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اعضاء مجلس اإلدارة

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو القابضة( رئيس مجلس اإلدارة المهندس نبيل غطاس الصراف

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو القابضة( نائب رئيس مجلس اإلدارة السيد جمال براهمة

ممثل شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو القابضة( عضو مجلس اإلدارة السيد بشار المصري

ممثل شركة فلسطين لنقل التكنولوجيا عضو مجلس اإلدارة السيد عمار العكر

ممثل عن البنك العربي المحدود عضو مجلس اإلدارة السيد فراس زّياد

ممثل شركة فلسطين للتجارة العامة عضو مجلس اإلدارة السيد عمر البيطار

ممثل شركة المشربية لالستثمار العقارية عضو مجلس اإلدارة د.ماجد ابو رمضان
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السيد نبيل غطاس الصراف
رئيس مجلس اإلدارة

ماجستير هندسة مدنية / 1966 جامعة آخن – المانيا الغربية
عمل لسنوات طويلة في حقل المقاوالت في الكويت والسعودية

رئيس وعضو مجلس ادارة في عدة شركات مساهمة عامة في االردن وفلسطين منها:

رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو(  )1
عضو مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار )باديكو(  )2

)PIF(  عضو مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني  )3
عضو مجلس ادارة شركة كهرباء فلسطين  )4

رئيس هيئة المديرين شركة المرافق االستثمارية لالنشاء والتشغيل - االردن  )5
رئيس هيئة المديرين شركة أمتيك للمقاوالت الفنية – االردن  )6

رئيس مجلس إدارة شركة أريحا لتطوير وادارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية  )7

هذا باإلضافة الى عضوية عدد من الشركات االخرى والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية 
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السيد جمال براهمة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

للتنمية 	  فلسطين  شركة  في  العقاري  القطاع  مدير  منصب  جمال  السيد  يشغل 
واالستثمار-  باديكو القابضة.

المدنية 	  الهندسة  مشاريع  في  عاما  ال24  عن  تزيد  خبرة  براهمة  السيد  يمتلك 
والميكانيكية وادارة االنشاءات والمشاريع البيئية ومشاريع البنية التحتية في العديد 
من دول االتحاد السوفييتي سابقًا، ودول الخليج العربي، حيث شغل مناصب ادارية 
للعديد من مشاريع شركة إتحاد المقاولين العالمية )CCC( في العديد من الدول حول 

العالم، وهو عضو في نقابة المهندسين االردنيين واالماراتيين.

العلوم 	  المدنية من جامعة  الهندسة  البكالوريوس في  براهمة شهادة  السيد  يحمل 
ومصادر  العادمة  المياه  تنقية  في  العالي  الدبلوم  وشهادة  األردنية،  والتكنولوجيا 

المياه.

السيد بشار المصري
عضو مجلس إدارة

الواليات 	  إلى  ينتقل  أن  قبل  نابلس،  مدينة  في  ونشأ  ولد  فلسطيني،  أعمال  رجل 
كمهندس  تك  فيرجينيا  جامعة  من  تخرج  حيث  العالي،  تعليمه  لمواصلة  المتحدة 
كيميائي عام 1983. عمل بشار المصري بعد ذلك في لندن وفي السعودية ومن ثم 
لفترة طويلة في مؤسسة استشارية في واشنطن، اكتسب خاللها خبرات ومؤهالت 

متميزة في مجال االستثمار، ثم قرر العودة بشكل دائم إلى فلسطين عام 1994.  

قام المصري في أعقاب عودته إلى فلسطين بتأسيس شركة مسار العالمية، وذلك 	 
تحقيقًا لرؤيته الهادفة إلى تطوير القطاع الخاص الفلسطيني. وقد أسهم السيد بشار 
في دفع عجلة االقتصاد الوطني الفلسطيني، وذلك من خالل الشركات التي عملت 
على تطوير قطاعات مختلفة في مجال التطوير العقاري، الخدمات المالية، الصحافة، 
الدعاية واإلعالن، االتصاالت، تكنولوجيا المعلومات والزراعة. كما امتدت شركة مسار 

لتشمل دواًل عديدة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

هو صاحب فكرة ومؤسس مدينة روابي، والتي أصبحت أكبر مشروع استثماري في 	 
تاريخ فلسطين له أبعاد اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع الفلسطيني، وهي 
المدينة النموذجية األولى، التي تم بناؤها وفق مخطط تنظيمي هيكلي لتوفير آالف 

الوحدات السكنية لشريحة عريضة من المجتمع المحلي.

لالستثمار 	  أول صندوق مخصص  فلسطين”  “سراج  المصري صندوق  أسس  كما 
في الشركات العاملة في فلسطين. إضافة إلى ذلك، يتولى المصري منصب رئيس 
من  كبير  عدد  في  عضويته  الى  اضافه  الخاصة،  الشركات  من  العديد  إدارة  مجلس 
للتنمية  فلسطين  شركة  إدارة  مجلس  منها  عامه،  مساهمه  شركات  إدارة  مجالس 
واالستثمار )PADICO(، ومجالس اداره مؤسسات عامة وأكاديمية مثل مجلس أمناء 
جامعة النجاح الوطنية، ومجلس عمداء “كلية جون كينيدي” للدراسات الحكومية في 
وترأسه  الفلسطينية  األولمبية  اللجنة  في  عضويته  الى  باإلضافة  هارفارد،  جامعة 

لالتحاد الفلسطيني للشطرنج.
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حاصل على ماجستير في إدارة األعمال )المالي والمحاسبي(، جامعة إلينوي – الواليات 	 
المتحدة

حاصل على عدة شهادات معتمدة دوليا منها:	 
 )CMA( إداري  ,محاسب   )CFM( ,مدير مالي معتمد   )CPA( محاسب قانوني معتمد 

,محلل مالي )CFA III( مرشح
يشغل حاليًا منصب نائب رئيس أول للمالية، البنك العربي – عمان االردن	 
عمل في عدة وظائف في دول العالم منها:	 

نائب رئيس أول المالية، البنك العربي - عمان – األردن.
المدير المالي لشركة دراية المالية - الرياض- المملكة العربية السعودية. 

عمان،   - الدولي  الجوي  النقل  وأفريقيا،  االوسط  الشرق  في  االقليمي  المالي  المراقب 
األردن. 

المدير المالي اإلقليمي لشركة) Aramark Fortune 500(، شيكاغو- الواليات المتحدة
محلل اعمال شركة British Petroleum - شيكاغو، الواليات المتحدة األمريكية

مدقق رئيسي  شركة ).Deloitte & Touché SABA & Co(  - عمان، األردن. 
عضو مجلس إدارة في عدة شركات في الدول العربية منها: 	 
عضو في هيئة مديري شركة مجموعة العربي لالستثمار ذ.م.م، عمان – األردن	 
عضو في مجلس إدارة البنك العربي لتونس ، تونس . 	 
 	 - الله  رام   ،)PRICO( العقاري  لالستثمار  فلسطين  شركة  إدارة  مجلس  في  عضو 

فلسطين

السيد عمار العكر
عضو مجلس إدارة

يتولى السيد عّمار العكر منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة االتصاالت الفلسطينية 	 
منذ العام 2010 وهو عضو في مجلس إدارتها. وقبل توليه منصبه الحالي، شغل 
السيد العكر منصب المدير العام لشركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المحدودة 
“جوال”- الشركة الرائدة والمشغل األول لخدمات الخيلوي في فلسطين، وهي إحدى 

شركات مجموعة االتصاالت الفلسطينية.

كما ويتولى العكر منصب رئيس مجلس إدارة شركة فيتل- الشرق األوسط وأفريقيا 	 
فلسطين  خارج  الفلسطينية  االتصاالت  مجموعة  استثمارات  إحدى  وهي   -)MEA(

والتي تهدف لالستفادة من االستثمار في أسواق االتصاالت اإلقليمية. 

وإلى جانب هذه المهام، فإن العكر عضٌو في مجلس إدارة شركة فلسطين للتنمية 	 
واالستثمار )باديكو القابضة(، والتي ُتعّد أكبر شركة استثمارية قابضة في فلسطين،  
في  عضو  ايضًا  وهو  التابعة.  شركاتها  ادارة  مجالس  بعض  عضوية  الى  باالضافة 

مجلس امناء جامعة النجاح الوطنية منذ العام 2014 .

وُيعتبر العكر عضوًا فاعاًل في مجالس إدارة العديد من المبادرات الدولية واإلقليمية 	 
 Palestine for a New( جديدة”  بداية  أجل  من  “فلسطين  مبادرة  مثل:  والمحلية، 
أمناء  مجلس  وعضو  واإلبداع،  للتميز  الدولية  فلسطين  وجائزة   ،Beginning-PNB
مؤسسة محمود درويش، وهذا باإلضافة إلى كونه عضوًا فاعاًل في كل من المجلس 
القادة  ومنظمة  فلسطين،  في   )Amideast( إيست  األمد  لمنظمة  االستشاري 
الشباب )Young Presidents’ Organization-YPO(- فرع فلسطين، وجمعية رجال 

.)PBA( األعمال الفلسطينيين

إدنبورو 	  جامعة  من  المحاسبة  في  البكالوريوس  درجة  على  حائز  العكر  عمار  والسيد 
)Edinboro( في والية بنسلفانيا األمريكية، وعلى درجة الماجستير في المحاسبة من 

جامعة كينت ستيت )Kent State( في والية أوهايو.

