نشرة إعالمية ربعية تصدر عن شركة باديكو القابضة  -العدد الرابع عشر  -ايار 2014

 7.33مليون دوالر أرباح باديكو القابضة خالل الربع األول من
العام 2014

بالتل تقر توزيع أرباح نقدية على مساهميها تصل إىل % 50
من القيمة االسمية للسهم

باديكو القابضة تستضيف معرض «بقايا» لألعمال الفنية
والتشكيلية لفناين قطاع غزة
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االفتتاحية ....

يف هذا العدد

تصادف هذه النرشة اإلعالمية احتفاء باديكو القابضة بذكرى مرور عرشين عاما ً عىل بداية هذه املسرية االستثمارية الحافلة بالعطاء ،والتي بدأت يف
العام  1993حني قرر مجموعة من رجال األعمال الفلسطينيني العرب استثمار أموالهم يف فلسطني لدفع عجلة البناء والتنمية .واليوم وبعد عقدين من
الزمن عىل هذه املسرية أصبحت باديكو القابضة رصحا ً استثماريا ً شامخا ً يمثل جزءا ً كبريا ً من االقتصاد الفلسطيني تمتد أذرعه االستثمارية لتشمل
مختلف املجاالت االقتصادية سواء االتصاالت أو السياحة والصناعة والزراعة واملشاريع البيئية والخدماتية واملالية.
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املسؤولية االجتماعية
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األداء املايل لباديكو
القابضة للعام 2013

كما تصادف هذا النرشة انعقاد اجتماع الهيئة العام العادية التاسع عرش بتاريخ  2014/5/19يف العاصمة األردنية عمان وبالتواصل مع رام الله عرب
تقنية االجتماع املرئي (فيديو كونفرنس) ،حيث أوىص مجلس اإلدارة يف اجتماعه الذي انعقد بتاريخ  2014/3/5بتوزيع أرباح نقدية عىل املساهمني
بنسبة  % 6من رأس املال االسمي وبواقع  6سنت للسهم الواحد .وتنظر باديكو القابضة اليوم بعني التفاؤل واألمل الستمرار مسرية العطاء والبناء
والتنمية لتحقيق اقتصاد وطني جدير بالقيام بأعباء االستقالل والسيادة.
وتزداد هذه النرشة تألقا ً باكتمال الحلم الفلسطيني بتوقيع اتفاق املصالحة ،وإعادة التئام شقي الوطن ،بعد سبع سنني عجاف من الفرقة والخالف،
فكان هذا االتفاق باعث األمل يف نفوس الفلسطينيني للتقدم نحو مسرية االستقالل والتعايل عىل الجراحات ،وتوجيه البوصلة نحو ترتيب البيت الداخيل،
وبناء املؤسسات ،والسري قدما ً نحو مستقبل أفضل.
وبنهاية نيسان املنرصم ،انقضت املهلة التي حددها الوسيط األمريكي للوصول إىل اتفاق بني السلطة الفلسطينية وإرسائيل  ،دون التوصل إىل أي
تسوية عىل مدى تسعة أشهر من الجوالت واملباحثات ،وقد حالت املمارسات اإلرسائيلية املتعنتة واملراوغة ،والتي ازدادت وتريتها بالتزامن مع هذه
املباحثات ،دون تحقيق أي تقدم يذكر ،فأمعنت إرسائيل يف سياسة االستيطان والتهويد ،وتنصلت من التزامات عديدة ،كان آخرها املماطلة يف إطالق
رساح الدفعة الرابعة من األرسى ،ووضعت إرسائيل العصا يف الدوالب بفرضها االعرتاف بيهودية الدولة كرشط مسبق للتوصل إىل حل .وتخيم عىل
األجواء حالة من الرتقب ملا سيطرأ من تطورات يف املشهد خالل األيام القليلة القادمة .يف هذه األثناء انضمت السلطة الفلسطينية إىل خمس عرشة
معاهدة دولية ،ولوحت باللجوء إىل األمم املتحدة لوضع إرسائيل أمام التزاماتها.
عىل الصعيد االقتصادي ،أقرت الحكومة الفلسطينية املوازنة بعد حالة من الرتدد وعدم استقرار املعطيات واألرقام املالية بالرغم من ميض الربع األول من
العام  ،2014وهو ما يعكس الحاجة إىل توفر رؤية واضحة األهداف واملعالم واألولويات إلعداد املوازنة .كما زادت الديون املرتتبة عىل الحكومة للقطاع
الخاص يف الشهور األخرية من موردين ومقاولني ومستشفيات ومحطات محروقات ،وقال مراقبون بأن تضخم املديونية مع توقعات برتاجع املنح املالية
الخارجية نتيجة املواقف غري املرحبة من املصالحة ،وكذلك إذا ما انهارت املفاوضات ،كلها عوامل ستخلق واقعا صعبا ً سيؤدي اىل انكماش اقتصادي
وربما اضطراب يف األداء الحكومي وانتظام الرواتب .يف حني ارتفعت نسبة البطالة يف صفوف القوى العاملة إىل  % 25.2يف الربع الرابع من العام
 ،2013وسجل الرقم القيايس ألسعار املستهلك يف الضفة الغربية ارتفاعا ً بنسبة  % 3.10خالل العام  2013مقارنة مع العام  ،2012يف حني انخفضت
األسعار بمقدار  % 0.76يف قطاع غزة ،والذي أثر بدوره عىل الرقم القيايس العام ألسعار املستهلك يف فلسطني ليصل اىل ارتفاع نسبته .% 1.72

وعىل الرغم من هذه الظروف التي تعصف باملشهد السيايس واالقتصادي الفلسطيني ،ما زالت باديكو القابضة تسري بخطى واثقة ،وتحقق إنجازات
متتالية ،حيث حققت باديكو القابضة نموا ً ملحوظا ً يف أرباحها للربع األول من العام  ،2014حيث بلغ صايف الربح املوحد  7.33مليون دوالر مقارنة
مع 6.51مليون دوالر يف ذات الفرتة من العام السابق وبنسبة نمو  .% 12.7فيما ارتفعت األرباح التشغيلية ( )EBITبنسبة  % 12.5لتصل إىل 10.45
مليون دوالر يف الربع األول من العام  2014مقارنة مع  9.29مليون دوالر خالل الربع األول من العام السابق.
كما تميض باديكو القابضة قدما ً يف تنفيذ مشاريعها الحالية ،حيث تعكف الرشكة حاليا ً عىل تنفيذ مشاريع« :بوابة أريحا لالستثمار العقاري» و «نخيل
فلسطني» و «رابية القدس» و «نادي رجال األعمال» .وقد جاءت هذه املشاريع الجديدة كرضورة إسرتاتيجية واستثمارية ملحة بهدف إيجاد حالة
من التوازن يف مصادر دخل الرشكة ،حيث إن املصدر األهم لدخل الرشكة يأتي من رشكة االتصاالت الفلسطينية ،وهو أمر ال يتناسب مع قاعدة توزيع
املخاطر ومصادر الدخل ،ولذلك فقد رشعت الرشكة يف تنفيذ هذه املشاريع إلحداث وضعية متوازنة يف مصادر الدخل ،ومن املتوقع أن تبدأ هذه املشاريع
الجديدة بتحقيق إيرادات كبرية خالل الفرتة القليلة القادمة.

