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هيئة المعابر
هيئة معابر الجمارك الدولية والمعابر الداخلية ،مسؤولة من قبل سلطة الضرائب االسرائيلية عن إدارة مكاتب
الجمرك في المعابر الحدودية الدولية (المدنية منها والعسكرية) الموجودة على طول حدود دولة اسرائيل البرية
كما وأنها مسؤولة عن إدارة مديريات سلطة الضرائب على طول الجدار االمني مع السلطة الوطنية الفلسطينية
(مديريات سلطة الضرائب في يهودا والسامرة ومنطقة يهودا والتفافي قطاع غزة واورشليم القدس.
.0

معابر الحدود الدوليّة :على طول الحدود الدولية البرية لدولة اسرائيل ،توجد معابر حدودية
يديرها رجال سلطة الضرائب الخاضعين لهيئة جمارك المعابر الحدودية البرية .المعابر تستخدم
من قبل شرائح سكانية مختلفة (اسرائيليين ،فلسطينيين ،دبلوماسيين وقوات االمم المتحدة) .قسم
من المعابر يدار من قبل سلطة المطارات (المعابر المدنية) وقسم يدار من قبل جيش الدفاع
االسرائيلي (معابر عسكرية).

.2

معابر داخليّة :على طول الجدار االمني بين مناطق يهودا والسامرة ودولة إسرائيل ,التفافي
اورشليم القدس والتفافي قطاع غزة ،توجد معابر داخلية لمراقبة التجارة المتبادلة بين دولة
اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية .هذه المعابر مندمجة في إطار مدي َرتي سلطة الضرائب.

فيما يلي المعابر:
أ .معابر الحدود الدوليّة المدنيّة:
 )1مكتب جمارك نهر االردن (الشيخ حسين)
 )2معبر حدود الملك حسين (جسر النبي)
 )3معبر الحدود نيتسانا
 )4معبر الحدود اسحاق رابين (العربا) – مكتب جمارك ايالت
 )5معبر الحدود طابا – مكتب الجمارك ايالت
ب .معابر الحدود الدوليّة العسكريّة:
 )1معبر الحدود القنيطرة
 )2معبر الحدود رأس الناقورة
ج .معابر داخليّة – مديريّات سلطة الضرائب:
 )1مديرية سلطة الضرائب يهودا والسامرة يشمل المقطع الجنوبي اللتفافي اورشليم القدس – مكاتب ادارة
المديرية تقع في معبر شاعر افرايم;
 معبر جلبوع (الجلمة);
 معبر شاعر افرايم;
 معبر عوفر (بيتونيا).
 )2مديرية سلطة الضرائب قطاع غزة يشمل منطقة يهودا – مكاتب ادارة المديرية تقع في معبر ترقوميا;
 معبر ترقوميا;
 معبر كرم ابو سالم;
 معبر ايرز.
 )3وحدة التنفيذ.
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اصحاب الوظائف في هيئة المعابر:
رقم الفاكس

رقم الهاتف

االسم والعائلة

الوظيفة

 09-8606347 09-8606348جابي مكتب جمارك المعابر

زلبرمان اوفير

 09-8606357 09-8606348نائب جابي مكتب الجمارك المعابر

حداد آفي

 09-8606346 02-6668883مسؤول مشاريع (تقدير)

هنو نظير

 09-8606368 02-6669904مدير قسم وحدة السموم الخاصة

فنيش يوفال

 09-8606355 02-6668882مدير قسم التحقيقات

جسبان يوآف

 09-8606343 02-6668887مسؤول االستخبارات

يهونداف يئير

 09-8606376 02-6669903مركز البروفايلنج

جيتهون افراهام

 08-6209120 08-6209196مدير قسم حركة الحموالت

رامي كوهين

 09-8606347 09-8606348مركزة مكتب

ميري تسيترين

 09-8606334 09-8606332مركزة القوة العاملة

مايا بن هاروش

العنون:
شارع سميالنسكي  ,42432 ,6نتانيا
وحدة التنفيذ:
رقم الفاكس

رقم الهاتف

االسم والعائلة

الوظيفة

 02-6330612 02-6537825مسؤول مشاريع

دودو فكنين

 02-6330611 02-6537825مركزة ضبط البضائع

عنات جيلو

العنوان:
شارع كنفي نشاريم  ,24اورشليم
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المعابر الحدوديّة الدوليّة المدنيّة
مكتب جمرك نهر األردن (شيخ حسين)
مكتب جمرك نهر األردن يقع على الحدود بين دولة إسرائيل والمملكة األردنية الهاشمية ،يستخدم لعبور
المسافرين ،المركبات الخاصة والحموالت.
أ .أيام وساعات العمل:
ساعات

معبر

ايام

 06.30-22.00األحد -الخميس

مسافرين ،ومركبات خاصة

 08.00-19.00الجمعة -السبت
 08.00-18.00األحد -الخميس
مغلق
الجمعة -السبت

الحموالت

أيام وليالي االعياد:
بسبب التغييرات في ساعات العمل خالل أيام وليالي األعياد ،يطلب من المسافرين متابعة نشرات سلطة
المطارات بهذا الشأن.
ب .أصحاب الوظائف في مكتب جمرك نهر األردن:
االسم والعائلة

الوظيفة

رقم الفاكس

رقم الهاتف

04-6480020

 04-8432000جابي الجمارك

بن دافيد يهودا

04-6481290

 04-8432000نائب جابي الجمارك

ملكا يجآل

ج .المسافرين:
خروج مسافر إلى األردن:
صرح للجمارك عن األغراض ذات القيمة التي بحوزته وعلى النقود التي ما فوق
على المسافر إلى األردن ان ي َ
مبلغ  100,000شاقل.
دخول مسافر إلى إسرائيل:
صرح للجمارك عن األغراض التي أحضرها معه والمستَ َحقة عليها الضرائب
ي
ان
على الداخل إلى إسرائيل
َ
وعلى نقود ما فوق مبلغ  100,000شاقل.
النقود التي ما فوق المبلغ الملزم بالتصريح عنه ولم يصرح عنها كالمطلوب قانونيا ،تتم مصادرتها.
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حقوق العائدين إلى إسرائيل:
عام:
 العائد بعد مكوثه حتى ثالثة أيام ،غير مستحق لإلعفاء. العائد بعد مكوثه فوق  3أيام ،يستحق إعفاءا لغاية  200دوالر امريكي.يرجى االنتباه:
بشأن الواجبات والحقوق ,خروج وعودة المسافرين والمركبات ،يوصى باالطالع على الدليل الجمركي للمسافر
عن طريق المعابر البرية.