السيد فراس زّياد
عضو مجلس إدارة
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السيد عمر البيطار
عضو مجلس إدارة

د ماجد عونى ابورمضان
عضو مجلس إدارة

 	 .)PWC( السيد البيطار هو شريك متقاعد حاليًا لدى شركة برايس ووترهاوس كوبرز
وكان قد شغل منصب رئيس االستشارية المالية واإلدارية في الشرق األوسط لشركة 
برايس ووترهاوس كوبرز )PWC(، وترأس حتى وقت قريب عمل الشركة في مجال 
األسواق الناشئة في الشرق األوسط. لديه خبرة واسعة في مجال تدقيق الحسابات 
وتقديم االستشارات اإلدارية والمالية، والخصخصة، وإعادة الهيكلة المالية واإلدارية 

للشركات، خصوصًا في منطقة الشرق ألوسط. 

العالمية، 	  آرثرأندرسون  1984 مع شركة  المهنية في عام  البيطار مسيرته  بدأ السيد 
مجاالت  في  العاملة  الشركات  من  مجموعة  تدقيق  خالل  من  خبرة  اكتسب  حيث 
والزراعة،  والتصنيع،  والغاز  والنفط  والبناء،  والترفيه،  والضيافة،  المالية،  الخدمات 
والخدمات. في عام 1994،انتقل السيد البيطار إلى العمل في االستشارات المالية 
الشرق  أندرسون لالستشارات في  آرثر  إنشاء شركة  قاد   1997 عام  واإلدارية، وفي 
األوسط، حيث أصبح رئيسا لكافة االستشارات في المنطقة. وفي نهاية المطاف، 
شغل منصب رئيس قسم االستشارات المالية واإلدارية في شركة إرنست آند يونغ 
)E&Y( عند اندماجها عام 2002 مع شركة أرثر أندرسون في الشرق األوسط. وفي عام 
 )PWC( 2009، انتقل السيد البيطار مع فريق عمله لشركة برايس ووترهاوس كوبرز

حيث قاد مبادرات رئيسية إلدارة وإصالح وتوسعة أعمال االستشارات للشركة. 

ويشغل السيد البيطار عضوية عدة مجالس إدارة لشركات مساهمة عامة وشركات 	 
خاصة وجمعيات خيرية في الوقت الراهن.”

جامعة 	  من  والمصرفية  المالية  العلوم  في  بكالوريوس  بدرجة  البيطار  السيد  تخرج 
 CPA ميسوري بالواليات المتحدة األمريكية، ويحمل شهادة محاسب قانوني معتمد
البيطار  في الواليات المتحدة، واألردن، وفلسطين. إضافة إلى ذلك، يحمل السيد 
مالي في  كمدير  ترخيصًا معتمدًا  لديه  أن  كما  الشركات،  تمويل  شهادة في مجال 

الواليات المتحدة

فلسطيني غزى ولد في القاهره عام 1955	 

رئيس بلديه غزه ورئيس اتحاد الهيئات المحليه الفلسطينيه، انتخب نائبا لرئيس االتحاد 	 
الدولى للبلديات و الحكم المحلى.

عمال مديرا عاما الداره التعاون الدولى و اداره المستشفيات في وزاره الصحه.	 

استشارى اول طب و جراحه العيون، خريج كليه طب عين شمس، زميل كليه الجراحين 	 
االمريكيه  االكاديميه  زميل  لندن،   - الملكيه  العيون  ادنبره و كليه جراحى   – الملكيه 
لجراحه العيون، عضو مجلس أمناء مجموعه مستشفى سان جون القدس للعيون – 
لندن، عضو مجلس أمناء جامعه األقصى، أستاذ طب العيون وفسيولوجيا االعصاب 

بجامعه االزهر.

غزه 	  شركه  اداره  مجلس  رئيس  الساحل،  بلديات  مياه  مصلحه  اداره  مجلس  رئيس 
لجراحه العيون، نائب رئيس مجلس اداره شركه سيارات غزه.



11التقرير السنوي 2017 | بريكو

لجان مجلس االدارة

اجتماعات مجلس االدارة خالل العام 2017
تميزت اجتماعات مجلس االدارة بالفاعلية وااللتزام بحضور الجلسات، حيث يتكون مجلس ادارة شركة فلسطين 

لالستثمار العقاري )بريكو( من سبعة اعضاء، وقد عقد مجلس االدارة )6( جلسات خالل العام 2017 كاالتي:

عدد الحضور عدد أعضاء المجلس تاريخ انعقاد الجلسة رقم الجلسة

5 7 27/03/2017 الجلسة األولى

5 7 03/05/2017 الجلسة الثانية

6 7 05/10/2017 الجلسة الثالثة

6 7 05/10/2017 الجلسة الرابعة

6 7 05/10/2017 الجلسة الخامسة

5 7 10/12/2017 الجلسة السادسة

ينبثق عن مجلس ادارة الشركة ثالث لجان تهدف الى متابعة أعماله ما بين انعقاد الدورات المختلفة وهي كما 
يلي:

اوال: لجنة التدقيق الداخلي

ثانيا: لجنة االراضي

ثالثا: لجنة الحوكمة والمكافئات
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 عدد األسهمالجنسيةاالسم
الشخصية

 عدد أسهم
األقارب

 مجموع
األسهم

 نسبة
المساهمة

شركة المشربية لالستثمارات العقارية

نبيل غطاس  خليل الصراف

%1,399,01801,399,0182.19 االردن

%1,399,01801,399,0182.19--المجموع

 عدد األسهمالجنسيةاالسم
الشخصية

 عدد أسهم
األقارب

 مجموع
األسهم

 نسبة
المساهمة

%12,7308,78421,5140.03فلسطينينضال محمد ابو الوي

%12,7308,78421,5140.03--المجموع

ملكية أعضاء مجلس اإلدارة  واإلدارة التنفيذية ألسهم الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

االدارة التنفيذية

االدارة التنفيذية

شهد العام ٢٠١٧ تغيير جذري في الهيكل االداري والموظفين في شركة فلسطين لالستثمار العقاري، حيث قام 
مجلس االدارة بتقييم لوضع الشركة مطلع العام ٢٠١٧ وخالل هذا التقييم وجدت الشركة ضرورة للعمل على 
القابضة في توحيد  النمو المنشود، وانسجاما مع توجهات الشركة االم باديكو  استراتيجيات جديدة لتحقيق 
السياسات واإلجراءات لكافة شركات المجموعة لتحقيق وفورات وفاعلية في االداء ولالستفادة القصوى من 
)بريكو(،  العقاري  لشركة فلسطين لالستثمار  باعادة هيكلة شاملة  البدء  تم  المجموعة،  بين شركات  التناغم 
تشمل وضع خطة لمعالجة كافة المشاكل التي تواجهها الشركة ومشاريعها، وسيشهد العام ٢٠١٨ انتقال نوعي 

في وضع الشركة الحالي ووضع المشاريع بما ينعكس بشكل ملموس على االداء المالي تدريجيا.
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حول بريكو
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الناتج  على  كبير  اسهام  له  الذي  العقاري  القطاع  وهو  فلسطين  في  القطاعات  اهم  أحد  في  بريكو  تستثمر 
القومي الفلسطيني   وذلك على صعيد خلق فرص العمل، وتعتبر بريكو من كبرى الشركات العاملة في هذا 

القطاع وتمتد استثماراتها جغرافيا الى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس العاصمة.

تمتلك بريكو رؤيا واضحة ورساله واهداف محددة ويتجسد ذلك من خالل شعارها “نبني فلسطين” حيث تتركز 
استثماراتها بشكل اساسي في الوطن وفي القطاعات االكثر حيوية سواء التطوير العقاري او مشاريع الشراكة 

مع القطاع العام او من خالل استثماراتها في قطاع المدن الصناعية في غزة واريحا.

تأسست شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو( من منطلق وطني يخدم المجتمع الفلسطيني من خالل 
استثماراته والتي بدأت في عام 1994، وعملت الشركة على التنوع في استثماراتها حتى تتيح فرصا لتنمية 
الوطن من خالل هذه االستثمارات على اصعدة متعددة حيث ان الشركة تنوعت في قطاعاتها واتاحت فرص 
عمل للعديد من خريجي الجامعات والكليات وألصحاب الحرف، اضافة الى تأثير هذه المشاريع في االقتصاد 

الفلسطيني.

شركة بريكو هي شركة مساهمة عامة ادرجت في سوق رأس فلسطين لألوراق المالية عام 1997 ومسجله 
لدى تسجيل الشركات في غزة تحت رقم )563200872(، بدأت بريكو استثمارها برأس مال قدره 15 مليون 
دينار أردني، وفي عام 2005 قامت بريكو برفع رأس مالها الى 22.5 مليون دينار أردني، في عام 2006 ارتأت 
ايضا لرفع رأس مالها الى 50 مليون دينار أردني، واخيرا قامت الشركة برفع رأس مالها الى 63,762,486 مليون 

دينار أردني عام 2011.

صنفت بريكو لدى اتحاد المقاولين الفلسطينيين ولجنه التصنيف الوطنية بالدرجة االولى في مجال المقاوالت 
بريكو  نجد  التطور  نحو  الدائم  السعي  التحتية(، ومن خالل  البنية  واعمال  وكهروميكانيك  ومباني،  )انشاءات، 
والصناعي  السياحي  والقطاع  العالية،  واالبراج  التجاري  االسكاني،  القطاع  من  القطاعات  من  العديد  غطت 
والتشغيلي والمقاوالت اضافة للبنية التحتية وتطوير وترميم المباني القديمة إضافة الستثماراتها أخيرا في 

قطاع الطاقة الشمسية.

تعمل بريكو من خالل افرعها الممتدة في انحاء الضفة الغربية وغزة اضافة الى االردن الشقيق على دراسة 
وتطوير مشاريع تعنى بدعم المجتمع الفلسطيني حيث تقوم أفرع الشركة بالعمل الدائم على ايجاد مشاريع 
تنموية في القطاعات التي تعمل بها وهو ما ترك لبريكو بصمة بناءه وأثرا بعيد المدى في اقتصاد المنطقة 

وتطورها.

