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 15                                شباط

 
 صفحات 1ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 

نظام إصدار تصارٌح للتجارة، األعمال، ولموظفً السلطة الفلسطٌنٌة فً مجال 

   االقتصاد

 :عام .1

فً إطار المسموحات خالل اإلغالق األمنً، ٌُسمح بإصدار تصارٌح للتجار،  .أ
وموظفً السلطة فً  (البنكٌة)رجال األعمال، المدٌرٌن فً المنظومة المصرفٌة 

  . المجال االلتصادي

ٌتم تحوٌل طلبات التصارٌح من لبل المسؤول عن تنسٌك شؤون التجار فً  .ب

اللجنة المدنٌة، ما عدا موظفً بنن فلسطٌن وموظفً وزارة االلتصاد 

  . الفلسطٌنٌة، الذٌن ٌتم تحوٌل طلباتهم بصورة مباشرة

ٌتم إعطاء التصارٌح بعد الحصول على مولف المنسمٌن المهنٌٌن ومن خالل  .ت

   . إجراء متابعة لنشاطات ممدمً الطلب التجارٌة

بالنسبة ألصحاب السجل المنظم، عادة ما ٌتم إعطاء التصرٌح لدى المنسك ذي  .ث

  . العاللة

 

 :هدف المستند .2

 .تحدٌد نظام مرتب وموحد إلجراءات إعطاء التصارٌح فً المجال االلتصادي .أ

  .تحدٌد تدرٌج الصالحٌات الداخلً فً المجال االلتصادي إلعطاء التصارٌح .ب

 . تحدٌد ترتٌب اإلجراءات بالنسبة للطلبات االستثنائٌة بشأن أبناء عائالت التجار .ت

 

 :الطرٌقة .3

 :ترتٌب اإلجراءات عند إصدار التصرٌح .أ

ٌجب أن ٌتم تحوٌل الطلب الخطً إلى دائرة التنسٌك واالرتباط، من لبل  (1

ٌتم . المؤسسات االلتصادٌة فً المطاع/ اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة أو الجهات

  :تحوٌل الطلبات بطرٌمتٌن
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 صفحات 2ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

الطلبات من اللجنة المدنٌة فً  (مغلف)التحوٌل فً إطار ظرف  (أ
 . المطاع، وذلن عن طرٌك معبر إٌرز

للمركز  (عنوان واحد ُمرّكز)التحوٌل عبر البرٌد اإللكترونً  (ب

  . االلتصادي فً دائرة التنسٌك واالرتباط

مجال العمل الحالً لممدم الطلب، وجهة : فً الطلب، ٌجب أن ٌتم تفصٌل

  . التصرٌح، مدّة السرٌان ومجال الساعات المطلوب

بعد تلمً الطلب، ٌتم استٌعاب الطلب ضمن منظومة المتابعة المحوسبة  (2

  :وسٌتم فحص التفاصٌل التالٌة (وضعٌة التصارٌح)

مواصالت، زراعة، صناعة - انتماء التاجر بناء على مجال العمل  (أ

  .وتجارة

1للتاجر الذي لٌس له سجل منظم (ب
 

  :ٌجب على التاجر الذي لٌس لدٌه سجل منظم تحوٌل المستندات التالٌة

وزارة االلتصاد الفلسطٌنٌة، / شهادة التسجٌل فً الغرفة التجارٌة (1)

  . بما فً ذلن شهادة تسجٌل الشركة

  .دعوة من جهة اتصال فً إسرائٌل (2)

  . تفاصٌل الفاتورة أو الصفمات المستمبلٌة (3)

كل هذا باإلضافة إلى إرفاق طلب رسمً من منسك شؤون  (4)

  . التجار فً اللجنة المدنٌة

ٌجب أن تتم المصادلة على طلبات التجار ممن لٌس لدٌهم سجل منظم 

رئٌس المسم االلتصادي بعد / بصورة تفصٌلٌة من لبل رئٌس الشعبة

  . استشارة المنسك ذي العاللة

                                                 
 . تاجر لٌس لدى دائرة التنسٌك واالرتباط معلومات مسبمة بشأن النشاط التجاري لممدم الطلب 1
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 صفحات 3ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

