
م 1202( لسنة 2قـانون مؤقت رقـــم )  
 بشـأن مكافحــة جائحــة كــورونا

 
 دولة فلسطين رئيس 

 وتعديالته،  م2003لسنة   المعدل بعد االطالع على القانون األساسي
 وتعديالته، م1936( لسنة 74وعلى قانون العقوبات رقم ) 

   وتعديالته، م1998( لسنة 1وعلى قانون تشجيع االستثمار في فلسطين رقم )
 م وتعديالته،1998( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )

 ، لموازنة العامة والشئون الماليةبشأن تنظيم ا  م1998( لسنة  7)  قانون رقم وعلى
 ،بشأن اللوازم العامة  م1998( لسنة  9قانون رقم ) وعلى 

 وتعديالته،  م2001( لسنة 2)رقم وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 
 وتعديالته،  م2001( لسنة  3وعلى قانون اإلجراءات الجزائية رقم ) 

 ،ضريبة الدخل بشأن  م2004( لسنة 17قانون رقم ) وعلى 
 ،الصحة العامة بشأن  م2004( لسنة 20قانون رقم ) وعلى 
 ، الخدمة في قوى األمن الفلسطينية بشأن  م2005  ( لسنة8قانون رقم ) وعلى 
 ،حماية المستهلك بشأن  م2005( لسنة 21)  قانون رقموعلى 
 ، وبات والتدابير البديلةقبشأن العم  2019( لسنة  3قانون رقم ) وعلى 

 ، م2020/ 12/ 23وبناًء على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ  
 وتعديالته،  م2003( من القانون األساسي المعدل لسنة  41القانون مصدرًا بقوة المادة )وبعد أن أصبح 

 بسم هللا ثم باسم الشعب العربي الفلسطيني،  
 صدر القانون التالي:

 (1مادة )
 يجوز للحكومة اتخاذ أي من اإلجراءات والتدابير االحترازية التالية لمكافحة جائحة كورونا:

العمل، جزئيًا أو كليًا ولمدة محددة، بالوزارات، السللللللللللللطات، الهيئات، المةسلللللللللللسلللللللللللات العامة، المراف  إيقاف    .1
القضللائية، الهيئات المحلية ومةسللسللات القطاع الخاح والمحالت التجارية وميراا من المنشلليت التي يصللدر  

 بتحديداا قرار من الحكومة.



يلا  األطفلال والملدارا والجلامعلات والمعلاالد وميرالا من  بر   ،أو كليلًا ولملدة محلدودة  إيقلاف اللدراسللللللللللللللة جزئيلاً   .2
المةسلللسلللات التعليمية وأا تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخال ما يلزم من تدابير بشلللأن اسلللت مال العام  

 الدراسي وعقد االمتحانات.
 فر  حظر التجول كليًا أو جزئيًا ولمدة محدودة.  .3
أو    ،أو تخفيضلللللللها  ،أو تقسللللللليطها  ،لحكومية الُمسلللللللتحقة كليًا أو جزئياً تأجيل سلللللللداد جميع االلتزامات المالية ا  .4

وال يترتب على للك اسللتحقاغ مرامة تأخير، كما ال تدخل فترات التمديد والتأجيل المشللار إليها    ،اإلعفاء منها
 في حساب مدة التقادم لاللتزامات المذكورة. 

 وللك باالتفاغ مع المجلس التشريعي. ،لمدة محدودةو  ،إجراء المناقلة بين بنود الموازنة العامة السنوية  .5
 وميراا من أشكال التجمعات. ،تقييد االجتماعات العامة والتظاارات واالحتفاالت  .6
وفقًا لالشلللتراطات الصلللحية التي تقرراا   ،إلزام القادمين من خارج البالد بالخضلللوع إلجراءات الحجر الصلللحي .7

 وزارة الصحة.
 لع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.وضع قيود على تداول بعض الس .8
 تحديد أسعار بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات. .9

ولألفراد واألسلللللر المتضلللللررة من القرارات والتدابير  ،تقرير مسلللللاعدات مالية أو عينية عاجلة لعمال المياومة  .10
 االحترازية، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها وف  معايير تتوخى العدالة.

للمنشلللللليت والمصللللللانع التي تقوم بسنتاج مواد تسللللللاام في مكافحة   ،منح حوافز وإعفاءات جمركية وضللللللريبية  .11
 الجائحة.

وأا أشلللللخاح أو فئات مكلفة بمهام   ،عاملين في المجال الصلللللحيصلللللرف مكافيت نقدية للطواقم الطبية وال  .12
 ُيحتمل معها اإلصابة بالعدوى.  

تقديم دعم مالي أو عيني للقطاعات االقتصلللادية المتضلللررة من القرارات والتدابير االحترازية، وتحديد قواعد   .13
 صرفها للمنشيت والشركات والمشروعات المختلفة.