بعناية  واالداري  الفني  اختارت طاقمها  التنفيذية  وادراتها  ادارتها  بريكو ومن خالل مجلس  فإن  لذلك  اضافة 
للخروج بمشاريع على مستوى عالي من الدقة واالنجاز، وسعيا نحو خدمة الوطن تجد بريكو عضوا فعاال في 

كافة المؤسسات التي تعنى بتأثير التطوير العقاري على اقتصاد الوطن.

شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو( شركة تابعة لمجموعة باديكو القابضة وهي تشكل الذراع العقاري 
لها، حيث ان باديكو تملك ما نسبته %74 من مجموع اسهمها.

شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو(
عنوانك الحتياجاتك العقارية
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الرؤية:
ترتأي بريكو لتصبح اولى الشركات الرائدة في مجال االستثمار العقاري على المستويين المحلي واالقليمي.

الرسالة:
تسعى بريكو لتترك بصمة من خالل مشاريعها في كافة القطاعات العقارية والصناعية والتجارية والسياحية 
اضافة ألنها تقوم دائما بدراسات دؤوبة لتنمية المجتمع ومواكبة التقدم والتطور العالمي من كافة النواحي 
وتعمل لتحقيق رؤيتها لتقدم للمجتمع عامة ولمساهميها خاصة مشاريع تحقق العائد المتوقع وترفع قيمة 

استثماراتهم بالشركة.

بريكو تعتمد قيما اساسية ال تتغير:
ثقة المساهمين.	 
االنتماء.	 
النزاهة والشفافية.	 
االبتكار وسرعة التنفيذ.	 
جودة المنتجات والخدمات.	 
احترام العاملين في الشركة لواجباتهم.	 

الخدمة والمسؤولية المجتمعية.	 

اهداف بريكو:
بناء على رؤية الشركة ورسالتها فإن االهداف التي تسعى نحو انجازها اساسية ال تتبدل وتتلخص باآلتي:

النهوض باالقتصاد الفلسطيني من خالل مشاريع بناءه وذات أثر بعيد المدى على المجتمع الفلسطيني.	 
دعم االقتصاد الوطني والمشاريع التشغيلية وغيرها من خالل تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع العام.	 
زيادة فرص العمل من خالل مشاريع تغطي نسبة كبيرة من العمالة الفلسطينية على كافة االصعدة.	 
تحقيق أكبر عائد ممكن على رأس المال.	 
تنمية ورفع رأس مال الشركة.	 
الوصول ألكبر حصة سوقية في االستثمار العقاري.	 
المستهدف 	  القطاع  على مستوى  او  الجغرافي  المستوى  على  واسعة سواء  بحكمة  بالمشاريع  التوسع 

لالستثمار.
تعزيز المكانة التنافسية للشركة على كافة القطاعات االستثمارية عامة وبالقطاع العقاري خاصة.	 
االلتزام بمدونة حوكمة الشركات في فلسطين وتعزيز مفهومها.	 

رؤية ورسالة شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو(
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شركات بريكو والشركات التابعة لها:

شركة بريكو للتطوير العقاري.	 
شركة بريكو للمقاوالت	 
شركة بريكو للتشغيل والصيانة.	 
شركة مباني لإلنشاء والتطوير.	 
شركة المشرق العقارية.	 
شركة فلسطين إلنشاء وادارة المناطق الصناعية.	 
شركة فلسطين لتطوير المناطق الصناعية القابضة )بيدكو القابضة(.	 
 	.)JAIP( مدينة اريحا الزراعية الصناعية
شركة فلسطين الدارة المناطق الصناعية )بيدكو القابضة(.	 
شركة بريكو القدس	 
شركة الوثير للتجارة العامة.	 

شركة المرافق االستثمارية لإلنشاء والتشغيل.	 

 التحديات والصعوبات التي تواجهها بريكو في ظل الظروف االقتصادية 
والسياسية الراهنة

تواجه شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو( تحديات اقتصادية عديدة كغيرها من الشركات في كافة 	 
دول العالم، حيث ان القطاع العقاري من احد اهم قطاعات التنمية والذي يؤثر ويتأثر في اقتصاد الدول، 
ونجد ان االقتصاد الفلسطيني تحديدا والعمالة في فلسطين تواجه تحديات اكبر نتيجة للظروف السياسة 
و التي تنعكس على عمل كافة المستثمرين في القطاع العقاري تحديدا وتضعها امام تعقيدات وعراقيل 
كثيرة اهمها التعقيدات الناتجة عن االحتالل وتحكمه في مصادرنا ووضع ملكية االراضي في فلسطين 
الى  بها  االراضي  تصنيف  تم  والتي  الغربية  للضفة  االحتالل  وضعها  التي  االراضي  تصنيفات  ان  حيث 
مناطق )أ و ب و ج( حدت من المصادر التي يمكن االستثمار بها فنجد ان ما نسبته %61 من االراضي 
الفلسطينية تحت تصنيف )ج( وهي تحت السيطرة االسرائيلية التامة امينا واداريا حيث يمنع االنتفاع بها 
من كافة النواحي كالبناء او التوسع مما جعل مصادر االراضي قليلة ومحصورة في مناطق معينة ال تزيد 

نسبتها عن %39 وضمن قوانين متفرقة ما بين قوانين فلسطينية واسرائيلية.

المستندات والنواحي القانونية تعتبر التعقيدات والعراقيل القانونية في استخراج سندات تسجيل الملكية 	 
لألراضي واالبنية ان كانت من نواحي سياسية او قوانين داخلية من اهم التحديات التي نواجها في المشاريع 
من  االراضي  على  محافظة  من  نتمكن  حتى  وتسهيلها  والقوانين  االجراءات  تطوير  على  العمل  فيجب 

االستيطان وغيره والنهوض بمشاريع تطويرية تخدم المجتمع الفلسطيني ككل.

حجم السوق الفلسطيني حيث تجد العديد من المنافسين ذو الرؤية المحدودة في بناء الوطن كمقاولين 	 
وغيرهم يعملون في مجال العقار مما يتضع بريكو امام تحٍد دائم للخروج بأفضل المشاريع التنموية والتي 

تترك اثارا فعال في اقتصاد الوطن والخدمة المقدمة للمجتمع.

اضافة لذلك تذبذب عملة الشيكل مقابل الدوالر وغيرها من العمالت حيث اننا نتعامل مع عمالت مختلفة 	 
من شيكل ودينار ودوالر ويورو، مما يخلق مشاكل وتحديات على الصعيد المالي لالستثمار.
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ومن التحديات االخرى التي تواجهها بريكو كجزء ال يتجزأ من المجتمع الفلسطيني الوضع السياسي الراهن 	 
على  المفروضة  والقوانين  االحتالل  لمضايقات  نظرا  االستثمار  قطاعات  في  التوسع  من  يحد  والذي 
االستثمار في فلسطين من حيث المواد واستيرادها وغيرها من المضايقات، اضافة لتعرض المشاريع 
على  الغاشم  عدوانه  خالل  االحتالل  دمره  والذي  بغزة  الندى  حي  لمشروع  حصل  كما  والدمار  للقصف 

القطاع.

الهيكلية التنظيمية

تعد بريكو احد الشركات التابعة لشركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة )باديكو( وعليه وخالل العام 	 
تستطيع  حتى  التابعة  بشركاتها  الخاصة  واإلجراءات  السياسات  كافة  بتوحيد  االم  الشركة  قامت   2017
الخروج بهيكلية تنظيمية جديدة تعنى بتطوير وتحسين الوضع العام لهذه الشركات، وبما ان بريكو تعنى 
وينسجم مع  وواقع عملها  يتماشى مع متطلبات  وبما  التنظيمي  تطوير هيكلها  إلى  وبشكل متواصل 
أفضل الممارسات في الشركات الرائدة والكبرى، وقد قطعت شوطًا كبيرًا في هذا االتجاه فقد ساهمت 
بشكل كبير في اللجان التي تم اعدادها لصياغة دليل السياسات واإلجراءات الخاص بعمل كافة الدوائر وبما 

ينظم الصالحيات والمرجعيات واعتمدت نظام الموظفين اإلداري.

وال زالت هيكلية بريكو التنظيمية مستندة إلى واقع عملها من حيث وجود دوائر متخصصة في القطاعات 	 
إلى  العقاري ما بين تطوير ومقاوالت وتشغيل وصيانة وبنية تحتية، إضافة  المختلفة لمجال االستثمار 
مجال المدن الصناعية، حيث تعتمد بريكو على هيكلية إدارية مرنه تجمع ما بين الدوائر المركزية والشركات 
في  والجغرافي  السياسي  الواقع  مع  يتناسب  وبما  المختلفة،  الجغرافية  المناطق  وإدارات  المتخصصة 

فلسطين.

الوضع التنافسي

تعتبر شركة فلسطين لالستثمار العقاري )بريكو( من كبرى الشركات الرائدة في مجال االستثمار العقاري 	 
على مستوى الوطن، وتتركز انشطتها في مجاالت التطوير العقاري وادارة وتشغيل العقارات وتنفيذ عقود 
المقاوالت، حيث كانت سباقة في تطوير وتنفيذ مجموعة المشاريع السكنية والتجارية والسياحية والمباني 
العامة، وتمتد على مستوى الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة لتصل الى اسواق اقليمية كاألردن 

وهو االمر الذي ساهم في تعزيز المكانة التنافسية للشركة. 

خلقت بريكو خالل العام 2016 - 2017 حصة سوقية كبيرة في العديد من القطاعات األخرى وتحديدا في 	 
قطاع البنية التحتية والطاقة المتجددة حيث انها وخالل العامين المنصرمين قامت بدراسة وتنفيذ العديد 

من مشاريع انتاج الطاقة الشمسية من الطاقة الكهربائية إضافة الى محطات التنقية وغيرها.

