الجمهورية اللبنانية
وزارة االقتصاد والتجارة
المديرية العامة لالقتصاد والتجارة
مكتب مقاطعة إسرائيل
رقم المحفوظات :
بيروت  ،في

التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابع والثمانين لضباط اتصال المكاتب االقليمية
لمقاطعة اسرائيل :
ان ابرز ما جاء في القررار رقرم  02الصرارر نرم مح رر م ارو الروزراء المفيقرل فري الكررا ال يرر رو
الثاثاء الواقع في  0260/62/61تحت موضوع طاب وزارة االقتصار والت ارة الموافقة نار التصرل ع نار
التوصيات المتخذة في المؤتمر الكابع والثمانيم ل اط اتصال الم اتب االقايمية لمقاطية اسررايي والمفورور
في ال ر لة الرسمية اليلر  74بتار خ  0260/66/8الصفحة :4470
بفاء نا قرارات م او جامية اللول اليربية نار مكرتوا القمرة رقرم  020ترار خ  0226 /3/08المفيقرل
في نمان والمت مم اللنوة ال تفيي المقاطية اليربية ضل اسرايي ومقاومة التغاغ االسرايياي في الروطم
اليربي .
و بفاء نا قرارات م الو ال امية نا المكتوا الوزار ذات الصاة  ،ونا اح ا الاليحرة اللالايرة
لمؤتمر ض اط االتصال  ،ونا اللنوة التي وجهها الم ترب الرييكري لمقاطيرة اسررايي ليقرل المرؤتمر الكرابع
والثمانيم ل اط اتصال الم اتب االقايمية لمقاطية اسرايي .
فقل انيقل في مقر جامية اللول اليربية في القاهرة ما بيم  04و 32آب  0260المؤتمر المفرو نفرا انرال
بح ور وفور مثات ( )66رولة نربية ومواركة وفل االمانة اليامة ل امية اللول اليربية .
وقررل سررار المررؤتمر جررو مررم التيرراون وال ل ررة وااللرروة الصررارقة  ،وتحم ر المكررؤولية برريم جميررع الوفررور
المورراركة  ،واكررل المررؤتمرون نار اهميررة رور المقاطيررة فرري هررذ المرحاررة مررم الصررراع اليربرري االسرررايياي
بانت ارها شر ال مرم اشر ال المقاومرة الموررونة المكرتفلة الر اح را القرانون الرلولي تكرهم فري ررع اليرلوان
االسرايياي وك ح جماحا و التصل ل محاوالت اليلو االسرايياي لاتكا الر اسرواقفا ن رر وسراي الت و رر
والتحا والتهر ب  ،وتم إقرار جلول االنمال بيل تصل قا مم ق م او الوزراء نا الو التالي :
 – 1االحكام الخاصة بالبواخر :
الطاب المقل مم الم تب االقايمي الا فاني لتيل المارة  /621/مم الم اراء اليامة لامقاطية .
 اوصى المؤتمر بما يلي :" استمرار العمل باحكام المادة  /101/من المبادىء العامة للمقاطعة كما هي دون اي تعديل ".
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 -2الشركة الفرنسية : VILMORIN CLAUSE & CIE
المذكرة المقلمة مم الم تب الرييكي لامقاطية .
االتهرا المكرفل اليهرا وهرو كونهرا الورركة اال لاورركة االسررايياية – HAZERA GENETICS LTD.
تيم في م ال تطو ر وته يم وتكو ع ال ذور ال رانية .
اوصى المؤتمر بما يلي :
 - 1تأجيل الموضوع الى المؤتمر القادم والتأكيد على المكتب االقليمي السوري العادة االتصال
بالشركة محل البحث ومطالبتها بتقديم الوثائق المطلوبة منها لتسوية وضعها .
 – 2الطلب ال ى المكاتب االقليمية االيعاز الى السلطات المختصة لديها للتدقيق في المستوردات من
الشركة محل البحث خشية تسرب منتجات اسرائيلية عن طريقها .
 - 3فروع الشركة االسرائيلية
:TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.
  -THERAMEX S.A.M.موناكو  - THERAMEX S.P.A.ا طاليا اميركا CEPHALON المانيا RATIOPHARMاالتها المكفل اليها وهو كونها فرونا لاوركة االسرايياية – TEVA INDUSTRIES LTD.
المذكرة المقلمة مم الم تب الرييكي لامقاطية .
