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عـن
مجموعة واصل 

منظومـــة متكاملة مختصـــة بتوفير باقة مـــن الخدمـــات المتنوعة التي تواكـــب التطورات 
العصرية وتلبـــي احتياجات الســـوق المحلية.

وتنـــدرج المجموعة في بورصة فلســـطين لألوراق المالية كشـــركة مســـاهمة عامة، ينبع 
ثقلهـــا مـــن قاعدة مســـتثمرين ضخمـــة تقارب أربعة عشـــر ألف مســـتثمر. تمتـــد خدمات 
مجموعـــة واصل لتصـــل كافة مدن الضفـــة الغربية وقطاع غزة، لتشـــمل المقر الرئيســـي 
فـــي رام هللا، ناهيـــك عـــن المكاتـــب اإلقليميـــة في مـــدن القـــدس ونابلس والخليـــل، كما 
عـــززت مجموعة واصل مكانتها علـــى الصعيد اإلقليمي بتواجدها فـــي األردن لتكون حلقة 

الوصل لفلســـطين بالعالـــم الخارجي.
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رؤيتنا

أهدافنا

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 التبنـّـي املطــروح نظــرة اســراتيجية ثاقبــة تبعــث باألمــل، والتــي تقــوم عــى اســتقطاب اســتثمارات جديــدة 
بدعــم متواصــل مــن مســاهمني جــدد، يقومــون بتغذيــة االقتصــاد الوطنــي الفلســطيني.

تتمثــل أهــداف مجموعــة واصــل يف طــرح ُمــزود خدماتــي موحــد، يقــدم حلــواًل شــاملة، وخيــارات متعــددة لقطــاع 
األعمــال مؤسســات وأفــراد؛ مــن خــال مجموعــة رشكاتهــا املتضمنــة عــى خدمــات عديــدة منهــا الشــحن، والربيــد 
الرسيــع، والتوصيــل، وأمــن الــركات واملنــازل والحراســة، وبيــع وتأجــر وصيانــة األجهــزة املكتبيــة والتكنولوجيــة 

الرقميــة الحديثــة، والتنظيــف والحفــاظ عــى البيئــة.
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كلمة رئيس 
مجلس إدارة مجموعة واصل

المساهمات والمساهمون الكرام، 

المساهمات والمساهمون الكرام، 
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

مراد طهبوب
رئيس مجلس اإلدارة

يســـعدني باســـمي ونيابـة عـن زمائـــي أعضـاء مجلـس  
اإلدارة، واإلدارة  التنفيذيـــة ملجموعة واصل أن أرحـــب بكـم 
فـــي موعدنــا املتجــــدد من كل عــام، متمنيــــاً موفــــور 
الصحــــة والعافيــــة لكــــم ولعائاتكــــم فــــي ظــل 
األزمــة الصحيــــة العامليــة املتمثلــة بانتشــار فيـروس 

.19 كوفيـد- 

لقــد كان العــام املنــرم عامــاً لــم نشــهد لــه مثياً بســبب 
ــى  ــرة ع ــات مؤث ــن تبع ــا م ــة كورون ــه جائح ــت ب ــا أت م
الكيانــات االقتصاديــة واألعمــال واألفــراد يف العالــم أجمــع، 
ــتويني  ــى املس ــبوقة ع ــر مس ــات غ ــق تحدي ــا خل ــذا م ه
اإلداري والتشــغييل، مــا حثنــا عــى تبنــي طــرق مســتحدثة 
ــل  ــة لتذلي ــط فاعل ــع خط ــة ووض ــال املجموع إلدارة أعم
ــم  ــف والتأقل ــبة للتكي ــول املناس ــاد الحل ــاب  وإيج الصع
الرسيــع مــع الوضــع املســتجد وصــوالً إىل تحقيــق هدفنــا 
ــة  ــودة عالي ــا بج ــر خدماتن ــتمرار بتوف ــايس يف االس األس
دون أي انقطــاع أو تغيــر، مــا أثبــت قدرتنــا عــى تحمــل 

ــروف. ــب الظ ــؤولياتنا يف أصع مس

فمنــذ البدايــة تعاملنــا مــع حجــم ورسعــة انتشــار جائحــة 
ــامة  ــة والس ــا األول الصح ــح همن ــة وأصب ــا بجدي كورون
العامــة عــى كافــة املســتويات اإلداريــة والتشــغيلية لحمايــة 
رأس مــال الركــة األهــم واملتمثــل بالعنــر البــري مــن 
ــي  ــدد موظف ــغ ع ــث بل ــني، حي ــني وموظف ــني وفني إداري
ــم ندخــر أي  ــا ل ــام 2020، كم ــاً للع املجموعــة 637 موظف
جهــد يف ضمــان مــكان عمــل آمــن لحمايــة صحــة القــوى 
ــع  ــة ملن ــر حازم ــاذ تداب ــال اتخ ــن خ ــا م ــة لدين العامل
ــرض  ــد يتع ــي ق ــر الت ــل املخاط ــروس وتقلي ــار الف انتش

ــا. ــا أو زبائنن ــن موظفين ــا أي م له

تحقيــق ارتفــاع بصــايف األربــاح ُقــّدر بحــوايل 22 % 
مقارنــة بصــايف األربــاح للفــرة نفســها مــن العــام 2019 .

إننـــا نتطلـــع للعـــام 2021 بعني األمل و التفـــاؤل وسـط 
توقعاتنـــا بـأن يكـــون عامـاً اســـتثنائيًا، وذلـــك بتعزيـز 
مكانتنـــا الرياديـــة يف العديــد مــن القطاعــات االقتصاديــة 
كاألمــن والتوزيــع والخدمــات اللوجســتية و تثبيــت مكانتهــا 
وحضورهــا يف الســوق الفلســطيني وتعزيــز حصتهــا 

ــة، ــاح الرك ــازة يف أرب ــادة ممت ــجيل زي ــوقية وتس الس

و يف الختام،  وبالنيابـــة عـــن نفسـي وعـــن كافـة زمائـي 
فـــي مجلـــس اإلدارة،  أتقـــدم بالشـــكر  واالمتنــان لكـــم 
مسـاهمينا، لثقتكـــم ودعمكـم املســـتمر للشـركة ونتطلـع 
معكـــم وإياكـــم لتحقيـق املزيـــد مـــن اإلنجازات .  كمــا 
أشــــكر  اإلدارة التنفيذيــة وكامــل فريــق العمــل فــي 
شــــركات املجموعة لجهودهــــم املخلصــــة والدؤوبــــة 
فــــي مــا حققتــه الشــركة مــــن نتائــج وإنجــازات 

متمنيــــا للجميــع الســامة وســــداد الخطــى.