لقد شكلت الحصة السوقية لبريكو نسبة جيدة من السوق المحلي في قطاعات مؤثرة وتعتبر من اوائل 	 
الشركات في قطاع االستثمار العقاري في فلسطين، باإلضافة لما حققته الشركة من قدرة تنافسية عالية 
في قطاع ادارة المدن الصناعية والبنية التحتية، حيث تمكنت من المباشرة بتنفيذ العديد من المشاريع 

الرائدة خال عام 2017 .
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كبار مساهمي الشركة

20172016توزيع المساهمين حسب الملكية

كما في نهاية 2016 كما في نهاية 2017

 اسم
المساهم عدد االسهم  نسبة

المساهمة عدد االسهم نسبة المساهمة

73.72% 47,004,386 73.72% 47,004,386 شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة

3.39% 2,159,630 2.19% 1,399,018 شركة المشربية لالستثمارات العقارية

0.77% 489,379 1.57% 1,003,251 ايناس عادل يوسف نصار

0.16% 100,000 1.37% 873,000 RAWAN INTERNATIONAL INVESTMENT

0.71% 450,000 0.89% 570,360 غازي حسن محمود جاموس

0.79% 501,726 0.79% 501,726 ABDEL GHANI YOUSEF HAMMOURI

0.78% 500,000 0.78% 500,000 هشام احمد عبدالوهاب سلمودي

0.76% 487,650 0.76% 487,650 بنك القاهرة عمان

0.71% 450,000 0.57% 361,396 مازن ياسر احمد ابوزهره

18.22% 11,619,715 17.35% 11,061,699 مساهمون اخرون

100% 63,762,486 100% 63,762,486  المجموع

78.05%82.61%

21.95%17.39%
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هيكلية المساهمين
تضم قاعدة مساهمي بريكو 1,384 مساهمًا كما في نهايه العام 2017 بالمقارنة مع  1,295كما في 

نهاية العام 2016، وهم موزعين على النحو التالي :

نسبة المساهمةعدد المساهمينعدد االسهمالفئة

50001,370,8629822.15%

5001-100001,283,2271642.01%

10001-200001,548,2191042.43%

20001-500002,405,598733.77%

50001-1000002,875,483404.51%

100001-2000001,353,310112.12%

%52,925,7871083.00فأكثر 200000

%63,762,4861,384100المجموع

1,2952016

2017 1,384
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شكل آلية وإيصال المعلومات للمساهمين

تعمل الشركة على ايصال المعلومات لمساهميها عبر وسائل متعددة:

توجيه دعوة لحضور إجتماع الهيئة العامة العادية السنوية لكافة المساهمين قبل اسبوع على األقل من 	 
تاريخ إنعقاد اإلجتماع.

نشر إعالن دعوة إنعقاد الهيئة العامة في الصحف المحلية وذلك قبل اسبوع على االقل من تاريخ إنعقاد 	 
اإلجتماع.

وضع التقرير السنوي في مقر الشركة الرئيسي وفي كافة الفروع.	 

اإللكتروني www.prico.ps وكافة 	  الموقع  الختامية على  المالية  والبيانات  السنوي  والتقرير  الدعوة  نشر 
صفحات التواصل االجتماعي الخاصة بالشركة ومشاريعها.

نشر الدعوة والتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية على الموقع اإللكتروني لبورصة فلسطين.	 
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مؤشرات السوق

20172016201520142013أهم مؤشرات السوق

63.7663.7663.7663.7663.76عدد األسهم المدرجة ) مليون سهم (

0.871.101.201.181.21القيمة الدفترية للسهم نهاية العام )دينار(

0.500.540.550.530.66سعر اغالق السهم نهاية العام )دينار(

0.570.490.460.450.55مضاعف القيمة الدفترية للسهم )مرة(

9.885.824.225.052.73 حجم التداول )مليون سهم(

7.484.743.074.682.48قيمة التداول )مليون دينار(

%4.28%7.92%6.63%9.13%15.49معدل دوران السهم )%(

0.650.680.590.770.71أعلى سعر تداول )دينار(

0.460.490.430.470.57أدنى سعر تداول )دينار(

0.65

0.6

0.55

0.5

0.45

02/01/2017 15/05/2017 24/08/2017 28/11/2017
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األداء المالي
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األداء المالي

نتائج العام 

بلغت الخسائر الصافية لبريكو 13.63 مليون دينار أردني في العام 2017 مقارنة مع 2.99 مليون دينار للعام 
السابق 2016، وجاءت هذه الخسائر في إطار عملية إعادة الهيكلة التي شهدتها بريكو وشركاتها التابعة خالل 
العام 2017، حيث قامت الشركة بأخذ المخصصات الالزمة مرة واحدة وبقيمة 9.36 مليون دينار أردني، وقد 
قيمة  لتدني  اخرى  ومخصصات  بتحصيلها،  والمشكوك  القيمة  متدنية  الذمم  لمقابلة  شملت مخصصات 
بعض االصول والمشاريع العقارية الجاهزة للبيع باإلضافة لخسائر تقييم االستثمارات المالية وأصول أخرى، 

عالوة على التكاليف المرتبطة بعملية إعادة الهيكلة. 

وبالتالي فإَن عام 2017 كان بمثابة عام استثنائي، إذ تحمل كامل أعباء إعادة الهيكلة والتي تهدف إلى زيادة 
للموارد  األمثل  واالستخدام  التشغيلية  وعملياتها  ومشاريعها  التابعة  وشركاتها  بريكو  في  التشغيل  كفاءة 
ومجموعة  لبريكو  المستقبلي  األداء  من  يعزز  سوف  اإلدارية  والتكاليف  النفقات  ضبط  أَن  كما  واالصول، 

شركاتها ومشاريعها في األعوام القريبة القادمة وبدءا من العام 2018.

في نفس الوقت، فإن لدى بريكو قاعدة من األصول العقارية التي يمكن البناء عليها، وهذا سوف يساعدها 
الشركة  واعدة، فلدى  المشاريع في قطاعات حيوية  تنفيذ سلة من  نحو  النهوض واالنطالق من جديد  في 
استثمارات في أراضي وبضاعة عقارية جاهزة للبيع بحوالي 30.3 مليون دينار أردني، وكل ذلك سوف يعزز من 

قدرة الشركة على مقابلة كافة التزاماتها تجاه الدائنين وفي مقدمتهم المؤسسات البنكية والموردين. 
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أهم بنود قائمة الدخل
ألقرب مليون دينار أردني

مصادر اإليرادات التشغيلية

ألقرب مليون دينار أردني

20172016201520142013البند

7.2610.7117.216.287.86 االيرادات التشغيلية

0.542.185.980.831.29 األرباح التشغيلية

 )1.71( )1.86( )2.77( )2.29( )2.12(المصاريف اإلدارية والعامة 

 )0.64( )0.89( )1.26( )1.70( )1.61(مصاريف التمويل

)1.32()0.60()0.88()1.08( )9.36(المخصصات والمصاريف االخرى

)2.60()2.36(1.60)2.86( )13.55()الخسارة( الربح قبل ضريبة الدخل

)2.78()2.42(1.25)2.99( )13.63(صافي )خسارة( ربح السنة

حصة السهم الواحد من صافي )الخسارة( الربح 

)دينار(
)0.212( )0.047(0.020)0.038()0.041(

20172016201520142013البند

2.044.878.960.000.26ايرادات عقارات مباعة

4.594.654.513.714.22ايرادات مشاريع تشغيل

0.570.403.152.383.37ايرادات مفتاحيات وعقود مقاوالت

0.060.780.590.190.02ايرادات أخرى

7.2610.7117.216.287.86مجموع اإليرادات
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20172016201520142013أهم بنود قائمة المركز المالي

101.73118.51123.97118.49116.04مجموع الموجودات

42.7445.5545.7241.3837.10مجموع المطلوبات

58.9972.9578.2477.1178.94مجموع حقوق الملكية

23.5430.6428.0625.6822.19قروض وتسهيالت بنكية

%28.12%33.30%35.86%41.99%39.91القروض / حقوق الملكية %

%19.13%21.67%22.64%25.85%22.95القروض / مجموع الموجودات%

1.411.431.810.640.99النسبة الجارية )مرة(

أهم بنود قائمة المركز المالي الموحد

ألقرب مليون دينار أردني

ألقرب مليون دينار أردني

الموجودات

2013

116.04

2014

118.49

2015

123.97

2016

118.51

2017

101.73
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الموجودات 
بلغت الموجودات 101.73 مليون دينار في نهاية العام 2017 منها %27.94 موجودات متداولة و 72.06% 
موجودات غير متداولة، ويبين الجدول التالي توزيع الموجودات واالستثمارات لدى بريكو كما في نهاية األعوام 

2013 حتى 2017.

الموجودات كما في نهاية األعوام 2017 - 2013

ألقرب مليون دينار أردني

للبيع  جاهزة  عقارات  انخفضت 
 20.13 من   25.41% بنسبة 
 2016 العام  نهاية  دينار  مليون 
في  دينار  مليون   15.01 إلى 
ذلك  ويعود   2017 العام  نهاية 
اهمها  اسباب  لعدة  نتيجة 
البنود  بعض  تصنيف  اعادة 
إلى  للبيع  جاهزة  عقارات  من 
أخذ  وكذلك  عقارية  إستثمارات 
قيمة  على  تدني  مخصص 

العقارات الجاهزة للبيع. 

انخفضت االستثمارات العقارية بنسبة %12.73 من 40.78 مليون دينار نهاية العام 2016 إلى 35.59 
العادلة  القيمة  في  التغير  من  رئيسي  بشكل  اإلنخفاض  هذا  ونتج   2017 العام  نهاية  في  دينار  مليون 
البنود من  العقارية، وإعادة تصنيف بعض  إلى بيع بعض اإلستثمارات  العقارية باإلضافة  لإلستثمارات 

استثمارات عقارية إلى عقارات جاهزة للبيع. 

