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 إجراءات إصدار تصاريح تجارية بشأنتوجهكم : الموضوع

تصاريح لسكان قطاع غزة إصدار  فة بخصوص إجراءاتعاءات مختلأسئلة وادّ  في توّجهكمطرحتم . 7

وسنتطرق ، إصدار التصريح عمليةلي سنستعرض جوانب مختلفة لراض تجارية. فيما يلدخول إسرائيل ألغ

 ة التي ذكرتموها.للحاالت العينيّ 

دخول  حالمتّبع إلصدار تصري جراءتغييرات في الفترة األخيرة على اإل ةأي رأننوه إلى أنه لم تط. بدايةً، 8

الشؤون لجنة شأنها أن تشهد على تغيير كهذا. ثتم عنها من عتقد أن الحاالت التي تحدّ ض تجارية، وال نألغرا

غزة،  لقطاعاالسرائيلي التنسيق واالرتباط  مكتبت إلى الطلبلة بتركيز وتحويل االمدنية الفلسطينية المخوّ 

، مكتبمندوبي الظمة مع بلقاءات عمل دورية ومن تب، ويقوم المندوبون عنهامكتعمل بتنسيق مع إجراءات ال

 مر.إذا اقتضى األ –ات عن أي تغيير في اإلجراءات والسياسفيها يتم اإلبالغ 

كبيرة تجارة الذين يديرون تجار غزة يدير سجالً لتسجيل ال لقطاع االسرائيلي سيق واالرتباطالتن مكتب. 3

ي مجال عملهم. هذه األداة تضيف نجاعة على عملنا وتمكن من مراقبة عملية فحص أهمية فذات أو الحجم 

لجنة بشكل دائم إلى  رسللين في السجل ت  التجار المسجّ  ماءسا. قائمة معّدلة بأطلبات التصاريح التجارية داخليً 

 المدنية الفلسطينية.الشؤون 



كما ذكرتم، وذلك في أعقاب  ملحوظ، ولم ينقص لين بشكل. في الفترة األخيرة، ازداد عدد التجار المسجّ 4

ا مع تجار فلسطينيين يق واالرتباط أسبوعيً سالتن مكتبن في ت التي يجريها المنسقين االقتصادييتواتر اللقاءا

 للنظر في طلبات التصاريح.

و تجديده بشكل جاري ومستمر، ومع . تسجيل التاجر في السجل ضروري لغرض الحصول على تصريح أ0

 المدنية.الشؤون جنة اجر غير المسّجل أن يقدم طلبًا لل، السجل ليس مغلقًا أمام تجار جدد، ويحق للتذلك

أيًضا في حالة التجار غير المسجلين ونه في الحاالت المالئمة، ا على سؤالكم، نذكر أ. عالوة على ذلك، وردًّ 5

لتمكين التاجر من توفير الوثائق ، وذلك لفترة قصيرة في السجل، هناك إمكانية إلصدار تصريح عينيّ 

عينية ولمرة  ي تم إصدار تصاريحسجل، كما سنفّصل الحقًا. في الماضه إلى الوالمعلومات المطلوبة لضمّ 

عياد )مثل عيد لين في السجل، وذلك في إطار بوادر حسن النية المتبعة في فترات األواحدة لتجار غير مسج

 الفطر وشهر رمضان(.

 "بروفيل"( تاجر في السجل تتم كما يلي: أو) . عملية شمل ملف7

. اللجنة تجري تصفية أولية وتفضيل لتجار المدنية الفلسطينيةالشؤون ي من لجنة تقديم توّجه خطّ  . أ

م الطلب من حيث حجم التداول وما مقد   اتها وبناء على فحص ملفعتبارنين قبل تحويلها، وفقًا المعيّ 

 إلى ذلك.

االسرائيلي  تباطيق واالرالتنس مكتبفي  الماليالمنسق  اء التاجر إلى مقابلة لفتح ملف لدىاستدع . ب

نه بسبب كمية الطلبات الكبيرة التي تحّول كل يوم، والتي تشمل مئات . من الجدير ذكره ألقطاع غزة

اس قوائم ، وتتم على أسلسجل، تستغرق هذه العملية وقتًا طوياًل االتجار الذين يطلبون شملهم في 

ا لحجم تجارته وأهمية يق تجري تفضيل لتاجر على آخر وفقً سحدة التنو. لمقابلة المنسقين انتظار

 صاحب الطلب في مجال تجارته.

جيل في المقابلة، على التاجر أن يقدم جميع الوثائق المطلوبة، بما في ذلك الفواتير، شهادات تس . ت

مهني، ووثائق تشهد على تواصل تجاري مع  اتحاد و فيأ الفلسطينية المصلحة التجارية في السلطة

 شركات إسرائيلية أو أجنية.

ا العتبارات قدرة على إدارة تجارة بحجم كاف، ووفقً في الحاالت المالئمة، والتي يظهر فيها التاجر  . ث

ترتيب  و بعدها، يصدر للتاجر تصريح عيني ومؤقت لهدفرتباط قبل المقابلة أيق واالسالتن مكتب

صول على فواتير حاله للسجل )مثل: مات والبيانات المطلوبة لضمّ ثائق وتوفير المعلوكافة الو

 لصفقات كبيرة، طلبيات، مراسالت مع شركات إسرائيلية وإلخ(.

منية في مكتبه ومع جهات خارجية مثل بعد المقابلة، يفحص المنسق كافة الوثائق مع الجهات األ . ج

االسرائيلي لقطاع  تباطق واالريالتنس مكتباالقتصاد في الجمارك والوزارات، ويقّدم توصية لفرع 

 المدنية الفلسطينية.الشؤون جنة الذي يقوم بدوره بتحويل القرار لل، وغزة



يقتصر  ال يصادق على تصاريح خاصة بتجاري معظم الحاالت، من الجدير ذكره، أنه بشكل عام، وف . ح

 خاصة.ل، باستثناء حاالت قالشوا حجم تجارتهم على بضعة آالف

)مثل: محاولة  ال يتم إخراجهم من السجل بدون مبرر مقنعينفذون اإلجراءات القائمة،  . التجار الذين2

ق يالتنس مكتبمنع أمني(. األمر خاضع لقرار فرع االقتصاد في  تهريب، تجاوز شروط التصريح أو

 .وضباطه االسرائيلي لقطاع غزة واالرتباط

ن تاجر معين أتصاريح عينية مؤقتة لمرة واحدة، فإن حقيقة  دارصة إ. كما جاء أعاله، وبموجب إمكاني7

حصل على تصريح في السابق ال تعني بالضرورة وجوده في السجل وبالتالي إخراجه منه. التاجر غير 

وحصل على تصريح في السابق، ومعني بالحصول على تصاريح إضافية، عليه أن المسجل في السجل، 

، وبالتالي سيقرر المنسق إذا كان نشاطه التجاري تهالمالئم لمجال تجار منسقاليجري مقابلة أخرى مع 

 دار تصاريح إضافية في المستقبل.مية التي تبرر ضمه إلى السجل وإصهالحالي على قدر من األ


