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 صفحات 1ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

للتجار فً لطاع   BMG (Business Man Gaza )نظام إصدار تسجٌل

 غزة

 :عام .1

تحسٌن وتحرٌن االلتصاد فً لطاع غزة فً إطار الخطوات المتخذة من أجل  .أ
صادق تصمٌم الوضع األمنً فً المطاع من خالل استمرار االلتصاد، وكجزء من 
على التراح منسك نشاطات الحكومة فً المناطك ( 14.9.14)وزٌر األمن 

 . الفلسطنٌة المتعلك بالسٌاسات المدنٌة تجاه لطاع غزة

تسجٌل التً تمت المصادلة علٌها، هو إصدار " الرزمة المدنٌة"أحد العناصر التً تتألف منها  .ب

إعطاء تسهٌالت جدٌة فً  والذي ٌهدف إلى( BMG)خاص لرجال األعمال الكبار فً غزة 

من غزة إلى ( مع التشدٌد على المطاع الخاص)مجال الحركة والتنمل التجار ورجال األعمال 

 .إسرائٌل ومناطك ٌهودا والسامرة

فً هذا السٌاق، ال بد من اإلشارة إلى أن التسهٌالت الممنوحة ألصحاب البطالة هً تسهٌالت  .ت

 (شهادة)مشابهة لتلن الممنوحة للتجار من سكان مناطك ٌهودا والسامرة ممن ٌحملون تسجٌل 

BMG. 

والتً سٌتم )المصادق علٌها مبدئٌا  (الكمٌة)وفما للحصة  BMGسٌتم إصدار تسجٌل الـ  .ث

تعمٌمعا فً إطار وضعٌة المسموحات من لبل منسك نشاطات الحكومة فً المناطك 

 :، على النحو التالً(الفلسطٌنٌة

 .مشروط بانتهاء عمل الهٌئة- بطالة 250(- 5.10 حتى )المرحلة األولى (1

 .إضافة أخرى(- 31.1.15 حتى )المرحلة الثانٌة (2

 .توسعة إضافٌة –( 31.7.15 حتى )المرحلة الثالثة (3

وتفصٌل  BMGالـ  (شهادة)تحدٌد المعاٌٌر الملزمة للحصول على تسجٌل  :الهدف من المستند .2

 .(التسجٌل)التسهٌالت الممنوحة لحامل هذه البطالة 

 :BMG التسهٌالت التً سٌتم منحها لمن ٌحمل تسجٌل/ لائمة الحموق .3

 .إعطاء تصارٌح لفترة نصف عام .أ

، لدخول إسرائٌل ومناطك ٌهودا 00:00 – 00:00- إعطاء تصارٌح فً مجال الساعات  .ب

 (.المبٌت فً مناطك ٌهودا والسامرة فمط )والسامرة
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 صفحات 2ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

التنمل عبر معابر مناطك ٌهودا والسامرة على متن مركبة إسرائٌلٌة مع سائك إسرائٌلً، مثل  .ت

 . فً مناطك ٌهودا والسامرةBMC  (تسجٌل)من ٌحملون شهادة 

بموجب نظام الشخصٌات بالغة االنتمال إلى خارج البالد، بعد التنسٌك مع جسر ألنبً،  .ث

للخروج عبر مطار بن غورٌون سٌتم فحصها بصورة  ستثنائٌة فمطاال الطلبات ،1األهمٌة

  . مفصلة وبناء على نتائج التشخٌص األمنً

خالل  BMGشرطً للمنظومة بالنسبة لشخص ٌحمل بطالة / فً حال تم إدخال مانع أمنً .ج

خالل سبعة أٌام على )، فسٌتم إجراء تشخٌص أمنً فوري (البطالة)فترة حمله للتسجٌل 

من أجل فحص مكانته، وسٌتم تحوٌل مولف الجهة المانعة إلى دائرة التنسٌك  (األكثر

 . واالرتباط فً غزة

هً من صالحٌة رئٌس دائرة التنسٌك المصادلة على  إصدار تصارٌح مؤلتة للزوجات  .ح

من لبل وزٌر األمن ابتداًء من واالرتباط فً غزة، ووفما للمعاٌٌر التً تمت المصادلة علٌها 