ٌتم تجدٌد التصارٌح للتجار من غٌر ذوي السجالت المنظمة بعد 

إبراز وصوالت تؤكد وجود نشاطات للتاجر وفحص عدم وجود 

  . استغالل زائد عن الحد للتصرٌح

  التاجر الذي ٌستدعً التشخٌص (ت

فً مجال األجٌال المعروفون لدائرة التنسٌك / التجار الممنوعون

واالرتباط، ٌجب أن ٌتم تحوٌلهم إلى التشخٌص لدى جهاز األمن 

/ العام، بعد الحصول على توصٌة من طرف المنسك ذي العاللة

  .رئٌس المسم االلتصادي/ بتوجٌه من رئٌس الشعبة

العنوان " - الحجر المتدحرج"كذلن ٌجب المٌام البٌانات فً منظومة  (ث

  . ورلم الهاتف

بعد إجراء الفحص، ٌجب أن ٌتم تحوٌل الطلبات من أجل الحصول على  (3

موظفً / بالنسبة لطلبات الجهات المصرفٌة. توصٌة من المنسك ذي العاللة

/ وزارة االلتصاد الفلسطٌنٌة، فتتم المصادلة علٌها من لبل رئٌس الشعبة

  . رئٌس المسم االلتصادي

زراعة، صناعة )ٌجب على المنسك ذي العاللة إجراء الفحوص التالٌة  (4

  : (وتجارة، ومواصالت

  . فحص إذا ما كان التاجر ٌمتلن فعال سجال محتلنا وصحٌحا (أ

 . فحص الوصوالت المرفمة بالطلب (ب

فحص إذا ما كان التاجر شرٌكا فعال بالشركة التً ذكرها فً مستند  (ت

  . تسجٌل الطلب
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 صفحات 4ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

بعد الحصول على توصٌة المنسك بالنسبة للطلب، ٌجب المٌام باإلجراءات  (5

 :التالٌة

ٌجب - التجار المعروفون الذٌن تمت التوصٌة بشأنهم من لبل المنسك  (أ

رئٌس / أن ٌتم التولٌع على الطلب من لبل لائد المركز االلتصادي

  . وٌتم تحوٌله لإلصدار (وفما للجدول المرفك)الشعبة االلتصادٌة 

/ التجار غٌر المعروفٌن، ملزمون بموافمة وتصرٌح من رئٌس الشعبة (ب

  . رئٌس المسم االلتصادي

/ التجار الذٌن تم رفض طلباتهم، ٌجب تحوٌلهم الطالع رئٌس الشعبة (ت

رئٌس المسم االلتصادي الذٌن من صالحٌتهم إصدار تصرٌح رغم 

التوصٌة السلبٌة من لبل المنسك، وذلن بعد االستشارة الهاتفٌة مع 

كذلن، ٌجب أن تتم اإلشارة على . المنسك واستٌضاح سبب الرفض

الطلب وفً المنظومة المحوسبة، إلى أنه تمت المصادلة دون توصٌة 

  . من المنسك

/ تجدر اإلشارة، أنه فً الحاالت االستثنائٌة التً ٌجد فٌها رئٌس الشعبة (6

رئٌس المسم االلتصادي، أنه من المناسب استصدار تصرٌح للتاجر عبر 

فإن من  - (دون انتظار مولف المنسك)النظام المستعجل ألسباب استثنائٌة 

 . مسؤولٌته إبالغ المنسك ذي العاللة بأمر اإلصدار

 :إصدار التصارٌح (7

ٌجب تحوٌل الطلب الذي تمت المصادلة علٌه إلى مركز التصارٌح  (أ

  : ٌجب أن ٌتم تفصٌل ما ٌلً على الطلب. لإلصدار

 مدّة التصرٌح (1)

 الهدف (2)

 (.صناعة وتجارة/ زراعة/ مواصالت )نوع التجارة (أ)

 .لماء عمل- احتٌاجات خاصة  (ب)
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 صفحات 5ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 وجهة التصرٌح (3)

 ساعات التصرٌح (4)

بٌن األجٌال، ٌجب أن ٌرفك / كذلن، فً حاالت الممنوعٌن (5)