لوحة الغالف :ابراهيم العوضي  /غزة

لوحة سامل عوض  /غزة

وتتطلع باديكو القابضة خالل املرحلة القادمة إىل الحفاظ عىل االستثمارات وتطويرها ،واستكمال املشاريع قيد التنفيذ ،وتحسني أداء وربحية املشاريع
القائمة .أما يف مجال تعزيز السيولة النقدية وتخفيض املديونية والنفقات اإلدارية ،فستواصل الرشكة تنفيذ خطتها لتخفيض املصاريف اإلدارية
والعمومية ،واالستمرار بتخفيض مديونية الرشكة خالل األعوام القليلة القادمة.
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أخبار باديكو القابضة
 7.33مــلــيــون دوالر أربــــــاح ب ــادي ــك ــو الــقــابــضــة خــــال الـــربـــع األول مـــن الـــعـــام

2014

نمو في اإليرادات الموحدة بنسبة  % 16.2ونمو في اإليرادات التشغيلية المتأتية من الشركات التابعة بنسبة % 19.9
حققت باديكو القابضة نموا ً ملحوظا ً يف أرباحها للربع األول من العام  ،2014حيث بلغ صايف الربح املوحد  7.33مليون دوالر مقارنة مع 6.51مليون
دوالر يف ذات الفرتة من العام السابق وبنسبة نمو  .% 12.7فيما ارتفعت األرباح التشغيلية ( )EBITبنسبة  % 12.5لتصل إىل  10.45مليون دوالر
يف الربع األول من العام  2014مقارنة مع  9.29مليون دوالر خالل الربع األول من العام السابق.
وأشاد السيد منيب رشيد املرصي ،رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة ،بهذه النتائج املالية املمتازة ،وقال بأن هذه األرباح جاءت ثمرة للخطط
الحكيمة ملجلس إدارة الرشكة ،إضافة إىل الجهود املتفانية التي تبذلها اإلدارة التنفيذية يف قيادة التوجه االستثماري لباديكو القابضة ،والذي يقوم عىل
تنويع االستثمارات يف قطاعات حيوية مختلفة ،وأضاف املرصي بأن هذه األرباح تأتي بالتزامن مع احتفاء باديكو القابضة بمرور عرشين عاما ً عىل
بدء مسريتها االستثمارية يف فلسطني ،مؤكدا ً أن عملية البناء والتنمية ستظل الهدف املنشود لباديكو القابضة من أجل بناء واقع اقتصادي قادر عىل
القيام بأعباء االستقالل والسيادة الوطنية .وتوقع املرصي مزيدا ً من النمو يف األرباح خالل الفرتات القادمة.
وعىل الصعيد السيايس ،اعترب املرصي أن توقيع اتفاق املصالحة قد بعث األمل من جديد يف نفوس الشعب الفلسطيني ،وعزز روح األخوة والوحدة
الوطنية ،وأظهر الرشد السيايس للفصائل الفلسطينية يف تغليبها املصلحة الوطنية عىل أية مصلحة أخرى ،وقال املرصي بأن طي صفحة االنقسام
سيهيئ األجواء لرتتيب البيت الداخيل الفلسطيني ،ليكون العام  2014عاما ً مشهودا ً عىل طريق تجسيد الدولة الفلسطينية لتصبح واقعا ً ملموسا ً يظل
كافة ألوان الطيف السيايس الفلسطيني ،ويرعى كافة أشكال التعددية واملواطنة .وأضاف بأن االنتهاء من املشاكل الداخلية كان الهاجس األكرب الذي
يؤرق الشعب الفلسطيني يف الفرتة املاضية ،مشريا ً إىل أن بوصلة الفلسطينيني أصبحت واضحة بعد هذا اإلنجاز التاريخي.
وقال الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ،السيد سمري حليله ،إن هذا النمو يف األرباح جاء نتيجة للتحسن املستمر يف األداء املايل للعديد من مشاريع
ورشكات باديكو التابعة .وأضاف حليله بأن جزءا ً من املشاريع الجديدة ال يزال يف مرحلة التأسيس ويتكبد نفقات تأسيسية جارية يتم تحميلها عىل
بيان الدخل املوحد مثل مرشوع رابية القدس ،ومرشوع ضاحية الغدير ،ومرشوع نادي رجال األعمال ،ومرشوع بوابة أريحا ،ومشاريع تدوير النفايات
الصلبة ،وهو ما ساهم يف الحد من نمو األرباح التشغيلية يف الربع األول من العام  ،2014وقال حليله بأن من املتوقع أن تسهم هذه املشاريع لدى
تشغيلها بنمو مضطرد يف األرباح خالل الفرتات املالية الالحقة.

اإليرادات املوحدة

كما نمت اإليرادات املوحدة بنسبة  % 16.2من  25.37مليون دوالر يف الربع األول من العام  2013إىل  29.47مليون دوالر يف الربع األول من العام
 .2014وقد جاء هذا النمو من عدة مصادر ،حيث شهدت اإليرادات التشغيلية املتأتية من الرشكات التابعة ارتفاعا ً ملحوظا ً يف الربع األول من العام
الحايل لتصل إىل  17.30مليون دوالر مقارنة مع  14.43مليون دوالر للفرتة نفسها من العام  2013محققة بذلك نموا ً بنسبة  .% 19.9وجاء هذا
النمو بشكل رئييس من النمو يف اإليرادات التشغيلية لرشكة فلسطني لالستثمار الصناعي ،ورشكة سوق فلسطني لألوراق املالية ،ورشكة نخيل فلسطني.
كما نمت حصة باديكو القابضة من نتائج أعمال الرشكات الحليفة بنسبة  % 14.70من  10.35مليون دوالر يف الربع األول من العام  2013إىل 11.87
مليون دوالر لنفس الفرتة من العام  ،2014وجاء هذا النمو بشكل رئييس من االرتفاع يف األرباح الصافية لرشكة االتصاالت الفلسطينية من 23.20
مليون دينار يف الربع األول من العام  2013إىل  25.97مليون دينار يف الربع األول من العام  2014أي بنسبة .% 11.9
يف املقابل انخفضت األرباح املتأتية من محفظة املوجودات املالية خالل الربع األول من العام الحايل باملقارنة مع الفرتة ذاتها من العام  ،2013إذ بلغت
أرباح األوراق املالية  0.30مليون دوالر يف الربع األول من العام  ،2014مقارنة مع  0.59مليون دوالر يف الربع األول من العام السابق.

املصاريف املوحدة

ارتفعت املصاريف التشغيلية املوحدة من  11.14مليون دوالر يف الربع األول من العام  2013إىل  12.97مليون دوالر يف الربع األول من العام ،2014
أي بنسبة  ،% 16.4وقد واكب هذا االرتفاع يف املصاريف التشغيلية ارتفا ٌع يف اإليرادات التشغيلية بنسبة أعىل كما ورد أعاله ( ،)% 19.9مما يدلل
بشكل واضح عىل زيادة كفاءة التشغيل واإلنتاج يف عدد من الرشكات التابعة .ويف ذات الوقت ،ارتفعت املصاريف اإلدارية والعمومية املوحدة بنسبة
 % 8.8من  3.63مليون دوالر يف الربع األول من العام  2013إىل  3.95مليون دوالر يف الربع األول من العام الحايل .أما مصاريف التمويل املوحدة

فقد شهدت ارتفاعا ً من  2.65مليون دوالر يف الربع األول من العام  2013إىل  2.88مليون دوالر يف الفرتة ذاتها من العام  ،2014تزامنا ً مع زيادة
معدل االقرتاض من  224.33مليون دوالر يف الربع األول من العام  2013إىل  229.37مليون دوالر يف الربع األول من العام  .2014أما فيما يتعلق
بمصاريف االستهالكات واإلطفاءات املوحدة فلم يطرأ عليها تغري يف الربع األول من العام  2014مقارنة مع نفس الفرتة من العام السابق ،حيث بلغت
 2.09مليون دوالر.

