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  2012( لسنة 5رقم ) قانون

 اهليئة العامة للمعابر واحلدود
 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية،

 وتعديالته، 2003بعد اإلطالع على القانون األساسي لسنة 

 بشأن تنظيم اإلدارة العامة للمعابر والحدود، 2006( لسنة 16وعلى المرسوم الرئاسي رقم )

 عديالته،وت 1994( لسنة 4وعلى قانون الخدمة المدنية رقم )

 ،2005( لسنة 8وعلى قانون الخدمة في قوى األمن رقم )

 وبناء على مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 م17/11/2011وبناء على ما اقره المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بتاريخ 

 بسم هللا ثم بسم الشعب الفلسطيني

 صدر القانون التالي:

 م عامةتعريف وأحكا    

 (1مادة )

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون الكلمات والعبارات اآلتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة 
 على خالف ذلك:

 السلطة الوطنية الفلسطينية.السلطة الوطنية: 

 رئيس السلطة الوطنية.الرئيس: 

 مجلس وزراء السلطة الوطنية. مجلس الوزراء:

 الهيئة العامة للمعابر والحدود. الهيئة :

 مجلس إدارة الهيئة. المجلس:

 رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعابر والحدود )الوزير المفوض من مجلس الوزراء(. رئيس المجلس:

 المدير التنفيذي للهيئة. المدير العام:

 الموانئ والمطارات والمعابر البرية والتجارية. نقاط الحدود:
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 هيئةإنشاء ال

 (2مادة )

تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة ُتسمى الهيئة العامة للمعابر والحدود تتمتع بالشخصية االعتبارية  .1
داريتتًا المستتتقلة ماليتت األهليتتة القانونيتتة الكاملتتتة لمباشتترة جميتتع األعمتتتال والتصتتر ات التتتي تكفتتت  لهتتتا و  اً وا 

 القانون. تحقيق األغراض التي قامت من أجلها و قًا ألحكام هذا

 يصدر قرار بإنشاء الهيئة من مجلس الوزراء . .2

 تتبع الهيئة لمجلس الوزراء. .3

 تكون للهيئة ميزانية مستقلة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية . .4

 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يعين و قًا ألحكام هذا القانون. .5

 مقر الهيئة    

 (3مادة )

مدينتتة القتدسي ويكتتون المقتتر الم قتت لهتتا  تتي أي مكتان يحتتدده مجلتتس التتوزراء  يكتون المقتتر التترئيس للهيئتة  تتي
 وللهيئة أن تفتح  روعًا أخرى  ي  لسطين .

 مسئولية الهيئة

 (4مادة )

تكتون الهيئتتة مستتئولة عتتن المعتتابر والحتتدود متتن النتواحي التجاريتتة والماليتتة وااداريتتة واألمنيتتة و قتتًا ألحكتتام هتتذا 
 القانون.

 مهام الهيئة

 (5ادة )م

 في سبيل تحقيق أهدافها وفقًا ألحكام القانون تمارس الهيئة المهام التالية:

االلتتتتزام بتطبيتتتتق القتتتتوانين واألن متتتة الوطنيتتتتة واالتفاقتتتتات الدوليتتتتة والمعتتتايير والتعليمتتتتات الصتتتتادرة عتتتتن  .1
 الوزارات والم سسات الحكومية والرسمية المختلفة المتعلقة بعم  الهيئة.
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رة تتتتد ق البضتتائع واأل تتتراد  تتي النقتتتاف الحدوديتتة كا تتتة وتستتهي  حركتتتات العبتتور و قتتتًا ااشتتراف علتتى إدا .2
 للقانون.

