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 جملس حقوق اإلنسان
 الدورة الثالثة واألربعون

 2020آذار/مارس  20 -شباط/فرباير  24
 من جدول األعمال 7و 2البندان 

قررروق اإلنسررران ااتحررردة السرررا  ة حالتقريرررر السرررووة األومرررة األ ررر  
 رير ااألوم ة السا  ة واأل ني العاموتقا

 حالة حقوق اإلنسان يف فلسطني واألرامي العرب ة احملتلة األخرى

قاعدة ب اانت تض  مج ع  ؤسسات األعمال الضالعة يف األنشرطة ااي ورة   
 ن تقرير اليعثة الدول رة ااسرتقلة لتقصري احقرا    96ابلتألص ل يف الألقرة 

تحق ررر  يف  بر بوررراو ااسرررتواوات اإلسررررا  ل ة علررر  احقررروق  رررن  ارررل ال
لسط ين ن ة والس اس ة واالقتصادية واالاتماع ة والثقاف ة للشعب الألااد

 يف مج ع  حناو األرض الأللسط و ة احملتلة، مبا ف ها القدس الشرق ة
 *تقرير  ألومة األ   ااتحدة السا  ة حقوق اإلنسان  

 موجز  
السامية حلقوق اإلنسان هذا التقريرر عمر ب رقررار   ر   ألمم املتحدةأعدت مفوضة ا 

رشرر ن املسررتو نات اإليرررايفي ية   األرس الف سررتينية ا ت ررة   ررا في ررا  31/36حقرروق اإلنسرران 
 القدس الشرقية  و  اجلوالن السوري ا تل.

 
 

__________ 

 .املوعد الن ايفي املقرر لتقدميه لكي يتضمن آخر املع وماتُقّدم هذا التقرير رعد  *
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  علو ات  ساس ة - والا  
رش ن املستو نات اإليرايفي ية  31/36 ه رقرار إلنسان عم ب     حقوق اإىل هذا التقرير يقدَّم  -1

 24  املعتمررررد     األرس الف سرررتينية ا ت رررة   ررررا في رررا القرررردس الشررررقية  و  اجلررروالن السرررروري ا ترررل
2016آذار/مارس 

(1). 
تضرم يير  من ذلك القرار    ب     حقوق اإلنسان إعداد قاعدة ريراتت  17و  الفقرة  -2

ا ررددة الررع تتع ررو نملسررتو نات اإليرررايفي ية   األرس نشررتة رعررا األ  األعمررال الضررالعة مؤيسررات 
البيراتت الرواردة في را   شركل تقريرر يُقردَّم درال ع ى أن جيرري درديا ا يرنو ب  وأن الف ستينية ا ت ة  

 .  اجملإىل 
سررران   دورتررره السرررارعة   قُررردم تقريرررر عرررن هرررذه املسررر لة إىل   ررر  حقررروق اإلن2018و  عرررام  -3

 (. وتضمن ذلك التقرير املن جية املستخدمة   االيتجارة لت ب اجمل  . A/HRC/37/39والا ثني )
اإلنسررررران  و  ذلرررررك التقريرررررر أيضررررراب  ُأشرررررا إىل أن مفوضرررررية األمرررررم املتحررررردة السرررررامية حلقررررروق -4

ت شرفوية إىل الردول  مؤيسرة أعمرال رعرد توجيره مرذ را 321)املفوضرية( قرد ايتعرضرع مع ومرات عرن 
وة مفتوحرررررة لتقررررد، املسرررراسات  وع رررررى أيرررراس البحرررري الرررررذي أجرترررره رنفسرررر ا. و  تقيررررريم وتوجيرررره دعرررر

 من مؤيسات األعمال   ذلك الوقع إلجراء مزيد من الدراية.  206 موعه  ما
املتع قررة ورهنراب نلقرررارات   206ضرراب إىل أن املفوضرية  رعررد اتجبررا ا شمير  الشررر ات الررر وُأشرا أي -5

تقررد، أءرراء الشررر ات املشررار ة   األنشررتة املررذ ورة   دررديي  عالررواردة و ررا الررواردة  توقعرررردودهررا 
 .وقبل إع ن القرارات املتع قة نلشر ات  يتختر املفوضية الشر ات املعنية. مقبل

 الوالية -بن اا  
قاعدة رياتت قد جاء داد إبع 31/36من قراره  17إن   ب     حقوق اإلنسان   الفقرة  -6

البعاة الدولية املستق ة لتقجبي احلقايفو من أجل التحقيو   آاثر رناء املستو نات   يياق متارعة تقرير 
ماعيرررة والاقافيرررة ل شرررعب الف سرررتي    اإليررررايفي ية ع رررى احلقررروق املدنيرررة والسيايرررية واالقتجبرررادية واالجت

مررن  96(. و  الفقرررة A/HRC/22/63) في ررا القرردس الشرررقية ييرر  أءرراء األرس الف سررتينية ا ت ررة   ررا
تقريرها  قدمع جلنة تقجبي احلقايفو قايفمة نألنشتة الع أاثرت شوا ل خاصة    ال حقوق اإلنسان 