تمكنــت رشكات املجموعــة يف ظــل هــذه الظــروف الصعبــة 
ــنة  ــة للس ــات املالي ــوس يف البيان ــدم ملم ــار تق ــن إظه م
ــر إىل   ــي تش ــخ 31 / 12 / 2020 ، والت ــة يف تاري املنتهي
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أعضاء
مجلس إدارة مجموعة واصل

مراد طهبوب 
رئيس مجلس اإلدارة

السيد رياض نزال 
ممثل السادة صندوق سراج لالستثمار

نائب رئيس مجلس إدارة
ــث  ــال البح ــدة يف مج ــا، الرائ ــل للتكنولوجي ــة عس ــام لرك ــر الع ــك واملدي ــب الري ــوب منص ــراد طهب ــيد م ــغل الس يش
والتطويــر لتكنولوجيــا املعلومــات يف فلســطني، وكذلــك يــرف الســيد طهبــوب عــى وضــع االســراتيجيات واســتثمارات 
ــة  ــا ملدين ــا مركــز التكنولوجي ــة، ومــن أهمه ــات العالي ــا املعلومــات والتقني ــة يف مجــال تكنولوجي مجموعــة مســار العاملي

ــة”. ــة الذكي ــر مفهــوم “املدين روابــي وتطوي

ــة  ــي املنظم ــطينية، وه ــارة الفلس ــج التج ــة تروي ــيس منظم ــاركة يف تأس ــك املش ــوب كذل ــيد طهب ــازات الس ــن إنج وم
الفلســطينية األوىل التــي تلبــي احتياجــات املصدريــن الفلســطينيني، ويف العــام 1996 عمــل الســيد طهبــوب مديــراً عامــاً 
ــدة رشكات  ــويق لع ــراتيجيات التس ــى اس ــا أرشف ع ــدا، كم ــردام” -هولن ــطينية يف “روت ــات الفلس ــج املنتج ــز تروي ملرك

ــي. ــاد األوروب ــواق االتح ــول إىل أس ــة للدخ ــات املختلف ــن القطاع ــطينية م فلس

ــتثمار  ــي لاس ــة بيت ــة لرك ــة و اإلداري ــؤون املالي ــذي للش ــس التنفي ــب الرئي ــب نائ ــزال منص ــاض ن ــيد ري ــغل الس يش
العقــاري، حيــث يتــوىّل إدارة قســم املــوارد البريــة  واإلدارة املاليــة، وتوجيــه العمليــات اإلداريــة، وذلــك مــن خــال  إعــداد 
ــادة  ــتمرار زي ــل اس ــا يكف ــا؛ بم ــول به ــة املعم ــى األنظم ــات ع ــة تعدي ــراح أي ــة واق ــراءات فعال ــات وإج ــذ سياس وتنفي
ــم  ــا ث ــة اعتماده ــة، ومتابع ــات ذات العاق ــع الجه ــاون م ــيق والتع ــة بالتنس ــاطات الرك ــر نش ــم وتطوي ــة التنظي فاعلي

جعلهــا موضــع التنفيــذ.

ــم  ــدم الدع ــا ويق ــة، كم ــاطات الرك ــال ونش ــر أعم ــة بس ــة املتعلق ــر املختلف ــداد التقاري ــى إع ــزال ع ــيد ن ــرف الس ي
للدوائــر املختلفــة مــن أجــل تنظيــم العمــل وتطويــره، وباإلضافــة إىل ذلــك يقــوم بــاإلرشاف عــى وضــع امليزانيــات املختلفة 

بالتنســيق مــع األطــراف ذات العاقــة، وتنفيــذ التدابــر الازمــة والفعالــة لضبــط اإلنفــاق واملصاريــف.

كمــا يتــوىل الســيد نــزال مســؤولية تنظيــم وتخزيــن البيانــات املعلوماتيــة عــى الخــوادم، وإدارة األصــول واملســاعدة يف 
ــة إلدارة العقــود. ــاء العاقــات مــع املورديــن والبائعــني وتنفيــذ سياســات وبروتوكــوالت فعال بن

ــر  ــة تصدي ــس إدارة رشك ــو مجل ــه عض ــا أن ــل، كم ــة واص ــس إدارة يف مجموع ــو مجل ــب عض ــزال منص ــيد ن ــوىل الس يت
ــة  ــال خدم ــن خ ــطينية، م ــة الفلس ــة الزراعي ــة للصناع ــدرة التصديري ــز الق ــني وتعزي ــى بتحس ــي تعن ــل الت املحاصي

ــي. ــة رواب ــني رس مؤسس ــس إدارة وأم ــو مجل ــه عض ــا أن ــة، كم ــة الزراعي ــات التعاوني الجمعي

والسيد نزال حاصل عى شهادة البكالوريوس يف املحاسبة، وماجستر إدارة األعمال MBA من جامعة برزيت.

ــل يف  ــه زمي ــا أن ــة، كم ــة والدولي ــة واإلقليمي ــواق العربي ــة يف األس ــة قوي ــات تجاري ــبكة عاق ــوب ش ــيد طهب ــك الس يمتل
معهــد هنــري كــراون يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، وعضــو يف منظمــة الرؤســاء الشــباب العامليــة، وجمعيــة االقتصاديــني 

ــاد(. ــة )األونكت ــة، ومركــز التجــارة الدولي الفلســطينية، وخبــر معتمــد لــدى كل مــن منظمــة التجــارة العاملي

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، والركــة الفلســطينية للتأجر 
والتأجــر التمويــيل املســاهمة العامــة املحــدودة )بــال ليــس(، ورشكــة ألتيميــت، ورشكــة كــول يــو لاتصــاالت واإلنرنــت، 
ــة  ــاد رشكات أنظم ــس إدارة اتح ــو مجل ــابقاً عض ــغل س ــد ش ــه ق ــة إىل أن ــاري، باإلضاف ــل العق ــطني للتموي ــة فلس ورشك

املعلومــات الفلســطينية )بيتــا(، وجمعيــة الــرواد للشــباب الفلســطيني، واملؤسســة املرفيــة الفلســطينية.

ــس إدارة  ــو 2015، وانتخــب رئيــس مجل ــار/ ماي ــس إدارة مجموعــة واصــل يف أي ــة مجل ــوب لعضوي انضــم الســيد طهب
املجموعــة يف كانــون أول/ ديســمرب مــن نفــس العــام.



السيد محمد أبو عوض 
ممثل السادة شركة السنابل للتجارة و االستثمار

عضو مجلس إدارة

السيد نجيب عامر 
ممثل السادة شركة مسار العالمية لالستثمار

عضو مجلس إدارة
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يحمــل الســيد محمــد أبــو عــوض شــهادة بكالوريــوس يف العلــوم املاليــة، ولديــه خــربة واســعة يف اإلدارة واملاليــة وتطويــر 
ــة اإلســامية وأنظمــة التدقيــق، وتطويــر  ــوم املرفي ــة يف العل ــة، والعديــد مــن الشــهادات املهني ــة واإلداري األنظمــة املالي
ــركات  ــة ال ــادة هيكل ــر، وإع ــراتيجي وإدارة املخاط ــط االس ــايل، والتخطي ــل امل ــدرات والتحلي ــاء الق ــال، CPA، وبن األعم

وبنــاء املوازنــات التقديريــة.

ــة يف الخدمــات  ــك مجموعــة مهــارات عالي يشــغل الســيد نجيــب عامــر منصــب املديــر املــايل يف القطــاع الخــاص، ويمتل
ــتثمرين. ــات املس ــة، وعاق ــة املالي ــايل، والرقاب ــط امل ــايل، والتخطي ــل امل ــة، والتحلي املالي

ويمتلــك الســيد عامــر ثمانيــة عــر عامــاً مــن الخــربة يف مجــاالت املحاســبة، والتدقيــق، واالســتثمار واالستشــارات املاليــة 
يف القطــاع الخــاص.