من اجل راحتك ،إليك خالصةَ االمور:
عن طريق المسلك االخضر يحق للشخص ان يحمل معه اغراضا وكميات مما سيأتي تفصيله:
ألبسة ( ليست فرو) ،أحذية ،واغراض حمام شخصية  ،من األنواع والكميات التي يحضرها عادة المسافرون
في حقائبهم.
مشروبات ونبيذ :مشروب كحولي حتى  1لتر ونبيذ حتى  2لتر – لكل داخل فوق سن ال .11
عطور كحولية -حتى ¼ لتر لكل مسافر.
التبغ بكل أنواعه بوزن ال يتعدى  250غراما.
سجائر -حتى  200سيجارة ،أي رزمة واحدة.
أغراض أخرى (هدايا) -التي لم تفصّل أعاله لالستخدام الشخصي أو كهدية لشخص اخر ،والتي ال يتجاوز
ثمنهم  200دوالر (لكل مسافر من سن سنتين وفوق) .في إطار هذا المبلغ يمكن إحضار أنواع من الطعام وزنها
الكلي حتى  3كيلوغرام .شريطة أن ال يزيد يكون وزن كل نوع عن  1كيلو غرامَ .
اإلعفاءَفرديَلكلَمسافرَ،والَيمكنَجمعَحقوقَلعدةَمسافرينَمعاَوالحصولَعلىَإعفاءَلغرضَيتجاوزَسعرهَ
َ200دوالرَ .
غرضَقيمتهَفوقََ200دوالرَ ُيلزمَبدفعَالضرائبََكاملة.
ٌ

د .المركبات:
خروج مركبات إسرائيلية إلى األردن:
يحق لصاحب المركبة السفر إلى األردن بشرط أن يصدر الوثائق التالية:
 رخصة مركبة مسجلة باسمه (إن لم تكن المركبة مسجلة باسمه ،عليه إحضار توكيل من كاتب عدل
وموقع من مالكي المركبة األصليين يسمح له بالخروج فيها خارج البالد).
 رخصة مركبة مترجمة لإلنجليزية (يمكن ترجمتها لإلنجليزية في مكاتب م.م.س.ي في المعبر).
 رخصة سياقة محلية سارية المفعول.
مهم :مركبة محجوزة لسلطات الضرائب ال يسمح لها بالسفر إلى األردن.
دخول مركبة إسرائيلية إلسرائيل:
تسري على سائق المركبة إسرائيلية العائدة من األردن وعلى مسافريها القوانين المتعلقة بدخول مسافرين إلى
إسرائيل في كل ما يتعلق بواجب اإلبالغ عن أي مقتنيات غير شخصية وتتعدى ما يستحقه المسافر من إعفاء.
خروج مركبة أجنبية لألردن:
يجب على سائق المركبة األجنبية المسافرة لألردن أن يبرز للجمارك تأشيرات مكوثها في البالد ،ومن ضمنها
מ.ב 161 .الذي أصدر لها حين دخولها البالد أول مرة.
دخول مركبة اجنبية إلسرائيل:
يسمح بدخول المركبة بالشروط التالية:
 رخصة مركبة سارية المفعول وباسم السائق (مترجمة لإلنجليزية)
 رخصة سياقة دولية
 تأمين ساري مفعوله فترة المكوث (يمكن إقتنائه في المعبر).
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هـ .الحموالت:
إجراءات التجارة:
استيراد:
 على المستورد أو ممثله أن يرسل لمكتب ألجمارك سجل االستيراد والمستندات المرفقة ،مسا َء يوم أمس
وصول البضائع إلى المعبر.
 تمرير البضاعة يتم بطريقة ظهر -إلى -ظهر  .B.T.Bيمكن تمرير حموالت بطريقة باب -إلى -باب
 D.T.Dبواسطة شاحنة إسرائيلية فقط.
 حموالت زائدة :يفضل التشاور مع الجمارك قبل تنفيذ االستيراد من اجل منع أية تأخيرات ال لزوم لها.
 يمكن تخزين بضائع مستوردة (قبل تسريحها من الجمارك) بالتنسيق مع مسؤولي سلطة المطارات
(تخزين ليلي) .ملزم بتقديم سجل االستيراد.
تصدير:
 يتم التصدير بطريقة ظهر -إلى -ظهر  B.T.Bأو بتمرير مباشر باب -إلى -باب  D.T.Dبواسطة
شاحنة إسرائيلية.
 خروج شاحنة إسرائيلية إلى األردن :يجب على السائق إبراز الوثائق المطلوبة للجمارك كتلك التي يتم
إبرازها عند خروج مركبة خاصة.
 يقدم سجل التصدير والمستندات المرفقة للجمارك بمحاذاة وصول البضائع إلى المعبر
مهم :يجب على الشاحنة التي خرجت لألردن أن ترجع للبالد قبل الساعة ( 18:00أيام األحد -الخميس).
ترانزيت:
 يتم الترانزيت بطريقة ظهر -إلى -ظهر  B.T.Bفقط .النقل من الموانئ وإليها يتم بواسطة مركبات
إسرائيلية فقط.
 السجل والمستندات المرفقة تقدم للجمارك في مساء اليوم السابق لصول الحموالت.
 تتاح إمكانية تخزين ليلي في المعبر بالتنسيق مع سلطة المطارات.
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معبر جسر الملك حسين (جسر اللنبي)
المعبر يقع على الحدود بين دولة إسرائيل والمملكة األردنية الهاشمية ،يستخدم لعبور المسافرين ،المركبات
الخاصة (أصحاب تصديقات خاصة) والبضائع.
مهم :المعبر يخدم الشريحة الفلسطينية وشرق القدس ،الس ّواح ،والدبلوماسيين والهيئات دولية فقط.
أ .أيام وساعات العمل:
ساعات

معبر

ايام

 08.00-24.00األحد -الخميس
 08.00-15.00الجمعة -السبت

مسافرين

 08.00-20.00األحد -الخميس
مغلق
الجمعة -السبت

الحموالت

 08.00-22.00األحد -الخميس
 08.00-13.30الجمعة -السبت

مركبات

أيام وليالي االعياد:
بسبب التغييرات في ساعات العمل أيام وليالي األعياد ،يطلب من المسافرين متابعة نشرات سلطة المطارات بهذا
الشأن.
ب .أصحاب الوظائف في معبر حدود الملك حسين (جسر اللنبي):
االسم والعائلة

الوظيفة

رقم الفاكس

رقم الهاتف

02-9944359

 02-9406555مدير الجمارك

شموئيل ألفاسا

02-9943976

 02-6330565مدير قسم الحموالت

نحمي روني

02-6668862

 02-9406550مدير قسم قاعات
المسافرين

بن عامي إيال

ج .المسافرين:
دخول مسافر إلسرائيل:
على العائد إلى إسرائيل ان يصرح للجمارك عن األغراض التي أحضرها معه والمستحقة عليها الضرائب،
وعلى نقود ما فوق مبلغ  2,000دينار أردني (يشمل الشيكات).
النقود التي ما فوق المبلغ الملزم بالتصريح عنه ولم يصرح عنها كالمطلوب قانونيا ،تتم مصادرتها.
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حقوق العائدين إلى إسرائيل:
عام:
 العائد بعد مكوثه حتى ثالثة أيام ،غير مستحق لإلعفاء. العائد بعد مكوثه فوق  3أيام ،يستحق إعفاءا حتى  200دوالر امريكي.يرجى االنتباه:
بشأن الحقوق والواجبات ,خروج ودخول المسافرين والمركبات ،يوصى باالطالع على دليل الجمارك للمسافر
عن طريق المعابر البرية.