  حدد اجمل   قاعدة البياتت نإلحالة إىل ت ك 31/36قراره  و (. “األنشتة املذ ورة” )يشار إلي ا رر
 وهي  التايل:األنشتة املذ ورة  

املسرتو نات واجلردار والتوير  في مرا ومرا يررتب   مرا رنراء توريد معدات ومواد تيّسر  )أ( 
 ؛من رنية دتية

فترري  ودديررد هويررة مررن أجررل املسررتو نات واجلرردار ونقرراط الت مراقبررةتوريررد معرردات  )ب( 
 ؛املرتبتة نملستو نات ارتبا اب مباشراب 

__________ 

مرن القرررار  17  إىل اجلرروالن السروري ا ترل  فقرد   رب   الفقررة 31/36قرراره  أشرار   ر  حقروق اإلنسران     حرني  (1)
( الررذي يتع ررو نألرس الف سررتينية A/HRC/22/63ذاترره إعررداد قاعرردة ريرراتت ايررتناداب إىل املع ومررات الررواردة   التقريررر )

نظرررر لسرروري ا ترررل ليسررع موضررر  نجلررروالن ا أنشرررتة تتع ررو  ا ت ررة فقررر . ونلتررايل  فررران مؤيسررات األعمرررال الضررالعة 
 أل راس هذه التقرير.
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لجبررونت ورسرراتني الزيتررون العقررارات ولترردما املررزار  واتوريررد معرردات  رردم املسررا ن و  )ج( 
 ؛وا اصيل

 ؛توريد خدمات ومعدات ومواد أمنية إىل مؤيسات األعمال العام ة   املستو نات )د( 
 ؛املستو نات ووجودها   ا   ذلك النقلتقد، خدمات ومناف  تدعم صيانة  )هر( 
ي را تسراعد ع رى تتروير املسرتو نات أو التوّير  فعم يات الجبرافة والعم يرات املاليرة الرع  )و( 

 أو صيانت ا هي وأنشتت ا   ا   ذلك تقد، القروس من أجل اإليكان وتتوير مؤيسات األعمال؛
 ؛املياه واألراضي  خلدمة أ راس نشاط األعمالايتخدام املوارد التبيعية  وخاصة  )ز( 
 ؛ا أو دوي  ا إلي ات ويي القرى الف ستينية وإلقاء املخ فات في  )ح( 
فرررس العزلررة ع ررى األيررواق املاليرررة واالقتجبررادية الف سررتينية  فضرر ب عررن املماريرررات  )ط( 

س قيود ع ى التنّقل واملعوقات املناويفة ملؤيسات األعمال الف ستينية   ا   ذلك مناوأهتا عن  ريو فر 
 ؛اإلدارية والقانونية

 امار اخلاصرررة  ؤيسرررات األعمرررال املم و رررةايرررتخدام املرررزا  وعم يرررات إعرررادة االيرررت )ي( 
 ل مستو نني   ياب أو جزيفياب من أجل تتوير املستو نات والتوّي  في ا واحلفاظ ع ي ا.

  األرس املقيمة   إيرايفيل أو يواء  وتشمل نرامرتات قاعدة البياتت مؤيسات األعمال  -7
 املرذ ورة فيمرا يتع رو نألرس الف سرتينية ا ت رةالف ستينية ا ت رة أو   اخلرارج  الرع تضرت   نألنشرتة 

(A/HRC/37/39 5  الفقرة). 
وال تشررررررمل قاعرررررردة البيرررررراتت  الررررررع أُعرررررردت ايررررررتجارة لت ررررررب   رررررر  حقرررررروق اإلنسرررررران    -8

ت األعمررال الضررالعة   األنشررتة العشرررة املررذ ورة أعرر ه. وهرري ال ت ترري   يرروى مؤيسررا31/36 قررراره
ع قرررررة نملسرررررتو نات وال ميترررررد نتاق رررررا ألنشرررررتة  اريرررررة أخررررررى   األرس ييررررر  األنشرررررتة التجاريرررررة املت
ا شوا ل    ال حقوق اإلنسان. ونإلضافة إىل ذلك  ورينمرا ميكرن أن الف ستينية ا ت ة ميكن أن تا

نوا  أخرى مرن املؤيسرات الضرالعة   أنشرتة  اريرة هامرة تتع رو نملسرتو نات  ال يؤخرذ يكون هناك أ
 يوى مؤيسات األعمال؛ وُتستاىن املؤيسات  ا التجارية من الدراية.   االعتبار 

 التعاريف -بلثاا  

رتحديررد ث ثررة عناصررر  تمعررة   31/36تقضرري الواليررة املبينررة   قرررار   رر  حقرروق اإلنسرران  -9
؛ )ج(   واحررد أو أ اررر مررن األنشررتة املررذ ورة. “الضررالعة” ؛ )ب(“مؤيسررات األعمررال” هرري: )أ(

 التقرير  يُف م  ل من هذه العناصر  ما هو مبني أدته. ول رس هذا

  ؤسسات األعمال  
 (  فانه:18  الفقرة A/HRC/37/39أشارت املفوضية نلفعل )ع ى ءو ما  -10