20172016201520142013البند

1.772.687.113.323.50نقد وموجودات مالية من خالل قائمة الدخل

13.4116.0918.5810.8012.70ذمم وأرصدة مدينة

15.0120.1321.550.780.97عقارات جاهزة للبيع

0.431.853.784.037.22موجودات مالية من خالل قائمة الدخل الشامل

35.5940.7835.3441.6341.90استثمارات عقارية

20.0318.4715.533.413.85موجودات غير ملموسة

ممتلكات وآالت ومعدات ومشاريع تحت التنفيذ، 

واستثمار في شركات حليفة وموجودات متداولة 

أخرى

15.4918.5122.0854.5345.90

101.73118.51123.97118.49116.04 مجموع الموجودات

نقد وموجودات مالية قصيرة االجل

ذمم وأرصدة مدينة اخرى

بضاعة وعقارات جاهزة للبيع

استثمارات وموجودات اخرى

استثمارات عقارية

مشاريع عقارية وموجودات ثابتة

35%

6%

15%

13%2%

29%
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قروض وتسهيالت بنكية

20172016201520142013البند

23.5430.6428.0625.6822.19 قروض وتسهيالت بنكية

10.2510.2914.3012.5211.38 ذمم أرصدة دائنة أخرى

8.954.623.363.193.53 المطلوبات األخرى

42.7445.5545.7241.3837.10 مجموع المطلوبات

إنخفضت المطلوبات بنسبة  4.40 % حيث إنخفضت من 45.55 % مليون دينار نهاية العام 2016 لتصل إلى 
42.74 مليون دينار نهاية العام 2017، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض القروض والتسهيالت البنكية 
نهاية العام 2017 حيث بلغت 23.54 مليون دينار نهاية العام 2017 مقارنة مع 30.64 نهاية العام 2016 أي 
بنسبة إنخفاض 23.17 % بينما انخفضت الذمم واألرصدة الدائنة األخرى بنسبة 0.39 % حيث بلغت 10.25 

مليون دينار نهاية العام 2017 مقارنة مع 10.29 نهاية العام 2016.

المطلوبات كما في نهاية األعوام 2017 - 2013

ألقرب مليون دينار أردني

المطلوبات كما في نهاية 2017

55%

21%

24%
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حقوق مساهمي الشركة االم

حقوق جهات غير مسيطرة

حقوق الملكية كما في نهاية األعوام 2017 - 2013
ألقرب مليون دينار أردني

توزيع المطلوبات وحقوق الملكية

حقوق الملكية 
بلغت حقوق الملكية العائدة لمساهمي 55.75 مليون دينار في نهاية العام   2017 يتكون بند حقوق ملكية 
حملة األسهم من رأس المال المدفوع البالغ 63.76 مليون دينار، ومن الخسائر المتراكمة التي بلغت)14.37( 
مليون دينار، باإلضافة إلى عالوة اإلصدار واالحتياطيات والبنود األخرى التي بلغت 6.36 مليون دينار نهاية 
العام 2017. وبهذا تكون القيمة الدفترية للسهم قد بلغت حوالي0.87 دينار كما في نهاية العام 2017 وهي 
تزيد عن القيمة السوقية للسهم بنسبة 74 % )0.50 دينار للسهم(. أّما حقوق الجهات غير المسيطرة )حقوق 
المساهمين اآلخرين في الشركات التابعة(، فقد بلغت3.24 مليون دينار نهاية العام 2017، وتشكل 5.50 % 
من مجموع حقوق الملكية الموحد التي وصلت إلى58.99 مليون دينار مقارنة مع 72.95 مليون دينار نهاية 

العام 2016 كما هو مبين في الجدول التالي. 

20172016201520142013البند

63.7663.7663.7663.7663.76 رأس المال المدفوع

6.364.666.016.085.86 احتياطيات وبنود أخرى

1.396.305.077.08 )14.37()خسائر( أرباح مدورة

55.7569.8176.0774.9176.71 حقوق مساهمي الشركة االم

3.243.142.172.202.23 حقوق جهات غير مسيطرة

58.9972.9578.2477.1178.94 مجموع حقوق الملكية

55.75

43.74

3.24
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استثمارات بريكوا 
ومشاريعها
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المجتمع محليا واقليميا فهي دائمة السعي  احتياجات  انجزت مشاريع متعددة تغطي كافة  شركة فلسطين 
للتميز بمشاريعها من خالل دراسة شاملة للمشروع من كافة النواحي لتقديم الخدمة على أكمل وجه، والن 
القطاعات  كافة  بتغطية  تتميز  انها  ستجد  العقارية  االحتياجات  لكافة  االفضل  العنوان  لتكون  تسعى  بريكو 

االستثمارية.

التي  استطاعت بريكو وخالل فترة وجيزة ان تثبت خبراتها وقدرتها على انشاء وتشغيل العديد من المشاريع 
التحتية، والن تنمية المجتمعات عامة تبدأ بمسؤولية دعم وتطوير هذا القطاع فقد قامت  البنية  تعنى في 
بريكو بتخصيص دائرة مختصة تقوم بتوجيه الشركة من خالل دراساتها لحاجات المجتمع الفلسطيني في البنية 
التحتية، حيث قامت هذه الدائرة بدراسة مشاريع تطويرية إلنتاج الطاقة الكهربائية من خالل الطاقة الشمسية 

إضافة الى مشاريع محطات التنقية وغيرها، حيث كان للعام 2017 العديد من التطورات في هذه المشاريع

مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية:

المدينة   / الشمسية  الطاقة  من  الكهرباء  توليد  مشروع 
الصناعية )بيدكو(

قامت بريكو وخالل العام 2017 بتوقيع اتفاقية تمويل مع مجموعة 
الكهرباء من  انتاج  لتنفيذ مشروع  التابعة  الدولي ومؤسساتها  البنك 
ميجاواط   7 يقارب  ما  الى  تصل  إنتاجية  وبقدرة  الشمسية  الطاقة 
كافة  ان  علما  مستقبال،  ميجاواط   10 يقارب  بما  للزيادة  وقابلة 
العقود واالتفاقيات للبدء بتنفيذ المشروع قد تم إنجازها وذلك بعد 
دراسات فنية ومالية لتتوافق مع احتياجات المستثمرين داخل المدينة 
والتي هدفت لوقف انقطاع الكهرباء نهائيا عن المصانع داخل مدينة 
هذا  كون  المستثمرين  على  التخفيف  الى  باالضافه  الصناعية.  غزة 

المشروع سيقلل سعر تعرفة الكهرباء ١٠٪.

مشاريع الشركة:
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مشروع معالجة مياه الصرف الصحي / جنين

تعزيز  إلى  جنين  في  الصحي  الصرف  مياه  معالجة  مشروع  يهدف 
وتوسيع محطة معالجة المياه العادمة القائمة من خالل إنشاء وحدة 
أجل  المعالجة من  قدرة  وزيادة  المياه  نوعية  لتحسين  ثالثية  معالجة 

إعادة تدوير المياه لتوفير لالستخدامات الزراعية.

وفي عام 2017، اختتمت المرحلة األولى من المشروع، وهي تتألف 
ومن  الجديد.  للتوسع  التصميم  وإعداد  والرصد  القياسات  إجراء  من 
قدرة  وزيادة  الجديد  المعالجة  نظام  تركيب  سيتم   ،2018 عام  خالل 

المصنع.

Blue Beach مشروع الطاقة المتجددة في منتجع

بدأت الشركة بتشغيل مشروعها إلنتاج الكهرباء من الخاليا الشمسية 
انتاجا،  واالكبر  تطورا  األكثر  يعتبر  والذي  غزة   - بيش  بلو  منتجع  في 
وبتقنية تسمح للمنتجع بتخزين الكهرباء التي ال يتم استخدامها داخل 
بطاريات لحين الحاجة لها، حيث ويوفر هذا المشروع الطاقة الكهربائية 
الالزمة لتشغيل المنتجع االمر الذي سيؤدي الى توفير في المصاريف 
في  الكبير  النقص  مع  خاصة  الكهرباء  احتياجات  وتوفير  التشغيلية 
مصادر الطاقة في القطاع. لقد قامت بريكو بتنفيذ المشروع بقدرة 

إنتاجية تصل لما مقداره 476 كيلوواط.

مدينة  في  الشمسية  الطاقة  مشروع  وصيانة  وتشغيل  إدارة 
اريحا الزراعية الصناعية

اليابانية  الزراعية الصناعية على موافقة الحكومة  حصلت شركة اريحا 
الطاقة  على منحة بقيمة ٣٫٥ مليون دوالر من اجل تحديث مشروع 
خالل  من  للمشروع  االنتاجية  القدرة  زيادة  الى  باإلضافة  الشمسية 
واط  كيلو   ٣٫٥ قيمته  ما  وتوليد  الصناعية  المباني  اسطح  استغالل 
تعرفة  سعر  خفض  خالل  من  المستثمرين  دعم  شأنها  من  والتي 

الكهرباء الى ١٠-١٥ ٪.
الزراعية  الصناعية  اريحا  مدينة  في  طاقمها  خالل  ومن  بريكو  تقوم 
)JAIP( بإدارة وتشغيل وصيانة مشروع الطاقة الشمسية في المدينة 
الصناعية والذي يوفر الكهرباء للمرافق العامة داخل المدينة، وبدأت 
بما  المشروع  تطوير  للعمل على  بدراسة   2017 العام  الشركة خالل 

يخدم المدينة ومستثمريها.
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انها ومن خالل مسيرتها  القطاع الصناعي حيث  التي قامت بتطوير  الفلسطينية  أولى الشركات  بريكو  كانت 
في  حصته  اضعفت  التي  التحديات  من  العديد  يواجه  الفلسطينية  الصناعات  قطاع  ان  وجدت  االستثمارية 
االقتصاد الوطني الفلسطيني وعليه ارتأت إليجاد حلول جوهرية للمستثمرين في هذا القطاع، حيث قامت من 
خالل مشاريع إدارة المدن الصناعية بتوفير حاجتهم للبيئة المناسبة والبنية التحتية ما يسهم بنجاح استثماراتهم.