اوصى المؤتمربما يلي :
" تأجيل الموضوع الى المؤتمر القادم لضباط االتصال والطلب من المكتب االقليمي الجزائري
االتصال بالجهات المختصة لديه لالستفسار عن المعلومات المتوفرة لديها بخصوص امتالك
الشركة االسرائيلية  TEVAللشركات محل البحث  ،والقرار الجزائري بوقف االستيراد من
تلك الشركات ".
 -4فرعي الشركة االسرائيلية : MAKHTESHIM
 الوركة الم كي ية INGENIRIA INDUSTRIAL S.A. الوركة ال ور ة ال فوبية . JK INCاال تها المكفل ال الوركتيم الم كي ية وال ور ة ال فوبية وهو كونهما فرنيم لاوركة االسرايياية –
. MAKHTESHIM
المذكرة المقلمة مم الم تب الرييكي لامقاطية .
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اوصى المؤتمر بما يلي :
" حظر التعامل مع الشركتين المكسيكية  INGENIRIA INDUSTRIAL S.A.واسمها
الثاني  BRAVO AGوالكورية الجنوبية  JK INCمع التجاوز عن تطبيق مبدأ االنذار بحقهما
لميولهما الصهيونية " .
-5الشركة االميركية :PFIZER INC
المذكرةالمقلمة مم الم تب االقايمي الا فاني.
االتها المكفل اليها وهو وجور فروع لها في اسرايي .
اوصى المؤتمر بما يلي :
" الطلب من المكاتب االقليمية االيعاز الى السلطات المختصة لديها للتدقيق في مستورداتها من
الشركة االميركية  PFIZER INCخشية تسرب منتجات اسرائيلية عن طريقها الى الدول العربية ".
-1الشركة االميركية : YIGAL AZROUEL
المذكرة المقلمة مم الم تب االقايمي الا فاني .
االتها المكفل اليها وهو كونها شركة مماوكة لوخص اسرايياي .
اوصى المؤتمر بما يلي :
" حظر التعامل مع الشركة االميركية  YIGAL AZROUELمع التجاوز عن تطبيق مبدأ
االنذار بحقها لميولها الصهيونية وشمول عالمتها التجارية  CUT 25بهذا الحظر " .
 -7الشركة البريطانية الدانمركية : G4S
المذكرة المقلمة مم الم تب االقايمي الا فاني .
االتها المكفل اليها وهو حصولها نا  % 42مم اسهم الوركة االسرايياية –  G4Sوقيامها بت و ل اسرايي
بموظفي حراسة وت هي ات امفية .
اوصى المؤتمر بما يلي :
" -تأجيل موضوع الشركة البريطانية الدانماركية  G4Sالى المؤتمر القادم للطلب من المكاتب
االقليمية الرجوع الى السلطات المختصة لديها لبيان طبيعة التعامل مع الشركة محل البحث وامكانية
االستغناء عن منتجاتها ".
-8الشركة االميركية : ALMA LASERS
المذكرةالمقلمة مم الم تب االقايمي الا فاني .
االتها المكفل اليها وهو كونها شركة قرنية لوركة اسرايياية .
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اوصى المؤتمر بما يلي :
" تاجيل موضوع الشركة االميركية  ALMA LASERSالى المؤتمر القادم لضباط االتصال
الستكمال آراء الجهات المختصة في الدول العربية حول امكانية االستغناء عن منتجاتها ".

-9الشركة الهونغ كونغية MYWA SWISS WATCH & JEWELLERY
(FAR-EAST) LTD
 المذكرة المقلمة مم الم تب الرييكي لامقاطية . االتهام المسند اليها هو قيامها بانتاج وتوزيع الساعات والمجوهرات التي تحمل العالمةالتجارية المحظورة "  " Pierre cardiعلما ان مجلس الوزراء اللبناني استثنى حظر هذه الشركة
بالسماح الدخال منتجاتها الى لبنان وذلك بموجب القرار رقم  29تاريخ . 1999/12/23
اوصى المؤتمر بما يلي:
& MYWA SWISS WATCH
إعادة االتصال بالشركة الهونغ كونغية
"
 JEWELLERY (FAR-EAST) LTD.ومطالبتها بتقديم التعهد المطلوب منها من قبل اجهزة
المقاطعة العربية لتسوية وضعها في ضوء قواعد المقاطعة المقررة ".
 -10الشركة االميركية .GULFSTREAM AEROSPACE CORP.
المذكرة المقلمة مم الم تب االقايمي الا فاني لامقاطية .
االتها المكفل اليها وهو كونها شركة فرنية مماوكة بال ام مم ق الوركة االميركية المحظورة –
GENERAL DYNAMICS CORP.