من اجل راحتك ،إليك خالصة االمور:
عن طريق المسلك االخضر يحق للشخص ان يحمل معه اغراضا وكميات مما سيأتي تفصيله:
ألبسة ( ليست فرو) ،أحذية ،واغراض حمام شخصية من األنواع والكميات التي يحضرها عادة المسافرون في
حقائبهم.
مشروبات ونبيذ :مشروب كحولي حتى  1لتر ونبيذ حتى  2لتر – لكل داخل فوق سن ال .11
عطور كحولية -حتى ¼ لتر لكل مسافر.
التبغ بكل أنواعه بوزن ال يتعدى  250غراما.
سجائر -حتى  200سيجارة ،أي رزمة واحدة.
أغراض أخرى (هدايا) -التي لم تفصّل أعاله لالستخدام الشخصي أو كهدية لشخص اخر ،والتي ال يتجاوز
ثمنهم  200دوالر (لكل مسافر من سن سنتين وفوق) .في إطار هذا المبلغ يمكن إحضار أنواع من الطعام وزنها
الكلي حتى  3كيلوغرام .شريطة أن ال يزيد يكون وزن كل نوع عن  1كيلو غرامَ .
اإلعفاءَفرديَلكلَمسافرَ،والَيمكنَجمعَحقوقَلعدةَمسافرينَمعاَوالحصولَعلىَإعفاءَلغرضَيتجاوزَسعرهَ
َ200دوالرَ .
غرضَقيمتهَفوقََ200دوالرَ ُيلزمَبدفعَالضرائبََكاملة.
ٌ

د .البريد:
تصدير:
يجب على شركة البريد أن تصرح للجمارك وذلك حسب نظام البريد وبناءا على ماهية الحمولة المصدرة
وبإرفاق الوثائق المتعلقة بالحمولة.
االستيراد:
يجب على شركة البريد أن تصرح للجمارك وذلك حسب نظام البريد وبناءا ماهية الحمولة المستوردة وبإرفاق
الوثائق المتعلقة بالحمولة.
يجب على شركة البريد الفصل بين الر َزم المعفاة (لصقة خضراء) وبين الر َزم المستحقة (لصقة حمراء).
مهمَ:لمعلوماتَإضافيةَيجبَالتوجهَإلىَالمسؤولينَفيَالمعبرَ.
هـ .مركبات ذات تأشيرات خاصة:
خروج مركبة فلسطينية إلى أألردن:
يحق لصاحب المركبة السفر إلى األردن شرط أن يوجد الوثائق التالية:
 رخصة مركبة مسجلة باسمه (إن لم تكن المركبة مسجلة باسمه ،عليه إحضار توكيل موقع من مالكي
المركبة األصليين يسمح له بالخروج فيها خارج البالد).
 رخصة مركبة مترجمة لإلنجليزية.
 رخصة سياقة محلية سارية المفعول.
مهم :مركبة محجوزة لسلطات الضرائب ال يسمح لها بالسفر إلى األردن.
يجب على السائق اإلبالغ عن أي تصليحات أو تحسينات في المركبة تم تنفيذها في إسرائيل.
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دخول مركبة فلسطينية إلى إسرائيل:
القوانين التي تسري على دخول مسافر إلسرائيل تسري على المركبة الفلسطينية وسائقها العائدة من األردن
بشأن كل ما يتعلق بواجب اإلبالغ عن أية مقتنيات والتي ليست أغراضا خاصة وقيمتها فوق اإلعفاء المستحق.
على السائق أن يبلغ عن أية تصليح أو تحسين للمركبة في األردن وعن نقود فوق  2,000دينار أردني.
خروج مركبة أجنبية لألردن:
يجب على المركبة األجنبية المسافرة لألردن أن تبرز للجمارك تأشيرات مكوثها في البالد ،ومن ضمنها מ.ב.
 161الذي أصدر لها وقت دخولها البالد أول مرة.
دخول مركبة اجنبية إلسرائيل:
يسمح بدخول المركبة بالشروط اآلتية:
 رخصة المركبة سارية المفعول وباسم السائق (إن لم تكن المركبة له ،عليه أن يبرز توكيال مصدقا من
مالك المركبة يتيح له استخداما المركبة ويشمل السفر بها إلى خارج البالد).
 رخصة سياقة دولية
 تأمين إلزامي ،وطرف ثالث ساري المفعول في إسرائيل.
و .الحموالت:
إجراءات التجارة
استيراد:




على المستورد أو ممثله أن يرسل لمكتب الجمارك سجل االستيراد والمستندات المرفقة  24ساعة قبل
وصول البضائع (يمكن إرسال األوراق بالفاكس).
مبدئيا يتم تمرير البضاعة بطريقة ظهر-إلى-ظهر .B.T.Bوفي حاالت خاصة وبتصديق مسبق ،يمكن
تمرير حموالت بطريقة باب -إلى -باب  D.T.Dأو بطريقة باب -إلى -هدف . D.T.P
في الحاالت الخاصة التي تمت المصادقة عليها ،على الشاحنة الفارغة أن تعود لألردن قبل الساعة
.16:30

تصدير:
يتم التصدير بطريقة ظهر -إلى -ظهر  B.T.Bفقط.
 يقدم سجل التصدير والمستندات المرفقة للجمارك بمحاذاة وصول البضائع إلى المعبر
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معبر الحدود الدولي نيتسانا
المعبر يقع على الحدود بين دولة إسرائيل ومصر ،يستخدم لمرور الحموالت فقط.
أ .أيام وساعات العمل:
ساعات

أيام

محطة

08.30-16.30
مغلق

األحد -الخميس

حموالت

الجمعة -السبت واألعياد

أيام وليالي االعياد:
بسبب التغييرات في ساعات العمل أيام وليالي األعياد ،يطلب من المسافرين متابعة نشرات سلطة المطارات بهذا
الشأن.
ب .أصحاب الوظائف في معبر نيتسانا:
رقم الفاكس

رقم الهاتف

الوظيفة

االسم والعائلة

08-6831109

08-6831100

مدير الجمارك

مئير شونك

08-6831109

08-6831111

مدير طاقم التقديرات

شموئيل إيتان

ج .الحموالت:
إجراءات التجارة:
إستيراد:





على المستورد أو ممثله أن يرسل لمكتب ألجمارك سجل االستيراد والمستندات المرفقة ،مسا َء يوم أمس
وصول البضائع إلى المعبر.
(يمكن إرسال األوراق بالفاكس).
مبدئيا يتم تمرير البضاعة بطريقة ظهر-إلى-ظهر  B.T.Bفقط.
يمكن تخزين البضاعة المستوردة (قبل تسريحها من الجمارك) بالتنسيق مع مسؤولي سلطة المطارات
(تخزين ليلي).

