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إلى ونظام تنسيق نقل األموال النقدية بين مناطق السلطة الفلسطينية وإسرائيل  :الموضوع 

 خارج البالد
 :عام .0

البنوك في السلطة وأحد اإلجراءات التي يتم القيام بها بين البنوك في إسرائيل  .أ
  . األموال النقدية ونقل تحويلالفلسطينية، هي 

 . يأتي تحويل ونقل األموال النقدية من أجل دعم النشاط المصرفي الجاري .ب

 . تفصيليالمستوى ال النقدية إصدار تقارير وتنسيق على اليستدعي إجراء نقل األمو .ت

، (مستند مكتوب أيا كان/ دون اتفاقية)بموجب التفاهمات بين السلطة النقدية وبنك إسرائيل  .ث

باإلمكان إجراء التحويل الشهري من البنوك في المناطق الفلسطينية إلى بنك إسرائيل بمبلغ ال 

النقد في  شعبةوكل ما يزيد عن هذا المبلغ يحتاج إلى مصادقة من . مليون شيكل 033يزيد عن 

  . نك إسرائيل ومن منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينيةب

 :الهدف .2

تحديد ترتيب اإلجراءات للمصادقة، التنسيق وإصدار التقارير المتعلقة بمجمل اإلجراءات المرتبطة 

بنقل األموال النقدية إلى مناطق السلطة الفلسطينية، من مناطق السلطة الفلسطينية وداخل مناطق 

  . لسطينيةالسلطة الف

 المستندات القابلة للتطبيق .3

، قرر منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية أن أي 2332ابتداًء من شهر شباط  .أ

تحويل مالي بين البنوك المختلفة داخل مناطق يهودا والسامرة، إلى مناطق السلطة الفلسطينية، 

  . منها وداخلها، يستدعي مصادقة من الشعبة االقتصادية في دائرة تنسيق النشاطات

في بنك إسرائيل وجود اتفاقية، غير مكتوبة، بين بنك إسرائيل وسلطة النقد  شعبة النقدؤكد ت .ب

  . من البنوك الفلسطينية لدى بنك إسرائيل الفلسطينية بالنسبة لإليداعات الشهرية

 المسؤولية عن التطبيق .4

   .الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية .أ
   .لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية شعبة المنظمات الدولية .ب
   .شعبة العمليات لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية .ت

 . الشعبة االقتصادية في اإلدارة المدنية .ث

 . مساعد المنسق .ج

 .شركات اإلرساليات المالية المؤمنة .ح

 .قادة دوائر التنسيق واالرتباط .خ
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 :الطريقة .2

 األردن إلى يهودا والسامرة/ األردن، من إسرائيل/ يهودا والسامرة إلى إسرائيلنقل األموال من  .أ

يجب على البنوك الفلسطينية التوجه إلى شركات نقل األموال، اليوم هنالك شركتان فاعلتان  (0

  . ناتكس/ برينكس -

يجب على شركات النقل تنسيق لقاء نقل األموال من البنك الفلسطيني بقواهم الذاتية، مع  (2

  . مندوب البنك

كذلك، يجب على شركات النقل تنسيق وصولهم ووصول الجانب الفلسطيني إلى المعبر مع  (3

يجب (. يث يكون األمر ذا عالقةح)شرطة إسرائيل / لبرية في المعبرمندوب سلطة المعابر ا

يتضمن التنسيق أيضا بيانات وتفاصيل المندوبين الفلسطينيين بحيث ال ينشأ وضع أن 

 . يصلون فيه إلى المعبر دون تنسيق وال يتم السماح لهم بإجراء نقل األموال

، يجب على لوصول إلى نقطة اللقاء بربع ساعةفي صباح يوم الوصول إلى المعبر، وقبل ا

انع أمني إلجراء لقاء نقل األموال، مقابل سلطات موظفي الشركات التأكد من عدم وجود م

بكل األحوال . في حال كان هنالك مانع من هذا النوع، لن يتم نقل األموال. الشرطة/ المعبر

من اإلدارة جسر ألنبي، دون أي تدخل / يجب أن يتم التنسيق بين شركات النقل والمعبر

    .المدنية، إال حيث يشار إلى غير ذلك

ئر التنسيق واالرتباط، التي توجد فيها نقاط التقاء ليست داخل المعبر، وكذلك في بعض دوا (4