  .بالطلب تصرٌح من جهاز األمن العام

بعد إصدار التصارٌح، ٌجب على مركز التصارٌح أن ٌموم بتحوٌل  (ب

التصارٌح المولعة إلى مكتب االرتباط فً معبر إٌرز، بموجب 

فً مكتب االرتباط، ٌجب أن . استمارة التولٌع على تسلٌم التصارٌح

ٌتم تحوٌل التصارٌح التجارٌة إلى مندوب المعبر الفلسطٌنً، بٌنما 

تبمى تصارٌح االحتٌاجات الخاصة فً المعبر وٌتم تسلٌمها مع دخول 

 . المواطن الفلسطٌنً إلى إسرائٌل

 :إصدار تصرٌح خروج إلى إٌالت .ب

  :ٌستدعً إصدار تصرٌح إلٌالت استعدادا خاصا ٌتضمن اإلجراءات التالٌة (1

 .توصٌة من المنسك ذي العاللة (أ

بكل األحوال، وحتى بالنسبة للتاجر - تشخٌص من جهاز األمن العام  (ب

  .غٌر الممنوع أو ذي الجٌل االستثنائً

تحوٌل تمرٌر إلى غرفة عملٌات منسك نشاطات الحكومة فً المناطك  (ت

مصادق علٌه  الفلسطٌنٌة، والذي سٌكون علٌه تخصٌص رلم للطلب

 .فً منظومة الحجر المتدحرج

 :(المرافقٌن)إصدار تصارٌح ألبناء عائالت التجار  .ت

عموما، لٌس من المفترض إصدار تصارٌح ألبناء عائالت التجار، ما عدا  (1

/ السٌاسات وبموافمة من رئٌس الشعبة بموجب حصة/ الحاالت االستثنائٌة

ٌجب أن ٌتم إصدار التصارٌح ألبناء عائالت . رئٌس المسم االلتصادي

 . التجار لمدة أكثر من أسبوعٌن بموافمة رئٌس دائرة التنسٌك واالرتباط فمط

  :ٌجب أن ٌتم إصدار التصارٌح ألبناء عائالت التجار على النحول التالً (2
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 صفحات 6ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 .فحص مولف الجهات األمنٌة (أ

  .الحصول على توصٌة من المنسك ذي العاللة (ب

فً حال كان الطلب ٌتعلك بالخروج ألجل تلمً عالج طبً، ٌجب أن  (ت

التأكد من عدم )ٌتم إجراء الفحص والتنسٌك ممابل رئٌس لسم التنسٌك 

تحوٌل طلب مشابه عبر المسار المدنً تم رفضه، كذلن فحص أن 

  .(الخروج ال ٌتضمن فً طٌاته التزامات مالٌة والتصادٌة

/ ٌجب التشدٌد على أن إصدار التصارٌح ألبناء عائالت التجار (ث

ما عدا )الجهات االلتصادٌة، ٌجب أن ٌتم بشكل مفحوص ومملص 

بوادر حسن النٌة المتعلمة باألعٌاد، والتً ٌتم فً إطارها تحدٌد حصة 

  .، بموجب توصٌات المنسمٌن(إجمالٌة

 

 :الصالحٌات للمصادقة على التصارٌح (جدول)مصفوفة  .4

 الساعات المدة المجموعة 

ال / ٌوجد

ٌوجد 

 سجل

توصٌة 

 المنسك
 الصالحٌة

رجل / تاجر

 أعمال

 + 19:00-5:00 أشهر 1-3
 لائد المركز االلتصادي +

 رئٌس المسم/ رئٌس الشعبة -

 + 22:00-5:00 أشهر 1-3
+ 

 رئٌس المسم/ رئٌس الشعبة
- 

 + 00:00-00:00 أشهر 1-3

- اإلصدار األول  .1 +

رئٌس دائرة التنسٌك 

  واالرتباط

رئٌس  – التجدٌد .2

رئٌس المسم / الشعبة

 االلتصادي

- 

 رئٌس المسم/ رئٌس الشعبة + - 19:00-5:00 ٌوما 15 حتى زوجة تاجر .أ
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 صفحات 7ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌق   نشاطات 
 الحكومة فً المناطق

 مجموعة أوامر دائمة
 

 - أشهر 1-3
رئٌس دائرة التنسٌك 

 واالرتباط

 ٌوما 15 حتى

5:00-22:00 - 

 رئٌس المسم/ رئٌس الشعبة +

 - أشهر 1-3
رئٌس دائرة التنسٌك 

 واالرتباط

 +/- - 00:00-00:00 أشهر 1-3
رئٌس دائرة التنسٌك 

 واالرتباط

موظفو 

السلطة 

- الفلسطٌنٌة 

 طلب جدٌد

 ألي مدة

بناء على الطلب 

وموافمة رئٌس 

دائرة التنسٌك 

 واالرتباط

  
رئٌس دائرة التنسٌك 

 واالرتباط

موظفو 

السلطة 

- الفلسطٌنٌة 

 تجدٌد

 ألي مدة

بناء على الطلب 

وموافمة رئٌس 

دائرة التنسٌك 

  واالرتباط

  

رئٌس المسم / رئٌس الشعبة

االلتصادي بعد إبالغ 

رئٌس دائرة التنسٌك 

 واالرتباط
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