اثبتت بريكو جدارتها في إدارة المدن الصناعية في فلسطين إدراكًا منها لألهمية المتزايدة لهذه المشاريع وأثرها 
الكبير على االقتصاد الوطني الفلسطيني. 

مشاريع المدن الصناعية:

شركة فلسطين إلنشاء وإدارة المناطق الصناعية - بيدكو

تعتبر مدينة غزة الصناعية )بيدكو( أولى المدن الصناعية التي أنشأت 
المدينة  وتضم  دونمًا،   485 مساحة  على  والمقامة  فلسطين  في 
الصناعية حاليًا كبرى الصناعات في قطاع غزة وتوفر ما يقارب 2500 

فرص عمل.

مشكلة  لحل  تعاون  اتفاقية   2017 عام  خالل  الشركة  أنجزت  وقد 
مجموعة   مع  الشمسية  الطاقة  خالل  من  المدينة  داخل  الكهرباء 
البنك الدولي، والذي من خالله تسعى بيدكو لدعم المستثمرين داخل 
المدينة، وتستمر في خطة التوسع السنوية وفي العمل مع المانحين 
من أجل توفير حوافز جديدة للمستثمرين والصناعيين داخل المدينة 

الصناعية.

استطاعت المدينة وخالل فتره قصيرة في المساهمة بتشغيل العديد 
من المصانع من خالل توفير كافة الخدمات الالزمة وحل المشكالت 
التي يواجهها المستثمرين مما خلق فرص عمل عديدة الهالينا في 
القطاع وساهم بتدريب وتشغيل العديد من أبناء شعبنا الفلسطيني 

والنهوض بالصناعات الفلسطينية الوطنية.

خالل العام ٢٠١٧ بدأت شركة كوكاكوال باإلنتاج داخل المدينة وبطاقة 
إنتاجية كامله حيث انتقلت من استخدام مساحاتها للتخزين الى اإلنتاج 
وغير  مباشرة  عمل  فرص  وخلق  إيجاد  الى  أدى  مما  عاليه،  وبكفاءه 

مباشرة.

وبالرغم من كافة الصعوبات والحصار الذي يعانيه القطاع فإن مدينة 
المياه  خدمات  حيث  المالئمة من  التحتية  البنية  توفر  الصناعية  غزة 

والكهرباء والطرق وغيرها.
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)JAIPCo( مدينة اريحا الصناعية الزراعية

تعتبر مدينة أريحا الصناعية الزراعية JAIPمن أهم المشاريع االقليمية 
حاليًا والمقامة على مساحة تقارب من 615 دونمًا تعد المدينة مركزا 
المستثمرين  احتياجات  كافة  تلبي  انها  حيث  الفلسطينية  للصناعات 

والمصانع من البنية التحتية الحديثة وكافة الخدمات األخرى.

الزراعية  اريحا  مدينة  تطوير  شركة  قامت   2017 عام  مطلع  في 
الصناعية بالبدء بتجهيز المخططات العامة للمرحلة الثانية من المدينة 
األساس  حجر  وضع  تم  كما  مربع،  متر   475,000 مساحتها  والبالغ 
لهذه المرحلة، وبالبدء بأعمال الحفريات للجزء األول من المرحلة الثانية 
يتم  ان  المتوقع  انه من  والبالغ مساحتها 115,000 متر مربع حيث 

تجهيزها للبدء بالتطوير في مطلع العام 2018.

المرحلة  مستثمرين  بمتابعة  المطورة  الشركة  ايضًا  وقامت  كما 
األولى وقامت بإصدار عشر رخص تشغيل للمصانع التي بدأت انتاجها 
اخرين  تحضر خمسة مصانع  على  قائم  والعمل  األولى  المرحلة  في 
مصنع   15 األولى  المرحلة  في  المشغلة  المصانع  مجموع  ليصبح 

خالل النصف األول من عام 2018.

 ١١ بناء  االنتهاء من  التطورات من  العديد من  المدينة  أيضا شهدت 
مبنى صناعي جديد وتوفير مصدر رئيسي للمياه من خالل الحصول 
على  الحصول  وأيضا  عميق  ماء  بئر  لحفر  الالزمة  الموافقات  على 
التمويل الالزم من الحكومية اليابانية وعمل التمديدات الالزمة لهذا 
فيما  الخدمات  العديد من  وتوفير  على  الشركة  أيضا عملت  الشأن٬ 
يصب بمصلحة المستثمرين في المدينة وذلك بهدف تطوير المدينة 

النهوض بقطاع الصناعات الفلسطينية.
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التجارية  االبراج  بناء  تفردت فلسطينيا في  حيث  بريكو  وخدمات  كبيرة إلنجازات  التجاري حصة  للقطاع  وكان 
المواصفات  بأعلى  بريكو لتصميم مبانيها  النمط محليا، عملت  ادخال هذا  المبادرين في  العالية وكانت من 
وتميزت  والمؤسسات  الشركات  كبرى  مقرات  مبانيها  لتضم  المعمارية،  التصاميم  وبأجمل  والتقنية  الفنية 
بتقديمها كافة االوراق القانونية والتراخيص التي تتيح للمشترين مباشرة اعمالهم دون أي عوائق، ومن هذه 

المشاريع:

اما في قطاع التشغيل فقد كانت بريكو رائدة في مجال الشراكة مع القطاع العام، حيث وقعت عقود استثمارية 
طولية االمد مع البلديات والهيئات المحلية والتي تقدم خدمات عامة للمجتمع، داخل فلسطين وخارجها ومن 

هذه المشاريع:

المشاريع العقارية التجارية:

القطاع التشغيلي والشراكة مع القطاع العام:

مبنى بريكو هاوس

يتميز مبنى بريكو هاوس التجاري بشكل هندسي فريد ومميز ويعتبر 
من اهم المباني في المنطقة حاليا حيث انه خالل العام 2017 استقبل 
العديد من الشركات والمؤسسات والقى اقباال من قبل السفارات 
والقنصليات حيث ان المبنى يوفر العديد من الخدمات التي تنافس 

باقي المباني ويعتبر في موقع استراتيجي هام وحيوي.

لمساحات  وتأجير  بيع  الجديدة من  االتفاقيات  العديد من  توقيع  تم 
كبيرة في المبنى وباشرت العديد من المؤسسات عملها في المبنى.

مشروع Park Plaza - االردن

احدى استثمارات بريكو بالشراكة مع امانة عمان الكبرى وعلى مبدأ ال 
BOT، ويقع المشروع في مركز محافظة عمان وهو احدى االستثمارات 
طويلة المدى، حيث ان بريكو تقوم بإدارة وتشغيل وصيانة المشروع 
يشهد  ان  المتوقع  ومن   2035 عام  حتى  االستثمار  اتفاقية  حسب 

المشروع نموا ملحوظا في االيرادات خالل األعوام المقبلة.
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محطة البيرة المركزية

البيرة المركزية أحد المشاريع الهامة والتي تدخل بنمط  تعتبر محطة 
الله  رام  محافظة  صعيد  على  والخاص  العام  القطاع  بين  الشراكة 
والبيرة من حيث كونها محطة للتكسيات العمومية، ومن حيث كون 
الطوابق التجارية باتت تشكل إحدى أهم االسواق التجارية على صعيد 
المحافظة ويجري العمل على تطوير المحطة بالشراكة مع بلدية البيرة 

لتوفير أفضل الخدمات.

مبنى الكشافة

من خالل الشراكة مع بلدية رام الله وسرية رام الله األولى، تقوم بريكو 
بإدارة وتشغيل وصيانة مبنى الكشافة وذلك بعدما قامت عام 2016 
بتطوير وترميم المبنى بتصميم عصري حديث وبناء على اتفاقية عمل 

تصل لمدة 7 سنوات.

ويضم  الله  رام  مدينة  في  حيوية  منطقة  في  الكشافة  مبنى  يقع 
العديد من المحال التجارية.

مبنى األوقاف

خالل العام 2017 قامت بريكو بتأجير عدد ال بأس به من المساحات 
رام  مدينة  في  الحيوية  المباني  من  يعد  والذي  األوقاف  مبنى  في 
الله حيث انه يقع في وسط المدينة، تقوم بريكو وحسب االتفاقية 
المبرمة مع وزارة األوقاف بإدارة وصيانة وتشغيل المبنى لمدة تصل 

الى 7 سنوات.

جدير بالذكر ان بريكو قامت بكافة اعمال الهدم والبناء للمبنى خالل 
فترة وجيزة لم تتجاوز الستة أشهر والذي يعد مؤشرًا على قدرة بريكو 
وقوتها السوقية من حيث تسليم مشاريعها قبل المواعيد المحددة 
واحترامها  الشركة  أهداف  مع  يتناسب  بما  تسويقها  على  والقدرة 
التفاقياتها المبرمة. كما يعتبر هذا المشروع تعزيزًا لمبدأ الشراكة ما 
االقتصادية  التنمية  يحقق  وبما  العام  والقطاع  الخاص  القطاع  بين 

المحلية.
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قطاع  في  مميزة  ومشاريع  فريدة  اسهامات  الفلسطيني  للمجتمع  قدمت  التي  الشركات  اولى  بريكو  كانت 
المشاريع االسكانية حيث بدأت مسيرتها في غزة من خالل حي الندى ومشروع ضاحية الغدير وادراج المصايف 
في رام الله، حيث عملت بريكو على تقديم الحلول المتكاملة وتوفير كافة الخدمات داخل تجمعاتها السكنية، 
في  حصة  المشاريع  لهذه  وكان  الرائعة  لإلطالالت  اضافة  تجارية  ومجمعات  خضراء  ومناطق  حضانات  من 

تطورات العام 2017 وهي:

المشاريع العقارية السكنية:

ضاحية الغدير

الشقق في  لتسويق   2017 العام  بريكو حمالت متعددة خال  بدأت 
ضاحية الغدير السكنية من خال توفير الخيارات المختلفة للراغبين في 
بريكو في حملتها وقدرتها  الضاحية، وتميزت  الى  واالنتقال  السكن 
على جلب الزبائن والتعاطي بمرونة مع احتياجاتهم حيث من المتوقع 

خال فترة قريبة بيع معظم شقق الضاحية.