في دوائر التنسيق واالرتباط التي تعمل شركات النقل فيها مع دائرة التنسيق واالرتباط 

نفسها، تقع على عاتق دائرة التنسيق واالرتباط مسؤولية إبالغ شركات النقل في حال وجود 

من ذلك، يجب على موظفي شركة النقل التصرف وفقا لما هو  على الرغم. مانع أمني

حيث يكون األمر مطلوبا )مقابل داوئر التنسيق واالرتباط ذات العالقة  0مذكور في البند 

 (.  بالنسبة ألية شركة

  (. انظر الملحق أ. )يجب على شركة النقل االهتمام بنقل أموال البنوك المصادق عليها فقط (5

في حال تقديم طلب من بنك غير مصادق عليه، يجب على شركة النقل التوجه إلى الشعبة  (6

االقتصادية في اإلدارة المدنية، التي سيكون عليها التوجه إلى الشعبة االقتصادية لدى منسق 

نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية من أجل سماع موقف الجهات ذات العالقة في 

  . جهاز األمن

خاطر على سلطة المعابر البرية أن تعطي األفضلية لسائقي شركات النقل في ظل الم يجب (7

 . ة تقصر إلى الحد األدنى اإللزامي مدة مكوثهم في المعبرالمتعلقة بنقل األموال، بصور

يجب أن تقوم شركة النقل، مرة في كل شهر، بإرسال قائمة تتضمن أرقام لوحات الترخيص  (8

يجب على سلطة المعابر التأكد من هوية السائقين . ن إلى سلطة المعابروقائمة بأسماء السائقي

  . من حين آلخر

، يجب على شركة النقل التوجه إلى يامشكلة في نقل األموال ميدان/ في حال وجود تأخير (9

  . الشعبة االقتصادية في اإلدارة المدنية
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اإلدارة المدنية، ولمقر  مرة في الشهر، يجب أن يتم تحويل تقرير للشعبة االقتصادية في (01 

قيادة تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية بشأن المبالغ المالية التي تم تحويلها، 

في أية حالة . ، البنك المتلقي، وتاريخ التحويل(المرسل) أنواع العمالت، البنك المحّول

في اإلدارة المدنية  مليون شيكل، يجب إبالغ الشعبة االقتصادية 033تحويل لمبلغ يزيد عن 

  . سلفا

 ".ب"انظر تخطيط السريان لإلجراءات في الملحق  (00

من خارج البالد أو يهودا والسامرة إلى قطاع غزة عن )تحويل األموال إلى قطاع غزة أو منه  .ب

طريق إسرائيل، من قطاع غزة إلى يهودا والسامرة أو إلى خارج البالد عن طريق إسرائيل، 

  (غزة أو من قطاع غزة إلى إسرائيل من إسرائيل إلى قطاع

 . أموال نقدية يستدعي مصادقة من وزير األمن( نقل)أي تحويل  (1

يجب أن يتم التوجه بشأن نقل أموال نقدية إلى قطاع غزة أو منه، على أساس توجه  (2

رسمي من سلطة النقد الفلسطينية أو من منظمة دولية معترف بها، إلى الشعبة 

  . شاطات الحكومة في المناطق الفلسطينيةاالقتصادية لدى منسق ن

نية أن اطات الحكومة في المناطق الفلسطييجب على الشعبة االقتصادية لدى منسق نش (3

تحول الطلب للحصول على موقف الجهات ذات العالقة في جهاز األمن وبنك 

  . إسرائيل

الفلسطينية أن حكومة في المناطق يجب على الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات ال (4

  . قوم بتحويل الطلب مرفقا بالمواقف ووجهات النظر ذات العالقة إلى مساعد المنسقت

يجب على منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية أن يقوم بفحص الطلب  (5

وزير / يجب أن يتم تحويل قرار المنسق. وينقل توصياته بشأن قرار وزير األمن

وإلى الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات الحكومة في األمن إلى شعبة العمليات 

