 245,908دوالرا ً أمريكيــاً.

التقرير السنوي 2021
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اإلدارة التنفيذية

السيدة رمي الشيخ
الرئيس التنفيذي جملموعة واصل
املدير العام لشركة واصل لوجستيك

السيد رائد حمامرة
قائم بأعمال املدير العام للشركة الفلسطينية للحلول األمنية املتكاملة «بال سيف»
استقال السيد مجدي العطاري بتاريخ 2021/8/22

السيد أحمد حسن
قائم بأعمال املدير لعام لشركة بال تك انفستمنت
استقال السيد طارق غوشة بتاريخ 2021/10/10
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كلمة
الرئيس التنفيذي
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كلمة
الرئيس التنفيذي

رمي الشيخ
الرئيس التنفيذي
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السيدات والسادة املساهمني الكرام،
حتية طيبة وبعد،

يســعدني أن أضــع بــني أيديكــم التقريــر الســنوي ملجموعــة واصــل لعــام  ،2021فعــى الرغم مــن التحديــات التي
فرضتهــا جائحــة كورونــا ومــا تاهــا مــن تبعــات ،فقــد تمكنــت مجموعــة واصــل مــن الصمــود والحفــاظ عــى
متانتهــا نتيجــة لشــمولية املتابعــة التــي تعتمدهــا واســراتيجيتها القائمــة عــى تحويــل التحديــات والصعوبــات
إىل نجاحــات ،وهــو مــا أثبتتــه النتائــج املاليــة للمجموعــة لعــام  ،2021فقــد واصلــت مجموعــة واصــل علــــى
تثبيــــت مكانتهــــا وحضورهــا أكثــر فأكثــر فــــي الســوق الفلســــطينية ،واستمرت فـي تعزيـز حصتهـا
الســـوقية ،وإبـــراز دورهـــا الريادي يف مختلف القطاعات االقتصاديـــة فـي فلسـطني.
تــدرك واصــل عظــم املســؤوليات الواقعــة عــى عاتقهــا ،ولذلــك تتمثــل أولويتنــا للفــرة القادمــة يف اســتمرار
العمــل بخطــى ثابتــة نحــو تنفيذ خطتنــا االســـــراتيجية وتحقيـــــق األهــداف الـــــواردة فيها ،كما وسنســعى
لتطويــر وتعزيــز خطـــــط عملنــا يف كافــة رشكات املجموعــة مســتعينني بكفاءاتنــا وإبداعاتنــا الشــابة لنرجــم
هــــذه الخطــــة إلــــى رزم خدمــات جديــدة توائــم احتياجــات الســوق املحــي وبمــا يشــمل مواكبــة التطــور
العاملــي ممــا ســينعكس إيجاب ـا ً عــى وضــع املجموعــة وحقــوق مســاهميها.
مساهمينا الكرام،
نؤكــد لكــم عــى التزامنــا باملــي قدمـا ً يف مســرة العطــاء والبنــاء للوصــول إىل النتائــج اإليجابيــة التــي نرجوهــا
ونتطلــع إليهــا ،وكلنــا أمــل أن يكــون العــام  2022عــام نجاحــات وتقــدم يف مجموعتنــا بمــا يعــود بالفائــدة
عليكــم مســاهمينا وبمــا يؤكــد امتناننــا العميــق لثقتكــم.
ويف الختــام ،اســـــمحوا يل أن أتقــدم بالشــكر والتقدير لرئيـــــس وأعضاء مجلـــــس إدارة املجموعــة عى دعمهم
املتواصــل وكذلــك أشــكر جميــع املســـــاهمني وكافـــــة شـــــركائنا فـــــي النجـــــاح ،كمــا وأقــدم شــكري
وتقديــري لكافــة موظفــي املجموعة لجهودهـــــم املخلصـــــة والدؤوبـــــة فـــــي مــــا حققتــــه الشــــركة
مـــن نتائــج وإنجــازات.
ولكم أطيب األمنيات
رمي الشيخ
الرئيس التنفيذي
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الشركة الفلسطينية للتوزيع
واخلدمات اللوجستية «واصل»