املركز املايل

ارتفع مجموع املوجودات املوحدة من  808.67مليون دوالر نهاية العام  2013إىل  831.86مليون دوالر نهاية الربع األول من العام  2014أي بنسبة
ارتفاع  .% 2.9كما ارتفعت حقوق امللكية العائدة ملساهمي الرشكة األم من  418.84مليون دوالر نهاية العام  2013إىل  443.23مليون دوالر نهاية
الربع األول من العام  ،2014أي بارتفاع قدره  24.39مليون دوالر وبنسبة  .% 5.8وقد بلغ مجموع املطلوبات املوحدة  287.06مليون دوالر نهاية
الربع األول من العام  2014مقارنة مع  288.11مليون دوالر نهاية العام  ،2013أي بانخفاض طفيف قدره  1.1مليون دوالر وبنسبة  .% 0.4وتشكل
سندات الدين والقروض والتسهيالت االئتمانية حوايل  % 81من مجموع املطلوبات ،حيث بلغت  232.62مليون دوالر نهاية الربع األول من العام
 2014باملقارنة مع  226.12مليون دوالر نهاية العام  ،2013وبنسبة ارتفاع  ،% 2.9وهي تشمل سندات القرض التي أصدرتها باديكو القابضة يف
عام  2011بقيمة  85مليون دوالر.

سري أعمال املشاريع قيد التنفيذ وتطورها
مشروع بوابة أريحا

وفيما يتعلق بمرشوع بوابة أريحا الذي تعمل باديكو القابضة عىل تنفيذه بالرشاكة مع رشكة االتصاالت الفلسطينية ورشكة فلسطني لالستثمار
العقاري (بريكو) كمرشوع سياحي ترفيهي هو األضخم واألول من نوعه يف فلسطني ،والذي يتضمن تطوير مرافق سياحية وترفيهية متنوعة عىل
مساحة  3000دونم تقع عىل املدخل الجنوبي ملدينة أريحا ،فقد رشعت الرشكة بأعمال البنية التحتية ،واستكملت تهيئة وتجهيز الشارع الرئييس الذي
يربط املرشوع بمدينة أريحا ،كما تم تهيئة الساحة العامة للمرشوع والتي تبلغ مساحتها  45دونماً ،حيث ستستخدم خالل الفرتة القادمة يف إقامة
عدد من الفعاليات واألنشطة .ومؤخرا ً أطلقت الرشكة الحملة الدعائية للرتويج للمرشوع.

نادي رجال األعمال

وانهت باديكو القابضة االستعدادات الفتتاح مرشوع نادي رجال األعمال ،وهو من املشاريع األوىل الرائدة يف فلسطني الذي تنفذه رشكة القدس لإلعمار
واالستثمار (باديكو السياحية) ،الذراع االستثمارية لباديكو القابضة يف القطاع السياحي ،وذلك يف حي تل الصفا يف رام الله عىل مساحة  2,600مرت
مربع وبإجمايل استثمار يزيد عن  6مليون دوالر أمريكي .ويشمل نادي رجال األعمال ثالثة مطاعم رئيسية ،ومسبحا ً داخليا ً مع ساحات خارجية
بإطاللة مميزة ،وقاعة متعددة األغراض ،و SPAذات عالمة تجارية رائدة ،وصالة رياضية.

رابية القدس

كما تتهيأ باديكو القابضة إلطالق الحملة الرتويجية ملرشوع رابية القدس العقاري ،إضافة إىل فتح الباب أمام بيع الشقق خالل الفرتة القليلة القادمة.
ومرشوع رابية القدس العقاري تنفذه باديكو القابضة جنوب مدينة القدس ،ويشمل بناء  22عمارة سكنية .وتقع أرض املرشوع جنوب مدينة القدس
وتبعد حوايل  5كم عن البلدة القديمة ،يف حوض العلمي ،قرب بيت صفافا ،يف منطقة رشفات بجوار شارع جيلو ،وتطل األرض عىل أبرز معالم القدس.
ومن املقرر أن تعقد الهيئة العامة لباديكو القابضة اجتماعها السنوي بتاريخ  2014/5/19يف العاصمة األردنية عمان وبالتواصل مع رام الله عرب
تقنية االجتماع املرئي (فيديو كونفرنس) ،حيث أوىص مجلس اإلدارة يف اجتماعه الذي انعقد بتاريخ  2014/3/5بتوزيع أرباح نقدية عىل املساهمني
بنسبة  % 6من رأس املال االسمي وبواقع  6سنت للسهم الواحد.
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بــاديــكــو الــقــابــضــة ت ــش ــارك يف اجــتــمــاع الــقــطــاع اخلــــاص م ــع األمــــر الــولــيــد ب ــن طــال
شارك رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة السيد منيب رشيد املرصي يف االجتماع املصغر الذي عقد مع سمو األمري الوليد بن طالل يف زيارته األخرية
إىل رام الله .وناقش املرصي خالل االجتماع الذي ضم عددا ً من الشخصيات االقتصادية ورجال األعمال الواقع االقتصادي واالستثماري يف فلسطني مع
سمو األمري .وثمن املرصي زيارة األمري إىل فلسطني وما تحمله من داللة عىل اهتمامه بالقضية الفلسطينية والواقع االقتصادي الفلسطيني ،كما دعاه إىل
دعم االقتصاد الفلسطيني من خالل االستثمار يف القطاعات االقتصادية املختلفة ،و أشار املرصي يف لقائه إىل أن األمري الوليد بن طالل يعترب من أوائل
املستثمرين يف باديكو القابضة منذ تأسيسها عام  ،1994إضافة إىل كونه مساهما ً يف رشكة القدس لإلعمار واالستثمار «جيديكو» والتي تعترب الذراع
االستثمارية لباديكو القابضة يف القطاع السياحي.
وسلم املرصي خالل االجتماع األمري ملفا ً يحتوي عىل مقرتحات لتشجيع االستثمار يف فلسطني ،إضافة إىل دعوة لألمري لدعم «صندوق ووقفية القدس»
الذي يهدف إىل حماية املدينة املقدسة وتعزيز صمودها وتنميتها والحفاظ عىل تاريخها وجغرافيتها من عمليات التهويد التي تتعرض لها بشكل
ممنهج ومتسارع يف سبيل تغيري معاملها الدينية والتاريخية والثقافية .كما دعا املرصي يف كلمته األمري للمشاركة يف املؤتمر املزمع عقده الصيف القادم
يف فلسطني لتحريك عجلة االقتصاد الفلسطيني من خالل جذب االستثمارات إىل فلسطني.وقد أبدى األمري اهتمامه الكبري بدراسة املقرتحات والقضايا
التي طرحها املرصي خالل اللقاء ،وأكد عىل التزامه الدائم تجاه فلسطني قضية وشعباً.
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أخبار الشركات التابعة واحلليفة
بالتل تقر توزيع أربــاح نقدية على مساهميها تصل إىل  % 50من القيمة االسمية للسهم