  . المناطق الفلسطينية

يجب على الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية   (6

في حال كان الرد . المنظمة الدولية المتوجهة/ أن تعطي ردا لسلطة النقد الفلسطينية

ة التنسيق مع الجهة المتوجهة وشركة نقل إيجابيا، يجب على الشعبة االقتصادي

يجب على شركة النقل أن تقوم بتحويل . األموال بالنسبة لموعد نقل األموال النقدية

يجب أن يتم التوجه بواسطة االستمارة الواردة في الملحق . طلب رسمي للتنسيق

  ".ج"

فلسطينية يجب على الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق ال  (7

أن تبلغ شعبة العمليات لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية بالموعد 

المطلوب لنقل األموال النقدية، وأن تحول الطلب التفصيلي المقدم من شركة النقل إلى 

  . شعبة التنسيق االقتصادي في غزة

فلسطينية أن يجب على شعبة العمليات لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق ال (8

تبلغ وحدة العمليات بالموضوع وأن تحول أمرا عملياتيا إلى شعبة العمليات في دائرة 

  . التنسيق واالرتباط في غزة لنقل األموال
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يجب على شعبة العمليات لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية أن  (9 

الشعبة االقتصادية لدى  في غزة وتبلغتقوم بإجراءات التنسيق مقابل شعبة العمليات 

  . منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية عند انتهاء التنفيذ

 ".د"انظر تخطيط السريان لإلجراءات في الملحق  (11

 مرتبات موظفي األونروا لدفعتحويل األموال من إسرائيل إلى قطاع غزة  .ت

في المناطق  مرة في الشهر، تقوم الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات الحكومة (1

مليون  00.1المبلغ المصادق عليه اليوم هو )الفلسطينية بتنسيق نقل أموال نقدية 

  . المتواجدين في قطاع غزة لموظفي األونروا( دوالر

نقدية  لبسبب تقييد حركة األموال النقدية من قطاع غزة وإليه، فإن أي تحويل ألموا (2

  . يستدعي مصادقة من وزير األمن

يجب أن يتم التوجه بطلب لتحويل أموال نقدية إلى قطاع غزة ومنه على أساس توجه  (3

رسمي من وكالة األونروا إلى رئيس شعبة المنظمات الدولية لدى منسق نشاطات 

  . الحكومة في المناطق الفلسطينية

يجب على رئيس شعبة المنظمات الدولية أن يحول طلب االنوروا إلى المساعد  (4

 . المالئم

 . جب على مساعد المنسق أن يقوم بتحويل الطلب لقرار وزير األمني (5

في حال كان الرد سلبيا، يجب على مساعد المنسق إبالغ شعبة العمليات، الشعبة  (6

التي عليها تقديم الرد إلى األونروا ووقف  االقتصادية وشعبة المنظمات الدولية

  . معالجة الطلب

ساعد المنسق إبالغ شعبة العمليات، الشعبة في حال كان الرد إيجابيا، يجب على م (7

  . االقتصادية وشعبة المنظمات الدولية

يجب على الشعبة االقتصادية أن تنسق مع شركة نقل األموال موعد تحويل األموال  (11

يجب أن يتم التوجه . يجب على شركة النقل أن تحول طلبا رسميا للتنسيق. النقدية

  ". ب"حق بواسطة االستمارة الواردة في المل

يجب على الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية   (12

إبالغ شعبة العمليات بالموعد المطلوب لنقل األموال النقدية، وأن يحول الطلب 

  . التفصيلي المقدم من شركة نقل األموال إلى شعبة التنسيق االقتصادي في غزة

نسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية أن يجب على شعبة العمليات لدى م (13

تبلغ وحدة العمليات بالموضوع وأن تحول أمرا عملياتيا إلى شعبة العمليات في دائرة 

  . التنسيق واالرتباط في غزة لنقل األموال

يجب على شعبة العمليات لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية أن  (14

تقوم بإجراءات التنسيق مقابل شعبة العمليات في غزة وتبلغ الشعبة االقتصادية لدى 

  . منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية عند انتهاء التنفيذ

 ".هـ"انظر تخطيط السريان لإلجراءات في الملحق  (15
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المقدم من قبل شركة النقل، البيانات والتفاصيل ( لتغيير المناطق)يجب أن يتضمن الطلب  .ث 