تأسســت الرشكــة الفلســطينية للتوزيــع والخدمــات اللوجســتية
واصــل ،إحــدى رشكات مجموعــة “واصــل” عــام  ،2005كرشكــة
مســاهمة عامــة تطــرح أســهمها يف بورصــة فلســطني ،وتعتــرب
الرشكــة الفلســطينية األوىل لحلــول النقــل املتكاملــة التــي تقــدم
مجموعــة متكاملــة مــن الحلــول اللوجســتية والتــي تتضمــن خدمــات
النقــل والشــحن املحــي والــدويل ،وخدمــات الربيــد العــادي والرسيــع
باإلضافــة إىل خدمــات التخليــص والتخزيــن.
تتمثــل رؤيــة واصــل يف أن تكــون الرشكــة الرائــدة يف فلســطني
التاريخيــة كرشيــك موثــوق لتوفــر أفضــل الخدمــات اللوجســتية
مــن خــال توحيــد وتســخر املــوارد ،والقــدرات والتقنيــات ،لتصميــم
وإدارة وتشــغيل خدمــات لوجســتية وحلــول متكاملــة لسلســلة
التوريــد وقنــوات توزيــع فعّ الــة مصممــة خصيصـا ً وفقـا ً الحتياجــات
عمائنــا.
تهــدف واصــل لتوفــر خدمــات لوجســتية ضمــن أعــى مســتويات
الجــودة لعمائهــا ،وتحقيــق توقعــات رشكائهــا ،مــن خــال توظيــف
كــوادر برشيــة فاعلــة وخبــرة ،وتوفــر أحــدث املرافــق ،وتســخر
أحــدث مخرجــات التكنولوجيــا ،لتحقيــق قيمــة مضافــة للمشــاريع
تعــود بالفائــدة عــى املســاهمني.

تمتلــك واصــل أســطول نقــل ممتــد وطاقــم مؤهــل ذو خــربة عاليــة
والــذي يوفــر خدمــات بتغطيــة جغرافيــة شــاملة قــادرة عــى تزويــد
خدمــات الربيــد املحــي العــادي والرسيــع لكافــة املناطــق الفلســطينية
والقــدس الرشقيــة وفلســطني املحتلــة وقطــاع غــزة باإلضافــة إىل
اململكــة األردنيــة الهاشــمية وكافــة محافظاتهــا.
كمــا تمتلــك واصــل وكاالت بريــد دويل يقودهــا فريــق مــدرب
ومختــص يف الربيــد الــدويل الرسيــع والعــادي والــذي يضمــن تقديــم
الحلــول التــي تناســب كافــة الرشائــح وكافــة أنــواع الربيــد ،حيــث
اختــارت وكالــة فيديكــس العامليــة رشكــة واصــل وكيــل حــرصي
ألعمالهــا يف الســوق الفلســطيني منــذ نهايــة العــام .2017
كمــا ويعتــرب إطــاق خدمــة تجديــد جــوزات الســفر األردنيــة
للمقدســيني بالتعــاون مــع املحاكــم الرشعيــة والربيــد األردنــي أحــد
أهــم االنجــازات التــي تضــاف لقائمــة خدمــات واصــل والتــي بــارشت
تقديمهــا يف الربــع الثالــث مــن عــام .2019

خدمات واصل للشحن احمللي
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خدمة طرود أون الين
مع التحصيل
Cash on delivery

خدمة البريد العادي

خدمة التوصيل
في نفس اليوم
“المستعجل”

خدمة الشحن الثقيل

خدمة تسليم الوثائق
مع إرجاع التوقيع

خدمة البريد اليومي
لقطاع غزة
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خدمات واصل للشحن اخلارجي

 FedExخدمة تصدير
واستيراد البريد من
كافة أنحاء العالم

خدمة إكسبرس
( )2-3أيام

خدمة السعر
االقتصادي (الموفر)

خدمة التوصيل 24
ساعة أمريكا وأوروبا
الغربية

خدمة األوقات الحرجة
 -التوصيل المبرد

خدمة التسليم
نهاية األسبوع
weekend delivery

خدمة واصل للتوصيل
خالل  2-5يوم عمل
DHL

خدمة البريد
اليومي لألردن
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خدمة التخزين
خدمة الشحن التجاري (بري ،بحري ،وجوي)