تصدير:
 يتم التصدير بطريقة ظهر -إلى-ظهر  B.T.Bفقط.
 يقدم سجل التصدير والمستندات المرفقة للجمارك بمحاذاة وصول البضائع للمعبر.
نقل األموال:
بحسب قانون منع تبييض األموال ،يجب إبالغ سلطات الجمارك في المعبر عن أي إدخال /إخراج نقود فوق
 100,000شاقل.
النقود التي ما فوق المبلغ الملزم بالتصريح عنه ولم يصرح عنها كالمطلوب قانونيا ،تتم مصادرتها.
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معبر الحدود الدولي إسحاق رابين (عربا)
المعبر يقع على الحدود بين دولة إسرائيل والمملكة األردنية الهاشمية ،يستخدم لعبور المسافرين ،المركبات
الخاصة والحموالت.
أ .أيام وساعات العمل:
ساعات

أيام

محطة

06.30-20.00
08.00-20.00

األحد -الخميس
الجمعة -السبت

مسافرون ومركبات خصوصية

08.00-18.00

األحد -الخميس

حموالت

مغلق

الجمعة -السبت واألعياد

أيام وليالي العيد:
بسبب التغييرات في ساعات العمل أيام وليالي األعياد ،يطلب من المسافرين متابعة نشرات سلطة المطارات بهذا
بشأن.
ب .أصحاب الوظائف في معبر إسحاق رابين
الفاكس

الهاتف

08-6374146

 08-6383888مديرة الجمارك و ض.ق.م إيالت إديت هاروش

08-6300411

االسم والعائلة

الوظيفة

 08-6300400مدير الجمارك في المعبر

شألتيل نداب

ج .المسافرين:
خروج مسافر إلى األردن:
على المسافر إلى األردن ان يصرح للجمارك عن األغراض ذات القيمة التي بحوزته وعلى النقود التي ما فوق
مبلغ  100,000شاقل.
دخول مسافر إلى إسرائيل:
على العائد إلى إسرائيل ان يصرح للجمارك عن األغراض التي أحضرها معه والمستحقة عليها الضرائب،
وعلى نقود ما فوق مبلغ  100,000شاقل.
النقود التي ما فوق المبلغ الملزم بالتصريح عنه ولم يصرح عنها كالمطلوب قانونيا ،تتم مصادرتها.
حقوق الراجعين إلى إسرائيل:
عام:
 العائد بعد مكوث حتى ثالثة أيام ،غير مستحق لإلعفاء. العائد بعد مكوث فوق  3أيام ،يستحق إعفاءا حتى  200دوالر امريكي.يرجى االنتباه:
بشأن الواجبات والحقوق ,خروج وعودة المسافرين والمركبات ،يوصى باالطالع على الدليل الجمركي للمسافر
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عن طريق المعابر البرية.








من اجل راحتك ،إليك خالصةَ االمور:
عن طريق المسلك االخضر يحق للشخص ان يحمل معه اغراضا وكميات مما سيأتي تفصيله:
ألبسة ( ليست فرو) ،أحذية ،واغراض حمام شخصية  ،من األنواع والكميات التي يحضرها عادة المسافرون
في حقائبهم.
مشروبات ونبيذ :مشروب كحولي حتى  1لتر ونبيذ حتى  2لتر – لكل داخل فوق سن ال .11
عطور كحولية -حتى ¼ لتر لكل مسافر.
التبغ بكل أنواعه بوزن ال يتعدى  250غراما.
سجائر -حتى  200سيجارة ،أي رزمة واحدة.
أغراض أخرى (هدايا) -التي لم تفصّل أعاله لالستخدام الشخصي أو كهدية لشخص اخر ،والتي ال يتجاوز
ثمنهم  200دوالر (لكل مسافر من سن سنتين وفوق) .في إطار هذا المبلغ يمكن إحضار أنواع من الطعام وزنها
الكلي حتى  3كيلوغرام .شريطة أن ال يزيد يكون وزن كل نوع عن  1كيلو غرامَ .
اإلعفاءَفرديَلكلَمسافرَ،والَيمكنَجمعَحقوقَلعدةَمسافرينَمعاَوالحصولَعلىَإعفاءَلغرضَيتجاوزَسعرهَ
َ200دوالرَ .
غرضَقيمتهَفوقََ200دوالرَ ُيلزمَبدفعَالضرائبََكاملة.
ٌ