وهــو حاصــل عــى درجــة املاجســتر يف التمويــل واألعمــال مــن جامعــة مانشســر مروبوليتــان – اململكــة املتحــدة، ويحمل 
شــهادة جمعيــة املحاســبني القانونيــني املعتمديــن )ACCA( يف اململكــة املتحدة(.

ــاء  ــة وبن ــة والرقابي ــة واملالي ــل التنفيذي ــات العم ــراءات وسياس ــم إج ــر وتصمي ــص يف تطوي ــوض متخص ــو ع ــيد أب الس
ــة. ــؤون اإلداري ــة والش ــوارد البري ــة وامل ــة املتكامل ــة املالي األنظم

تقلــد الســيد أبــو عــوض مهــام رئيــس ونائــب رئيــس وعضــو مجلــس إدارة يف العديــد مــن مجالــس إدارات ملؤسســات 
كبــرة، وشــغل الســيد أبــو عــوض املديــر التنفيــذي لبنــك التنميــة اإلســامي يف جــدة باململكــة العربيــة الســعودية ممثــاً 

لــكل مــن فلســطني والعــراق وســوريا ولبنــان واألردن.

ومنــذ العــام 1994 تقلــد الســيد أبــو عــوض العديــد مــن املناصــب يف املجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة واإلعمــار 
)بكــدار( ويشــغل حاليــاً رئيــس املجلــس، ويــرأس العديــد مــن لجــان التدقيــق والتطويــر واملوازنــات واإلدارة، كمــا أنــه 
عمــل مديــراً ماليــاً للعديــد مــن الــركات يف الخليــج خــال فــرة الســبعينيات والثمانينيــات حتــى العــام 1991، منهــا 

رشكــة بــرول أبــو ظبــي الوطنيــة ويف رشكات تدقيــق عامليــة بدرجــة مدقــق رئيــي
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السيد نمر عبد الواحد 
ممثل السادة شركة بيديكو القابضة

عضو مجلس إدارة

يشــغل الســيد مصطفــى ســامة منصــب مديــر االســتثمار يف رشكــة ترســت العامليــة للتأمــني منــذ العــام 2010 وحتــى 
اليــوم، وهــو عضــو مجلــس إدارة رشكــة ترســت للســياحة والســفر منــذ العــام 2012، ويمتلــك 15 عامــاً مــن الخــربة 

العمليــة يف مجــال الوســاطة املاليــة واالســتثمار.

ــة،  ــة مــن جامعــة جــرش األهلي ــة واملرفي ــوم املالي والســيد ســامة حاصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف مجــال العل
وحاصــل عــى العديــد مــن الــدورات املتخصصــة واملتقدمــة يف مجــال االســتثمار وإدارة املحافــظ االســتثمارية، كمــا أنــه 

حاصــل عــى شــهادات متقدمــة ومعتمــدة يف مكافحــة غســيل االمــوال.

السيد مصطفى طالل سالمه 
ممثل السادة شركة ترست العالمية للتأمين

عضو مجلس إدارة

يشــغل الســيد نمــر عبــد الواحــد حاليــا منصــب مديــر القطــاع العقــاري يف رشكــة باديكــو القابضــة، إذ يمتلــك خــربة 
عمليــة تزيــد عــن 19 عامــاً يف التطويــر واإلدارة املاليــة للــركات بشــكل عــام والقطــاع العقــاري بشــكل خــاص.

قبــل انضمامــه لركــة باديكــو تــوىل الســيد عبــد الواحــد مناصــب عليــا يف اإلدارة املاليــة والتدقيــق، فعمــل كرئيس لــإدارة 
املاليــة يف رشكــة بيتــي لاســتثمار العقــاري، الركــة املطــورة ملدينــة روابــي يف فلســطني ملــا يزيــد عــن 9 ســنوات، مــا 
ــم  ــة األداء وتقيي ــل ومراقب ــة وتحلي ــة اليومي ــة والتجاري ــات املالي ــة يف اإلرشاف عــى العملي ــدرة عالي ــاك ق ــه مــن امت مكن

األهــداف املاليــة قصــرة وطويلــة األجــل.

تــوىل الســيد عبــد الواحــد عضويــة عــدد مــن مجالــس إدارة الــركات الفلســطينية، كركــة فلســطني لاســتثمار العقاري، 
ورشكــة بوابــة أريحــا، ومدينــة أريحــا الزراعيــة الصناعيــة، ورشكــة فلســطني إلنشــاء وإدارة املناطــق الصناعيــة، والركــة 
الفلســطينية للتأجــر والتأجــر التمويــيل 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 )CPA( مــن الواليــات 
ــة للمحاســبني القانونيــني. كمــا شــارك خــال مســرته املهنيــة يف  ــة األمريكي املتحــدة األمريكيــة، وهــو عضــو يف الجمعي

العديــد مــن املؤتمــرات املحليــة والدوليــة والربامــج التدريبيــة املتقدمــة.

يحمــل الســيد عبــد الواحــد شــهادة املاجســتر يف إدارة األعمــال، وشــهادة مدقــق حســابات قانونــي )CPA( مــن الواليــات 
ــة للمحاســبني القانونيــني. كمــا شــارك خــال مســرته املهنيــة يف  ــة األمريكي املتحــدة األمريكيــة، وهــو عضــو يف الجمعي

العديــد مــن املؤتمــرات املحليــة والدوليــة والربامــج التدريبيــة املتقدمــة.
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السيد فادي طعمة 
ممثل السادة صندوق سراج لالستثمار

عضو مجلس ادارة

يشــغل الســيد فــادي طعمــة منصــب مديــر اســتثمار يف رشكــة رساج إلدارة صناديــق االســتثمار )SFMC(  ويــؤدي دوراً 
أساســياً يتمثــل يف الدعــم اإلداري والتقييــم واملتابعــة الدوريــنْي ألداء الــركات التابعــة لصنــدوق رساج فلســطني.

يشــارك الســيد طعمــة مبــارشًة يف كاّفــة األنشــطة االســتثمارية يف رشكــة رساج بمــا يف ذلــك التحليــل االســتثماري واملــايل 
ــداد  ــوق وإع ــل الس ــة وتحلي ــا، ودراس ــة فيه ــة واملفاوض ــات املالي ــة الصفق ــة إىل هيكل ــركات، باإلضاف ــم أداء ال وتقيي

ــة. ــوق املحلي ــة يف الس ــه املتين ــاع، وخربت ــذا القط ــة يف ه ــة العالي ــه التقني ــراً ملهارات ــات نظ امليزاني

 شــارك الســيد طعمــة خــال الســنوات األربعــة املاضيــة يف إدارة محفظــة تتكــون مــن عــدة رشكات تابعــة لصنــدوق رساج، 
والتــي تنــدرج تحــت قطاعــات اســراتيجية متنوعــة تصــل قيمتهــا إىل أكثــر مــن 30 مليــون دوالر.