خدمة التخليص

بـريـد

شخصي

شحن تجاري

خدمات خاصة

خدمات السفارات

خدمات الالممانعة
للسفارة األردنية

الخدمات اللوجستية
للفيزا األمريكية

مرســال

توصيل فواتير
الشركات

خدمات البنوك
خدمة العينات الطبية
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توزيعات الدعوات

خدمات تجديد الجواز
األردني للمقدسيين
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الشركة الفلسطينية
للحلول واخلدمات االمنية
اخلاصة  -بال سيف
تعــد رشكــة بــال ســيف أول مــزود مرخــص يقــدم خدمــات الحمايــة املتكاملــة يف فلســطني ،تأسســت العــام ،2006
وهــي تعمــل منــذ ذلــك الحــني محققــة تقدمـا ً كبــرا ً ونمــوا ً ملحوظـا ً ســاعدها لتصبــح أكــرب مــزود لخدمــات الحمايــة يف
فلســطني بــكادر مهنــي يتجــاوز  500موظــف ،وهــي إحــدى الــرشكات التابعــة ملجموعــة واصــل.
ويغطــي زبائــن بــال ســيف نطاق ـا ّ واســعا ً مــن ظــروف األمــن املختلفــة ،التــي توفــر فرصــة العمــل بكافــة املجــاالت
األمنيــة ،فمــن القطاعــني العــام والخــاص مــرورا ً بالقطــاع الدبلومــايس إىل املناطــق التجاريــة والصناعيــة الضخمــة ،كمــا
تحافــظ بــال ســيف مــن خــال غرفــة التحكــم واملراقبــة املتقدمــة تكنولوجيـاً ،والتــي تعمــل عــى مــدار الســاعة ملتابعــة
أنظمــة اإلنــذارات وأنظمــة املراقبــة اإللكرونيــة الخاصــة والربمجيــات املعــدة للعمــل األمنــي ،بحيــث تم ّكــن مــن التواصــل
مــع اآلخريــن مــن خــال شــبكات اتصــال تعتمــد عــى أجهــزة الراديــو والهواتــف أو الرســائل النصيــة الفوريــة مُشــكلة
بذلــك القلــب النابــض للرشكــة.
ويعــد الطاقــم املــرشف عــى عمــل هــذه الغرفــة مــن املختصــني املدربــني عــى املتابعــة واملراقبــة عــرب اســتخدام التقنيــات
الحديثــة املتوفــرة ونظــام املراقبــة التلفــازي وطــرق متابعــة األصــول ومراقبتهــا ،باإلضافــة ملــا ذكــر فــإن الطاقــم أيضــا
مــدرب عــى كيفيــة االســتجابة الرسيعــة ألنظمــة اإلنــذار وإرســال أوامــر لفــرق الدوريــات بهــدف الســيطرة عــى األحداث.
وجنبـا ً إىل جنــب ،فــإن بــال ســيف تحتفــظ أيضــا بطواقــم اســتجابة عــى أهبــة االســتعداد تكــون عــى شــكل دوريــات
توفــر اســتجابة رسيعــة للحــوادث واإلنــذارات.

خدمات بال سيف
خدمة احلراسات الثابتة واملتحركة
توفــر بــال ســيف خدمــة الحراســة مــن خــال فريــق مهنــي عــايل التدريــب ،حيــث يتــم تثقيــف موظــف األمــن
قبــل بــدء عملــه حــول خصوصيــة كل موقــع وتحديــد املهــام املناطــة بــه ،كمــا يرتــدي موظفــو األمــن زيا ً رســميا ً
يتوافــق مــع متطلبــات املوقــع ويتــم تزويــده بنظــام اتصــال ،ويتابــع موظفــو األمــن عــى مــدار الســاعة مــن
خــال موظفــي غرفــة التحكــم واملراقبــة ،بحيــث يقدمــون الدعــم امليدانــي لهــم إذا تطلــب األمــر.