د .المركبات:
خروج مركبات إسرائيلية إلى األردن:
يحق لصاحب المركبة السفر إلى األردن بشرط أن يصدر الوثائق التالية:
 رخصة مركبة مسجلة باسمه (إن لم تكن المركبة مسجلة باسمه ،عليه إحضار توكيل من كاتب عدل
وموقع من مالكي المركبة األصليين يسمح له بالخروج فيها خارج البالد.
 رخصة مركبة مترجمة لإلنجليزية (يمكن ترجمتها لإلنجليزي في مكاتب م.م.س.ي في المعبر).
 رخصة سياقة محلية سارية المفعول.
مهم :مركبة محجوزة لسلطات الضرائب ال يسمح لها بالسفر إلى األردن.
يجب على السائق اإلبالغ عن أي تصليحات أو تحسينات في المركبة تم تنفيذها في إسرائيل.
دخول مركبة إسرائيلية إلسرائيل:
تسري على سائق المركبة إسرائيلية العائدة من األردن وعلى مسافريها القوانين المتعلقة بدخول مسافرين إلى
إسرائيل في كل ما يتعلق بواجب اإلبالغ عن أي مقتنيات غير شخصية وتتعدى ما يستحقه المسافر من إعفاء.
خروج مركبة أجنبية لألردن:
يجب على سائق المركبة األجنبية المسافرة لألردن أن يعرض للجمارك تأشيرات مكوثها في البالد ،ومن ضمنها
מ.ב 161 .الذي أصدر لها حين دخولها البالد أول مرة.
دخول مركبة اجنبية إلسرائيل:
يسمح بدخول المركبة بالشروط اآلتية:
 رخصة المركبة سارية المفعول وباسم السائق (إن لم تكن المركبة له ،عليه أن يبرز توكيال مصدقا من
مالك المركبة يتيح له استخداما المركبة ويشمل السفر بها إلى خارج البالد).
 رخصة سياقة دولية
 تأمين إلزامي ،وطرف ثالث ساري المفعول في إسرائيل.
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هـ .الحموالت:
إجراءات التجارة:
استيراد:
 على المستورد أو ممثله أن يبلغ الجمارك  48ساعة مقدما عن نيته تنفيذ استيراد وأن يرسل لمكتب
ألجمارك سجل االستيراد والمستندات المرفقة بمحاذاة وصول البضائع.
 مبدئيا يتم تمرير البضاعة بطريقة ظهر -إلى -ظهر  .B.T.Bلكن في حاالت خاصة وبتصديق مسبق
يمكن النقل بطريقة باب-إلى-باب .D.T.D
 حموالت مستوردة خاصة وبسبب إجراءات أمنية يوصى بالتشاور مع الجمارك من أجل إجراء
داعي لها.
االستيراد من غير تأخيرات ال
َ
تصدير:
 يتم التصدير بطريقة ظهر -إلى -ظهر  B.T.Bأو بتمرير مباشر باب -إلى -باب  D.T.Dبواسطة
شاحنة إسرائيلية.
 خروج شاحنة إسرائيلية إلى األردن :يجب على السائق إبراز الوثائق المطلوبة للجمارك كتلك التي يتم
إبرازها عند خروج مركبة خاصة.
 يقدم سجل التصدير والمستندات المرفقة للجمارك بمحاذاة وصول البضائع إلى المعبر
مهم :يجب على الشاحنة التي خرجت لألردن أن ترجع للبالد قبل الساعة .18:30
ترانزيت:
 يتم الترانزيت بطريقة ظهر -إلى -ظهر  B.T.Bفقط.
 النقل من الموانئ وإليها يتم بواسطة مركبات إسرائيلية فقط.
 حموالت الترانزيت تنقَل مع مرافَقة إلى موانيء البحر.
 رغم ما ذكر أعاله ،شاحنة إسرائيلية يقودها سائق إسرائيلي خدم في الجيش ومن غير سوابق جنائية
يمكن إعفاؤه من المرافَقة.
 سجالت االستيراد والمستندات المرفقة تقدم للجمارك بمحاذاة وصول البضائع إلى المعبر.
 تتاح إمكانية تخزين ليلي في المعبر بالتنسيق مع سلطة المطارات.
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معبر الحدود الدولي طابا
المعبر يقع على الحدود بين دولة إسرائيل ومصر ،يستخدم لعبور مسافرين ومركبات خصوصية فقط.
أ .أيام وساعات العمل:
ساعات

أيام

محطة

 24ساعة

األحد -السبت

مسافرون ومركبات خصوصية

أيام وليالي العيد:
بسبب التغييرات في ساعات العمل أيام وليالي األعياد ،يطلب من المسافرين متابعة نشرات سلطة المطارات بهذا
الشأن.
ب .أصحاب الوظائف في معبر طابا:
فاكس

هاتف

وظيفة

االسم والعائلة

08-6374146

08-6383888

مديرة جمارك و ض.ق.م إيالت

إديت هاروش

08-6360507

08-6360500

مدير الجمارك في المعبر

شلومي متسلياح

ج .المسافرين:
خروج مسافر إلى مصر (سيناء):
على المسافر إلى مصر أن يصرح للجمارك بشأن أي أغراض ذات قيمة والتي بحوزته ،وأن يصرح عن النقود
فوق  100,000شاقل.
دخول مسافر إلسرائيل:
على المسافر العائد من مصر أن يصرح للجمارك عن أية بضائع مستحقة أحضرها معه وعلى النقود التي فوق
 100,000شاقل جديد.
النقود التي ما فوق المبلغ الملزم بالتصريح عنه ولم يصرح عنها كالمطلوب قانونيا ،تتم مصادرتها.
حقوق الراجعين إلى إسرائيل:
عام:
 العائد بعد مكوثه حتى ثالثة أيام ،غير مستحق لإلعفاء. العائد بعد مكوثه فوق  3أيام ،يستحق إعفاءا حتى  200دوالر امريكي.يرجى االنتباه:
بشأن الواجبات والحقوق ,خروج وعودة المسافرين والمركبات ،يوصى باالطالع على الدليل الجمركي للمسافر
عن طريق المعابر البرية.
من اجل راحتك ،إليك خالصةَ االمور:
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عن طريق المسلك االخضر يحق للشخص ان يحمل معه اغراضا وكميات مما سيأتي تفصيله:
ألبسة ( ليست فرو) ،أحذية ،واغراض حمام شخصية  ،من األنواع والكميات التي يحضرها عادة المسافرون
في حقائبهم.
مشروبات ونبيذ :مشروب كحولي حتى  1لتر ونبيذ حتى  2لتر – لكل داخل فوق سن ال .11
عطور كحولية -حتى ¼ لتر لكل مسافر.
التبغ بكل أنواعه بوزن ال يتعدى  250غراما.
سجائر -حتى  200سيجارة ،أي رزمة واحدة.
أغراض أخرى (هدايا) -التي لم تفصّل أعاله لالستخدام الشخصي أو كهدية لشخص اخر ،والتي ال يتجاوز
ثمنهم  200دوالر (لكل مسافر من سن سنتين وفوق) .في إطار هذا المبلغ يمكن إحضار أنواع من الطعام وزنها
الكلي حتى  3كيلوغرام .شريطة أن ال يزيد يكون وزن كل نوع عن  1كيلو غرامَ .
اإلعفاءَفرديَلكلَمسافرَ،والَيمكنَجمعَحقوقَلعدةَمسافرينَمعاَوالحصولَعلىَإعفاءَلغرضَيتجاوزَسعرهَ
َ200دوالرَ .
غرضَقيمتهَفوقََ200دوالرَ ُيلزمَبدفعَالضرائبََكاملة.
ٌ

