
 مداخلة بإسم أصحاب العمل العرب

 في مجلس اإلدارة 
 

 

ؼذ فشَك أصساب انؼًم فٍ انًدًىػح انؼشتُح أٌ َؼشب ئنً انسُذ انًذَش انؼاو سَ

نًكتة انؼًم انذونٍ ػٍ انشكش وانتمذَش ػهً اهتًايه ويتاتؼته انًتىاصهح 

انزٌ  ػهً اندهذوألوضاع انؼًال فٍ فهسطٍُ واألساضٍ انؼشتُح انًستهح األخشي 

تثزنه يُظًح انؼًم انذونُح وتىخه خاص انًكتة اإللهًٍُ نهذول انؼشتُح فٍ تُشوخ 

نتسمُك انًضَذ يٍ اإلَداصاخ وتمىَح أطشاف اإلَتاج انثالثح يٍ خالل تُفُز 

تمذَى  األساضٍ انؼشتُح انًستهح وَطًر ئنًانثشَايح انًؼضص نهتؼاوٌ انتمٍُ نصانر 

 .دػى أكثش نهزا انثشَايح انهاو

كًا َؼشب ػٍ استُاذ انًدًىػح انؼشتُح الستداتح يُظًح انؼًم انذونُح نًطانثها 

وانتٍ تدسذخ فٍ تُظُى اختًاع نهًاَسٍُ نذػى انصُذوق انفهسطٍُُ نهتشغُم 

ويا زممه هزا االختًاع يٍ َتائح ئَداتُح تذػى ئنً  11/11/2010وانثطانح تتاسَخ 

  .ضاع االلتصادَح واالختًاػُح واإلَساَُحانتفاؤل نسشذ انذػى انذونٍ نتسسٍُ األو

وأياو انصؼىتاخ وانؼشالُم انتٍ تؼىق تطثُك انثشَايح انًؼضص نهتؼاوٌ انتمٍُ 

نصانر األساضٍ انؼشتُح انًستهح وانًتًثهح أساسا فٍ استًشاس انسصاس خاصح 

ػهً غضج وفشض انمُىد انصاسيح ػهً ػًهُح تُمم األشخاص وانسهغ وانًىاد 

انفمش إلػادج انثُاء واألػًاس يغ تفشٍ  يؼذاخ ووسائم اإلَتاج وأَح وسُهحاألونُح و

 وتهىؽ يؼذالخ انثطانح يستىَاخ خطُشج فاَُا َذػى ئنً:



يُاشذج انًدتًغ انذونٍ نتسًم يسإونُاته وتزل انًضَذ يٍ اندهذ وتمذَى  -

انذػى انالصو نهتغهة ػهً كافح انًؼىلاخ انتٍ تؼتشض تطثُك انثشايح 

وانخطط انتًُىَح َسى ئػادج تُاء انًإسساخ وانمذساخ اإلَتاخُح واَطالق 

 ؼُشح.التصادٌ زمُمٍ نتخفُف يؼاَاج انشؼة انفهسطٍُُ وتسسٍُ يستىي انً

دػىج يكتة انؼًم انذونٍ ئنً زشذ انًضَذ يٍ انذػى ئنً انثشَايح انًؼضص  -

نهتؼاوٌ انتمٍُ نصانر األساضٍ انؼشتُح انًستهح وتُىَغ أَشطته وانتشكُض 

 ػهً تُاء انمذساخ وتًُُح انًهاساخ ويأسسح انسىاس االختًاػٍ.

اتخار دػىج يكتة انؼًم انذونٍ ئنً يتاتؼح َتائح اختًاع انًاَسٍُ و -

اإلخشاءاخ انًُاسثح إلَؼاش انصُذوق انفهسطٍُُ نهتشغُم وانسًاَح 

االختًاػُح تاػتثاس أٌ هزا انصُذوق ًَثم سكُضج أساسُح نًىاخهح تسذَاخ 

انفمش وانثطانح وتطثُك تشايح انتًُُح انًستذايح وتًُُح لذساخ أطشاف 

وضاع اإلَتاج انثالثح نتىفُش أفضم انخذياخ انهادفح ئنً تسسٍُ األ

 االلتصادَح واالختًاػُح وتىفُش انًضَذ يٍ فشص انؼًم انالئك.

وتطثُك تشايح دػىج يكتة انؼًم انذونٍ ئنً اتخار ئخشاءاخ ػًهُح ووضغ  -

ػًم يُذاَُح وفما نىصف انىلائغ واالستُتاخاخ انتٍ َتضًُها تمشَش انًذَش 

ضاع انؼاو انًمذو ئنً كم دوسج يٍ دوساخ يإتًش انؼًم انذونٍ زىل أو

 انؼًال فٍ فهسطٍُ واألساضٍ انؼشتُح انًستهح األخشي.