 .2014 أٌلول 14تارٌخ 

 BMGطرٌمة إعطاء تسجٌل  .4

 إلى دائرة التنسٌك واالرتباط من لبل اللجة المدنٌة BMG (شهادة)ٌتم تحوٌل طلب لتسجٌل  .أ

 . فمط

بعد تلمً طلب التسجٌل، تموم الشعبة االلتصادٌة فً دائرة التنسٌك واالرتباط فً غزة بتحدٌد  .ب

الخطوط العرٌضة لبٌانات رجل األعمال، وٌتم بحث طلبه من لبل الشعبة االلتصادٌة بالتعاون 

كذلن، فً هذه . (انظر التفصٌل فً الملحك أ)مع المنسك ذي العاللة بموجب المعاٌٌر 

 من أجل الحصول على 890المرحلة، سٌتم تحوٌل ملف التاجر إلى جهاز األمن العام 

  . مولفهم

من لبل لجنة بعد انتهاء إجراءات جمع المواد وفحص المعاٌٌر، سٌتم إجراء جلسة بحث  .ت

رئٌس دائرة التنسٌك واالرتباط فً غزة،  :بعضوٌةمختصة فً إطار دائرة التنسٌك واالرتباط 

رئٌس شعبة العملٌات، رئٌس الشعبة االلتصادٌة، المنشك ذو العاللة، المستشار المضائً، 

التً ستكون وظٌفتها فحص ملف التاجر،  (سكرتٌر اللجنة)ورئٌس لسم التنسٌك االلتصادي 

 . (الشهادة)رفض إعطاء التسجٌل / واتخاذ المرار بناء على ذلن بشأن الموافمة

                                                 
تسهٌالت + تسهٌالت خالل الفحص األمنً على الجسر " - تسهٌالت مضاعفة"ٌدور الحدٌث عن - نظام الشخصٌة بالغة األهمٌة  1

بٌنما ٌموم مندوب مكتب االرتباط بإنهاء إجراءات  VIPٌموم الشخص بالغ األهمٌة باالنتظار فً غرفة الـ )فً إجراءات التسجٌل 
 .(الرلابة على الحدود أمام مندوب وزارة الداخلٌة
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 صفحات 3ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

الحجر "بعد لرار اللجنة، سٌتم إخطار اللجنة المدنٌة الفلسطٌنٌة، وإدخال مالحظة إلى منظومة  .ث

  ".المتدحرج

تجدر اإلشارة إلى أن اللجنة ستجتمع من حٌن آلخر من أجل المصادلة المفصلة على كل  .ج

، بعد أن تكون الشعبة االلتصادٌة لد BMGشخص تمت التوصٌة بشأنه للحصول على مكانة 

ملف خطوط عرٌضة وبٌانات أولٌة منظم، إلى - بالتعاون مع المنسك ذي العاللة - أعدت 

 . جانب االدعاءات الداعمة للمصادلة على المكانة

فهنالن صالحٌة لدى رئٌس دائرة ألحد المعاٌٌر،  مستوفٌا BMG المرشح للـ لم ٌكنفً حال  .ح

% 5لٌس أكثر من )بصورة استثنائٌة التنسٌك واالرتباط فً غزة للمصادلة على ترشٌحه، 

وذلن بعد الحصول على مولف الجهات المهنٌة فً دائرة  (من مجمل الحصة المصادق علٌها

ومولف شعبة العملٌات لدى منسك  (الشابان)التنسٌك واالرتباط، مولف جهاز األمن العام 

تطرق إلى مختلف جوانب السٌاسة والمدرة على )نشاطات الحكومة فً المناطك الفلسطٌنٌة 

وشرٌطة أن ٌكون التاجر ٌشكل عنصرا أساسٌا فً التصاد  (أمام الجهات المضائٌة" الدفاع"