د .المركبات:
خروج مركبة إسرائيلية إلى مصر:
يحق لصاحب المركبة السفر إلى مصر بشرط أن يصدر الوثائق التالية:
 رخصة مركبة مسجلة باسمه (إن لم تكن المركبة مسجلة باسمه ،عليه إحضار توكيل من كاتب عدل
وموقع من مالكي المركبة األصليين يسمح له بالخروج فيها خارج البالد).
 رخصة مركبة مترجمة لإلنجليزية (يمكن ترجمتها لإلنجليزي في مكاتب م.م.س.ي في المعبر).
 رخصة سياقة محلية سارية المفعول.
مهم :مركبة محجوزة لسلطات الضرائب ال يسمح لها بالسفر إلى مصر.
يجب على السائق اإلبالغ عن أي تصليحات أو تحسينات في المركبة تم تنفيذها في إسرائيل.
عودة مركبة إسرائيلية إلى إسرائيل:
تسري على سائق المركبة أإلسرائيلية العائدة من مصر وعلى مسافريها القوانين المتعلقة بدخول مسافرين إلى
إسرائيل بكل ما يتعلق بواجب اإلبالغ عن أية مقتنيات غير شخصية وتتعدى ما يستحقه المسافر من إعفاء.
يجب أن يبلغ السائق عن أي تصليح أو تحسين للمركبة تم في مصر.
خروج مركبة أجنبية إلى مصر:
يجب على سائق المركبة األجنبية المسافرة إلى مصر أن يعرض للجمارك تأشيرات مكوثها في البالد ،ومن
ضمنها מ.ב 161 .والذي أصدر لها حين دخولها البالد أول مرة.
دخول مركبة اجنبية إلسرائيل:
يسمح بدخول المركبة بالشروط اآلتية:
 رخصة المركبة سارية المفعول وباسم السائق (إن لم تكن المركبة مسجلة باسمه ،عليه إحضار توكيل
من كاتب عدل وموقع من مالكي المركبة األصليين يسمح له بالخروج فيها خارج البالد).
 رخصة سياقة دولية
 تأمين شامل وإلزامي.
مهم :إخراج حيوانات (أليفة) يوجب إصدار تصديق من السلطات المختصة ويشمل تصديقا من الطبيب البيطري
اللوائي لوزارة الزراعة.
لمعلومات إضافية بشأن إخراج حيوانات ،يمكن التوجه للمسؤولين في المعبر.
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المعابر الحدودية الدولية العسكرية
معبر الحدود الدولي عسكري راس الناقورة
معبر على الحدود بين دولة إسرائيل ولبنان ،يستخدم لمرور موظفي األمم المتحدة وقوات األمم المتحدة يونيفيل
( )UNIFILوأونتسو ( ,)UNTSOمركبات وحموالت.
أ .أيام وساعات العمل:
األحد -الخميس من الساعة 16:00 -7:30
ب .أصحاب الوظائف في المعبر الحدودي راس الناقورة:
االسم والعائلة

فاكس

هاتف

وظيفة

04-9827595

04-9823451

مسؤول مشاريع ومدير المعابر الحدودية الشمالية هنو نظير

04-9827595

04-9823451

مفتش أول معتمد (رئيس الفرع)

شلومي نيسيم

ج .إجراءات التجارة:
تصدير:
يتم تنسيق التصدير مع الجمارك  48ساعة مسبقا.
سجل التصدير والمرفقات تقدم إلى الجمارك بوقت قريب من وصول البضائع للمعبر.
د .نقل األموال
حسب قانون منع تبييض األموال ،يجب اإلبالغ عن إدخال/إخراج نقود فوق  100,000شاقل لسلطات الجمارك
في المعبر.
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معبر الحدود الدولي عسكري القنيطرة
المعبر يقع على الحدود بين دولة إسرائيل وسوريا يستخدم لمرور قوات األمم المتحدة أوندوف ()UNDOF
وأونتسو ( ،)UNTSOاألشخاص ،المركبات والحموالت.
المعبر يستخدم أيضا لمرور سكان هضبة الجوالن الدروز من اجل التعليم العالي (طالب جامعة) ،زيارة األماكن
المقدسة (شيوخ) في سوريا ,ولم الشمل (أزواج-زوجات).
مرور سكان هضبة الجوالن يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجيش للدفاع اإلسرائيلي.
توجد من كال جانبي الحدود في هضبة الجوالن معسكرات األمم المتحدة .هناك حركة مرور بين المعسكرات عن
طريق المعبر مشيا على االقدام أو بواسطة المركبات كمل و هناك نقل حموالت بإشراف الجمارك.
أ .أيام وساعات العمل:
الساعات

األيام

محطة

 07.00-17.00األحد -الجمعة
 07.00-17.00السبت

مسافرين ومركبات

 07.00-15.00األحد -الخميس
الجمعة-السبت
مغلق

حموالت

ب .أصحاب الوظائف في المعبر الحدودي القنيطرة:
الفاكس

الهاتف

04-9827595

 04-9823451مسؤول مشاريع ومدير المعابر الحدودية الشمالية هنو نظير

04-6850454

االسم والعائلة

الوظيفة

 04-6850462مفتش أول معتمد (رئيس الفرع)

ليفي موشيه/
شمعون ليفي

ج .إجراءات التجارة:
تصدير:
يتم تنسيق التصدير مع الجمارك  24ساعة مسبقا.
سجل التصدير والمرفقات تقدم إلى الجمارك بوقت قريب من وصول البضائع للمعبر.
د .المسافرين:
خروج مسافر إلى سوريا:
على المسافر إلى سوريا أن يصرح للجمارك بشأن أي أغراض ذات قيمة والتي بحوزته ،وأن يصرح عن النقود
فوق  100,000شاقل.
حقوق العائدين إلى إسرائيل:
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سكان هضبة الجوالن العائدين إلسرائيل بعد إقامة طويلة ،يحق لهم اإلعفاءات التالية:
 العائد بعد مكوث حتى ثالثة أيام ،غير مستحق لإلعفاء.
 العائد بعد مكوث فوق  3أيام ،يستحق إعفاءا حتى  200دوالر امريكي.
يرجى االنتباه:
بشأن الواجبات والحقوق ,خروج وعودة المسافرين والمركبات ،يوصى باالطالع على الدليل الجمركي للمسافر
عن طريق المعابر البرية.








من اجل راحتك ،إليك خالصةَ االمور:
عن طريق المسلك االخضر يحق للشخص ان يحمل معه اغراضا وكميات مما سيأتي تفصيله:
ألبسة ( ليست فرو) ،أحذية ،واغراض حمام شخصية  ،من األنواع والكميات التي يحضرها عادة المسافرون
في حقائبهم.
مشروبات ونبيذ :مشروب كحولي حتى  1لتر ونبيذ حتى  2لتر – لكل داخل فوق سن ال .11
عطور كحولية -حتى ¼ لتر لكل مسافر.
التبغ بكل أنواعه بوزن ال يتعدى  250غراما.
سجائر -حتى  200سيجارة ،أي رزمة واحدة.
أغراض أخرى (هدايا) -التي لم تفصّل أعاله لالستخدام الشخصي أو كهدية لشخص اخر ،والتي ال يتجاوز
ثمنهم  200دوالر (لكل مسافر من سن سنتين وفوق) .في إطار هذا المبلغ يمكن إحضار أنواع من الطعام وزنها
الكلي حتى  3كيلوغرام .شريطة أن ال يزيد يكون وزن كل نوع عن  1كيلو غرامَ .
اإلعفاءَفرديَلكلَمسافرَ،والَيمكنَجمعَحقوقَلعدةَمسافرينَمعاَوالحصولَعلىَإعفاءَلغرضَيتجاوزَسعرهَ
َ200دوالرَ .
غرضَقيمتهَفوقََ200دوالرَ ُيلزمَبدفعَالضرائبََكاملة.
ٌ
يوصىَباستشارةَالجماركَفيَشأنَحموالتَ ُيحتملََأنهَالَيحقَلكَإدخالهاَللبالدَ.