خدمة املرافقات
توفــر بــال ســيف خدمــة مرافقــة وحمايــة الشــخصيات املهمــة ،ســواء كانــوا قيــادات سياســية زائــرة ،أو
شــخصيات مشــهورة ،أم كانــوا ممثلــني ملؤسســات بــث أو منظمــات غــر حكوميــة ،فــإن بــال ســيف تعمــل عــى
توفــر خدمــات رسيــة لضمــان حركــة تنقــل آمنــة لهــم داخــل وحــول فلســطني.
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خدمة توفير األمن واحلماية للصرفات اآللية ()ATM
توفــر بــال ســيف الخدمــة الرسيعــة واالســتجابة يف حــال وجــود إنــذار أو خلــل قــد يحصــل يف املوقــع مــن
خــال إرســال دوريــة أمنيــة لتفقــد املوقــع وتأمينــه لحــني وصــول األجهــزة األمنيــة.
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خدمة نقل األموال واملقتنيات الثمينة
توفر بال سيف خدمة نقل األموال واملقتنيات الثمينة لعدد من الرشكات.

خدمة التخطيط واإلدارة األمنية
توفــر بــال ســيف الدعــم لزبائنهــا وذلــك بتحضرهــم للمخاطــر املســتقبلية ،إذ تخطــط وتنفــذ برامجـا ً وخططـا ً
تــراوح مــن اإلخــاء يف حالــة حــدوث حريــق إىل إجــراءات إخــاء الطواقــم الدوليــة مــن مناطــق النزاعــات ،كمــا
تقــوم الرشكــة بمســاعدة القطــاع الخــاص بتطويــر أنظمــة إداريــة أمنيــة تتعلــق باســتمرارية العمــل ورسعــة
العــودة للعمــل بعــد حــدوث الحــدث.

خدمة املسح األمني واخلطط األمنية
توفــر بــال ســيف خدمــة املســح األمنــي والخطــط األمنيــة مــن خــال طواقــم متدربــة ومؤهلــة إلجــراء املســوح
األمنيــة وتقديــر املخاطــر ،وتعتــرب هــذه الخدمــات أساســية عنــد تبليــغ كل زبــون بالخطــط واإلجــراءات األمنيــة
الخاصــة بــه.

قطاعات عمل الشركة
توفــر بــال ســيف خدمــات الحمايــة األمنيــة والحلــول املتكاملــة لكافــة قطاعــات ومناحــي الحيــاة متمثلــة يف القطــاع
املــايل ،الســياحي ،الطبــي ،الدبلومــايس ،الصناعــي ،التجــاري ،الرفيهــي والعلمــي.
خــال عــام  2021حققــت الرشكــة اســتقرارا ً يف االيــرادات وانخفاضـا ً باألربــاح ،حيــث كان تأثــر الجائحــة تأثــرا ً ســلبيا ً
عــى الرشكــة مــن خــال انخفــاض عــدد ســاعات العمــل لــدى معظــم القطاعــات وتوقــف املرافقــات األمنيــة للــزوار
واإلدارة األمنيــة للمهرجانــات وغرهــا مــن النشــاطات.
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شـــركة بالتـــك انفستمنت

انطلــق نشــاط رشكــة بالتــك احــدى رشكات مجموعــة واصــل العــام  2007لتقــدم كرشكــة متخصصــة بمجــال األجهــزة
املكتبيــة ،وكان تركيــز الرشكــة خــال واألعــوام املاضيــة عــى ماكينــات الطباعــة فقــط ،ويف األعــوام الثاثــة املاضيــة تــم
إدخــال خدمــات جديــدة وأنظمــة حديثــة ،حيــث تقــدم الرشكــة اليــوم الخدمــات التاليــة:

خدمة توريد،
تأجير ،وصيانة
األجهزة املكتبية

خدمات إدارة
األسطول

خدمات األرشفة
اإللكترونية

كان العــام  2021عام ـا ً صعب ـا ً عــى الجميــع ،حيــث تأثــرت الرشكــة ســلبيا ً
باإلغاقــات الكاملــة والجزئيــة مــن ناحيــة كميــة املطبوعــات الشــهرية ،كمــا
قــام العديــد مــن الزبائــن بتأخــر مرشوعــات التطويــر املتوقعــة واالكتفــاء
بالحــد األدنــى مــن األنظمــة الجديــدة ،ورغــم هــذه الظــروف قامــت الرشكــة
بالعمــل عــى تقليــل التكاليــف مــن خــال دمــج عمــل بعــض دوائر الــرشكات
الشــقيقة مثــل الدائــرة املاليــة والدائــرة الفنيــة.
تــم إنشــاء دائــرة تجاريــة خــال نهايــة العــام تمهيــدا ً النطاقــة جديــدة يف
العــام  .2022حيــث تــم بنــاء خطــة مبيعــات طموحــة بحيــث يتــم الركيــز
عــى تطويــر الخدمــات الحاليــة وتطويــر خدمــات جديــدة بشــكل أســايس مــن
خــال إدخــال منتجــات رشكــة فورتــي نــت ،وأيضــا تــم اســتحداث خدمــة
بيــع املعــدات املرصفيــة مــن رشكــة ماســر ورك.
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خدمات توريد وتركيب
وصيانة منتجات
وحلول شركة ألكاتل
لوسنت العاملية
وشركة فورتي نت
الرائدة في مجال
الشبكات
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شركة بال كلني