ــة  ــن جامع ــال م ــتر يف إدارة األعم ــهادة املاجس ــد )CFA(، وش ــايل املعتم ــل امل ــهادة املحل ــى ش ــل ع ــة حاص ــيد طعم الس
ــدي. ــارد كيني ــة هارف ــن جامع ــة م ــال تنفيذي ــهادة إدارة أعم ــى ش ــل ع ــه حاص ــا أن ــت. كم برزي



الحوكمة

تلتـــزم مجموعـــة واصـــل بمبـــادئ الشـــفافية والحوكمـــة في 
تسيير كافــــة شـؤون عمـلها باعتبارهـــــا مبـدأ أساســي يضبـط 
إيقـاع العمــــل االداري والسـلوكي داخــــل المجموعة، وينظـم 
عالقتهــــا مــــع محيطها الخارجي. كما وتعتبر مجموعة واصل 
الحوكمـــة مبدًأ مهمًا يضمـــــن توفير بيئـــــة عمـــــل ســـــليمة 
ومدونـــــة ســـــلوك تضبط بيئـــــة العمل ، واالســـتغالل األمثل 
للمـــوارد، كما وتضمـــن توزيع المهام والصالحيـــات بين أعضاء 
مجلـــس اإلدارة  مـــن جهـــة، وبيـــن مجلـــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذيـــة من جهـــة أخرى.
تلتـــزم المجموعـــة بشـــكل دوري ومســـتمر بإصـــدار تقاريرها 
المالية واالفصاحـــات الربعية والســـنوية، كما و تلتـــزم بإصدار 
التقاريـــر الســـنوية وفقـــًا لكافـــة متطلبات هيئة ســـوق رأس 

المـــال الفلســـطينية وبورصة فلســـطين.

1617
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ــعة  ــن تس ــل” م ــدودة “واص ــة املح ــاهمة العام ــتية املس ــات اللوجس ــع والخدم ــطينية للتوزي ــة الفلس ــس إدارة الرك ــف مجل يتأل

أعضــاء، كمــا و يشــرط أن يمتلــك العضــو مــا ال يقــل عــن 20,000 ســهم طيلــة فــرة العضويــة، . وتتمثــــل مهــام مجلــس اإلدارة 

يف متابعــــة سـيـر أعمــــال الشــركة واسراتيجيتها وخططهــــا املســتقبلية، إضافـة إىل إقـرار املوازنـــات واألنظمـة والسياسـات 

املاليـــة واعتمـــاد البيانـــات املاليـــة، ويهــدف دور مجلــس اإلدارة إىل حمايــة حقــوق املســاهمني وتعظيــم القيمــة املمنوحــة لهــم من 

جهــة، والتأكــد مــن التــزام الركــة بكافــة القواعــد واألنظمــة املتبعــة واملطبقــة يف دولــة فلســطني مــن جهــة أخــرى.

عقـــد املجلـــس خال العـام 2020 مـــا مجموعـه 4 جلسـات رســـمية، والعديـد مـن االجتماعـات وورش العمـــل الخاصـة ملناقشـة 

أمـــور الشـــركة. كمــا وعقــدت مجموعــة واصــل يف 20/05/2020 اجتمــاع هيئــة عامــة عــادي.

وتقــــوم الركة باإلفصاح لبورصــــة فلســــطني وهيئــــة ســــوق رأس املال الفلســــطينية عــــن موعــــد وجــــدول أعمــال 

االجتماعــات ضمــــن فتــــرة اإلفصاح القانونيــــة.

برئاســة الســيد محمــد أبــو عــوض، وعضويــة كل مــن الســيد ريــاض نــزال والســيد نجيــب عامــر، حيث يشــتمل نطــاق عمــل اللجنة 

عــى التأكــد مــن التــزام الركــة باألطــر القانونيــة والتريعيــة الســائدة، ومدونــة الحوكمــة الفلســطينية، والتعليمــات الصــادرة مــن 

الجهــات الرقابيــة املختصــة ووضــع النظــام الداخــيل ملجلــس اإلدارة والتأكــد مــن االلتــزام بمعطياتــه، إضافــة إىل االطــاع عــى إعــداد 

التقريــر الســنوي للركــة والتأكــد مــن تحقيقــه ملتطلبــات الحوكمــة والشــفافية، كمــا تقــدم تقاريرهــا وتوصياتهــا ملجلــس اإلدارة 

التخــاذ القــرارات املناســبة وذلــك بشــكل دوري.

برئاســة الســيد نجيــب عامــر، وعضويــة كل مــن الســيد نمــر عبــد الواحــد والســيد ريــاض نــزال، تجتمــع لجنــة التدقيــق أربــع 

مــرات يف الســنة أو عنــد الحاجــة ملراجعــة البيانــات املاليــة واملصادقــة عليهــا قبــل اإلعــان عنهــا، إضافــة إىل مراجعــة السياســات 

املاليــة املتبعــة يف الركــة للتأكــد مــن التزامهــا باملعايــر املحاســبية الدوليــة.

ــامة،   ــى س ــيد مصطف ــه والس ــادي طعم ــيد ف ــزال والس ــاض ن ــيد ري ــن الس ــة كل م ــد، وعضوي ــد الواح ــر عب ــيد نم ــة الس برئاس

وتعمــل اللجنــة بالتعــاون مــع اإلدارة التنفيذيــة عــى إعــداد خطــة العمــل واملوازنــة املتوقعــة وفقــا للرؤيــة االســراتيجية ملجلــس 

ــة. ــة كاف ــو رشكات املجموع ــر ونم ــى تطوي ــة ع اإلدارة والقائم

تنفــــذ مهــــام مجلس اإلدارة مــــن خال لجان املجلس املختلفة، فقد قــــام مجلــــس اإلدارة بتشــــكيل عــــدد مــــن اللجــــان 

الداخليــــة منهــــا لجان دائمــة، ولجان بصفـة مؤقتـة كلفـــت بمهـام وصاحيـات محـــددة ومرتبطـة بجـدول زمنـي.

دور مجلس االدارة ولجانه وآلية عمله 

اجتماعات مجلس اإلدارة 

لجان مجلس االدارة 

حول مهام مجلس االدارة

لجنة الحوكمة

لجنة التدقيق 

لجنة التخطيط والتطوير والموازنة والمكافآت 

تحـــرص مجموعــة واصل علـــى التواصــــل الفاعــل و الدائم مــــع كافــــة مســــاهميها إلبقائهم علــــى اطاع دائــــم بكافــــة 

التفاصيــــل التـــــي تهمهـــــم، كما تقوم بتوظيـــف مختلــــف وســــائل االتصـــال بما يكفل إيصال املعلومات ملساهميها بأرسع 

WWW. وقــت وأفضــل الطــرق كاالتصــال الهاتفــي، الربيــد اإللكرونــي، املوقــع اإللكرونــي  الخــاص بركــة واصــل لوجيســتيك

ــا و  ــة به ــار املتعلق ــة األخب ــة، وكاف ــازات الرك ــاطات  وإنج ــول نش ــكل دوري ح ــات بش ــر املعلوم ــم ن ــث يت WASSEL.PS حي

الصفحــة اإللكرونيــة  الخاصــة ببورصــة فلســطني WWW.PEX.PS والتــي يعــرض فيهــا اإلفصــاح الــدوري عــن نشــاط الســهم 

أو أي أخبــار قــد تؤثــر عــى ســعر الســهم ،  باإلضافــة إىل  التقريــر الســنوي ووســــائل اإلعــام املختلفــة وشــــبكات التواصــــل 

االجتماعــي.