رئيس جملس اإلدارة يستقبل وفدًا من رجال األعمال اإلسكندنافيني يف «بيت فلسطني»

عقدت الهيئة العامة العادية لرشكة االتصاالت الفلسطينية اجتماعها
السابع عرش يف فندق املوفينبك برام الله وعرب تقنية االتصال املرئي يف
فندق املشتل بقطاع غزة ،وصادقت الهيئة العامة خالل االجتماع عىل
توصية مجلس اإلدارة,وأق ّرت توزيع أرباح نقدية عىل املساهمني بنسبة
تصل إىل  % 50من القيمة االسمية للسهم والبالغة دينار أردني للسهم
الواحد ،وذلك بواقع توزيع نقدي بنسبة  % 40عن أرباح عام 2013
باإلضافة إىل  % 10كتوزيع نقدي استثنائي للمساهمني املقيّدين يف
سجالت الرشكة حتى تاريخ انعقاد الهيئة العامة وذلك عن استثمارات
الرشكة خالل العام املايض ،وكانت البيانات املالية للسنة املالية املنتهية يف
 31كانون أول  2013قد أظهرت ارتفاع نصيب السهم من األرباح ليصل
إىل  0.698دينار مقارنة بـ  0.624دينار يف العام .2012

املجموعة بنسبة  % 11.8حيث بلغ حوايل  91.8مليون دينار أردني
باملقارنة مع عام  2012والذي بلغ حينها  82.1مليون دينار ،بينما
بلغت اإليرادات التشغيلية املوحدة  375.3مليون دينار أردني بنسبة نمو
مقدارها  % 2.6مقارنة مع  365.9مليون دينار أردني يف عام .2012

كما حققت نموا ً عىل صعيد األداء التشغييل ،حيث أظهرت املؤرشات
التشغيلية لعام  2013ارتفاعا ً يف قاعدة املشرتكني لدى رشكات املجموعة
بنسبة  % 2.7مقارنة مع عام  2012لتصل إىل  3.25مليون مشرتك،
حيث بلغ عدد مشرتكي الهاتف الثابت  403آالف مشرتك ،فيما بلغ عدد
مشرتكي الهاتف الخلوي  2.63مليون مشرتك ،باإلضافة إىل  213ألف
مشرتك يف خدمات  .ADSLويصل املبلغ اإلجمايل لألرباح التي سيتم
توزيعها إىل حوايل  66مليون دينار أردني ،عىل أن تبدأ عملية التوزيع
وكشف التقرير املايل للمجموعة لعام  2013عن ارتفاع صايف أرباح خالل األسابيع القليلة القادمة حيث سيتم اإلعالن عنها يف حينه.

شركة نخيل فلسطني ُتشارك يف معرضني دوليني وتستقبل وفودًا سياحية
استقبل رئيس مجلس إدارة باديكو القابضة ،السيد منيب رشيد املرصي ،وفدا من رجال األعمال وممثيل كربى الرشكات االسكندنافية يف «بيت
فلسطني» يف نابلس ،وضم الوفد قرابة ( )75شخصية قدمت يف زيارة هي األوىل من نوعها إىل فلسطني لالطالع عىل األوضاع االقتصادية ،وآفاق
االستثمار فيها .والتقى الوفد اإلسكندنايف بمجموعة من رجال األعمال الفلسطينيني ،حيث دار نقاش حول واقع االقتصاد الفلسطيني ،وأهم التحديات
واملعيقات التي يواجهها بفعل املمارسات اإلرسائيلية ،إضافة إىل الفرص االستثمارية السانحة يف فلسطني .كما تم استعراض أهم مشاريع باديكو
القابضة واستثماراتها يف القطاعات املختلفة وخططها املستقبلية.

شاركت نخيل فلسطني يف معرض  Gulfoodالذي أقيم يف دُبي يف
نيسان من هذا العام ،كما شاركت يف معرض The 11th International
 HalalShowcaseيف كواالالمبور  -ماليزيا .وقد مثل رشكة نخيل فلسطني
يف املؤتمرين فريق املبيعات والتسويق الذي عرض خالل الزيارتني كافة
أشكال منتجات الرشكة ،وقابل عددا ً من رشكات االسترياد والتصدير،
واملهتمني بقطاع النخيل والتمور .واستقبلت الرشكة عدة رحالت ووفود
سياحية زارت لالطالع عىل عمل الرشكة والتعرف عىل أدائها ورشاء التمور

من املصدر األسايس إلنتاجه ،وشملت الزيارات رحالت مدرسية وجامعية،
ومجموعات سياحية أجنبية.
وقد انتهت الرشكة مؤخرا ً من إنشاء مخترب جديد ،وذلك لعمل فحوصات
مخربية للمياه واألشجار والثمار والورق ،وصوال ً للمنتج النهائي ،بما
يُلبي احتياجات العمل من الفحوصات للحصول عىل جودة أفضل يف كافة
العمليات اإلنتاجية ،ويعترب هذا اإلنجاز األول من نوعه يف رشكات قطاع
التمور
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«باديكو الصناعية» و«دواجن فلسطني» تقران توزيع أرباح نقدية على املساهمني
أقرت الهيئتان العامتان العاديتان لرشكتي :فلسطني لالستثمار الصناعي «باديكو الصناعية» ،و«دواجن فلسطني» ،التابعتني ملجموعة «باديكو
القابضة” ،توزيع أرباح نقدية عىل املساهمني بواقع  25قرشا ً و 12قرشا ً للسهم عىل التوايل.

شركة سوق فلسطني لألوراق املالية تعقد اجتماع هيئتها العامة
فندق املشتل يستقبل أعياد امليالد يف ظل
عقدت رشكة سوق فلسطني لألوراق املالية املساهمة العامة املحدودة ،بتاريخ  ،2014/4/9اجتماع هيئتها العامة العادي ،بمقر البورصة بمدينة
ركود عام يخيم على قطاع غزة
نابلس .وترأس االجتماع ،نائب رئيس مجلس اإلدارة ،د .فاروق زعيرت ،وبحضور مراقب الرشكات يف وزارة االقتصاد الوطني ،وممثلني عن هيئة سوق

وعقدت الهيئتان العامتان للرشكتني اجتماعيهما السنويني يف نابلس ،نهاية األسبوع املايض ،حيث أقرتا توصية مجليس اإلدارة بشأن توزيع األرباح
واستمعت الهيئة العامة لـ»باديكو الصناعية» إىل تقرير مجلس اإلدارة الذي استعرض النمو الواضح يف كافة مؤرشات األداء يف الرشكة من نمو
يف إليرادات واألرباح ،حيث أشار التقرير إىل أن معظم رشكات املجموعة التابعة والحليفة ساهمت يف هذا النمو ،ما يعطيه صفة التنوع والديمومة.
وناقشت الهيئة البيانات املالية وتقرير مدققي حسابات الرشكة عن السنة املالية  ،2013وقررت الهيئة بإجماع الحضور املوافقة عىل توصية مجلس
اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عىل مساهميها بنسبة  % 12من القيمة االسمية للسهم وبقيمة إجمالية  2.25مليون دينار.