هـ .نقل األموال
حسب قانون منع تبييض األموال ،يجب اإلبالغ عن إدخال/إخراج نقود فوق  100,000شاقل لسلطات الجمارك
في المعبر.
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معابر داخلية – مديرية سلطة الضرائب
مديريّة سلطة الضرائب لمنطقة يهودا والسامرة والتفافي اورشليم القدس – تقع
مكاتب ادارة المديريّة في معبر شاعر افرايم
مقابل مسار خط التماس بين اسرائيل ومنطقة يهودا والسامرة ،اقيم جدار امني يشكل بشكل اساسي فاصال امنيا
فعاال .الجدار االمني يشمل معابر تستعمل من قبل المواطنين االسرائيليين والفلسطينيين .المعابر في محيط خط
التماس تقع تحت مسؤولية سلطة المعابر في وزارة الدفاع والمعابر في التفافي اورشليم القدس تحت مسؤولية
وزارة االمن الداخلي.
سلطة الضرائب في إسرائيل أقامت مديرية سلطة الضرائب لمنطقة يهودا والسامرة ووضعت عماال دائمين في
معابر ظهر – الى – ظهر ،ووحدات متنقلة في المعابر االسرائيلية وعلى طول المعابر ،من اجل فرض القوانين
المسؤولة عن تطبيقها.
أ .أصحاب الوظائف في سلطة الضرائب:
االسم والعائلة

الوظيفة

رقم الفاكس

رقم الهاتف

09-8782153

 09-8781966مدير مديرية سلطة الضرائب

بيلد يوفال

فيما يلي قائمة معابر ظهر – الى – ظهر المخصصة لمرور بضائع مصدرها أو محطتها النهائية مناطق السلطة
الوطنية الفلسطينية:
 معبر جلبوع
 معبر شاعر افرايم
 معبر عوفر
ب .أيام وساعات العمل في معابر البضائع:
ساعات

ايام

معبر

( 07.00-16.00شاعر افرايم)

االحد -الخميس

معبر ظهر  -الى  -ظهر

( 07:30-16:30عوفر  -بيتونيا)

معبر ظهر  -الى  -ظهر

( 08:00-16:00جلبوع  -الجلمة)

معبر ظهر  -الى  -ظهر

08.00-12.00

الجمعة

مغلق

السبت
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على طول الجدار ( )12معبر (نقطة تفتيش) خاصة يستعملها سكان المستوطنات االسرائيلية داخل الجدار (24
ساعة).
هذه قائمة معابر االستيطان لإلسرائيليين:
 .1معبر البقعة
 .2معبر ريحان
 .3معبر إلياهو -مفترق الفواكه
 .4معبر شومرون  -عابر شومرون
 .5معبر عوفريم -رنتيس
 .6معبر نيلي -نعلين
 .7معبر مكبيم -موديعين
 .8معبر بحوريم -خزمة
 .9معبر أدوميم -الزعيم
 .10معبر 443
 .11متسبيه شليم
 .12معبر تأنيم
 .13معبر شفيط
 .14معبر تسفين
مهم:
يمنع منعا باتّا نقل بضائع مصدرها أو محطتها النهائية مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية عن طريق نقاط
التفتيش اإلسرائيلية.
إجراءات لتجارة:
نقل بضاعة من تاجر إسرائيلي إلى فلسطيني( :فاتورة بيع ")"I




يبرز التاجر أمام مسؤول سلطة الضرائب فاتورة " "Iأو شهادة إرسال.
الوثائق المذكورة أعاله ينبغي أن تكون كاملة بكل التفاصيل حسب القانون.
ينبغي على التاجر عند دخوله المعبر وقبل تفريغ الحمولة أن يمر بمكاتب سلطة الضرائب وقبل خروجه
(بانتهاء التفريغ).

نقل بضاعة من مستورد إسرائيلي مباشرة للتاجر فلسطيني




على المستورد اإلسرائيلي أن يصرح في تصريح المستورد أن محطة البضاعة األخيرة هي مناطق
السلطة الفلسطينية.
يحمل سجل االستيراد كود "حكم ذاتي" ( أوتونوميا).
مع وصول البضائع إلى معبر البضائع تسري عليها ذات الشروط المتعلقة بتمرير بضاعة من تاجر
إسرائيلي إلى تاجر فلسطيني.

نقل بضاعة من تاجر فلسطيني إلى إسرائيل (فاتورة شراء ")"P




يصل التاجر الفلسطيني إلى معبر البضائع مع فاتورة " "Pفقط ،والتي تكون معبأة بكل التفاصيل
المطلوبة حسب التعليمات.
مستلم البضاعة ال يمكنه تحميل البضاعة حتى موافقة سلطة الضرائب.
يجب على مستلم البضاعة أن يمر على مكاتب سلطة الضرائب قبل خروجه من المعبر.
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نقل بضاعة من تاجر فلسطيني من يهودا والسامرة لتاجر فلسطيني من قطاع غزة




على التاجر أن يتواجد في معبر البضائع مع البضاعة وفاتورة أو شهادة إرسال والتي تشمل تفاصيل
البضاعة والمشتري بما في ذلك رقم المشتغل الخاص به في السلطة الفلسطينية.
يقوم عمال سلطة الضرائب بفتح حركة في برنامج متابعة الحموالت ويصدرون نسخة منها للسائق الذي
يوصلها لمعبر كيرم شلوم  -كرم أبو سالم.
يجب أن تصل البضاعة في نفس اليوم لمعبر كرم أبو سالم (كيرم شلوم).
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مديرية سلطة ضرائب قطاع غزة ومنطقة يهودا والمقطع الجنوبي اللتفافي
اورشليم القدس  -مكاتب اإلدارة في معبر ترقوميا:
المديرية مسؤولة عن إدارة معابر ظهر -إلى  -ظهر والمعابر اإلسرائيلية في منطقة يهودا يشمل المعابر في
جنوب التفافي أورشليم القدس (حوسان ،جبع واألنفاق) والمعابر على التفافي قطاع غزة (كرم أبو سالم – كيرم
شلوم وإيرز) .مكاتب المديرية تقع في معبر ترقوميا.
أصحاب الوظائف في المديريّة:
االسم والعائلة

الوظيفة

الفاكس

الهاتف

02-6668928

 02-9991366مدير مديرية سلطة الضرائب

حزيز جيل

02-6669897

 02-9991366مسؤول مشاريع (تقدير)

آفي فزانا

معبر ترقوميا:
معبر ظهر إلى ظهر "ترقوميا” يستخدم لنقل البضائع بين مناطق يهودا والسامرة وإسرائيل والعكس وبين
مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة.
أ .أيام وساعات العمل في معبر ترقوميا:
ساعات