تعقــــد مجموعة واصل اجتمــــاع الهيئــة العامــة الســــنوي ملناقشة وضـع الشـركة ونتائــج أعمالهــــا وخططهــا املسـتقبلية، 

حيث يشــــكل هــــذا    االجتماع منبــــراً هاماً يتــــم فيه بحــــث ومناقشــــة البنــود الــــواردة علــى جــــدول األعمال ومنهــا: 

املصادقة علــــى البيانـــات املالية للســــنة املالية املنتهية، إبـــراء ذمـــة مجلـــس اإلدارة وانتخـــاب مدقــــق الحســــابات، كما تلتزم 

الشــــركة بدعــــوة مســــاهميها لحضور اجتماع الهيئة العامة، وذلــك عبــــر إرســال الدعــوات والتقريــــر الســنوي بواسـطة 

الربيــد  اإللكروني، وعبــــر اإلعــان يف الصحــــف املحلية.

عالقات المستثمرين وآلية التواصل مع المساهمين 

مكتب كمال ومشاركوه لالستشارات القانونية – رام هللا

ارنست ويونغ – رام هللا

تضم قاعدة مساهمي مجموعة واصل 13263 مساهماً و ذلك حتى تاريخ31\12\2020.    

مكتب المحامي منير عزام – القدس

مكتب سعدي، أورفلي، ضاهر - القدس

المستشارون

مدققو الحسابات

المساهمين
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معلومات التداول 

مكافآت أعضاء اإلدارة التنفيذية 

افصاحات المالية  

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

مليون دوالر

دوالر  أمريكي

دوالر  أمريكي
13,000,000$WASSEL

الخدمات $

رأس مال الشركة 
المكتتب والمدفوع 

القيمة االسمية 
للسهم 

رمز التداول عملة التداول 

القطاع

تفصـــح مجموعة واصل عـــن بياناتهـــا املاليـة مـن خـــال تقاريرهـا الربعيـــة، وتقريرهـا السـنوي و اجتماعـــات هيئتهـا العامـة، 

ويتـــم تقـــديم البيانـــات إلـى هيئـة سـوق رأس املال وبورصـــة فلسـطني عمـاً  باألنظمة املعمـول بهـــا يف فلسـطني. كما و يتم نر 

البيانــات املاليــة والتقاريــر الســنوية عــى املوقــع  اإللكرونــي للركــة.

بلــغ مجمــوع الرواتــب والبــدالت واملكافــآت التــي حصــل عليهــا موظفــو اإلدارة التنفيذيــة خــال العــام 2020 مــا قيمتــه 326,846 

دوالراً أمريكيــاً.

وفقاً لسياسة الركة الداخلية فإن أعضاء مجلس اإلدارة ال يتقاضون أية  أتعاب أو مكافآت.
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السيد مجدي عطاري  
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة واصل 

المدير العام للشركة الفلسطينية للحلول األمنية المتكاملة »بال سيف«

السيدة ريم الشيخ   
رئيس دائرة الشؤون اإلدارية و الموارد البشرية و المشتريات - مجموعة واصل 

رئيس وحدة شؤون المساهمين - مجموعة واصل

اإلدارة
التنفيذية

ــال ســيف،  ــر عــام رشكــة ب ــذي ملجموعــة واصــل، ومدي ــس التنفي ــال الرئي ــم بأعم يشــغل الســيد مجــدي عطــاري منصــب القائ

إذ يمتلــك خــربة واســعة ومتميــزة يف مجــال قيــادة العمــل األمنــي واإلداري ألكثــر مــن 24 عامــاً يف كل مــن القطــاع العــام متمثلــة 

باملؤسســات األمنيــة الحكوميــة والقطــاع الخــاص، خاصــة يف تصميــم وتنفيــذ الحلــول األمنيــة املتكاملــة وإدارة املخاطــر، وشــارك يف 

العديــد مــن الــدورات التدريبيــة الدوليــة واملحليــة املختصــة يف مجــال إدارة األمــن ومنــع وقــوع األزمــات، ولديــه عضويــة يف العديــد 

مــن املؤسســات الدوليــة األمنيــة الخاصــة.

يحمل السيد عطاري شهادة البكالوريوس يف الهندسة واملاجستر يف اإلدارة من جامعة النجاح الوطنية. 

تشــغل الســيدة ريــم الشــيخ منصــب رئيــس دائــرة الشــؤون  اإلداريــة واملــوارد البريــة و املشــريات يف مجموعــة واصــل ، و تمتلــك 

خــربة واســعة يف رســم و تنفيــذ سياســات املــوارد البريــة واإلداريــة والخطــط الفعالــة لتنفيــذ األنظمــة واإلجــراءات اإلداريــة املتبعــة  

كمــا و تقــوم  بــاإلرشاف ومتابعــة تنفيــذ الخطــط الخاصــة بــإدارة املشــريات.

تتــوىل الســيدة ريــم حاليــاً منصــب عضــو مجلــس  إدارة يف الغرفــة التجاريــة الفلســطينية األمريكيــة ومؤسســة إنجــاز فلســطني 

ورشكــة واصــل للتأجــر الســياحي، وهــي حاصلــة عــى درجــة بكالوريــوس يف  إدارة األعمــال، وماجســتر عاقــات دوليــة وتنميــة 

مــن جامعــة بيــت لحــم.

السيد محمد أبو زيد  
قائم بأعمال المدير المالي لمجموعة واصل 

السيد طارق غوشة  
القائم بأعمال المدير العام لشركة بال تك أنفستمنت 

شــغل الســيد محمــد أبوزيــد منصــب املديــر املــايل ملجموعــة واصــل، وشــغل الســيد أبــو زيــد ســابقاً مديــرا ماليــا للركــة العربيــة 

للمطاعــم ومديــر حســابات يف الركــة العربيــة  لألدويــة، عــدا عــن عــدة ســنوات يف التدقيــق الخارجــي مــع رشكــة ديلويت فلســطني 

وبرايــس وتــر هــاوس مــر.

الســيد أبــو زيــد حاصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف املحاســبة واالقتصــاد وشــهادة بكالوريــوس يف علــم االجتمــاع مــن الجامعــة  

األمريكيــة يف القاهــرة.

*استقال السيد أبو زيد يف 10/08/2020

يشــغل الســيد طــارق غوشــة منصــب قائــم بأعمــال مديــر عــام يف رشكــة بــال تــك، فهــو يمتلــك خــربة متمكنــة يف مجــاالت اإلدارة، 

اإلدارة األمنيــة  وإدارة املخاطــر والهندســة ألكثــر مــن 20 عاماً،كمــا عمــل ســابقاً مــع العديــد مــن الــركات الدوليــة يف الواليــات 

املتحــدة األمريكيــة وفلســطني. وهــو يعمــل مــع مجموعــة واصــل منــذ العــام 2007. 