 النقاف الحدودية.  واألشخاص وخروجهم منالبضائع  تن يم دخول .3

تمكتين متتو في وزارة الماليتتة متتن جبايتتة الضتترائب والرستتوم الجمركيتتة المستتتحقة وتوريتتدها إلتتى الخزينتتة  .4
 لسطينية من خالل تو ير ال روف المناسبة لقيامهم بعملهم.العامة للسلطة الوطنية الف

 تجهيز المقرات الالزمة للوزارات ذات العالقة ألداء مهامها و قًا للقوانين. .5

 إعداد دلي  ااجراءات الالزمة لعم  الهيئة. .6

 مجلس اإلدارة

 (6مادة )

قترار سياستات ال هيئتة وااشتراف علتى إدارة عملياتهتا يعتبر المجلس السلطة العليتا  تي الهيئتة والمكلتض بوضتع وا 
 ويتمتع بالصالحيات الكاملة لتحقيق أغراضها و قًا ألحكام هذا القانون .

 (7مادة )

 يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة بقرار من الرئيس بناًء على تنسيب من مجلس الوزراء. -أ

 يتكون المجلس من تسعة أعضاء على النحو التالي: -ب
 رئيس المجلس    بل مجلس الوزراء )وزير النقل والمواصالت(           الوزير المفوض من ق .1

 نائب للرئيس                              ممثل عن وزارة االقتصاد. .2

 عضواً.                                 ممثل عن وزارة المالية. .3

 عضواً.                        ممثل عن وزارة الداخلية. .4

 عضواً.                       زارة النقل والمواصالت.ممثل عن و .5

 عضواً.                        ممثل عن وزارة الزراعة. .6

  عضواً.                        ممثل عن وزارة الصحة. .7

 عضواً                                  ممثل عن سلطة الطاقة. .8

 عضواً.                             الخاص. الرئيس الدوري لمجلس التنسيق الخاص للقطاع .9
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 (8مادة )

أن يكونتتوا متن ذوي الخبتترة واالختصتاص ومتتن الفئتة العليتتا متتن  التوزارات مجلتس يشتترف  تي أعضتتاء ال .1
 المباشرين. وزرائهمزير المفوض بعد ترشيحهم من والمعرو ين بنزاهتهم ويتم اختيارهم بقرار من الو 

المجلس الممث  استبداله بعضو آختر ويتتم ترشتيحه بتذات الشتروف واآلليتة للوزارة التي يتبع لها عضو  .2
 من هذه المادة. ولىالمنصوص عليها  ي الفقرة األ

تكتون العضتوية  تتي المجلتس لمتدة ثتتالق ستنوات قابلتة للتجديتتد لمترة واحتدةي وعنتتد انتهتاء عضتوية أحتتد  .3
مكانته اكمتال المتتدة  ضتتوآ آخترالمحتددة للعضتوية يرشتح ع األعضتاء ألي ستبب كتان قبت  انتهتتاء المتدة

 المتبقية و قًا ألحكام هذا القانون.

 (9مادة )

ال يجوز ألعضاء الهيئة أو العاملين  يها اادالء ببيانات أو معلومات عن أعمال الهيئة إال بعد الحصول 
 يئة.على إذن كتابي من رئيس مجلس إدارة الهيئة ويستمر هذا الح ر بعد انقطاع صلة الشخص بأعمال اله

 انعقاد المجلس    

 (10مادة )

تُعقد جلسات المجلس العادية مرة ك  شهر على األق  بدعوة من رئيسه قب  أسبوع من الموعد المقرر  .1
 لتاريخ الجلسة على أن تشم  الدعوة مكان الجلسة وموعدها مر قًا بها جدول األعمال.

بنتاًء علتى دعتوة متن رئتيس المجلتس أو يعقد المجلس جلساته االستثنائية كلما دعتت الحاجتة إلتى ذلتك  .2
 بطلب مقدم لرئيس المجلس موقع من ثلق أعضاء المجلس على األق .

( علتى أن يكتون متتن %50يكتون انعقتاد المجلتس قانونيتتًا بحضتور أغلبيتة أعضتتاء المجلتس )أكثتر متتن  .3
ذا تعذر حضور األغلبية المطلقة ت ج  الجلسة لموعد آخر  ال يتعدى بينهم رئيس المجلس أو نائبه وا 

 األسبوع من تاريخ الجلسة.