ضاحية الغدير توفر كافة الخدمات المختلفة سوآءا التجارية أو المناطق 
الخضراء والمواصالت من والى الضاحية وشهد العام 2017 انتقال 

عدد من المشترين للسكن فيها.

ادراج المصايف

خالل العام 2017 تم تسويق كافة الشقق في المشروع وانتقال كافة 

المشترين للسكن فيه، يعد المشروع من أكثر المشاريع تميزا وذلك 

ألنه يقع في أكثر المناطق اقباال للسكن في مدينة رام الله وبإطاللة 

بريكو  التنفيذ وقيام  العالية في  الجودة  الى  إضافة  جميلة مفتوحة، 

برامج  للتملك من خالل  التسهيالت للموظفين  العديد من  بتقديم 

تسويقية متعددة.
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الحوكمة والمسؤولية
المجتمعية والنشاطات
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االنظمة  مع  يتوافق  وبما  العامة  المساهمة  الشركات  في  المطلوبة  بالمعايير  لاللتزام  بريكو  ضمن سعي 
الخاصة بحوكمة الشركات، فقد قامت بريكو باعتماد دليل السياسات واالجراءات الخاصة بكافة دوائرها في 
خطوة لضبط وتنظيم العالقة ما بين مجلس اإلدارة والمساهمين واإلدارة التنفيذية والمنبثقة على أساس 

الشفافية وتنظيم الصالحيات. 

وقد قامت بريكو بتشكيل وتفعيل لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة لضمان أفضل تطبيق لممارسات الحوكمة، 
وهي كالتالي:

لجنة التدقيق الداخلي	 

لجنة االراض	 

لجنة الحوكمة والمكآفات	 

كما قامت بريكو وخالل العام 2017 بوضع خطط جديدة وتغيرات داخل ادارتها التنفيذية وذلك بهدف العمل 
على خطة ااستراتيجية جديدة متكاملة وذلك من خالل تقييم شامل لواقع الشركة حاليا، باإلضافة الى وضع 
خطط عمل سنوية وتحديد متطلبات تنفيذ هذه الخطط على المستويات اإلدارية والقانونية وبشكل يساهم 
في استكمال تنفيذ وتطبيق قواعد مدونة حوكمة الشركات من جهة وتحسين وضع الشركة ورفع قيمتها من 

جهة أخرى

الحوكمة الحوكمة 
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تدريب وتأهيل الخريجين الجدد لسوق العمل

تعنى بريكو بتأهيل خريجي الجامعات والكليات لالنخراط 
لهم  تدريب  فرص  فتح  خالل  من  العمل  سوق  في 
بالعديد  بريكو  تستثمر  ومشاريعها،  المؤسسة  داخل 
من القطاعات وعليه فإنها توفر فرصا عديدة لخريجي 
حيث  وغيرهم،  الحرف  واصحاب  والكليات  الجامعات 
مالية  منحة  التدريبي  برنامجها  خالل  من  بريكو  تمنح 
داخل  لعملهم  للوصول  الخريجين  مواصالت  تغطي 
البرنامج  هذا  ويهدف  مشاريعها،  احد  او  المؤسسة 
إلكساب المتدربين مهارات و خبرات جديدة من خالل 
الممارسة العملية لما قدمته الجامعات و الكليات لهم 
للعمل  وتوجيههم  مهاراتهم  وصقل  معلومات  من 
المهام  خالل  من  قدراتهم  مع  تتناسب  مجاالت  في 

والتوصيات التي تقدم لهم من خالل الشركة.

عطاء  جمعية  أعدته  الذي  الخيري  بالعشاء  المشاركة 
فلسطين الخيرية – رام الله

)بريكو(  العقاري  لالستثمار  فلسطين  شركة  قامت 
عطاء  جمعية  أعدته  الذي  الخيري  بالعشاء  بالمشاركة 
بارك  الجراند  فندق  في   2017 العام  خالل  فلسطين 
بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر على تأسيسها، 
واألنشطة  للمشاريع  دعما  سيكون  العشاء  ان  حيث 
التي تقدمها الجمعية، والتي ستدعم العديد من فئات 

مجتمعنا الفلسطيني.

جدير بالذكر ان جمعية عطاء فلسطين الخيرية هي جمعية 
غير ربحية، غير سياسية، غير حكومية وغير حزبية، تعمل 
القريبة  الغربية  الضفة  وقرى  والقدس  غزة  في قطاع 
من جدار العزل اإلسرائيلي والمستوطنات اإلسرائيلية 

بالبرامج اإلغاثية والثقافية.

المسؤولية االجتماعية
لشركة فلسطين لإلستثمار العقاري )بريكو(
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الطبي  للعون  األردنية  للجمعية  والمساهمة  التبرع 
للفلسطينيين في األردن

)بريكو(  العقاري  لالستثمار  فلسطين  شركة  تقوم 
الطبي  للعون  األردنية  للجمعية  دوري  دعم  بتقديم 
للفلسطينيين في األردن حيث ان هذه التبرعات تقدم 
للشعب الفلسطيني في مخيمات الالجئين في األردن 
الطبي  للعون  األردنية  الدول.الجمعية  من  وغيرها 
العون  تقديم  على  تعمل  جمعية  هي  للفلسطينيين 
في  المخيمات  في  المقيمين  للفلسطينيين  الطبي 
الطبي  العون  لجمعية  األردن. وهي مؤسسة شقيقة 
للفلسطينيين في لندن والتي تأسست في عام 1984 
تحت  المقيمين  الفلسطينيين  لخدمة  تعمل  والتي 
جرى  الذين  وكذلك  وغزة  الغربية  الضفة  االحتالل في 
الجمعية  غايات  إن  كما  لبنان.  جنوب  إلى  تهجيرهم 
أو  إنسانية بحتة وليس لها عالقة مع جهات سياسية 

حزبية.

تواصل  وخلق  والطلبة  التعليمية  المؤسسات  دعم 
ودعم  توعية  خلق  الى  إضافة  وعمل  تدريب  وفرص 

للمنتج الوطني الفلسطيني

و  الفلسطينية  الجامعات  بين  العالقة  تعزيز  إطار  في 
القطاع الخاص في فلسطين والذي يعتبر جزء أساسي 
تم  الصناعّية  الزراعّية  المنطقة  تطوير  رؤية شركة  من 
لطالب  التعليمّية   الزيارات   من  مجموعة   تنظيم  
وطالبات الدراسات العليا ورؤساء الدوائر  من الجامعة 
العربّية األمريكية في جنين، وجامعة بيرزيت لمناقشة 
مجموعة واسعة من المواضيع حول االبتكار والعالقة 
بتوقيع مذكرة تفاهم   الخاص  الجامعات والقطاع  بين 
في  الطالب  التعاون ومساعدة  على  التحفيز  وكيفّية  
التدريب وإيجاد فرص عمل، وتشجيع البحث والتطوير 

واالبتكار ذات العالقة بمشروع مدينة أريحا الزراعية 

وفي نفس اإلطار هدفت الزيارات الى ترويج المنتجات 
الفلسطينية واستبدال البضائع المستوردة بها قامت 
تشمل  المدارس  لطالب  زيارات  بتنظيم  المدينة 
المنتج  دعم  بأهمية  لتوعيتهم  مختلفة  مستويات 

الوطني الفلسطيني.
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تنظيم زيارات ميدانية لمشروع ضاحية الغدير

من  العديد  بتنظيم   2017 العام  وخالل  بريكو  قامت 
السكنية  الغدير  ضاحية  لمشروع  الميدانية  الزيارات 
المجتمع  فئات  من  للعديد  ترويجها  بهدف  وذلك 
المحتلة،  فلسطين  في  ألهالينا  إضافة  الفلسطيني 
تعريف  وهو  منها  الهدف  الزيارات  هذه  حققت  وقد 
وسكان  زبائن  وجلب  بالضاحية  الفلسطيني  المجتمع 

جدد لها.

مدينة  لمشروع  الثانية  للمرحلة  األساس  حجر  وضع 
اريحا الزراعية الصناعية

الزراعية  المدينة  مشروع  شهد   2017 العام  خالل 
كافة  على  األنشطة  من  العديد   )JAIPCo( الصناعية 
المرحلة  انجاز   2017 العام  خالل  تم  حيث  األصعدة 
الثانية  للمرحلة  األساس  حجر  ووضع  كاملة  األولى 
الفلسطيني  الوزراء  رئيس  دولة  وحضور  رعاية  تحت 
الدكتور رامي الحمدالله وبحضور وزير الخارجّية اليابانّي 
السّيد تارو كونو، إضافة حضور العديد من الشخصيات 

وممثلي الشركات.