حصــل الســيد غوشــة عــى درجــة البكالوريــوس يف الهندســة اإللكرونيــة  مــن جامعــة كوجزويــل يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة، 

ــس  ــات واملقاي ــد املواصف ــة ملعه ــة الفني ــو يف اللجن ــو عض ــا وه ــة يف بريطاني ــدج الدولي ــة كامربي ــن كلي ــر م ــوم  إدارة مخاط ودبل

ــل. ــتمرارية العم ــدات واس ــلة التوري ــات وسلس ــة يف املؤسس ــن واملرون ــة  األم ــة ملواصف األمريكي
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 كلمة
 الرئيس التنفيذي

األخوات واألخوة المساهمون الكرام 

األخوات واألخوة المساهمون، 

أسعد هللا أوقاتكم، 

يســعدني اللقــاء بكــم يف اجتمــاع الهيئــة العامــة ملجموعتنــا 
مجموعــة رشكات واصــل، وبمــرور عــام مــن عــدم 
االســتقرار وصعوبــة الفــرة، ومــا أصــاب شــعبنا والعالــم 
مــن جائحــة كورونــا، ورغــم كل التحديــات، فإنــه والحمــد 
ــه تــم الحفــاظ عــى اســتمرارية وتــرة العمــل وخدمــة  لل

ــي. ــاد الوطن ــع واالقتص املجتم

ــاً مــا حصــل يف العــام املــايض مــن  ــا تعلمــون جميع وكم
اغاقــات وظــروف صعبــة قاهــرة، وتأثــر ســلبي مبــارش 
ــع  ــم وض ــد ت ــركات، فق ــات وال ــم القطاع ــى معظ ع
ــتمرارية  ــر واالس ــة للتطوي ــط الازم ــود والخط كل الجه
ــو  ــاً نح ــا قدم ــي به ــا وامل ــز رشكاتن ــى تمي ــاظ ع والحف

ــل. األفض

إن النتائــج املاليــة للعــام املنــرم، وبالرغــم مــن كل 
الصعوبــات والتحديــات، كانــت أفضــل مــن الــذي ســبقه، 
وهــذا نتيجــة شــمولية املتابعــة وبــذل املزيــد مــن العطــاء 

ــة. ــل للمجموع ــو أفض ــا ه ــق م ــد لتحقي والجه

وهنــا أؤكــد عــى أن هنــاك خطــوات ومبــادرات ونجاحــات 
حققتهــا مجموعــة الــركات، والتــي نبنــي عليها للمســتقبل 
القريــب لتحقيــق أفضــل النتائــج واألربــاح بالرغــم مــن كل 

الظــروف الصعبــة والقاهــرة التــي نمــر بهــا.

بالنظــرة الثاقبــة للواقــع االقتصــادي ومــا تمــر بــه البــاد، 
ــات تغيــر وتطويــر  وإبــداع يف مجــاالت  ــاك عملي فــإن هن
العمــل والخدمــات التــي نقدمهــا للزبائــن بهــدف تحقيــق 
ــه العــيل  ــي نأمــل مــن الل ــه  جميعــا، والت ــوا  إلي مــا نصب
ــر  ــه الخ ــادم ب ــام الق ــون الع ــا وأن يك ــر أن  يوفقن القدي

ــع. للجمي

ختامــاً، إننــي  عــى ثقــة كبــرة بــأن إدارة مجموعــة رشكات 
ــعها  ــا بوس ــكل م ــتعمل ب ــدا وس ــر جه ــن تدخ ــل ل واص

ــا جميعــا. ــق األهــداف املنشــودة لن لتحقي

أتمنى لكم وألرسكم السالمة 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

مجدي عطاري

القائم بأعمال الرئيس التنفيذي
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الشركة الفلسطينية
للتوزيع والخدمات اللوجستية »واصل«

تأسســـت الشـــركة الفلســـطينية للتوزيـــع والخدمـــات اللوجســـتية واصـــل، إحدى شـــركات 
مجموعة واصل عام 2005، كشـــركة مســـاهمة عامة تطرح أســـهمها في بورصة فلسطين.
تعتبر الشـــركة الفلســـطينية للتوزيع والخدمات اللوجســـتية “واصل” الشـــركة الفلســـطينية 
األولـــى لحلول النقـــل المتكاملـــة، والتي تقـــدم مجموعة متكاملـــة من الحلول اللوجســـتية 
والتـــي تتضمن خدمـــات النقل والشـــحن المحلـــي والدولي ، خدمـــات البريد العادي والســـريع  

باإلضافـــة إلى خدمـــات التخليـــص والتخزين.

تتمثـــل رؤيـــة واصل في أن تكون الشـــركة الرائـــدة في فلســـطين التاريخية كشـــريك موثوق 
لتوفيـــر أفضل الخدمات اللوجســـتية من خالل توحيد وتســـخير الموارد، والقـــدرات والتقنيات 
لتصميـــم وإدارة وتشـــغيل خدمات لوجســـتية وحلـــول متكاملة لسلســـلة التوريـــد وقنوات 

توزيع فّعالـــة مصممة خصيصـــًا وفقًا الحتياجـــات عمالئنا.

تهـــدف واصـــل لتوفير خدمات لوجســـتية ضمن أعلى مســـتويات الجودة لعمالئهـــا، وتحقيق 
توقعـــات شـــركائها من خالل توظيف كوادر بشـــرية فاعلـــة وخبيرة، وتوفير أحـــدث المرافق، 
وتســـخير أحدث مخرجات التكنولوجيـــا لتحقيق قيمة مضافة للمشـــاريع تعـــود بالفائدة على 

همين لمسا ا

تمتلـــك واصـــل  أســـطول نقل ممتـــد وطاقـــم مؤهل ذو خبـــرة عاليـــة والذي يوفـــر خدمات 
بتغطية جغرافية شـــاملة قـــادرة على تزويـــد خدمات البريـــد المحلي العادي والســـريع لكافة 
المناطق الفلســـطينية والقدس الشـــرقية وفلســـطين المحتلـــة وقطاع غـــزة باإلضافة إلى 

المملكـــة األردنية الهاشـــمية وكافـــة محافظاتها.
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خدمات واصل للشحن المحلي 

خدمة طرود أون 
الين مع التحصيل 
  Cash on delivery

خدمة التوصيل 
في نفس اليوم 
»المستعجل« 

خدمة 
البريد 

العادي 

خدمة
 الشحن الثقيل. 

خدمة تسليم 
الوثائق مع 

إرجاع التوقيع. 

خدمة البريد 
اليومي لقطاع 

غزة. 

كمـــا تمتلـــك واصـــل وكاالت بريد دولـــي يقودهـــا فريق مـــدرب ومختص فـــي البريـــد الدولي 
الســـريع والعـــادي والـــذي يضمـــن تقديم الحلـــول التي تناســـب كافة الشـــرائح وكافـــة أنواع 
البريـــد، حيـــث اختارت وكالـــة فيديكـــس العالمية شـــركة واصل وكيـــال حصريـــا ألعمالها في 

.2017 الســـوق الفلســـطينية منذ نهاية العـــام 

كمـــا ويعتبر  إطالق خدمة تجديد جوزات الســـفر األردنية للمقدســـيين بالتعـــاون مع المحاكم 
الشـــرعية والبريـــد األردنـــي أحد أهـــم  اإلنجـــازات التي تضـــاف لقائمـــة خدمات واصـــل والتي 

باشـــرت تقديمهـــا في الربـــع الثالث من عـــام 2019 .
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خدمة التوصيل 
24 ساعة أمريكا 
وأوروبا الغربية. 