عنرررررد االتجبرررررال نلشرررررر ات  أدرجرررررع املفوضرررررية   الريرررررايفل    مرررررا أمكرررررن  ييررررر   
نلررذات   ررا   ذلررك الشررر ات و موضرر  الق رريتع ررو رت ررك احلالررة  الكيرراتت ذات الجبرر ة فيمررا

ز  واملوزعون ا  يرون ل شرر ات وأصحاب حو االمتياز واملستفيدون حبو االمتيا  األم وفروع ا
و  . و را ذلرك مرن الكيراتت   ع قرات األعمرال التجاريرة ذات الجبر ة  الدولية  والشر اء

ت صرررر ة  ماررررل رعررررا هررررذه احلرررراالت   شررررفع حبرررروا إضررررافية ل مفوضررررية  يرررراتت  اريررررة ذا
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املرررذ رات ملع ومرررات الرررع وردت   الشرررر ات األم أو الفررررو   م تكرررن مرررذ ورة أول األمرررر   ا
الشررفوية مررن الرردول األعضرراء أو مررن خرر ل الرردعوة املفتوحررة املوج ررة إىل أصررحاب املجبرر حة 

 امل تمني لتقد، مساسات.
ة أل رراس هرذا التقريرر املفوضي  راعع “مؤيسة أعمال” و  تقييم ما إذا  ان  يان ما يعترب -11

ك ره املؤيسري ا ردد أو توصريفه  بيعة ومضمون م ام وأنشتة الكيان  رجبرف النظر عرن شرك ه أو هي
   القانون الو   لدولة املقر.

 الضلوع  
  راعررع املفوضررية أل ررراس هررذا التقريررر مررا إذا  انررع “ضررالعاب ”   تقيريم مررا إذا  رران  يرران مررا -12

ة املررذ ورة  يرة  برراة وجوهريرة ذات صرر ة واضرحة ومباشرررة رواحرد أو أ اررر مرن األنشررتهنراك أنشررتة  ار 
 األشكال التالية لألعمال التجارية:يشمل   ا
 مؤيسة أعمال مشار ة رنفس ا   أحد األنشتة املذ ورة   األرس الف ستينية ا ت ة؛  )أ( 
األنشرررررتة املرررررذ ورة  شرررررر ة أم حت رررررك حجبرررررة األ  بيرررررة   فرررررر  مرررررا مشرررررارك   أحرررررد )ب( 
حت ررك حجبررة أق يررة   فررر   األرس الف سررتينية ا ت ررة )وأل ررراس هررذا التقريررر  فرران مؤيسررة أعمررال  
 ؛ (“ضالعة” تعترب ال ما
مؤيسرة أعمرال حرنق حرو امتيراز أو تررخيل ذي صر ة إىل ج رة مسرتفيدة نالمتيراز  )ج( 

  رس الف ستينية ا ت ة.أو ج ة مرخل  ا تشارك   أحد األنشتة املذ ورة   األ
 انون   1حدثع خ ل الفرتة من  ومن الناحية الزمنية  تشرتط املفوضية أن تكون املشار ة قد -13

 . 2019آب/أ ست   1إىل  2018الااين/يناير 

 األنشطة ااذكورة  
أوضرق   ر  حقروق اإلنسران األنشرتة ا رددة أعر ه   6ع ى ءرو مرا ذُ رر نلفعرل   الفقررة  -14

ة تقجبررري خررر ل اإلحالررة إىل ت رررك األنشررتة الرررع رينت ررا رعارررالررع يتعرررني ورودهررا   قاعررردة البيرراتت مرررن 
 (. 96  الفقرة A/HRC/22/63احلقايفو )

 ونظراب ل جبيا ة ا ددة لبعا األنشتة املذ ورة  روعيع االعتبارات اإلضافية املبينة أدته: -15

 “ التوريد” ع ه: أنشتة)ج( و)د( أ)أ( و)ب( و6األنشتة املذ ورة   الفقرة   
)أ( و)ب( 6تشررمل األنشررتة املررذ ورة   تقريررر رعاررة تقجبرري احلقررايفو  واملستنسررخة   الفقرررة  -16

و)د( أع ه  توريد معدات أو خدمات أو مواد أل راس أو ايرتخدامات أو آاثر معينرة. وقرد اعتُررب أن 
و/أو تررروفا و/أو توزيررر  معررردات و/أو  تتضرررمن  حسرررب االقتضررراء  عم يرررات تجبرررني  “التوريرررد” فكررررة
 ات و/أو مواد تستعمل لت ك األ راس أو االيتخدامات أو اآلاثر. خدم

)ج(  صيغ النشاط املذ ور رشكل أ ار تقييداب لإلشارة إىل أن املعدات 6وفيما يتع و نلفقرة  -17
أو تردما أشركال العقرارات  املعنية جيب أن يكون توريردها قرد   دديرداب ل  ررس ا ردد املتمارل   هردم

  ك الفقرة الفرعية. املبينة   ت
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 )ز( أع ه6النشاط املذ ور   الفقرة   
  وخاصررررة امليرررراه إىل ايررررتخدام املرررروارد التبيعيررررة )ز( أعرررر ه6النشرررراط املررررذ ور   الفقرررررة يشررررا  -18

ع يراب   األرس . ورذلك  فانه يشرمل مؤيسرات األعمرال املوجرودة فواألراضي  خلدمة أ راس األعمال
ك الع تستفيد  ار ب من ايتخدام املوارد التبيعية املوجودة   األرس الف سرتينية الف ستينية ا ت ة وت 

 ا ت ة  رجبرف النظر عن وجود هذه املؤيسات الفع ي هناك.