جدير بالذكر ان السّيد منيب المصري تقدم كممثل عن 
القطاع الخاص الفلسطيني، ورئيس مجلس إدارة شركة 
للشركة  االستراتيجيين  الشركاء  إحدى  القابضة  باديكو 
المطوّرة مع صندوق االستثمار الفلسطيني، وشركة 
سنابل( بجزيل الشكر والتقدّير إلى الحكومة اليابانية التي 
أخذت على عاتقها دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه 
السّيد  الياباني  الوزير  اقتصاده، ومن ومعالي  بناء  من 
إنجاح  على  لجهوده  تكريمي  درع  بتقديم  كوني  تارو 
السالم  ممر  مبادرة  وإحياء  األول  الوطني  المشروع 

واالزدهار.

نشاطات شركة فلسطين لالستثمار العقاري
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افتتاح بنك فلسطين في مدينة اريحا الزراعية الصناعية

الصناعية  الزراعية  اريحا  مدينة  شركة  سعى  خالل  من 
المدينة  لمستثمري  الخدمات  أفضل  لتوفير  الدائم 
فرع  الفتتاح  فلسطين  بنك  مع  بالتنسيق  قامت 
المصرفية  الخدمات  لتقديم  المدينة  داخل  به  خاص 
والتمويلية والتسهيالت البنكّية للمشاريع االستثمارية 
في المدينة الصناعية، بحيث يتم تقديم قروض طويلة 

األمد وبفوائد رمزّية للمستثمرين في المدينة. 

البنوك  من  العديد  باستهداف  أيضا  الشركة  وقامت 
أفضل  لتقديم  جديدة  شراكات  تحقيق  بهدف  األخرى 
أبدوا  الذين  العربي  البنك  ضمنهم  من  الخدمات 
الشركة  مع  استراتيجية  شراكة  تحقيق  في  كبيرة  رغبة 

المطوّرة وفتح فرع خدماتي لهم في المدينة.

انشاء مدينة  االحتفال بمرور عشر سنوات على فكرة 
اريحا الزراعية الصناعية

خالل العام 2017 احتفلت مدينة اريحا الزراعية الصناعية 
بذكرى مرور عشر سنوات على إطالق فكرة مدينة أريحا 
الصناعية الزراعية JIAP بصفتها مشروعا رياديًا لمبادرة 
لدعم  اليابان  حكومة  أطلقتها  التي  واالزدهار  السالم 
منطقة  وإحياء  الفلسطيني،  االقتصادي  التطور  عجلة 
ما  بالشراكة  يأتي  الذي  االستثمار  هذا  واألغوار،  أريحا 
 ،JAIPCo ممثال  الفلسطيني  الخاص  القطاع  بين 
حكومة  من  سخي  وبدعم  الفلسطينية،  السلطة  مع 
اليابان حتى يكون نقطة جذب واهتمام استثماري على 
للعالم  التصدير  وبوابة  واإلقليمي،  المحّلي  الصعيد 

لكافة الصناعات الفلسطينية.

فلسطينية  واقتصادية  سياسية  شخصيات  بحضور 
الدولة  وزير  معالي  اليابان:  دولة  عن  وممثلي  كبيرة، 
اليابانية للشؤون الخارجية السّيد نوبو كيشي، ومعالي 

سعادة السفير الياباني السّيد تاكيشي أوكوبو.
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بين  الصناعية  الزراعية  أريحا  لمدينة  الترويجية  الحملة 
مؤسسات ومنظمات المجتمع الدولي

التنموي  الدعم  التعاون على مستوى  تمهيدا لتحقيق 
على  الصناعية  الزراعية  أريحا  مدينة  ووضع  والمالي 
المجتمع  مؤسسات  تطرحها  التي  البرامج  أجندة 
الدولي، قامت شركة تطوير المنطقة الزراعية الصناعية 
بعمل  واليابانية  الفلسطينية  الحكومة  مع  بالتعاون 
األمريكية،  المتحّدة  الواليات  في  دولّية  إعالنية  حملة 
وذلك للترويج لمشروع مدينة أريحا الزراعية الصناعية، 
والصناعات القائمة فيه إضافة الى المناخ االستثماري 
الفلسطيني والفرص المتاحة لالستثمار الصناعي الذي 
يوفّره. هذه الحملة باشرت بها الشركة منذ شهر أيلول 
عام ٢٠١٧ شملت مؤسسات ومنظمات أمريكية تعنى 
)صندوق  وهي  الدولي،  والدعم  االقتصادية  بالتنمّية 
النقد الدولي، الوكالة األمريكية للتنمّية الدولّية، البنك 

الدولي(.

زيارة المبعوث األمريكي الخاص بعملية السالم 

قامت مدينة اريحا الزراعية الصناعية باستقبال المبعوث 
وذلك  جيسون  السالم  لعملية  الخاص  األمريكي 
تواجه  التي  والمشاكل  التحّديات  اهم  على  للوقوف 
المشروع وأهمها مشكلة المياه والتوصل لسبل إيجاد 

حلول جذرية لها.

زيارة وفد البنك الدولي – مشروع الطاقة الشمسية

بزيارة  الدولي  البنك  من  المستوى  رفيع  وفد  قام 
ودراسة  لالطالع  وذلك  الصناعية  غزة  لمدينة  ميدانية 
الطاقة  مشروع  انشاء  الى  والحاجة  الصناعية  المدينة 
فلسطين  شركة  قبل  من  طرحه  تم  الذي  الشمسية 
لالستثمار العقاري )بريكو( على البنك بهدف الحصول 

على تمويل وتعاون من طرفهم بهذا الخصوص.

وزيارة  غزة  في  الصناعية  بالمدينة  الوفد  تعريف  تم 
المصانع الموجودة داخلها واالطالع على الحاجة الملحة 
وتطوير  المستثمرين  خدمة  بهدف  المشروع  إلنشاء 
المشاكل  مع  خاصة  غزة  مدينة  في  الصناعي  القطاع 
الكهربائي  للتيار  دائم  انقطاع  من  القطاع  يواجها  التي 

نتيجة الحصار عليه.
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تصنيع  وحدات  مجمع  لمشروع  األساس  حجر  وضع 
النخيل في منطقة غزة الصناعية

المدينة  داخل  التطورات  من  العديد   2017 للعام  كان 
الجديدة  المصانع  من  العديد  افتتاح  من  الصناعية 
لمشروع  األساس  حجر  وضع  وحتى  باإلنتاج  والبدء 
النخيل بتمويل من غرفة تجارة  مجمع وحدات تصنيع 
الفرنسية  الوكالة  من  بدعم  و  غزة  محافظة  و صناعة 
حيث   ) العنقودية  التجمعات  مشروع   (  AFD للتنمية 
قام بوضع حجر األساس السيد خليل رزق رئيس اتحاد 
الغرف الفلسطينية والسيد وليد الحصري رئيس غرفة 
تجارة و صناعة محافظة غزة نائب رئيس اتحاد الغرف 
الفلسطينية و السيد م. طارق زعرب مدير عام شركة 
بيدكو وقد شارك باحتفال وضع حجر األساس أعضاء 
يمثل  وفد  و  غزة  محافظة  غرف  هيئة  إدارة  مجلس 
الغرف التجارية في الضفة الغربية و ممثلين عن وزارة 

االقتصاد الوطني.

زيارة وفد هيئة رأس سوق المال الفلسطيني

راس  سوق  هيئة  مع  بالتنسيق  بيدكو  شركة  قامت 
تعريف  بهدف  للمدينة  توضيحية  زيارة  بترتيب  المال 
المستثمرين بالهيئة واقسامها والخدمات التي تقدمها 
رأس  هيئة  بها  قامت  التي  التجربة  نقل  بهدف  وذلك 
سوق المال في الضفة الغربية الى مدينة غزة حيث قام 
إضافة  التمويلي  التأجير  لتجربة  تفصيلي  بشرح  الوفد 
الى التأمين الخاص بالشركات وأثرها على المستثمرين 
الخدمات  مفهوم  تطوير  في  إيجابية  كخطوة  غزة  في 

التي تقدمها المدينة للمستثمرين.

المنطقة  داخل  بجولة  ذلك  بعد  الوفد  قام  حيث 
وقد  فيها،  الموجودة  المصانع  بعض  وزار  الصناعية 
والمستوى  الصناعية  بالمدينة  اعجابه  الوفد  ابدى 
الذي وصلت له وثمن على الجهود التي تقدمها بيدكو 

للنهوض بالصناعات الفلسطينية.

.
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زيارة وزيرة االقتصاد الوطني لمنطقة غزة الصناعية

ستضافت مدينة غزة الصناعية )بيدكو( معالي السيدة عبير عودة وزيرة االقتصاد الوطني ووفد مرافق لها وذلك 
القابضة  باديكو  ادارة  واعضاء مجلس  رئيس  بالنيابة عن  دويكات  السيد سعيد  قام  عليها حيث  االطالع  بهدف 
تطوير  في  الوزيرة  بمعالي  ممثلة  الوطني  االقتصاد  وزارة  تلعبه  الذي  المحوري  الدور  على  وأكد  بهم  بالترحيب 
باالقتصاد  للنهوض  الخاص  والقطاع  العام  القطاع  بين  الشراكة  مبدأ  على  أكد  كما  الفلسطيني  االقتصاد 

الفلسطيني السيما في قطاع غزة.

تم خالل الزيارة شرح وايضاح اهمية المنطقة بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني، كما تم الطرق الى المشاكل التي 
تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية، ومن ثم اصطحب الوفد بجولة ميدانية داخل المنطقة الصناعية زار 

خاللها عدد من المصانع الموجودة في المنطقة.

 وفي نهاية الزيارة شكرت معالي الوزيرة ادارة شركة بيدكو على حفاوة االستقبال وأكدت على اهمية المنطقة 
الصناعية بالنسبة لالقتصاد الوطني الفلسطيني ووعدت بضرورة ايجاد حلول سريعة لمشاكل المنطقة الصناعية 

كونها تساهم في إنعاش االقتصاد الفلسطيني.
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