خدمة واصل 
للتوصيل خالل 5-2 

DHL – يوم عمل

خدمة االوقات 
الحرجة- التوصيل 

المبرد.

خدمة البريد 
اليومي لألردن.

خدمة التسليم 
نهاية األسبوع 

 weekend delivery.

خدمة اكسبرس  
)2-3( ايام. 

خدمة تصدير واستيراد 
البريد من كافة انحاء 

العالم

خدمة السعر 
االقتصادي 
)الموفر(. 

خدمات واصل للشحن الخارجي 

خدمة التخزين 

خدمة الشحن التجاري )بري، بحري وجوي( 
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بريد

خدمات تجديد 
الجواز االردني 
للمقدسسيين

خدمات 
السفارات

خدمات 
الالممانعة 

للسفارة األردنية.

الخدمات 
اللوجستية 

للفيزا 
األمريكية.

شخصيشحن تجاري

خدمة التخليص 

خدمات خاصة 

توصيل فواتير 
الشركات.

توزيعات 
الدعوات.

مرسال 

خدمات البنوك  

خدمة العينات الطبية   
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الشركة الفلسطينية
للحلول والخدمات األمنية الخاصة - بال سيف

تعد شـــركة بال ســـيف أول مزود مرخص يقـــدم خدمات الحمايـــة المتكاملة في فلســـطين.
تأسســـت العـــام 2006، وهـــي تعمل منذ ذلـــك الحين محققـــة تقدمًا كبيـــرًا ونمـــوًا ملحوظًا 
ســـاعداها لتصبح أكبر مزود لخدمات الحماية في فلســـطين بكادر مهنـــي يتجاوز 500 موظف. 

وهي إحدى الشـــركات التابعـــة لمجموعة واصل. 

ويغطـــي زبائـــن بـــال ســـيف نطاقّا واســـعًا من ظـــروف األمـــن المختلفـــة، التي توفـــر فرصة 
العمـــل بكافة المجاالت األمنية، فمـــن القطاعين العام والخاص مرورًا بالقطاع الدبلوماســـي 
إلـــى المناطـــق التجارية والصناعيـــة الضخمة. كما تحافظ بال ســـيف من خـــالل غرفة التحكم 
والمراقبـــة المتقدمـــة تكنولوجيًا التـــي تعمل على مـــدار الســـاعة لمتابعة أنظمـــة اإلنذارات 
وأنظمـــة المراقبـــة اإللكترونيـــة الخاصـــة والبرمجيـــات المعدة للعمـــل األمني، بحيـــث تمّكن 
التواصـــل مـــع اآلخرين من خالل شـــبكات اتصـــال تعتمـــد على أجهـــزة الراديـــو والهواتف أو 

الرســـائل النصية الفورية ُمشـــكلة بذلـــك القلب النابض للشـــركة.

ويعـــد الطاقم المشـــرف علـــى عمل هـــذه الغرفة مـــن المختصيـــن المدربين علـــى المتابعة 
والمراقبة عبر اســـتخدام التقنيات الحديثـــة المتوفرة ونظام المراقبـــة التلفازي وطرق متابعة 
األصـــول ومراقبتهـــا، باإلضافـــة لمـــا ذكر فـــإن الطاقم أيضـــًا مدرب علـــى كيفية االســـتجابة 

الســـريعة ألنظمـــة اإلنذار وإرســـال أوامر لفـــرق الدوريات بهدف الســـيطرة علـــى األحداث.

ناهيـــك عما ذكر، فإن بال ســـيف تحتفظ أيضًا بطواقم اســـتجابة على أهبة االســـتعداد تكون 
على شـــكل دوريات توفر استجابة ســـريعة للحوادث واإلنذارات.

خدمات بال سيف 

خدمة الحراسات الثابتة والمتحركة   

خدمة المرافقات   

توفـــر بال ســـيف خدمـــة الحراســـة من خالل فريـــق مهنـــي عالي التدريـــب، حيث يتـــم تثقيف 
موظـــف األمـــن قبل بدء عمله حـــول خصوصية كل موقـــع وتحديد المهـــام المناطة به، كما 
يرتـــدي موظفو األمن زيا رســـميًا يتوافق مـــع متطلبات الموقـــع ويتم تزويده بنظـــام اتصال. 
ويتابـــع موظفو األمن على مدار الســـاعة من خـــالل موظفي غرفة التحكـــم والمراقبة، بحيث 

يقدمون الدعـــم الميداني لهـــم إذا تطلب األمر. 

توفر بال ســـيف خدمة مرافقة وحماية الشـــخصيات المهمة، ســـواء أكانوا قيادات سياسية 
زائرة، أو شـــخصيات مشـــهورة، أم كانـــوا ممثلين لمؤسســـات بث أو منظمـــات غير حكومية، 
فإن بال ســـيف تعمل على توفير خدمات ســـرية لضمـــان حركة تنقل آمنة لهـــم داخل وحول 

. فلسطين
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     )ATM( خدمة توفير األمن والحماية للصرفات اآللية

خدمة نقل األموال والمقتنيات الثمينة    

خدمة التخطيط واالدارة االمنية    

 خدمة المسح األمني والخطط األمنية    

توفـــر بال ســـيف الخدمة الســـريعة واالســـتجابة في حـــال وجود  إنـــذار أو خلـــل قد يحصل 
فـــي الموقع من خالل إرســـال دورية أمنيـــة لتفقد الموقـــع وتأمينه لحين وصـــول األجهزة 

األمنية.  

توفر بال ســـيف الدعـــم لزبائنها وذلك بتحضيرهـــم للمخاطر المســـتقبلية، إذ تخطط وتنفذ 
برامجـــًا وخططًا تختلـــف من اإلخالء فـــي حالة حدوث حريـــق إلى إجراءات إخـــالء الطواقم 
الدوليـــة مـــن مناطق النزاعـــات،  كما تقـــوم الشـــركة بمســـاعدة القطاع الخـــاص بتطوير 
أنظمـــة إداريـــة أمنيـــة تتعلـــق  باســـتمرارية العمل وســـرعة العـــودة للعمل بعـــد حدوث 

الحدث.

توفـــر بـــال ســـيف خدمة المســـح األمنـــي والخطـــط األمنيـــة من خـــالل طواقـــم متدربة 
ومؤهلـــة إلجراء المســـوح األمنيـــة وتقديـــر المخاطر. تعتبر هـــذه الخدمات أساســـية عند 

تبليـــغ كل زبـــون بالخطـــط واإلجـــراءات األمنيـــة الخاصة به.

تتوفـــر بال ســـيف خدمات الحمايـــة األمنية و الحلـــول المتكاملة لكافة قطاعـــات و مناحي 
الحيـــاة متمثلـــة في القطـــاع المالي، الســـياحي، الطبـــي، الدبلوماســـي، الصناعـــي، التجاري، 

الترفيهـــي والعلمي.        