  سال ب العمل -رابعاا  
   بقرع املفوضرية 31/36  يياق اضت ع ا نلوالية الواردة   قرار     حقروق اإلنسران  -19

 (.25-7  الفقررررات A/HRC/37/39املن جيرررة الشرررام ة املبينرررة نلفعرررل   التقريرررر السرررارو عرررن هرررذه املوضرررو  )
 ور أعرر ه  املررذ ل قرررار     امتاررال  م العمررل الررذي اضررت عع ررره املفوضررية   إعررداد قاعرردة البيرراتتو 
وال يررردعي أنررره  رررذلك وال أنررره  ررردد أي  مرررن أي نرررو   رررانأو شررربه قضرررايفي يشررركل إجرررراءب قضرررايفياب  ال

توصررررريو قرررررانوين لألنشرررررتة املرررررذ ورة أو لضررررر و  مؤيسرررررات األعمرررررال في رررررا. ررررررل إنررررره يقررررردم ل مج ررررر  
رة التحديرررردات الوقايفعيررررة املت ورررررة رشرررر ن مؤيسررررات األعمررررال الررررع  انررررع ضررررالعة   األنشررررتة املررررذ و 

(A/HRC/37/39 8  الفقرة .) 
ألعمررررال الررررع خضررررعع  رررررني املفوضررررية وييرررر  مؤيسررررات اويررررعى االتجبررررال املباشررررر الررررذي   -20

الفريرو العامرل املعر   سر لة حقروق اإلنسران والشرر ات عررب الو نيرة و اهرا مرن ل فحل  نلتشاور م  
سرررراق   االيررررتنتاجات الررررع   إىل ضررررمان اإلنجبرررراف مررررن الناحيررررة اإلجرايفيررررة واالتمؤيسررررات األعمررررال

 التوصل إلي ا.   
الررررع  206املزيررررد مررررن التح يررررل ملؤيسررررات األعمررررال الررررر  ريررررر السررررارو  أجررررريومنررررذ صرررردور التق -21
مؤيسررة أعمررال ملزيررد مررن الدرايررة. و  تنحيررة املؤيسررات  188تقييم ررا   ررا أيررفر ررردوره عررن دديررد   

 ررا املدرجررة ملزيررد مررن الدرايررة جانبرراب  وخاصررة رسرربب عرردم وجررود أيرراس وقررايفعي  رراف   املسرراسات 
ال العررررام لرررردعم ادعرررراءات ضرررر وع ا   األنشررررتة املررررذ ورة. و  االتجبررررال  ؤيسررررات املقدمررررة أو   اجملرررر

 . 2018وتشرين األول/أ تورر  2017أي ول/يبتمرب    الفرتة ما رني 188األعمال الر 
املرررذ ورة أعررر ه  188عرررن  ريرررو ريرررايفل   ررر ب مرررن مؤيسرررات األعمرررال الرررر   وأر  رررع املفوضرررية -22

 انرررررع ضرررررالعة في رررررا  وذلرررررك ايرررررتناداب إىل  مرررررل املع ومرررررات الرررررع دو أهنرررررا  الرررررع يبررررر املرررررذ ورةنألنشرررررتة 
املؤيسرررات املزعررروم   النشررراط املرررذ ور أو األنشرررتة ايتعرضرررت ا  وحرررددت الوقرررايف  األيايرررية لضررر و  

أي تقرردم فيرره أويل   ردّ  ررريومرراب  60   ضررون  أن  يررب  تارررةب مؤيسررات األعمررال و ُ ِررب إىل املررذ ورة. 
أن تت رررب وفضررر ب عرررن ذلرررك  أُر  رررع هرررذه املؤيسرررات إبمكانيرررة  ي ل مع ومرررات.إيضررراحات أو دررردي

  A/HRC/37/39  رررب عررردد مرررن املؤيسرررات ذلرررك )؛ و ردودهرررا اخلتيرررةمضرررمون يررررية احلفررراظ ع رررى 
(. و  رعا احلاالت  نش ت عم يات حروار أ رول ررني املفوضرية ومؤيسرات األعمرال. و  20 الفقرة

 رد.  حاالت أخرى م تت و املفوضية أي
و  خترام ت ررك العم يررة  قيمرع املفوضررية ييرر  املع ومرات املتاحررة  ررا مقاررل تعرراريو العناصررر  -23

أعررر ه  أي مرررا إذا  ررران قرررد     واقررر  األمرررر ايرررتيفاء معيرررار وجرررود  9لا ثرررة املبينرررة   الفقررررة ال زمرررة ا
 أيباب معقولة تدعو ل عتقاد نلض و    األنشتة املذ ورة.
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 وم ة  ع  ؤسسات األعمالواصل ااألت -خا ساا  
تواص ع املفوضية م  مؤيسات األعمرال  روال  رل مراحرل عم  را املتع رو رقاعردة البيراتت.  -24