وجرى خالل االجتماع بحث عدد من املواضيع املدرجة عىل جدول األعمال ،وأقرت خالله الهيئة العامة تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الرشكة املنتهية
يف العام  .2013كما تمت املصادقة عىل تقرير مدقق الحسابات ،وإقرار البيانات املالية عن السنة املالية  .2013كما تم إبراء ذمة مجلس اإلدارة عن
الفرتة املنتهية يف  ،2013/12/31وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة لألعوام األربعة القادمة ،وأعادت الهيئة العامة انتخاب رشكة «إرنست آند يونغ»
للتدقيق عىل حسابات الرشكة عن السنة املالية .2014

كما ناقشت الهيئة العامة لـ»دواجن فلسطني» أهم نشاطات الرشكة خالل العام  2013ونتائجها املالية والتشغيلية وكذلك خططها يف مجال إنشاء
مشاريع جديدة أو تطوير املشاريع القائمة .وبني التقرير التطور اإليجابي يف كافة مؤرشات األداء للرشكة مقارنة باألعوام السابقة ،ثم ناقشت الهيئة
العامة وأقرت باإلجماع تقرير مدققي الحسابات والبيانات املالية للرشكة عن العام  2013الذي أشار إىل نمو اإليرادات التشغيلية بنسبة % 39
ومضاعفة األرباح الصافية لتصبح  3.36مليون دينار .ووافقت الهيئة العامة عىل توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية عىل املساهمني بنسبة
 % 12من رأس املال االسمي .وانتخبت الهيئة العامة مجلس إدارة جديدا للرشكة لألعوام األربعة القادمة ضم كال من :رشكة فلسطني لالستثمار
الصناعي ( 6مقاعد) ،ورشكة فلسطني للتنمية واالستثمار املساهمة الخصوصية (مقعدان) ،ورشكة بيت جاال لصناعة األدوية (مقعد واحد) ورشكة
النواة إلدارة االستثمار (مقعد واحد) ،ورشكة ريف لالستثمار الزراعي (مقعد واحد).

يف إطار اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية..الشركة الوطنية لصناعة الكرتون تسلم
الوزارة كميات من كرتون التعبئة الزراعي
سلمت الرشكة الوطنية لصناعة الكرتون ،وزارة الزراعة ،الكميات املتعاقد عليها للوزارة من الكرتون الزراعي والذي يهدف إىل دعم املزارع وتعزيز
صموده عىل أرضه .وقد أبدت وزارة الزراعة اهتمامها باالقتصاد الوطني ،وثقتها العالية بالقطاع الصناعي الفلسطيني وجودة منتجات الرشكة
الوطنية لصناعة الكرتون واحرتامها لالتفاقيات واملواعيد ذات العالقة ،وذلك يف إطار العمل عىل تضافر الجهود من أجل النهوض بالقطاعني الزراعي
والصناعي يف فلسطني.

رأس املال والبورصة ،ومدقق الحسابات الخارجي ،واملستشار القانوني.

كما سجلت قيمة التداوالت ارتفاعاً ،فبلغت قيمتها مع نهاية الربع األول  166,103,830دوالر أمريكي وبزيادة نسبتها  % 227.64عن الربع األول
 ،2013فيما تجاوز مجموع تداوالت الربع األول من هذا العام مجموع تداوالت األشهر السبعة األوىل من عام .2013

بورصة فلسطني تشارك يف املؤمتر العاملي الحتاد
البورصات بقطر
شاركت بورصة فلسطني يف املؤتمر العاملي التحاد البورصات ،والذي عقد يف دورته
التاسعة يف العاصمة القطرية ،الدوحة ،يومي الثالثاء واألربعاء ،2014/3/26-25
بمشاركة ممثلني عن أكثر من  50دولة من الرؤساء واملسؤولني التنفيذيني للبورصات
العربية والعاملية .وتحدثت بورصة فلسطني خالل املؤتمر عن إمكانية الربط بني
البورصات ،ضمن جلسة عمل رئيسية تناولت موضوع زيادة حجم البورصات من
خالل ربط تجمعات السيولة بدون عمليات االندماج واالستحواذ .وشملت نقاشات
املؤتمر مواضيع عديدة ،أهمها خدمات التداول وما بعد التداول ،وتنويع مصادر الدخل
لزيادة عائدات البورصات ،إضافة إىل استخدام التقنيات الرفيعة يف عمل البورصات،
والفائدة املحققة من اإلدراج عىل مؤرشات مورغان ستانيل (.)MSCI

انتهاء االستعدادات الفتتاح نادي رجال األعامل

شركة دواجن فلسطني«عزيزا» تشارك يف مهرجان التسوق الوطني

رشع نادي رجال األعمال بتقديم خدماته للزبائن والنزالء
تمهيدا ً إلجراءات االفتتاح الرسمي للمرشوع خالل األيام القليلة
القادمة .ونادي رجال األعمال هو أحد املشاريع السياحية
الرائدة التي تنفذها رشكة باديكو السياحية ،الذراع االستثمارية
لباديكو القابضة ،يف حي تل الصفا يف رام الله .ويقع املرشوع
عىل مساحة  2600مرت مربع ،ويشمل عددا ً من املطاعم واملرافق
السياحية الفاخرة ،إضافة إىل أحدث املعدات ذات العالمة
التجارية الرائدة .ويتميز بإطاللته الساحرة عىل التالل الغربية
ملدينة رام الله.

شاركت رشكة دواجن فلسطني « عزيزا» يف مهرجان التسوق الوطني الذي أقيم يف جامعة النجاح الوطنية ،وقد القى الجناح املخصص للرشكة يف
املعرض إقباال كبريً .وتأتي مشاركة الرشكة يف املهرجان ضمن سياسة الرشكة الرامية للتواجد يف مختلف األنشطة والفعاليات واملعارض الوطنية لتؤكد
عىل جودة املنتج الوطني الذي تقدمه وللرتويج له يف هذه الفعاليات.

فندق املوفنبيك يستقبل األمري الوليد بن طالل ....ويفتتح قسم ()Shasha Lounge
استقبل فندق املوفنبيك األمري الوليد بن طالل يف زيارته األخرية لرام الله ،حيث عقد يف الفندق االجتماع الذي نظمه صندوق االستثمار الفلسطيني وجمع
ممثيل القطاع الخاص وعددا ً من كبار الشخصيات ورجال األعمال الفلسطينيني باألمري والوفد املرافق له.
ويف سياق آخر افتتح فندق املوفنبيك حديثا قسم ( )Shasha Loungeالرتفيهي مستهدفا ً هواة الرياضة بعرض مباريات الدور اإلسباني عرب شاشات
ذات جودة عالية ،ويرافق ذلك تقديم أفضل الخدمات والوجبات الخفيفة وأسباب التسلية والرتفيه .كما أعاد الفندق افتتاح قسم «»Al Riwaq Terrace
بمناسبة عودة أجواء الصيف لتقديم أفضل عروض األداء املوسيقي.
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املسؤولية االجتماعية
شركاء «مت َّيز» يحتفلون باستقبال طلبة املرحلة الثانية من الربنامج

تخريج طلبة املرحلة األوىل من برنامج «مت ِّيز» يف يف اجلامعات الشريكة
نظم رشكاء برنامج «تميَّز» حفالً يف كل من جامعة بريزيت والنجاح الوطنية وبوليتكنك الخليل لتخريج طلبة الدفعة األوىل من الربنامج وإطالق املرحلة
الثانية ،حيث وزعت الشهادات عىل أكثر من  180طالبا ً من الجامعات الثالث الرشيكة يف الربنامج يف مرحلته األوىل ،كما تم اختيار الطلبة املقبولني
لاللتحاق باملرحلة الثانية ،وقد شمل الربنامج يف مرحلته الثانية أربع جامعات جديدة هي جامعة القدس ،والعربية األمريكية يف جنني ،وجامعة فلسطني
التقنية خضوري ،وجامعة القدس املفتوحة.