اوصى المؤتمر بما يلي :
" حظر منتجات الشركة االميركية  GULFSTREAM AEROSPACE CORPمن الطائرات
طراز – G100 – G150 - G200 – G250التي يتم تصميمها وتصنيعها في اسرائيل .
-11االشركة االلمانية :ADIDAS
المذكرة المقلمة مم الم تب االقايمي الفاكطيفي لامقاطية .
االتها المكفل اليها وهو قيامها برنا ة ماراثون ر اضي في القلس المحتاة بالتياون مع بال ة االحتالل
االسرايياي لالل شهر اذار . 0260
أوصى المؤتمر بما يلي:
" الطلب من الشركة االلمانية  ADIDASتصحيح وضعها بتقديم اعتذار والتاكيد على ان القدس
اراض عربية محتلة وفقا للقانون الدولي ".
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 -12الشركة االردنية " شركة الصقر للسياحة والسفر ".
المذكرة المقلمة مم الم تب الرييكي لامقاطية .
االتها المكفل اليها وهو قيامها باستقلا م مونات سياحية اسرايياية ال ال لول اليربية ووجور صالت لها
مع ال يان االسرايياي .
اوصى المؤتمر بما يلي :
" تكليف المكتب الرئيسي االتصال بالشركة االردنية " شركة الصقر للسياحة والسفر" وانذارها بتسوية
مخالفتها وفق مبادىء المقاطعة المقررة ".

 -13امنظمة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي : IYDU
المذكرة المقلمة مم الم تب االقايمي الا فاني .
اوصى المؤتمر بما يلي :
 - 1إعتبار موضوع منظمة اتحاد الشباب الديمقراطي العالمي  IYDUمنتهيا عند هذا الحد في الوقت
الحاضر .
 - 2تكليف المكتب الرئيسي االتصال بالجهات العربية المعنية لتكثيف حضورها في المنابر الدولية
والعربية ومنظمات المجتمع المدني للدفاع عن المصالح العربية ومواجهة الطروحات الصهيونية
والمعادية .
 - 3االتصال باالتحاد الديمقراطي العالمي للتحقق من طبيعة نشاط هذه المنظمة وموقفها من القضية
العربية .
 – 14الراقصة اللبنانية جوانا فخري :
المذكرة المقلمة مم الم تب االقايمي الا فاني .
االتها المكفل اليها وهو قيامها باللنا ة السرايي .
اوصى المؤتمر بما يلي :
" إدراج اسم الراقصة اللبنانية جوانا نجال مرسيل محمد فخري على قائمة االشخاص الممنوعين من
دخول البالد العربية ".
 -15الشركة االردنية" اليمامة لصناعة المواد الزراعية ".
المذكرة المقلمة مم الم تب الرييكي .
االتها المكفل اليها وهو ق يامها باستيرار الم يلات الحور ة مم اسرايي وانارة تي ئتها وتغايفها وتصل رها
ال رول ال وار .
اوصى المؤتمر بما يلي :
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" رفع الحظر المفروض على الشركة االردنية " اليمامة لصناعة المواد الزراعية ة".

 – 11فروع الشركة االسرائيلية "LUMENIS LTD.وهي:
 ׂ ׂׂׂׂLUMENIS(germany)Gmbh -ׂLUMENIS(UK)LTD -ׂLUMENIS(USA)INC – LUMENIS HOLDING (HOLAND)BV– LUMENIS(ITALY)SRL LUMENIS INDIA PVT – LUMENIS (HK) LTD.- LUMENIS LTD.CHINALUMENIS (AUSTRALIA) PVT. LTD- LTD
االتها المكفل ال الوركات الملرجة انال وهو كونها فرونا لاوركة االسرايياية –LUMENIS LTD.
اوصى المؤتمر بما يلي :
" حظر التعامل مع الشركات المذكورة اعاله لكونها فروعا للشركة االسرائيلية
 LUMENIS LTDولميولها الصهيونية مع التجاوز عن تطبيق مبدأ االنذار بحقها .
 -17المصرف البلجيكي : DEXIA BANK
مذكرة ال يثة اللايمة ل امية اللول اليربية المقلمة ال الم تب الرييكي لامقاطية .
اوصى المؤتمر بما يلي :
" تكليف المكتب الرئيسي بالرد على المصرف محل البحث وتحديد الوثائق المطلوبة منه  ،وفي
حال استجابة المصرف الى المطلوب يتم رفع الحظر عنه ".
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