ويّسررر التواصررل املباشررر عم يررة تبررادل املع ومررات ومررنق مؤيسررات األعمررال فرصررة إلرررداء آرايف ررا رشررر ن 
كررت مؤيسرات أي ضر و   را   األنشرتة ض وع ا املزعوم   األنشتة املذ ورة. و  عدة حاالت  أن

ذ ورة. وم تُرردرج هررذه املؤيسررات   قاعرردة البيرراتت. و  بررع رعررا مؤيسررات األعمررال املزيررد مررن املرر
 املع ومات عن املن جية والوالية  وايتجارع املفوضية  ذه الت بات. 

(  مش ررع الررردود 22  الفقرررة A/HRC/37/39و مررا وردت اإلشررارة نلفعررل   التقريررر السررارو ) -25
ع رى واليرة املفوضرية ورفرا تقرد، رد موضرروعي عمرال مرا ي ري: )أ( االعرررتاس الرواردة مرن مؤيسرات األ
 دراج   قاعررردة البيررراتت؛ومعارضرررة اإلرفرررا املع ومرررات املقدمرررة و/أو )ب(  ع رررى املع ومرررات املقدمرررة؛

ورة مرررن األنشرررتة املرررذ  نشررراط واحرررد أو أ اررررضررر وع ا   املع ومرررات املقدمرررة رشررر ن )ج( أت يرررد  و/أو
ثرررة و/أو )د( تقرررد،  وتقرررد، إيضرررراحات؛ ضرررالعة   نشرررراط واحررررد إىل أهنرررا م تعررررد تشررررا مع ومررررات ةدَّ

 .أ ار من األنشتة املذ ورة أو
وردت املفوضرررررية ع رررررى ايتفسرررررارات مؤيسرررررات األعمرررررال رشررررر ن الواليرررررة وقررررردمع  حسرررررب  -26

 و  املزعوم   األنشتة املذ ورة. الضرورة  مزيداب من املع ومات التفجبي ية رش ن الض 
وقد أُر  ع يي  مؤيسات األعمال الع ايتوفع معيرار اإلثبرات أل رراس اإلدراج   قاعردة  -27

البياتت ختياب إبدراج ا ونإلجراء الع ميكن را مرن خ لره حرذف اء را مرن القاعردة. ودعرع املفوضرية 
التجاريررة مؤيسررات األعمررال إىل ايررتمرار التواصررل مع ررا  حاشررياب مرر  املبرراد  التوجي يررة رشرر ن األعمررال 

   املرفو(.A/HRC/17/31وحقوق اإلنسان )
وأعررادت املفوضررية فحررل حالررة ييرر  مؤيسررات األعمررال قبررل تقررد، هررذا التقريررر مررن أجررل  -28

الت  رررد مرررن ايرررتيفاء النشررراط أو األنشرررتة الرررع أدرجرررع مرررن أج  رررا   قاعررردة البيررراتت ملعيرررار اإلثبرررات 
 املنتبو خ ل الفرتة املشمولة ناليتعراس. 

وأر غ عدد من مؤيسات األعمال املفوضية أبهنا م تعد ضالعة   النشاط املع  أو أن  بيعة  -29
ضرر وع ا ال ترردخل   نترراق الواليررة. و  ت ررك احلرراالت  قّيمررع املفوضررية املع ومررات املقدمررة وأوقفررع 

 نظرها   حالة ت ك املؤيسات الع م تعد تعترب ضالعة   األنشتة املذ ورة. 
 حالة عدم تقد، مؤيسات األعمال مع ومات أو إيضاحات إضافية  اعتمدت املفوضرية و  -30

 ع ى البحي املكتيب لتقييم املع ومات الواردة من الدول األعضاء وأصحاب املجب حة اآلخرين. 

 قاعدة ب اانت  ؤسسات األعمال -سادساا  
الرع   حبري إدراج را  188مؤيسة من مؤيسات األعمرال الرر  112خ جبع املفوضية إىل أن  -31

وجررررود أيررررباب معقولررررة ترررردعو ل عتقرررراد   قاعرررردة البيرررراتت قررررد ايررررتوفع املعيررررار املت رررروب املتماررررل   
)انظرر اجلردول أدته(. وم تسرتوف مؤيسرات  األنشرتة املرذ ورةنشاط واحرد أو أ ارر مرن     ارض وع

 . (2)ياتتاإلثبات وم ُتدرج   قاعدة الب معيار 76األعمال املتبقية الر 

__________ 

)ج( و)ط( و)ي( أعرر ه(  م  ررد املفوضررية أي مؤيسررة أعمررال 6ذ ورة )انظررر الفقرررة املررنشررتة األ مررن را ثررة فيمررا يتع ررو (2)
 مستوفية ملعيار األيباب املعقولة الع تدعو ل عتقاد نلض و  ع ى ءو يتسو م  التعاريو املبينة أع ه. 
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  ؤسسات األعمال الضالعة يف األنشطة ااذكورة  