 توثق جلسات المجلس  ي محاضر رسمية توقع من كا ة أعضاء المجلس الحاضرين. .4

 

 

 قرارات المجلس
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 (11مادة )

ذا تستاوت األصتتوات  ه  يتتيتترجح الجانتب التتذي تصتدر قتترارات المجلتس بأغلبيتتة أصتتوات أعضتائه الحاضتترين وا 
 .جلسةرئيس ال

 صالحيات المجلس

 (12مادة )

 و قًا ألحكام هذا القانون تشم  صالحيات المجلس ما يلي:

 تحديد السياسات العامة للهيئة وااشراف على حسن قيامها بمهامها. .1

 إعداد اللوائح والتعليمات المن مة لعم  الهيئة والالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. .2

حالته لمجلس الوزراء دعإ  .3  اصداره و قًا لألصول.اد الهيك  التن يمي للهيئة وتعديالته وا 

تمكينهتتتتتا متتتتتن القيتتتتتام بواجباتهتتتتتا و ور عهتتتتتا لمجلتتتتتس التتتتتوزراء لتصتتتتتديقها  إقتتتترار الخطتتتتتة التطويريتتتتتة للهيئتتتتتة .4
 المنصوص عليها  ي هذا القانون.

 المصادقة على المهمات التفصيلية للوزارات ذات الصلة. .5

 ا.ها للجهات المعنية للمصادقة عليه عرار الموازنة السنوية للهيئة ور إق .6

ن ااداري والمتالي دوريتتًا بااضتا ة للتقتتارير المر وعتة متتن المتدير العتتام للمجلتس المتعلقتتة يإقترار التقريتتر  .7
 بأداء الهيئة وعملها.

 تنسيب المدير العام لمجلس الوزراء. .8

 تعيين مو في الهيئة و قًا لقانون الخدمة المدنية وتعديالته وقانون الخدمة قي قوى األمن وتعديالته. .9

للجتتتتان المتفرعتتتتتة عتتتتتن المجلتتتتتس إجتتتتتراء االتصتتتتتاالت  أي متتتتتن ر ستتتتتاء لمجلتتتتتس أوارئتتتتتيس  تفتتتتويض .10
والمفاوضات الداخلية والخارجية وتوقيع العقود أو االتفاقيات مع الم سسات ااقليمية والدولية بالتنسيق 

 مع الوزارة ذات الصلة.

الم سستتات المحليتتتة المصتتادقة علتتى التستتهيالت التتتتي يقترحهتتا المتتدير العتتام لألشتتتخاص والهيئتتات و  .11
 والدولية.

 القيام بجميع األعمال األخرى التي تدخ   ي اختصاصه. .12



 6 م17/11/2011المقر بالقراءة الثانية بجلسة 

 صالحيات رئيس المجلس

 (13مادة )

 باإلضافة للصالحيات الممنوحة لرئيس المجلس بموجب أحكام هذا القانون يمارس الصالحيات التالية:

 دعوة المجلس لالنعقاد و قًا ألحكام هذا القانون. .1

دارتها.تر س جلسات ا .2  لمجلس وا 

 التوقيع على القرارات والتعليمات التي يصدرها المجلس. .3

تمثي  الهيئة أمام المجلس التشريعي ومجلس الوزراء وأمام القضاء بك  ما يتعلق ببحق شئون الهيئتة  .4
ونشتاطاتها والقتوانين القتترارات والتعليمتات المتعلقتة بهتتاي و تي كا تة عالقاتهتتا الداخليتة أو الخارجيتة و تتي 
إجتراء االتصتاالت وتوقيتع العقتود واالتفاقيتات متتع الم سستات ااقليميتة والدوليتة بالتنستيق متع التتوزارات 

 ذات الصلة.