أو   ،أو الذا تثبت إصللللابته بالعدوى   ،بسللللبب اإلمالغ  ،قسللللرية داخل البالد احتسللللاب فترة  ياب المول  ال  .14
 براتب كامل. ،المخالط لمصابين

براتب    ،احتسلللللاب فترة  ياب المول  القسلللللرية خارج البالد بسلللللبب اإلجراءات االسلللللتثنائية لمكافحة كورونا  .15
دعملًا بلاألوراغ    ،لمختصلللللللللللللللةُمقلدم إلى الجهلة ا  ،كلاملل ولللك بنلاًء على كتلاب من دائرة المول  الحكوميلة وملُ

 الرسمية التي تثبت بأن  يابه بسبب إجراءات خارجة عن إرادته.



واإلفراج عن موقوفين أو محكومين بعقوبلات سلللللللللللللللالبلة للحريلة للدى مراكز  ،منح إجلازات بيتيلة اسللللللللللللللتثنلائيلة   .16
 اإلصالح والتأايل مع أخذ الضمانات الالزمة. 

لتجهيزاا كمراكز حجر أو مسللللتشللللفيات   ،ت العامة والخاصللللةتخصلللليا مقار المدارا، وميراا من الُمنشللللي  .17
 ميدانية مةقتة أو أا استخدامات تتعل  بالجائحة.

 استدعاء األطباء والطواقم الطبية المحالين على التقاعد والسماح لهم بمزاولة عملهم مجددًا لمدة محددة.  .18
وف  شلللروض وضلللوابط تحدداا   ،لحكوميةفتح باب التطوع لألطباء والطواقم الطبية للعمل في المسلللتشلللفيات ا  .19

 وزارة الصحة.
 (2مادة )

ومدد الغياب القسللللللللللرا عن البالد بسللللللللللبب   ،ومدد الحجر الصللللللللللحي ،أو الجزئي ،تعتبر مدد اإلمالغ ال لي .1
مدة وق  بالنسللبة للمواعيد المنصللوح عليها في القوانين والتشللريعات   ،اإلجراءات االسللتثنائية لمكافحة كورونا

السارية، على أن ُتستأن  اذه المواعيد واآلجال اعتبارًا من اليوم التالي إلعالن انتهاء فترة الحجر الصحي أو  
 أو زوال سبب الغياب القسرا. ،اإلمالغ

 ال يسرا حكم وق  سريان المواعيد على اآلجال والمواعيد الخاصة بالحبس االحتياطي.  .2
 (3مادة )

إلا تبين لمأمور الضلللللبط القضلللللائي بأن شلللللخصلللللًا ارت ب أا من المخالفات الواردة في الجدول الملح  بهذا  .1
 بت للك في المحضر.القانون، فعليه تبليغ المخال  بسند دفع المبلغ الُمقرر قرين كل مخالفة، وأن ُيث

 يجب أن يتضمن سند دفع المبلغ ما يلي: .2
 بيانات المخال . -أ

 وص  المخالفة. -ب 
 تاريخ وقوع المخالفة. - ج
 النصوح القانونية المطبقة. -د 
 تحديد قيمة المبلغ. - ه
 إرفاغ أية مستندات دالة على المخالفة. - و
 توقيع مأمور الضبط القضائي. - ز

انقضلللللاء   ،يومًا من تاريخ تسلللللليم المخال  سلللللند الدفعيترتب على دفع مبلغ المخالفة خالل خمسلللللة عشلللللر   .3
 الدعوى الجزائية.



إلا امتنع المخال  عن دفع المبلغ المقرر في الجدول المرف  بهذا القانون، لمدة تزيد عن خمسلللللللللة عشلللللللللر   .4
 يومًا، اعتبرت المذكرة التي ُسلمت له بمثابة الئحة اتهام ومذكرة حضور للمحاكمة ُسلمت له قانونًا.

 فع المبلغ إلى حساب الخزينة العامة.يكون د  .5
 (4مادة )

ُتضللللللللللللللاع  المبلالغ المقررة في الجلدول المرف  عنلد العود، وُيحلال المخلال  إلى النيلابلة العلاملة عنلد ارت لاب  .1
ل المخلال  أا نفقلات أو ت لالي  معلالجلة  المخلالفلة للمرة الثلالثلة التخلال المقتضللللللللللللللى القلانوني بحقله، وُيحمل 

 المترتبة على المخالفة.األضرار 
ال يحول دفع المبلغ المقرر في الجدول المرف  بهذا القانون دون تطبي  أا عقوبة أشللللللللللد وردت في قانون   .2

 آخر.
 (5مادة )

 يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيذ أحكام اذا القانون. 
 (6مادة )

 القانون. يلغى كل ما يتعار  مع أحكام اذا 
 (7مادة )

 إلى حين اإلعالن عن انتهاء اإلجراءات االستثنائية لمكافحة جائحة كورونا. ،يستمر العمل بهذا القانون  .1
  ،تنفيذ أحكام اذا القانون، وُيعمل به من تاريخ صللللللدوره -كٌل فيما يخصلللللله  -على الجهات المختصللللللة كافة  .2

 وُينشر في الجريدة الرسمية.
 