 مؤيسة األعمال الرقم

 ية رررررالفقرة الفرع
 الدولة املعنية ل نشاط املذ ور

1- Afikim Public Transportation Ltd. ( أفيكرريم ل نقررل العررام
 (ا دودة

 إيرايفيل )هر(

2- Airbnb Inc. (شر ة آير يب إن يب) )ت املتحدة الوال  )هر
 األمريكية

3- American Israeli Gas Corporation Ltd. ( شرررر ة ال ررراز
 (األمريكية اإليرايفي ية  ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )ز(

4- Amir Marketing and Investments in Agriculture Ltd. 
 (الزراعي  ا دودةأما ل تسويو وااليتامار )

 إيرايفيل )ز(

5- Amos Hadar Properties and Investments Ltd. ( عراموس
 (هادار ل عقارات وااليتامارات  ا دودة

 إيرايفيل )ز(

6- Angel Bakeries (خمارز امل ك) )إيرايفيل )هر(  )ز 

7- Archivists Ltd. (أمناء األرشيو  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

8- Ariel Properties Group (موعة آرييل ل عقارات ) )يلإيرايف )هر 

9- Ashtrom Industries Ltd. (آشرتوم ل جبناعة  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

10- Ashtrom Properties Ltd. (آشرتوم ل عقارات  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

11- Avgol Industries 1953 Ltd. ( ا دودة1953أف ول ل جبناعة  ) )إيرايفيل )ز 

12- Bank Hapoalim B.M. (رنك هبوع يم  ب. م.) )إيرايفيل )هر(  )و 

13- Bank Leumi Le-Israel B-M. (إيرايفيل ب. م. - رنك لئومي  يل) )إيرايفيل )هر(  )و 

14- Bank of Jerusalem Ltd. (رنك القدس  ا دود) )إيرايفيل )هر(  )و 

15- Beit Haarchiv Ltd. (ريع هاآر يو  ا دودة) )إيرايفيل )ز 
16- Bezeq, the Israel Telecommunication Corp Ltd. ( ريرزك 

 (شر ة االتجباالت اإليرايفي ية  ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )ز(

17- Booking.com B.V. (  رو ينغ دوت  وم يب) )هولندا )هر 

18- C. Mer Industries Ltd. (يي. ما ل جبناعة  ا دودة) )إيرايفيل )ب 

19- Café Café Israel Ltd. (يفيل  ا دودة افيه  افيه إيرا) )إيرايفيل )هر(  )ز 

20- Caliber 3 ( 3 اليرب) )إيرايفيل )د(  )ز 

21- Cellcom Israel Ltd. (يي كوم إيرايفيل  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )ز 

22- Cherriessa Ltd. (تشاييّسا  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

23- Chish Nofei Israel Ltd. ( دةتشي  نو  إيرايفيل  ا دو) )إيرايفيل )ز 

24- Citadis Israel Ltd. (ييتادي  إيرايفيل  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )ز 
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 مؤيسة األعمال الرقم

 ية رررررالفقرة الفرع
 الدولة املعنية ل نشاط املذ ور

25- Comasco Ltd. (ومايكو  ا دودة ) )إيرايفيل )أ 

26- Darban Investments Ltd. (دارنن ل يتامارات  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

27- Delek Group Ltd. (موعة دي يك  ا دودة ) )إيرايفيل )هر(  )ز 

28- Delta Israel. (دلتا إيرايفيل) )إيرايفيل )ز 

29- Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd. (   دور ألرون ل تاقرة
 (  ا دودة1988إيرايفيل 

 إيرايفيل )هر(  )ز(

30- Egis Rail  (إي ي  ريل) )فرنسا )هر 

31- Egged, Israel Transportation Cooperative Society Ltd. 
 (إي د  اجلمعية التعاونية ل نقل   إيرايفيل  ا دودة)

 إيرايفيل )هر(

32- Energix Renewable Energies Ltd. ( إنرررجيك  ل تاقررات
 (املتجددة  ا دودة

 إيرايفيل )ز(

33- EPR Systems Ltd. (إي يب آر ل نظم  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )ز 

34- Extal Ltd. ( دودةإ ستال  ا) )إيرايفيل )ز 

35- Expedia Group Inc. ( شر ة  موعة إ سبيد) )الوال ت املتحدة  )هر 

36- Field Produce Ltd. (في د رروديوس  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

37- Field Produce Marketing Ltd. (  في ررد رروديرروس ل تسررويو
 (ا دودة

 إيرايفيل )ز(

38- First International Bank of Israel Ltd. ( البنك الدويل األول
 (إليرايفيل  ا دود

 إيرايفيل )هر(  )و(

39- Galshan Shvakim Ltd. (الشان شفا يم  ا دودة )  )إيرايفيل )هر(  )د 

40- General Mills Israel Ltd. (جنرال مي ز إيرايفيل  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

41- Hadiklaim Israel Date Growers Cooperative Ltd. 