 : التالية

 .المنفذة( اإلسرائيلية)اسم الشركة  (1

 .اسم البنك المرسل والمتلقي (2

 . تحديد التاريخ، الساعة، ومكان النقل المخطط (3

 .المبلغ والعملة المطلوب نقلهم (4

 . وجهة األموال أو مصدرها (5

  .الذين سيقومون بالنقل( السائق والمرافقين)البنك الفلسطيني  يل مندوبيانات وتفاصيب (6

  (. نوعها ورقم لوحة الترخيص)بيانات وتفاصيل السيارة التي ستقوم بالتنفيذ  (7

أي طلب لم يتم التطرق إليه في هذا المستند، بما في ذلك العمل مع بنك غير  . ج

إلى  يستدعي توجها مسبقا، "أ"لملحق وارد في قائمة البنوك المذكورة في ا

الشعبة االقتصادية لدى منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية، والذي 

  . سيقوم بفحص الطلب مع الجهات ذات العالقة
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 قائمة البنوك المصادق على العمل معها -" أ"الملحق  

 Jordan Kuwait Bank (البنك األردني الكويتي)   

 Arab Islamic Bank ( العربي البنك اإلسالمي)   

 Palestine Islamic Bank (البنك اإلسالمي الفلسطيني)   

 Palestine Commercial Bank (البنك التجاري الفلسطيني)   

 Arab Bank (البنك العربي)   

 Egyptian Arab Land Bank (البنك العقاري المصري العربي)   

 Bank of Jordan (بنك األردن)   

 Palestine Investment Bank (بنك االستثمار الفلسطيني)   

 Cairo Amman Bank (بنك القاهرة عمان)   

 Quds Bank (بنك القدس)   

 Bank of Palestine (بنك فلسطين)   

 The National Bank (البنك الوطني)   

 HSBC   ) HSBC( 
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 األردن/ إجراءات نقل األموال بين يهودا والسامرة وإسرائيل -" ب"الملحق  

 األردن إلى يهودا والسامرة/ األردن، من إسرائيل/ من يهودا والسامرة إلى إسرائيل
 
 

 
 
- 

توجهالبنوكالفلسطينيةإلىشركاتنقلاألموالوتنسيقموعدنقل

 األموال
تحويليجبالطلبمنبنكغيرمصادقعليه،فيحالتمتقديم

الطلبإلىالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفي

المناطقالفلسطينية،والذيسيتوجهإلىالجهاتذاتالعالقةفي

 جهازاألمنمنأجلالحصولعلىتعقيبهم

بينشركةالنقلومندوبالمعبرأودائرةالتنسيقلتنسيقا

موعدالوصول،وبياناتمندوبيالجانب: واالرتباطذاتالعالقة

 الفلسطيني
( أومايساويه)مليونشيكل 033فيحالزادمبلغالتحويلعن

فياإلدارةيجبعلىشركةالنقلأنتبلغالشعبةاالقتصادية

 المدنيةسلفا

يجبعلىشركةالنقلأنتفحصمعالمعبرأودائرةالتنسيق

في)واالرتباطذاتالعالقةعدموجودمانعأمنيلتنفيذنقلاألموال

يقواالرتباطبنحويومالنقلوقبلالوصولإلىالمعبرأودائرةالتنس

(ربعساعة  

 إجراءنقلاألموال

إرسالتقريرحتلنةشهريبشأنحجمالتحويالتخاللالشهر

تيتمنقلها،نوعالعملة،بمافيذلكتفصيلالمبالغال. المعني

 البنكالمرسل،البنكالمتلقي،وتاريخالنقل



 غير ُمصنف 
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5102                             نيسان  
 

 صفحات 01يتضمن األمر 
 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

دائمة مجموعة أوامر  

 
 الملحق "ج" - استمارة شركة النقل التي يجب تقديمها إلى الشعبة االقتصادية 

 

 ______________:التاريخ

 ---------------------- :إلى   
    
    

 .                 إلى                 نقل أموال من :الموضوع        

 (منطقة(            )منطقة)                                                                                 
 

 : __________إلى________  نقل أموال من    

 (بنك(                )بنك)                                   

 : لمصادقتكم_____,  و____ في الجدول التالي، سيتم تفصيل حركة نقل األموال بين  .0

 