لقــد تمكنّــا خــال الســنوات املاضيــة مــن إحــراز تقــدم ملمــوس عــى جــودة الخدمــة املقدمــة ،وقــد بدأنــا بتوســيع ســلة
خدماتنــا لتعكــس الخــربات واملعرفــة الفنيــة للخدمــات املتوفــرة مثــل خدمــات التنظيــف الدوريــة للــرشكات واملؤسســات،
وخدمــات التنظيــف املتخصصــة ،وخدمــات تنظيــف املرافــق املشــركة ،هــذا باإلضافــة إىل خدمــات انتــداب املراســلني،
وتقــدم رشكــة بــال كلــني خدماتهــا لكافــة القطاعــات االقتصاديــة بكافــة أحجامهــا ،وتســعى دائمـا ً إىل خلــق بيئــة صحية
ونظيفــة يف مــكان العمــل وأينمــا وجــدت.

طاقم العمل
تفتخــر رشكــة بــال كلــني بطاقمهــا اإلداري واملهنــي املتخصــص يف توفــر خدمــات متميــزة وذات جــودة عاليــة بالتــوازي
مــع أحــدث التقنيــات العامليــة يف هــذا املجــال ،ويتميــز موظفونــا اإلداريــون وعمالنــا املهنيــون بقدرتهــم عــى تنفيــذ
األعمــال املطلوبــة بأعــى مســتويات اإلتقــان .وألننــا نقــدر زبائننــا ،فإننــا نحــرص دومـا ً عــى الحفــاظ عــى ثقتهــم بنــا،
مــن حيــث اهتمامنــا بــأدق التفاصيــل وترســيخ قيــم الصــدق والنزاهــة واألمانــة واملحافظــة عــى الرسيــة يف طاقمنــا.

الوضع التنافسي
لدينــا خــربة عامليــة متخصصــة يف مجــال تقديــم وتطويــر خدمــات التنظيــف منــذ مــا يزيــد عــى العــرشة أعــوام كما أن
املــواد املســتخدمة يف عمليــة التنظيــف صديقــة للبيئــة ،ومصنعــة بركيبــة خاصــة ،بحيــث تتكــون مــن مــواد كيميائيــة
أقــل وذات جــودة أكــرب ،ومــن أبــرز ميزاتنــا هــو طاقــم العمــل املــدرب واملؤهــل عــى يــد خــرباء يف خدمــات التنظيــف.

قطاعات عمل الشركة
نحــن محظوظــون كوننــا قــد مُنحنــا الفرصــة لنقــدم خدماتنــا ملجموعــة مــن الــرشكات الرائــدة يف فلســطني ،كمــا
نســعى دومـا ً لتوســيع قاعــدة الخدمــات املقدمــة لتصــل إىل كل املــدن الفلســطينية ،ومــن أهــم قطاعــات عمــل الرشكــة
البنــوك ،املجمعــات التجاريــة ،املصانــع ،الســفارات ،مقــرات املؤسســات ،الجامعــات ،البنــوك.

اآلفاق املستقبلية
تســعى رشكــة بــال كلــني إىل اســتحداث العديــد مــن الخدمــات التــي تميزهــا ،باإلضافــة إىل توســعة دائــرة زبائنهــا
لتشــمل أكــرب عــدد ممكــن مــن الــرشكات الصغــرة واملتوســطة وكذلــك األفــراد ،حيــث نعمــل عــى ايجــاد خدمــات
جديــدة بحيــث توســعة قاعــدة الزبائــن والخدمــات بشــكل أفقــي وعمــودي.
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