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كلمة رئيس مجلس االداره:
السيدات والساده مساهمي الشركه العربيه لصناعة الدهانات المحترمين
انه لفخر كبير لي بان التقي بكم في هذا االجتماع السنوي العادي بشركتكم التي حققت وتحقق
كثيرا من النجاح واالزدهار على مدى السنوات الماضيه.
وقد واصلت الشركه سعيها كشركه وطنيه لتحقيق التميز في جميع جوانب عملياتها واليوم
اصبحت نجما معترفا به في مجال الصناعات الوطنيه مع تحقيق العديد من االنجازات والنجاحات
،فسجلها الناجح يعتبر بال شك شهاده على تحقيق تطلعاتها بان تكون من ابرز دعائم اقتصادنا
الوطني الفلسطيني ،وعلى مدى العقدين الماضيين اثبتت الدور الدائم والحيوي الذي تقدمه شركتنا
في بناء االقتصاد الوطني وكما اثبتت قدرتها على تحقيق نتائج ايجابيه بشكل دائم ومميز على
المستودى التشغيلي والمالي مما سيساعدها على تواصل تطورها وتطور خططها االستثماريه
الناجحه.
االخوات واالخوه..
وعلى الرغم من ظروف التحديات االقتصاديه التي نعيشها والواقع االقتصادي االليم الذي نعيشه
اال اننا استطعنا ان نصمد امام هذه الظروف واستطعنا ان نقاوم هذه الظروف بكل الوسائل
واالمكانات المتاحه حيث بادرنا وفورا وبعد الحرب االسرائيليه الغاشمه على قطاع غزه بعمل حمله
واسعه لمقاطعة المنتجات االسرائيليه من خالل حملة )قاطع واربح( الن المقاطعه بمفهومنا
ليس باالكل فقط وانما بكل الوسائل وبكل المنتجات ،وقد بدانا بالحمله من تاريخ  1/9/4112ولغاية 11
 4112 / 14 /وقد اعددنا لهذه الحمله بشكل جيد وسخرنا ما هو متاح النجاح هذه الحمله وقد وصلت
كلفة هذه الحمله مبلغ)  01641دينار( والن الهدف من الحمله هو هدف غير ربحي فقد قمنا بعملية
سحب على جوائز عديده للحمله لمكافئة المستهلك على مقاطعته للبضاعه االسرائيليه وقد
كانت هذه الجوائز قيمه حيث كانت الجائزه االولى سياره كيا سول موديل  4112واالخيره ليره ذهب
مرورا باالف الجوائز المختلفه وقد تم ذلك بشفافيه كامله امام حشد من الحضور وبرعاية وزير
االقتصاد السيد(محمد مصطفى المحترم).
وكما انه يمكننا الحكم على مدى نجاح هذه الحمله بعمل تقييم بعد مده  6شهور وسيكون
هذا التقييم احصائيا ونعتقد ان وزارة االقتصاد باعتبارها الوزاره المسؤوله عن التجاره الخارجيه
والمسؤوله عن اذونات االستيراد من الخارج تستطيع ان تقوم بهذه المهمه ورصد انسياب السلع
والمنتجات التي تدخل اسواقنا الفلسطينه القادمه من اسرائيل والتي تبلغ حوالي  1.0مليار دوالر سنويا
في حين نصدر السرائيل حوالي خمس القيمه وقد بلغ مجموع السلع التي تستوردها السلطه من
الخارج  0011سلعه منها حوالي  1411سلعه لها بدائل وطنيه فمطلوب من سلطتنا الوطنيه ان تهيء
السبل للمؤسسات والهيئات بهدف انجاح حملة المقاطعه واخذ المبادره الحداث قفزه نوعيه
منهجيه تخدم المصالح الفلسطينيه دون االلتفات الى خسائر بعض الوكالء التجاريين للسلع
والبضائع االسرائيليه والعمل على وقف كافة اشكال التهريب عبر المستوطنات والعمل ايضا على
منح تسهيالت ضريبيه وجمركيه وتذليل العقبات في عمليات
التخليص الجمركي.
واخيرا نود ان نشير ان الشركه قد حققت ارباحا جيده لهذا العام ولكن هناك ظروفا صعبه اثرت
على تراجع االرباح بشكل قليل اال وهو حرب غزه وانقطاع تزويد القطاع بالبضائع ووقف ادخال المواد
االساسيه للقطاع مثل االسمنت وغيره الكمال االعمار وان انهيار الشيكل امام العمالت االخرى
ادى الى ارتفاع الكلفه بشكل واضح كوننا نستورد المواد االوليه من الخارج بالدوالر.
واخيرا اهال وسهال بكم..ونكبر معكم ..ومعا وسويا لبناء دولة فلسطين ومقاطعة المنتجات
االسرائيله والسالم عليكم.
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ميشيل الصايغ
رئيس مجلس االداره