 _______:مصادقة

 _____ رقم الطلب الموضوع

  تاريخ الطلب

  موعد النقل المطلوب

  وجهة األموال

  الشركة المنفذة 

  اسم البنك المرسل

  ام البنك المتلقي

  المبلغ بالشيكل 

  المبلغ بالدوالر

  بالدينارالمبلغ 

  (جسر/ حاجز)مصدر التحويلة 

 بيانات المواطنين المنفذين

 (البنك المرسل)

 رقم الهوية االسم الكامل

  
  
  

 بيانات المواطنين المنفذين

 (البنك المتلقي)
 

  
  
  
  

 ـات/ انات المركبةيب

 (البنك المرسل)

 رقم المركبة نوع المركبة

  
  

 ـات/ المركبةانات يب

 (البنك المتلقي)
 

  
  
  



 غير ُمصنف 
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دائمة مجموعة أوامر  

 
 الملحق "د" - إجراءات نقل األموال إلى قطاع غزة ومنه 

من خارج البالد أو من يهودا والسامرة إلى قطاع غزة عن طريق إسرائيل، من قطاع غزة إلى يهودا والسامرة أو 

 قطاع غزة أو من قطاع غزة إلى إسرائيل إلى خارج البالد عن طريق إسرائيل، من إسرائيل إلى
 
 

 
  

توجهسلطةالنقدالفلسطينيةأوجهةدوليةإلىالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطات

 الحكومةفيالمناطقالفلسطينية،بطلبلنقلاألموالإلىقطاعغزةأومنه

يجبعلىالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةتحويل

 الطلبللحصولعلىتطرقالجهاتذاتالعالقةفيجهازاألمنوبنكإسرائيل

يجبعلىالشعبةاالقتصاديةتحويلالطلبإلىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطق

 الفلسطينية،بمايشملمواقفالجهاتوتوصيةعامة

 األمنيراطقالفلسطينيةنقلموقفهإلىوزحكومةفيالمنيجبعلىمنسقنشاطاتال

يجبعلىالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةإيصال

 . الردإلىسلطةالنقدالفلسطينية
معالجهةالمتوجهةوشركةأن تنسقفيحالكانالردإيجابيا،يجبعلىالشعبةاالقتصادية

 نقلاألموالموعدنقلاألموالالنقدية

يجبعلىالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةأنتحول

إلىشعبةالعملياتلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةموعدالنقلالمطلوب

 وكذلكبياناتمندوبشركةالنقلوالمندوبالفلسطيني

يجبعلىشعبةالعملياتلدىمنسقنشاطاتالحكومةأنتبلغوحدةالعملياتوكذلكأن

 أننقلاألموالالمخططتحولأمراعملياتيامنظماإلىدائرةالتنسيقواالرتباطفيغزةبش

إجراءنقلاألموالوإبالغالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطق

 . الفلسطينيةعندانتهاءنقلاألموال



 غير ُمصنف 
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 إجراءات نقل األموال لدفع مرتبات موظفي األونروا في قطاع غزة -" هـ"الملحق  

 

 

 

 

 توجهاألونرواإلىشعبةالمنظماتالدوليةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينية

يجبعلىشعبةالمنظماتالدوليةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةتحويل

 الطلبإلىالمساعدالمالئم

يجبعلىمساعدالمنسقتحويلالطلبلمصادقةوزيراألمنعليه،مرفقابتوصيةمالئمةمن

 منسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينية

يجبأنيتمإبالغشعبةالمنظماتالدوليةوالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفي

 .المناطقالفلسطينيةبأمرقراروزيراألمن
فيحالكانالردإيجابيا،يجبعلىشعبةالمنظماتالدوليةإبالغمندوباألونروابأمر

شركةنقلاألموالموعدنقلاألموالالمصادقة،ويجبعلىالشعبةاالقتصاديةأنتنسقمع

 النقدية

إلىيجبعلىالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةأنتحول

شعبةالعملياتلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةموعدالنقلالمطلوبوكذلك

 بياناتمندوبشركةالنقلوالمندوبينالفلسطينيين

يجبعلىشعبةالعملياتلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينيةأنتبلغوحدة

 زةبشأنعمليةنقلاألموالالمخططةالعملياتوأنتحولأمرامنظمالدائرةالتنسيقواالرتباطفيغ

إجراءنقلاألموالوإبالغالشعبةاالقتصاديةلدىمنسقنشاطاتالحكومةفيالمناطقالفلسطينية

 . عندانتهاءنقلاألموال