وفد من طلبة برنامج «مت َّيز» الريادي يزور بلجيكا وأبوظبي
زار أحد عرش طالبا ً من طلبة برنامج «تميَّز» الريادي كال من بلجيكا وأبو ظبي مطلع شباط الجاري وذلك يف زيارة تثقيفية هدفت إىل التعريف بربنامج
«تميَّز» عىل املستوى الدويل وتعزيز التفاعل الثقايف لطلبة الربنامج مع دول العالم إضافة إىل صقل الروح الريادية لديهم من خالل عدد من ورشات
العمل واملحارضات املكثفة التي ركزت بشكل أسايس عىل مفهوم الريادة.
وضم الوفد طلبة من برنامج «تميَّز» من جامعة بريزيت والنجاح الوطنية وبوليتكنك الخليل .وقد شمل الوفد الذي زار بلجيكا تسعة طلبة ،يف حني زار
طالبان اثنان إمارة أبو ظبي ،كما ضمت هذه الزيارة عددا ً من الطلبة األوروبيني من مناطق مختلفة من العالم .وقد نظمت هذه الزيارة بالتعاون بني
منتدى شارك الشبابي ومؤسسة ( AEGEE-leuvenإحدى املؤسسات الخريية األوروبية التي تعنى بالعمل التطوعي وزيادة وعي الفئات الشابة فيما
يتعلق بالشأن األوروبي) وبتمويل من برنامج املفوضية األوروبية لدعم التعليم والتدريب والشباب والرياضة (إيرسمس بلس).

نظم رشكاء «تميَّز» (باديكو القابضة ومنتدى شارك الشبابي ومؤسسة الشباب الدولية) يف جامعة بريزيت حفل استقبال  190طالبا ً وطالبة من
الطلبة الجامعيني الجدد املشاركني يف برنامج «تميَّز  »2الريادي الذي يستهدف تمكني طلبة الجامعات الفلسطينية لالنخراط يف سوق العمل وذلك
بالرشاكة مع سبع جامعات فلسطينية هي :جامعة بريزيت ،والنجاح الوطنية ،وفلسطني التقنية  -خضوري ،والقدس ،والعربية األمريكية ،وبوليتكنك
فلسطني ،والقدس املفتوحة .وتخلل الحفل كلمات لعدد من طلبة «تميَّز »1الذين رشحوا تجربتهم خالل الربنامج ،وأهم اإلضافات التي قدمها لهم سواء
عىل صعيد صقل الشخصية ،واملهارات الحياتية ،والعمل التطوعي ،والقيادة واملواطنة ،واإلبداع ،كما استعرضوا أهم النشاطات والفعاليات التي قاموا
بها ،بما يف ذلك زيارتهم األخرية إىل عدد من الدول مثل بلجيكا وأبو ظبي ،وما تضمنته من مشاركة يف مؤتمرات عاملية ،ونقل تجربة الربنامج مع جهات
دولية ،والتواصل والتفاعل الثقايف مع شخصيات من خلفيات ثقافية متعددة.
وقد انطلقت أعمال ونشاطات املرحلة الثانية من برنامج «تميَّز» يف الجامعات الرشيكة  ،عىل أن تستمر مدة عامني كاملني ،تنتهي بتخريج الطلبة
املشاركني ،وتزويدهم بشهادات الخربة التي اكتسبوها خالل هذه التجربة الريادية.

شركاء «مت َّيز» يشاركون يف مؤمتر«مهارات للحياة :تعزيز فرص العمل للشباب يف األردن»
شارك رشكاء برنامج «تميَّز» (باديكو القابضة ،مؤسسة الشباب الدولية ،منتدى شارك الشبابي) يف فعاليات مؤتمر «تعزيز فرص العمل للشباب»
الذي عقد يف العاصمة األردنية عمان بتنظيم من مؤسسة الشباب الدولية التي تعترب إحدى رشكاء برنامج «تميَّز» الريادي الهادف إىل جرس الفجوة
بني املخرجات التعليمية يف فلسطني ومتطلبات سوق العمل .وجمع املؤتمر ممثلني عن القطاع العام والخاص واملجتمع املدني من أكثر 175مؤسسة
بهدف مناقشة سبل معالجة البطالة بني الشباب والبالغة نسبتها  % 28يف منطقة الرشق األوسط وشمال أفريقيا.
وقدم رشكاء «تميَّز» خالل الجلسة األوىل للمؤتمر نبذة حول فكرة الرشاكة التي أسهمت يف بلورة هذا الربنامج الريادي ،موضحني أن الربنامج ال
يهدف إىل تدريب الخريجني يف املقام األول ،بل إىل تعريضهم إىل تجارب ريادية ونوعية تكسبهم املهارات الحياتية والخربة الالزمة الستكمال مسريتهم
العملية من خالل االحتكاك بالواقع؛ ألنه أفضل األساليب املفضية إىل صناعة رواد التغيري الذين يمتلكون شخصية قوية تستطيع صناعة حارض معريف
واقتصادي ووطني وثقايف أفضل ،كما أكدوا عىل أن مقتضيات املرحلة الراهنة تتطلب تعزيز الرشاكة الفاعلة بني مختلف القطاعات ألن القطاع الخاص
وحده ال يستطيع القيام بأعباء املرحلة.

باديكو القابضة تشارك يف ندوة «دور اإلعالم يف تنمية االقتصاد الوطني» يف جامعة بريزيت
شاركت باديكو القابضة ،ممثلة برئيسها التنفيذي ،السيد سمري حليله ،يف ندوة بعنوان» دور اإلعالم يف تنمية االقتصاد الوطني» بتنظيم من دائرة
اإلعالم يف جامعة بريزيت يوم الخميس  10نيسان  ،2014وذلك بحضور عدد من الوجوه اإلعالمية واملشتغلني بالصحافة االقتصادية .وهدفت الندوة
إىل التعريف باإلعالم االقتصادي ودوره يف تنشئة جيل من الصحفيني األكثر قدرة عىل التعامل مع املعطيات االقتصادية والقضاية االقتصادية إعالمياً.
وسلط الرئيس التنفيذي لباديكو القابضة ،السيد سمري حليله ،خالل مشاركته الضوء عىل أهمية اإلعالم االقتصادي باعتباره أداة مهمة يف تغيري الواقع
عىل كافة األصعدة ،وأضاف بأن الضغوط املختلفة التي تمارس عىل الصحفي قد تدفعه إىل ممارسة املهنة باتجاه آخر ،بحيث يوضع الصحفي يف قالب
قابل للتغري بناء عىل ما يطلبه الوسط اإلعالمي ،وقال حليله بأن هذا التغيري يف أداء الصحفي ال يقترص عىل الصحفيني العاملني يف املجال االقتصادي
فحسب ،بل يشمل كل الصحفيني عىل اختالف تخصصاتهم اإلعالمية .وأضاف حليلة بأن عىل املهتمني باملجال االقتصادي االطالع عىل االجتماعات
والندوات االقتصادية الكتساب جزء بسيط من مهارات الكتابة اإلخبارية االقتصادية ،وأكد أن الصحافة بشتى أنواعها تحمل طابعا متميزا عن غريها
من املهن األخرى وتزداد أهمية ووضوحا إذا حاولنا ربط االقتصاد باإلعالم من خالل إنتاج اإلعالم االقتصادي.