 (إيرايفيل  ا دودةتعاونية هاديك ، ملزارعي التمور   )

 إيرايفيل )ز(

42- Hot Mobile Ltd. (هوت مونيل  ا دودة) )إيرايفيل )هر 

43- Hot Telecommunications Systems Ltd. (هروت لرُنظم 
 (االتجباالت  ا دودة

 إيرايفيل )هر(

44- Industrial Buildings Corporation Ltd. (شرر ة املبرراين 
 (الجبناعية  ا دودة

 إيرايفيل )ز(

45- Israel Discount Bank Ltd. (رنك ديسَكونع إيرايفيل  ا دود) )إيرايفيل )هر(  )و 

46- Israel Railways Corporation Ltd. ( شرر ة السركك احلديديرة
 (اإليرايفي ية  ا دودة

 إيرايفيل )ز(  )ح( 

47- Italek Ltd. (  ا دودةإيتاليك) )إيرايفيل )هر(  )ز 
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 مؤيسة األعمال الرقم

 ية رررررالفقرة الفرع
 الدولة املعنية ل نشاط املذ ور

48- J.C. Bamford Excavators Ltd. (  جيره يري نمفرورد إ سركافيتورز
 (ا دودة

املم كرررررررررررررة املتحررررررررررررردة  )أ(
لربيتانيررررررررررا العظمررررررررررى 

 وأيرلندا الشمالية

49- Jerusalem Economy Ltd. (جاوزام إ ونومي  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

50- Kavim Public Transportation Ltd. (  ررافيم ل نقررل العررام 
 (ا دودة

 إيرايفيل )هر(

51- Lipski Installation and Sanitation Ltd. ( ليبسرركي ل رت يبرررات
 (واألعمال الجبحية  ا دودة

 إيرايفيل )ز(

52- Matrix IT Ltd. (ميرتيك  أي يت  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )ز 

53- Mayer Davidov Garages Ltd. (  مراير دافيردوف ملرايفرب السريارات
 (ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )ز(

54- Mekorot Water Company Ltd. (شر ة مياه ميكوروت  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

55- Mercantile Discount Bank Ltd. (  رنك مار نتيل ديسَكونع
 (ا دود

 إيرايفيل )هر(  )و(

56- Merkavim Transportation Technologies Ltd. ( ما ررافيم
 (لتكنولوجيات النقل  ا دودة

 إيرايفيل )هر(

57- Mizrahi Tefahot Bank Ltd. (رنك مزراحي  فحوت  ا دود) )إيرايفيل )هر(  )و 

58- Modi’in Ezrachi Group Ltd. (إن إزراخي   -  موعة مودي
 (ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )د(

59- Mordechai Aviv Taasiot Beniyah 1973 Ltd. ( موردخراي
 (  ا دودة1973أفيو تعسيوت رِنياه 

 إيرايفيل )ز(

60- Motorola Solutions Israel Ltd. (  موتوروال ُي يوشنز إيررايفيل
 (ا دودة

 إيرايفيل )ب(

61- Municipal Bank Ltd. (البنك ا  ي  ا دود) )إيرايفيل )و 

62- Naaman Group Ltd. (مان  ا دودة موعة نَع) )إيرايفيل )هر(  )ز 

63- Nof Yam Security Ltd. (نوف  م لألمن  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )د 

64- Ofertex Industries 1997 Ltd. ( 1997أوفرررتك  ل جبررناعة  
 (ا دودة

 إيرايفيل )ز(

65- Opodo Ltd. (أورودو  ا دودة) )املم كة املتحدة )هر 

66- Bank Otsar Ha-Hayal Ltd. (ها ل  ا دود - رنك أوتسار ها) )إيرايفيل )هر(  )و 

67- Partner Communications Company Ltd. ( شررر ة الشررر اء
 (ل تجباالت  ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )ز(
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 مؤيسة األعمال الرقم

 ية رررررالفقرة الفرع
 الدولة املعنية ل نشاط املذ ور

68- Paz Oil Company Ltd. (شر ة نف  نز  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )ز 

69- Pelegas Ltd. (دودةري ي از  ا  ) )إيرايفيل )ز 

70- Pelephone Communications Ltd. (  ري يفرون ل تجبراالت
 (ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )ز(

71- Proffimat S.R. Ltd. (.ر.  ا دودة رروفيمات  س) )إيرايفيل )ز 

72- Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006 Ltd. 

 (  ا دودة2006ا ل تسويو ي س ة متاجر رامي ليفي هاشيكم)

 إيرايفيل )هر(  )ز(

73- Rami Levy Hashikma Marketing Communication Ltd. 