 . المطاع

فً هذا السٌاق، ال بد من التشدٌد على أنه ٌجب إرفاق لرار رئٌس دائرة التنسٌك واالرتباط  .خ

  . فً غزة المبرر، بتلخٌص مباحثات اللجنة ذات العاللة

إدارة وتوثٌك محضر اللجنة  (رئٌس لسم التنسٌك االلتصادي)ٌجب على سكرتٌر اللجنة  .د

بصورة منظمة فً المنظومة المحوسبة وفً ملف خاص ٌتم االحتفاظ به فً مكاتب الشعبة 

  . االلتصادٌة
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 صفحات 4ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

 

 (:BMG)المعاٌٌر اإلجمالٌة للحصول على مكانة - الملحك أ 

 :المصانع/ أصحاب المصالح .1

تمارٌر مالٌة عن السنوات  ) BMGج لدى المرشح للحصول على .مالٌٌن ش 5دورة مالٌة سنوٌة تبلغ  .أ

 . (الثالث األخٌرة، وتصرٌح من سلطات الضرائب الفلسطٌنٌة

 .المصنع/ موظفا أو أكثر فً إطار المصلحة 20تشغٌل  باإلضافة لذلن، .ب

 .إثبات العاللة التجارٌة مع إسرائٌل أو خارج البالد .ت

 .إثبات العضوٌة فً نمابة مهنٌة .ث

 . (عند الحاجة)شرطً / تشخٌص أمنً .ج

مدٌر  )المصنع / للمصلحة BMG( 2)شهادتً بعد استٌفاء هذه المعاٌٌر، سٌتم إعطاء ما ال ٌزٌد عن  .ح

نائب المدٌر العام، مدٌر - المصنع وموظف إضافً من أصحاب الدرجات اإلدارٌة من لبله 

 (المشترٌات وما شابه

  - (استشارة، إعالن، هاي تن وما شابه)رجال األعمال فً فرع الخدمات وسٌدات األعمال  .2

 . ج. ملٌون ش2دورة مالٌة سنوٌة بمبلغ  .أ

 . موظفٌن أو أكثر فً إطار المصلحة5باإلضافة إلى ذلن، تشغٌل  .ب

 .إثبات العاللة التجارٌة مع إسرائٌل أو خارج البالد .ت

 .إثبات العضوٌة فً نمابة مهنٌة .ث

 . (عند الحاجة)شرطً / تشخٌص أمنً .ج

 -المستوردون .3

 . ج. ملٌون ش5دورة مالٌة سنوٌة بمبلغ  .أ

 . موظفٌن أو أكثر فً إطار المصلحة5باإلضافة إلى ذلن، تشغٌل  .ب

 .إثبات العاللة التجارٌة مع إسرائٌل أو خارج البالد .ت

 .إثبات العضوٌة فً نمابة مهنٌة .ث

 . (عند الحاجة)شرطً / تشخٌص أمنً .ج

 - مجموعة شركات أو بنن / شركة .4

 . ج. ملٌون ش50دورة مالٌة سنوٌة أكبر من  .أ
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 صفحات 5ٌتضمن األمر 

 

   تنسٌك   نشاطات 
 الحكومة فً المناطك

 مجموعة أوامر دائمة
 

 . موظفا أو أكثر50تشغٌل  .ب

ألصحاب الوظائف للشركة  BMG شهادات 5بعد استٌفاء هذه المعاٌٌر، سٌتم إعطاء ما ال ٌزٌد عن  .ت

 . مسؤولٌن آخرٌن/  من نواب المدٌر العام2رئٌس مجلس اإلدارة، المدٌر العام، - التالٌة 