وتناقش واقع االقتصاد الفلسطيني يف اجتماع طاولة مستديرة مع عدد من الصحفيني
االقتصاديني
ناقشت باديكو القابضة واقع االقتصاد الفلسطيني يف اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من الصحفيني االقتصاديني يف مؤسسة اإلنرتنيوز يف
رام الله بتاريخ  ،2014/4/1واستعرض الرئيس التنفيذي للرشكة خالل النقاش رؤية القطاع الخاص الفسطيني للواقع االقتصادي وأهم القضايا
واإلشكاليات التي يعاني منها مثل :الرتاجع يف النمو االقتصادي ،ونسب البطالة املتزايدة ،ونصيب الخطة التطويرية من امليزانية الفلسطينية ،وسبل
العمل عىل تعايف االقتصاد الفلسطيني يف ظل الجمود الذي يخيم عىل املشهد السيايس .وجاء هذا االجتماع عىل هامش مرشوع تطوير التغطية اإلعالمية
للقضايا االقتصادية واملالية الذي تنفذه شبكة اإلنرتنيوز بتمويل من القنصلية األمريكية العامة يف القدس.
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باديكو القابضة تستضيف معرض بقايا «  »TRACESلألعمال الفنية والتشكيلية لفناين قطاع
غزة

بدعم من باديكو القابضة...جمعية عطاء فلسطني اخلريية تختتم معرض الكتاب األول لألطفال
«على الساحة»

افتتحت باديكو القابضة يف العارش من أيار أعمال معرض «بقايا»(  )Tracesالفني بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية والفنية .وقد
َ
هدف هذا املرشوع الذي نفذ بالتعاون بني كل من باديكو القابضة وصندوق رعاية الفنانني املتقاعدين ( )Artist Pension Trustوبرنامج األمم
املتحدة اإلنمائي ( )UNDPواملعهد الفرنيس يف القدس ،إىل دعم فناني قطاع غزة وترويج أعمالهم الفنية عىل املستوى الدويل ،حيث شمل املعرض أعماال ً
فنية ألكثر من  40فنانا ً فلسطينيا ً من سكان قطاع غزة .وبقيت أبواب املعرض مفتوحة أمام الهواة والفنانني واملهتمني باألعمال الفنية من تاريخ -10
 21أيار 2014/يف الطابق الحادي عرش يف املقر الرئيس لباديكو القابضة يف رام الله .وسعى رشكاء هذا العمل الفني من خالل هذا املعرض إىل إتاحة
الفرصة للفنانني كي يبدعوا أعماال ً فنية تقوم فكرتها عىل العودة بالذاكرة إىل الوراء ،الستكشاف معالم املايض ،والذكريات ،إضافة إىل إبراز أهمية
التوثيق وأثره عىل الواقع الثقايف الفلسطيني الحايل .وعىل الرغم من أن هذا املعرض يركز بشكل خاص عىل دعم الفنانني الغزيني بهدف تمكينهم فنيا ً
واقتصاديا ً يف ظل الظروف التي يواجهونها ،إال أن نقاشا ً يدور حول تنظيم مزيد من هذه املعارض الرامية إىل تمتني الروابط بني الفنانني واملؤسسات
الثقافية يف فلسطني من خالل تنفيذ املشاريع املشرتكة .وقد لقيت أعمال املعرض تفاعالً كبريا ً وتوافدا ً للمئات من الزوار ووسائل اإلعالم املحلية والدولية
منذ افتتاحه.

نظمت جمعية عطاء فلسطني الخريية ،معرض الكتاب األول لألطفال «عىل الساحة» ،والذي أقيم يف ساحة الجمعية برام الله ،واستمر ملدة ثالثة أيام،
بدعم من باديكو القابضة ،وبرعاية محافظة رام الله والبرية ،ومشاركة «عطاء فلسطني الخريية» بعرض كتب دار الفتى العربي ،الدار الرائدة يف أدب
األطفال ،ومشاركة عدد من املؤسسات والجمعيات بعرض تحف ومقتنيات مميزة من الرتاث الفلسطيني.

ضمن برنامج الزيارات السنوي الذي تدعمه الشركة...باديكو القابضة تستقبل وفدًا طالبيًا من
جامعة هارفرد
استقبلت باديكو القابضة وفدا ً من طلبة كلية جون كينيدي للدراسات الحكومية وكلية إدارة األعمال بجامعة هارفرد األمريكية وذلك ضمن برنامج
زيارات سنوي لطلبة الجامعة إىل فلسطني دعمته باديكو للعام الرابع عىل التوايل يهدف إىل التعرف عىل الواقع السيايس واالقتصادي واالجتماعي
الفلسطيني .وتعرف الطلبة خالل اللقاء عىل مسرية باديكو القابضة يف عملية البناء والتنمية عىل مدى عرشين عاما ً من االستثمار يف فلسطني ،إضافة
إىل التعرف عىل عىل واقع االقتصاد الفلسطيني بما يمتلكه من ميزات نوعية وفرص استثمارية سانحة من جانب ،وتحديات ومعيقات من جانب آخر.
وكانت باديكو القابضة قد أقامت عالقة تعاون ورشاكة إسرتاتيجية مع جامعة هارفرد بالواليات املتحدة األمريكية ،وشملت مجاالت التعاون دعم
الرشكة سنويا ً لربنامج الزيارات السنوية لطلبة الدراسات العليا من هارفارد إىل فلسطني بهدف االطالع عىل الواقع السيايس واالقتصادي واالجتماعي،
كما يشمل التعاون استضافة متدربني من طلبة الدراسات العليا يف كلية جون كنيدي للدراسات الحكومية وكلية إدارة األعمال بجامعة هارفرد يف
باديكو القابضة وعدد من رشكاتها التابعة والحليفة.

جائزة فلسطني الدولية تواصل تكرميها لشخصيات دولية رائدة ومبدعني للعام السادس على
التوايل

