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 صفحات 3يتضمن األمر 

 

 نشاطات تنسيق                   

   المناطق     فيالحكومة    

 دائمة مجموعة أوامر

 
  األموال بين إسرائيل وقطاع غزة نقلطريقة : الموضوع 

 اإلرساليات المؤمنة بواسطة
 

 :عام. 0
 

من خالل معبر إيرز، يتم بصورة دائمة إجراء تحويل ونقل األموال بين إسرائيل  .أ

اإلرساليات المؤمنة التي تقوم بتنفيذها  بواسطةومختلف الجهات في القطاع، وذلك 

  ". برينكس"خاصة مثل ( حراسة)شركة البريد أو جهات تأمين 

نك إسرائيل إلى من المطلوب أن تصل هذه األموال إلى بنك إسرائيل، أو من ب .ب

البنوك العاملة في قطاع غزة، تحت إشراف ورعاية السلطة الفلسطينية، أو لمصلحة 

  ".األونروا"مرتبات العاملين في وكالة غوث الالجئين 

المبالغ التي يتم نقلها هي مبالغ مالية كبيرة جدا بالعملة اإلسرائيلية أو بالعمالت  .ت

  . األجنبية

 :الهدف. 5
 

يهدف هذا النظام لتفصيل طريقة نقل األموال مع الحفاظ على أعلى درجة من     

بموجب التوجيهات األمنية في المنطقة، وتحت رقابة مكتب االرتباط ( الحراسة)التأمين 

  ". إيرز"ومعبر 

 

 :تعريفات للنظام. 3

  .أ

  .في معبر إيرز( د)يجب أن يتم نقل األموال عن طريق ممر المركبات      .أ

سيارة ُمصّفحة تقوم بتنفيذ إرسالية األموال، وعادة ما   - "سيارة اإلرساليات"    .ب

  (. مثال برينكس)إسرائيلي ( حارس)يكون فيها سائق ورجل أمن 

سيارة ُمصفّحة تعمل في مجال نقل األموال إلى وجهاتها  - "سيارة فلسطينية"     .ت

  (.بنك فلسطين، األونروا أو غيرها -مثال )في قطاع غزة 

 
 :الطريقة. 4

يجب على شركة اإلرساليات اإلسرائيلية أن تنسق مع الشعبة االقتصادية في دائرة  .أ

  .ساعة على األقل من وصولها إلى معبر إيرز 42التنسيق واالرتباط قبل 
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يجب على الشعبة االقتصادية أن تعمل من أجل المصادقة على تنسيق مرور  .ب 

األموال مقابل منسق نشاطات الحكومة في المناطق الفلسطينية ورئيس دائرة 

التنسيق واالرتباط في غزة، وبعد الحصول على الموافقة يجب تحويل نسخة منها 

ة يغرفة القيادة األمام دائرة التنسيق واالرتباط إلىفي عن طريق غرفة العمليات 

التابعة لمكتب االرتباط، وعلى األخيرة أن تنسق هذا األمر مع الجهات المسؤولة في 

  .  معبر إيرز

بعد الحصول على تنسيق لمرور األموال، يجب أن يتم إدخال سيارة األموال  .ت

  (. النقطة د)اإلسرائيلية إلى داخل معبر المركبات 

يجب تحويل بياناتها وتفاصيلها إلى  555لسطينية إلى عند وصول سيارة األموال الف .ث

غرفة القيادة األمامية في مكتب االرتباط من أجل التأكد من البيانات، وبعد ذلك يتم 

  .  ر المركبات بموجب طلب من غرفة القيادة األمامية في معبر إيرزمعب إدخالها إلى

سرائيلية باتجاه إسرائيل، ويتم مع انتهاء عملية النقل، يجب أن يتم تسريح المركبة اإل .ج

  . تحويل تقرير من غرفة العمليات بشأن إتمام نقل األموال
 

 :تشديدات وإيضاحات للنظام. 5
 

يستدعي نقل األموال تنسيقا تفصيليا بعد مصادقة منسق نشاطات الحكومة في  .أ

 المناطق الفلسطينية، رئيس دائرة التنسيق واالرتباط، شعبة العمليات، والشعبة

  . االقتصادية في دائرة التنسيق واالرتباط

األموال ( ُمَسلّمي/ متلقي)يجب التأكد من أن المندوبين اإلسرائيليين والفلسطينيين  .ب

مذكورين في مستندات التنسيق، أي تغيير في البيانات والتفاصيل يستدعي تنسيقا 

  .  ومصادقة جديدين

بشأن نقل األموال، في حال كانت هذا النظام ال يتطرق إلى التصاريح الجوهرية  .ت

طريقة نقل اإلرساليات المنسقة اريح الزمة وفقا للقانون، وإنما لمثل هذه التص

  . والمصادق عليها

من قبل مكتب االرتباط  بعد انتهاء عملية نقل األموال، يجب أن يتم تحويل تقرير .ث

  . إلى غرفة القيادة األمامية في دائرة التنسيق واالرتباط
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 نقل األموال -سريان  تخطيط 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

يجب أن يتم نقل األموال فقط بعد تلقي تقرير عملياتي من 
يجب تنسيق عملية النقل بما يتماشى مع . الشعبة االقتصادية

 (قبل يوم)ذلك مع معبر إيرز 

 

بعد وصول السيارة اإلسرائيلية إلى المعبر، يجب إدخال السيارة 
 (.النقطة د)ر المركبات عبلم

، يجب فحص 252عند وصول المركبة الفلسطينية إلى 

بيانات السيارة الفلسطينية والمندوبين الفلسطينيين 
والتأكد منها، وبعد ذلك يتم إدخالهم إلى النقطة د 

 بالتنسيق مع غرفة القيادة األمامية في معبر إيرز

على يجب أن يتم تحميل األموال من السيارة اإلسرائيلية 
ومن ثم يتم نقلها إلى  -من قبل عمال المعبر  -عربات 

 السيارة الفلسطينية

مع انتهاء عملية النقل، يجب إعادة المركبة الفلسطينية 

 إلى القطاع، وإصدار تقرير عملياتي مالئم 