خـــالل عام 2020 حققت الشـــركة اســـتقرارا فـــي اإليـــرادات وانخفاضا باألربـــاح، حيث  أثرت 
الجائحـــة تأثيرا ســـلبيا على الشـــركة من خـــالل انخفاض عدد ســـاعات العمـــل لدى معظم 
القطاعـــات وتوقـــف المرافقات األمنيـــة للـــزوار واإلدارة األمنية للمهرجانـــات وغيرها من 

النشاطات.

توفر بال سيف خدمة نقل األموال والمقتنيات الثمينة لعدد من الشركات. 

قطاعات عمل الشركة  
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شـــركة
بالتـــك انفستمنت

انطلق نشـــاط شـــركة بالتـــك  إحدى شـــركات مجموعـــة واصل عـــام 2007 لتقـــدم خدماتها 
كشـــركة متخصصة بمجـــال األجهزة المكتبيـــة، وكان تركيز الشـــركة خالل األعـــوام الماضية 
علـــى ماكينـــات الطباعـــة فقط، وخـــالل  األعوام الثالثـــة الماضية تـــم  إدخال خدمـــات جديدة  

وأنظمـــة جديدة حيث تقدم الشـــركة اليـــوم الخدمـــات التالية:

كان العام 2020 صعبًا على الجميع، حيث تأثرت الشـــركة ســـلبيًا  باإلغالقـــات الكاملة والجزئية 
مـــن ناحيـــة كميـــة المطبوعات الشـــهرية، كما قـــام العديـــد من الزبائـــن بتأخير مشـــروعات 
التطويـــر المتوقعـــة واالكتفـــاء بالحـــد  األدنى مـــن  األنظمة الجديـــدة،  ورغم هـــذه الظروف 
قامـــت الشـــركة بالعمـــل على تقليـــل التكاليف مـــن خالل دمج عمـــل بعض دوائر الشـــركات 

الشـــقيقة مثل الدائـــرة المالية والدائـــرة الفنية. 

تـــم  إنشـــاء دائرة تجارية خـــالل نهاية العـــام تمهيدًا النطالقـــة جديدة في العـــام 2021، حيث 
تم بنـــاء خطـــة مبيعات طموحـــة بحيث يتـــم التركيز علـــى خدمات الشـــركة الجديدة بشـــكل   

أساسي.

خدمة تويد، تأجير 
أو صيانة االجهزة 

المكتبية.

خدمات إدارة 
األسطول.

خدمات االرشفة 
االلكترونية.

خدمات توريد وتركيب 
وصيانة منتجات 

وحلول شركة الكاتل 
لوسنت العالمية.
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شركة
بال كلين لخدمات النظافة

فـــي العـــام 2006 بدأت مجموعـــة واصل بتقديـــم خدمة التنظيف في الســـوق الفلســـطينية، 
وقـــد اســـتمرت في تقديم هـــذه الخدمة حتى العـــام 2012 حيـــث ارتـــأت  إدارة  المجموعة إلى 
ضرورة االرتقاء بمســـتوى هـــذه الخدمة لمـــا لها من أهميـــة على الصحة والســـالمة العامة 
مـــن جهة، ولتلبيـــة احتياجات الســـوق المتزايـــدة لخدمة تنظيـــف متطورة ومواكبـــة للتطور 

العالمي.

في شـــهر أيـــار من العـــام 2012 قامت مجموعة واصل بتأســـيس شـــركة بال كليـــن لخدمات 
النظافة كشـــركة مســـاهمة خصوصيـــة محـــدودة متخصصة فـــي تقديم باقـــة متنوعة من 

خدمـــات التنظيف المتعـــددة والمتكاملة.

لقـــد تمكّنا خالل الســـنوات الماضيـــة من إحراز تقـــدم ملموس على جودة الخدمـــة المقدمة، 
وقـــد بدأنا بتوســـيع ســـلة خدماتنا لتعكـــس الخبـــرات والمعرفـــة الفنية للخدمـــات المتوفرة 
مثـــل خدمـــات التنظيف الدورية للشـــركات والمؤسســـات، وخدمـــات التنظيـــف المتخصصة، 
وخدمـــات تنظيف المرافق المشـــتركة، هـــذا باإلضافة إلـــى خدمات انتداب المراســـلين. تقدم 
شـــركة بال كليـــن خدماتها لكافة القطاعـــات االقتصادية بكافة أحجامها، وتســـعى دائمًا إلى 

خلـــق بيئة صحيـــة ونظيفة في مـــكان العمـــل وأينما وجدت.

تفتخر شـــركة بال كليـــن بطاقمهـــا اإلداري والمهني المتخصـــص في توفير خدمـــات متميزة 
وذات جـــودة عاليـــة بالتـــوازي مع أحـــدث التقنيـــات العالميـــة في هـــذا المجال،   حيـــث يتميز 
موظفونـــا اإلداريـــون وعمالنـــا المهنيـــون بقدرتهم علـــى تنفيذ األعمـــال المطلوبـــة بأعلى 
مســـتويات اإلتقـــان. وألننا نقدر زبائننـــا، فإننا نحرص دومـــًا على الحفاظ على ثقتهـــم بنا. نحن 
نهتـــم بأدق التفاصيل ونرســـخ فـــي طاقمنا قيم الصـــدق والنزاهة واألمانـــة والمحافظة على 

ية. السر

خدمات بال كلين 

طاقم العمل 

لديهـــا خبـــرة عالمية متخصصة في مجـــال تقديم وتطويـــر خدمات التنظيف منذ مـــا يزيد على 
العشـــرة أعـــوام كما أن المواد المســـتخدمة فـــي عملية التنظيـــف صديقة للبيئـــة، ومصنعة 
بتركيبـــة خاصـــة، بحيث تتكون من مـــواد كيميائية أقـــل وذات جودة أكبر، ومن أبـــرز ميزاتنا هو 

طاقـــم العمل المـــدرب والمؤهل على يـــد خبراء في خدمـــات التنظيف.

نحـــن محظوظون كوننا قـــد ُمنحنا الفرصـــة لنقدم خدماتنـــا لمجموعة من الشـــركات الرائدة 
في فلســـطين، كما نســـعى دومًا لتوســـيع قاعدة الخدمـــات المقدمة لتصل إلـــى كل المدن 
الفلســـطينية. ومن أهـــم قطاعات عمل الشـــركة البنـــوك، المجمعـــات التجاريـــة، المصانع، 

الجامعات، والبنوك. الســـفارات، مقرات المؤسســـات، 

تســـعى شـــركة بال كليـــن إلى اســـتحداث العديـــد من الخدمـــات التـــي تميزهـــا، باإلضافة إلى 
توســـعة دائرة زبائنها لتشـــمل أكبر عدد ممكن من الشـــركات الصغيرة والمتوســـطة وكذلك 
األفـــراد. إننـــا نعمل علـــى إيجاد خدمـــات جديدة لتوســـعة قاعـــدة الزبائن والخدمات بشـــكل 

أفقـــي وعمودي.

الوضع التنافسي 

قطاعات عمل الشركة

اآلفاق المستقبلية
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