ك ّرمت جائزة فلسطني الدولية للتميز واإلبداع يف حفلها السادس الذي أقيم يف قرص رام الله الثقايف ،كال من السيد ستيف سوسببي ،املدير التنفيذي
لجمعية إغاثة أطفال فلسطني ،والسيد عارف نقفي املؤسس والرئيس التنفيذي ملجموعة أبراج  ،إىل جانب الطبيبة سوي تشاي آنغ التي عملت
بنشاط يف املخيمات الفلسطينية يف لبنان وغزة ،وجوزيف بالتر رئيس االتحاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) الداعم الكبري للرياضة الفلسطينية  ،إىل
جانب عدد من األفراد واملؤسسات الذين قدموا لفلسطني إنجازات وإبداعات متميزة يف مختلف املجاالت.
وتكمن أهمية الجائزة يف تحريك الحافز لدى األفراد واملؤسسات وإظهار تجاربهم اإلبداعية ،وتحفيز املتميزين عىل مواصلة العطاء والسري يف درب
التميز واإلبداع .وتواصل جائزة فلسطني الدولية للتميز واإلبداع تكريمها للرياديني واملبادرين سواء من أبناء الشعب الفلسطيني أو من أصدقاء
الجائزة يف العالم ممن خدموا القضية الفلسطينية ،والذين من شأنهم أن يجذروا ثقافة التميز والفكر الريادي يف أوساط املجتمع الفلسطيني
الفتي لبناء مستقبل فلسطيني أجمل.
َ
وجائزة فلسطني الدولية للتميز واإلبداع هي إحدى الربامج التي تقدمها مؤسسة مجموعة االتصاالت للتنمية املجتمعية ،بمبادرة متميزة من رجل
األعمال الفلسطيني السيد صبيح املرصي ،الذي كان من أوائل الذين أدركوا أهمية دعم الطاقات اإلبداعية والرائدة يف فلسطني ،ورضورة جعل هذه
الجائزة احتفاال ً سنوياً ،تكرم فيه إنجازات تسهم يف ترسيخ مبادئ ومفاهيم االدارة الحديثة والجودة والتميز يف األداء لدى األفراد واملؤسسات.
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جمموعة االتــصــاالت الفلسطينية
و احتاد شركات أنظمة املعلومات
الفلسطينية « بيتا» تطلقان
مشروع مالئمة التعليم اجلامعي
الفلسطيني يف قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالتــصــاالت الحتياجات
القطاع اخلاص
وقعت مجموعة االتصاالت الفلسطينية مع اتحاد رشكات
أنظمة املعلومات الفلسطينية «بيتا ،اتفاقية تعاون إلطالق
مرشوع مالءمة التعليم الجامعي الفلسطيني يف قطاع
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الحتياجات القطاع
الخاص .وتمهد هذه االتفاقية الطريق أمام القطاع
الخاص لتطبيق املناهج الفلسطينية ومساقات التعليم
بما يالئم احتياجات قطاع أنظمة املعلومات واالتصاالت،
حيث يساعد ذلك يف دمج االقتصاد الفلسطيني باالقتصاد
العاملي .وقد جاءت هذه االتفاقية كخطوة عىل طريق
تحقيق نوع من التوزان بني مخرجات التعليم و متطلبات
سوق العمل ،وبالتايل الحد من املشكالت املتعلقة باملوارد
البرشية و كفاءتها  ،بما يساهم يف عملية النمو االقتصادي
والحد من البطالة يف املجتمع الفلسطيني.

2014/3/31

2013/12/31

 %التغري

831.86
232.62
54.44
101.57
443.23
544.80

808.67
226.12
61.99
101.72
418.84
520.57

2.9
2.9
()12.2
()0.2
5.8
4.7

مجموع اإليرادات املوحدة
اإليرادات التشغيلية للرشكات التابعة
حصة الرشكة من نتائج أعمال الرشكات الحليفة
الربح قبل رضيبة الدخل
الربح العائد ملساهمي الرشكة األم
الربح املوحد

أهم بنود قائمة املركز املايل املوحدة
مجموع املوجودات
قروض وتسهيالت بنكية
املطلوبات األخرى
حقوق جهات غري مسيطرة
حقوق ملكية حملة األسهم العائد ملساهمي الرشكة األم
مجموع حقوق امللكية

29.47

17.30

14.43

11.87

10.35

مجموع اإليرادات
املوحدة

اإليرادات التشغيلية
للرشكات التابعة

العائد عىل رأس املال
العائد عىل متوسط حقوق امللكية
العائد عىل متوسط األصول

أهم مؤشرات املديونية والسيولة
القروض  /حقوق امللكية
القروض  /مجموع املوجودات
النسبة الجارية (مرة)

مجموع املوجودات

حصة الرشكة من نتائج
أعمال الرشكات الحليفة

2014

أهم مؤشرات الربحية

831.86

وتُعد الدورة السابعة من مسابقة محاكاة التداول ،للعام الجامعي  ،2014/2013والتي تستهدف طلبة كليات االقتصاد والتجارة ،أوسع الدورات من
حيث االنتشار الجغرايف يف املحافظات الفلسطينية ،وك ّم الجامعات املشاركة وعدد الطلبة امللتحقني ،منذ إطالقها يف عام  .2009يُشار إىل أن مسابقة
محاكاة التداول إحدى أبرز أنشطة برنامج التوعية االستثمارية لبورصة فلسطني ،كما تندرج ضمن مسؤولية البورصة االجتماعية تجاه املجتمع
األكاديمي ،ورفع مستوى ثقافة االستثمار باألسهم لدى جيل الشباب وخصوصا ً طلبة الجامعات.

29.47
17.30
11.87
7.57
7.23
7.33

25.37
14.43
10.35
6.64
6.73
6.51

16.2
19.9
14.7
14.1
7.4
12.7

808.67

افتتحت البورصة ،منتصف آذار  2014تداوالت الدورة السابعة من مسابقة «محاكاة التداول» يف الجامعات الفلسطينية بمشاركة  240طالبا ً وطالبة
من عرش جامعات ،هي« :النجاح الوطنية» ،و»بريزيت» ،و»القدس-أبو ديس» ،و»الخليل» ،و»اإلسالمية» بغزة ،و»فلسطني التقنية – خضوري»،
و»فلسطني األهلية» ،و»بيت لحم» و»العربية األمريكية» ،إضافة إىل مشاركة جامعة القدس املفتوحة للمرة األوىل ممثلة يف فروعها يف مدن نابلس،
والخليل ،ورام الله.

أهم بنود قائمة الدخل املوحدة

للربع األول من العام 2014

للربع األول من العام 2013

 %النمو

544.80

بورصة فلسطني تطلق مسابقة «حماكاة التداول» يف اجلامعات الفلسطينية

املبالغ ألقرب مليون دوالر باستثناء ما يتعلق بالسهم

520.57

أعلنت وزارة الزراعة ورشكة االتصاالت الفلسطينية «بالتل» عن إطالقهما ملرشوع « غابات االتصاالت» وجاء ذلك خالل توقيع مذكرة التفاهم بني
الطرفني يف مقر وزارة الزراعة يف رام الله .ويتمثل التعاون بني الوزارة واالتصاالت الفلسطينية يف هذا املرشوع؛ بقيام الوزراة بتوفري عدد من األرايض
املصنفة كأحراج يف شمال ووسط وجنوب الضفة الغربية إضافة إىل توفري األشتال الحرجية؛ لتقوم االتصاالت الفلسطينية بزراعة تلك األشتال يف
املناطق التي سيتم تحديدها من خالل لجنة مشرتكة بني الطرفني؛ إضافة إىل قيامها بتوفري العناية التامة لتلك األشتال من حيث الري و الحراسة
واملبيدات واالعتناء بها من خالل أخصائيني وخرباء وبإرشاف الوزارة كي يتم تحويل تلك األرايض إىل غابات.

النتائج املالية للربع األول لعام 2014

25.37

وزارة الزراعة واالتصاالت الفلسطينية تطلقان مشروع «غابات االتصاالت”
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مجموع حقوق امللكية

2013

للربع األول من العام  2014للربع األول من العام  % 2013النمو
% 2.90

% 2.70
%5.21
%3.34

7.4
5.8
7.2

2014/3/31

2013/12/31

 %التغري

%5.51
%3.58

%42.70
%27.97
1.01

%43.44
%27.96
0.62

()1.7
0.0
62.9

مرشوع مشرتك بني كل من رشكة باديكو القابضة ،وصندوق الفنانني املتقاعدين ( ،)APTوبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي
( ،)UNDPواملعهد الفرنيس يف القدس.

ملتزمون باالستثمار يف فلسطني

www.padico.com