 م 2021/ 02/ 07خ: صدر في مدينة مزة بتاري 

 ه /1442/25 المواف :               
 

 رئيس دولة فلسطين                        
 
 
 
 
 



  
 المخالفــــــــــة 

قيمة المبلغ بالدينار األردني 
 أو ما يعادلها بالعملة المحلية 

عدم التقيد بقرار إمالغ المةسلللللللللسلللللللللات التعليمية أو المراكز التجارية أو 
المفتوحة أو أا من المنشلللللللللليت التي يصللللللللللدر قرار بسمالقها  األسللللللللللواغ 

 للتعليمات،  ، أو استقبال مرتادين في أا منها خالفاً احترازياً 
 )الَمبلغ على المسةول عن إدارة المنشأة المخالفة(.

 د  400

تعمد نقل العدوى لآلخرين أو تعمد إخفاء اإلصلابة على الرمم من العلم 
 د  400 باإلصابة.

االلتزام بقرار منع أو تقييللد التجمعللات أو االجتمللاعللات أو إقللامللة  عللدم  
 االحتفاالت أو التجمع في األماكن العامة أو المزارع الخاصة.

)الَمبلغ على صللللاحب الدعوة، أو المتسللللبب بهذه التجمعات المخالفة أو 
 المسةول عن إدارة المنشأة المخالفة(.

 د  200

 تقييد دور العزاء.عدم االلتزام بقرار منع أو 
)الَمبلغ على صللللاحب الدعوة، أو المتسللللبب بهذه التجمعات المخالفة أو 

 المسةول عن إدارة المنشأة المخالفة(.
 د  100

عدم التزام شللركات النقل العام/ الخاح بسجراءات التعقيم لوسللائل النقل 
 الحافلة.العام والخاح، أو مخالفة عدد الركاب المسموح به داخل 

 )الَمْبَلغ على المسةول عن إدارة الشركة أو المنشأة المخالفة(. 
 د  100

مخالفة قرار االسللتشللفاء اإللزامي القاضللي بسخضللاع المصللابين بالعدوى  
 لمتابعة العالج المقرر لهم.

 د  100

علدم االلتزام بتعليملات الحجر في المنشللللللللللللللأة الخلاصللللللللللللللة بمجلال الحجر 
تحدداا الجهات المختصللللللة، أو عدم االلتزام بتعليمات  الصللللللحي، والتي 

للللدليلللل الحجر المنزلي وإعلللادة الفحا حسللللللللللللللللب   الحجر المنزلي وفقلللاً 
 اإلجراءات الصحية أو االمتناع عن تنفيذاا أو الهروب من الحجر.

 د  100

عدم التقيد باإلجراءات الوقائية المقررة من الجهات المختصلللللة بخصلللللوح  
والمنشلللللليت األخرى الُمسللللللتثناة من قرار اإلمالغ المةقت،  تنظيم األسللللللواغ  

 واالمتناع عن تنفيذ أية أوامر تتعل  بهذا الشأن.
 د  100



 )الَمبلغ على المسةول عن إدارة المنشأة المخالفة(.
بث شائعة تتعل  بجائحة )كورونا( أو تداولها، أو نشر معلومات مغلوطة،  

ر   على مخالفة اإلجراءات  من شللللللللللللأنها التسللللللللللللبب في إثارة الهلع، أو ح
 والتدابير لات الصلة.

 د  60

مخالفة التدابير الصلللللادرة من وزارة الصلللللحة الخاصلللللة بالقادمين من خارج  
 د  40 البالد.

مخالفة التعليمات الصلللادرة عن وزارة الصلللحة والخاصلللة بدفن أو نقل جثة 
 د  40 أا شخا متوفى.

 د  20 الجهات المختصة.رفض إجراء الفحا الطبي عند الطلب من 
الخروج في أوقللللات الحظر المعلن عنهللللا، عللللدا حللللاالت الخروج لللللدواعي 
الضللللللللللللللرورة لشللللللللللللللراء االحتيلاجلات الغلذائيلة واللدوائيلة، أو الخروج للطوار  
الصللللللللللحية، وفئات القطاعات الحيوية التي يصللللللللللدر قرار باسللللللللللتثنائها من 

 الحظر.

 د  20

لقرار ارتداء ال مامة أو مخالفة سلللللللللائقي المركبات العمومية والخاصلللللللللة 
 عدم إلزام أا من الركاب بارتدائها. )عن كل مخال  في المركبة(.

 د  10

 د  10 مخالفة ارتداء ال مامات لألفراد حسب تعليمات وزارة الصحة.
 