محطة

ايام

 06:45-19:00األحد -الخميس
مغلق

الجمعة

مغلق

السبت

نقل ظهر -إلى -ظهر

ب .أصحاب الوظائف في معبر ترقوميا:
االسم والعائلة

وظيفة

فاكس

هاتف

02-6668928

 02-9991366مدير مديرية سلطة الضرائب

حزيز جيل

02-6669897

 02-9991366مسؤول مشاريع (تقدير)

آفي فيزانا

02-6668988

 02-9991366م َركز فاحصين

ألون عطية
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على طول التفافي قطاع غزة ،يوجد معبران:
معابر خاصة من الممكن أن يتغير هدفها في المستقبل وذلك بتقليص أو بتوسيع مجال العمل فيها.
معبر إيرز:
معبر يستخدم لمرور المسافرين ومسؤولي الهيئات الدولية والدبلوماسية من إسرائيل إلى قطاع غزة والعكس.
سلطة المعابر في وزارة األمن مسؤولة عن إدارة المعبر .عمل الجمارك األساسي هو تطبيق قانون منع تبييض
األموال.
أ .أيام وساعات العمل في معبر إيرز:
ساعات

محطة

أيام

 06.00-22.00األحد -الخميس
مغلق

مسافرين

الجمعة -السبت

ب .أصحاب الوظائف في معبر إيرز:
االسم والعائلة

الوظيفة

فاكس

الهاتف

02-6668928

 02-9991366مدير مديرية سلطة الضرائب

حزيز جيل

08-6842489

 08-6845455مدير طاقم التقديرات

يهودا رزئيل

معبر كرم ابو سالم (كيرم شلوم):
أقيم هذا المعبر كمعبر بديل لمعبر رفح الذي أخلي عند االنفصال عن قطاع غزة .يستخدم المعبر كمعبر داخلي
بين إسرائيل وغزة كما ويستخدم معبر بضائع للتصدير واالستيراد من وإلى قطاع غزة عن طريق دولة إسرائيل.
أ .أيام وساعات العمل في معبر كرم ابو سالم (كيرم شلوم):
ساعات

ايام

 06:30-18.00األحد -الخميس
حسب الحاجة

الجمعة

مغلق

السبت

محطة
حموالت

يجب التنسيق مسبقا بشأن كل فعالية في المعبر مع سلطة الضرائب من أجل تحديد الموعد واإلجراءات.
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ب .أصحاب الوظائف في معبر معبر كرم ابو سالم (كيرم شلوم):
االسم والعائلة

الوظيفة

فاكس

الهاتف

02-6668928

 02-9991366مدير مديرية سلطة الضرائب

حزيز جيل

02-6669897

 02-9991366مسؤول مشاريع (تقدير)

آفي فيزانا

08-9921715

 08-9922687م َركز فاحصين

عكيفا (عكي) شبيط

إضافة إلى المعابر اآلنفة الذكر ,مكتب مديرية سلطة الضرائب لقطاع غزة مسؤول عن المعابر التالية:
أ .معابر المقطع الجنوبي اللتفاف ّي القدس:
تستخدم هذه المعابر لعبور السكان اإلسرائيليين من كال جانبي خط التماس ،ويشمل مرور بضائع إسرائيلية
للمستوطنات اإلسرائيلية.
في معابر جبع واألنفاق يسمح بنقل كميات محدودة من البضاعة من نوع أحجار البناء والنسيج للسلطة
الفلسطينية.





ق اآلباء
أنفاق :طري َ
حوسان :بيتار
جبع  :مسلك هيال
عين ياعيل

ب .معابر منطقة يهودا:
ميتار:
معبر يستخدم لنقل بضائع من نوع حصى.
مديرية المعابر في وزارة األمن مسؤولة عن إدارة المعبر.
أ .أيام وساعات العمل في معبر ميتار:::
ساعات

محطة

أيام

 07:00-16.00األحد -الخميس
مغلق

حموالت

الجمعة -السبت

ب .أصحاب الوظائف في معبر ميتار:
االسم والعائلة

الوظيفة

الفاكس

الهاتف

02-6668928

 02-9991366مدير مديرية سلطة الضرائب

حزيز جيل

08-9971674

 08-9979086م َركز فاحصين

يهودا إدي
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متسودات يهودا:
معبر يستخدم لعبور السكان اإلسرائيليين من كال جانبي خط التماس ويشمل مرور بضائع إسرائيلية للمستوطنات
اإلسرائيلية.
متسوكي درجوت:
معبر يستخدم لعبور السكان اإلسرائيليين من كال جانبي خط التماس ويشمل مرور بضائع إسرائيلية للمستوطنات
اإلسرائيلية.
إجراءات لتجارة:
نقل بضاعة من تاجر إسرائيلي إلى فلسطيني( :فاتورة بيع ")"I




يبرز التاجر أمام مسؤول سلطة الضرائب فاتورة " "Iأو شهادة إرسال.
الوثائق المذكورة أعاله ينبغي أن تكون كاملة بكل التفاصيل حسب القانون.
ينبغي على التاجر عند دخوله المعبر وقبل تفريغ الحمولة أن يمر بمكاتب سلطة الضرائب في حال
تحميله بضاعة فلسطينية يجب أن يمر في مكاتب سلطة الضرائب ،ولكن في حال لم يحمل بضاعة
فلسطينية ليس ملزما بهذا.

نقل بضاعة من مستورد إسرائيلي مباشرة للتاجر فلسطيني




على المستورد اإلسرائيلي أن يصرح في تصريح المستورد أن محطة البضاعة األخيرة هي مناطق
السلطة الفلسطينية.
يحمل سجل االستيراد كود "حكم ذاتي" ( أوتونوميا).
مع وصول البضائع إلى معبر البضائع تسري عليها ذات الشروط المتعلقة بتمرير بضاعة من تاجر
إسرائيلي إلى تاجر فلسطيني.

نقل بضاعة من تاجر فلسطيني إلى إسرائيل (فاتورة شراء ")"P



يصل التاجر الفلسطيني إلى معبر البضائع مع فاتورة " "Pفقط ،والتي تكون معبأة بكل التفاصيل
المطلوبة حسب التعليمات.
يجب على مستلم البضاعة أن يمر على مكاتب سلطة الضرائب قبل خروجه من المعبر.

نقل بضاعة من تاجر فلسطيني من يهودا والسامرة لتاجر فلسطيني من قطاع غزة




على التاجر أن يتواجد في معبر البضائع مع البضاعة وفاتورة أو شهادة إرسال والتي تشمل تفاصيل
البضاعة والمشتري بما في ذلك رقم المشتغل الخاص به في السلطة الفلسطينية.
يقوم عمال سلطة الضرائب بفتح حركة في برنامج متابعة الحموالت ويصدرون نسخة منها للسائق الذي
يوصلها لمعبر كرم أبو سالم.
يجب أن تصل البضاعة في نفس اليوم لمعبر كرم أبو سالم (كيرم شلوم).
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