 (االتجباالت  ا دودة -رامي ليفي هاشيكما ل تسويو )
 إيرايفيل )هر(  )ز(

74- Re/Max Israel (ري/ما   إيرايفيل) )إيرايفيل )هر 

75- Shalgal Food Ltd. (دودةشال ال لأل ذية  ا ) )إيرايفيل )ز 

76- Shapir Engineering and Industry Ltd. ( شررارا ل  نديررة
 (والجبناعة  ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )ز(

77- Shufersal Ltd. (شوفريال  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )ز 

78- Sonol Israel Ltd. (يونول إيرايفيل  ا دودة) )إيرايفيل )هر(  )ز 

79- Superbus Ltd. (يوررنص  ا دودة) )إيرايفيل )هر 

80- Supergum Industries 1969 Ltd. ( 1969يرورر ام ل جبرناعة  
 (ا دودة

 إيرايفيل )ز(

81- Tahal Group International B.V. (  موعة  اهال الدولية يب ) )هولندا )هر 

82- TripAdvisor Inc. (شر ة تريب أدفايزور) )دة الوال ت املتح )هر 

83- Twitoplast Ltd. (تويتور يع  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

84- Unikowsky Maoz Ltd. (يونيكويكي ماوز  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

85- YES (   ِي) )إيرايفيل )هر 

86- Zakai Agricultural Know-how and inputs Ltd. ( زا راي
 (ل تقنيات واملدخ ت الزراعية  ا دودة

 يفيلإيرا )ز(

87- ZF Development and Construction (زد إف ل تنمية والبناء) )إيرايفيل )ز 

88- ZMH Hammermand Ltd. (زد إم إت  هامرماند  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

89- Zorganika Ltd. (زور انيكا  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

90- Zriha Hlavin Industries Ltd. (  ا دودةزري ا ه فني ل جبناعة) )إيرايفيل )ز 
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  الدولة املعنية ل نشاط املذ ور

91- Alon Blue Square Israel Ltd. (  آلررون ر ررو يرركوير إيرررايفيل
 (ا دودة

 إيرايفيل )هر(  )ز(

92- Alstom S.A. (ألستوم  شر ة مساسة)   )فرنسا )ز()هر 

93- Altice Europe N.V. (  ألتي  يوروب  إن) )هولندا )هر 

94- Amnon Mesilot Ltd. (أمنون مسي وت  ا دودة) )إيرايفيل )هر 

95- Ashtrom Group Ltd. (موعة أشرتوم  ا دودة ) )إيرايفيل )ز 

96- Booking Holdings Inc. (شر ة رو ينغ هولدين ز) )ملتحدة الوال ت ا )هر 

97- Brand Industries Ltd. (رراند ل جبناعة  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

98- Delta Galil Industries Ltd. (  ا دودةدلتا ج يل ل جبناعة) )إيرايفيل )ز 

99- eDreams ODIGEO S.A. (  شر ة مساسةإي درميز  أوي يو) )لكسمربغ )هر 

100- Egis S.A. (إ ي   شر ة مساسة) فرنسا ر()ه 

101- Electra Ltd. (إلكرتا  ا دودة) )إيرايفيل )هر 

102- Export Investment Company Ltd.  التجبردير  )شرر ة ايرتامار
  ا دودة(

 إيرايفيل )هر(  )و(

103- General Mills Inc. (شر ة جنرال مي ز) )الوال ت املتحدة )ز 

104- Hadar Group (موعة هادار ) )لإيرايفي )ز 

105- Hamat Group Ltd. (موعة حامات  ا دودة ) )إيرايفيل )ز 

106- Indorama Ventures P.C.L.  ي ند )ز( فنتشرز  يب يي إل()إندوراما  

107- Kardan N.V. (  اردان إن ) )هولندا )هر 

108- Mayer’s Cars and Trucks Co. Ltd. ( شررر ة مراير ل سرريارات
 (والشاحنات  ا دودة

 إيرايفيل )هر(

109- Motorola Solutions Inc. )الوال ت املتحدة )ب(  )شر ة موتوروال ُي يوشنز 

110- Natoon Group )إيرايفيل )هر(  )د( ) موعة تتون 

111- Villar International Ltd. (في ر الدولية  ا دودة) )إيرايفيل )ز 

  ت ازاال وقو حقخ ص  ات ل ؤسسات األعمال الضالعة كماحنة ل  

 مؤيسة األعمال  الرقم
ة يررررررالفقرة الفرع

 الدولة املعنية ل نشاط املذ ور

112- Greenkote P.L.C. )املم كة املتحدة )ز( ) رينكوت يب إل يي 
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  ن قاعدة الي اانتاحذف  -سابعاا  
املرررررذ ور  جيررررروز ملؤيسرررررة أعمرررررال أن تقررررردم مع ومرررررات تفيرررررد أبهنرررررا م تعرررررد ضرررررالعة   النشررررراط -32
املع ومرات املتاحرة  أبن الجب ة. و  حالة وجود أيباب معقولرة تردعو ل عتقراد  ايرتناداب إىل  مرل  ذي

مؤيسرررررة األعمرررررال متوقفرررررة عرررررن النشررررراط املعررررر  أو م تعرررررد ضرررررالعة فيررررره  ُدرررررذف هرررررذه املؤيسرررررة مرررررن 
 البياتت.  قاعدة

 توص ة -ب واا  
توصررري ااألومررر ة ثن يلوشرررق جملرررس حقررروق ف مرررا يتعلررر  ثة قرررديا لقاعررردة الي ررراانت،  -33

ااسررررتقلني، بواليررررة يررررددة ز و رررراا، يقرررردم تقررررارير   يا رررررة    ا لررررس اإلنسرررران فريقرررراا  ررررن ا رررر او 
 الغرض.  هلذا

    