 انتهاء العضوية

 (14مادة )

 تنتهي عضوية عضو المجلس  ي الحاالت التالية:

 الو اة. .1

 العجز عن أداء مهامه. .2

 االستقالة. .3

 استبداله و قًا ألحكام هذا القانون. .4

 ة التي رشح من أجلها. قد الصف .5

 مخلة بالشرف أو األمانة. يمةالحكم عليه بحكم نهائي  ي جر  .6

 التغيب عن حضور ثالق جلسات متتالية عن جلسات المجلس دون عذر مقبول. .7

 إذا خالض أحكام هذا القانون أو األن مة واللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. .8

 مدير عام الهيئة
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 (15مادة )

العام بقرار من مجلتس التوزراء بنتاًء علتى تنستيب متن المجلتس ويعتبتر المستئول التنفيتذي يعين المدير  .1
 األول عن إدارة أعمال الهيئة ويكون مسئواًل أمام المجلس عن تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.

 ال يجوز الجمع بين عضوية مجلس اادارة ومنصب المدير العام. .2

 نواتي ويجوز تمديدها لمدة سنة  قط بقرار من مجلس الوزراء.مدة تعيين المدير العام ثالق س .3

 صالحيات مدير عام الهيئة

 (16مادة )

 بااضا ة للصالحيات الممنوحة للمدير العام بموجب أحكام هذا القانون يمارس الصالحيات التالية:

 تنفيذ السياسات والقرارات التي يصادق عليها المجلس. .1

 .ف على مو فيهاإدارة أعمال الهيئة وااشرا .2

 إصدار األوامر اادارية المناسبة والالزمة لكا ة المو فين  ي الهيئة لتن يم سير العم   يها. .3

إعتتداد التقتتتارير الفنيتتة عتتتن أعمتتتال الهيئتتة ور عهتتتا إلتتتى المجلتتس احاطتتتة المجلتتتس بهتتا واتختتتاذ القتتترارات  .4
 الالزمة بشأنها.

جلتتتس اقتتتراره ومتابعتتتتته لتتتدى الجهتتتات المختصتتتتة إعتتتداد مشتتتروع موازنتتتة الهيئتتتتة الستتتنوي ور عتتته إلتتتتى الم .5
 للمصادقة عليه.

 إعداد التقريرين ااداري والمالي الدوريين ور عهما إلى المجلس اقرارهما. .6

 ااشراف على إدارة المعابر والنقاف الحدودية. .7

 ضمان تطبيق القوانين واألن مة والقرارات واحترام االتفاقيات الدولية ذات العالقة. .8

 يكلية تن يمية وتطويرية للهيئة ور عها للمجلس التخاذ ااجراءات القانونية الالزمة بشأنها.إعداد ه .9

تحديتد المهمتتات التفصتتيلية ذات العالقتتة بتتالوزارات بعتتد التنستتيق متتع هتتذه التتوزارات ور عهتتا للمجلتتس  .10
 للمصادقة عليها.

  حضور جلسات المجلس بدون حق التصويت. .11
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 س ويعهد بها إليه.أية صالحيات أخرى يحددها المجل .12

إلتى المجلتس كلامتا دعتت الحاجتة لتذلك عتن أداء الهيئتةي وعتن االلتزام بر ع التقارير التي يكلتض بهتا  .13
 جميع األحداق وال روف التي أثرت أو يتوقع أن ت ثر على الهيئة.

 

 الموارد المالية للهيئة

 (17المادة )

 -تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي : 

 مخصصة لها  ي الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق أغراضها .المبالغ ال .1

 الغرامات المالية والرسوم التي تحصلها الهيئة و قًا للقانون. .2

 يوا ق عليها المجلس .وأية موارد أخرى المساعدات والتبرعات  .3

 )أحكام ختامية(

 (18مادة )

 تي قتوى األمتن وقتانون التقاعتتد خدمتة قتانون المتة المدنيتتة و الخد ى متو في الهيئتة ومستتخدميها قتانون يستري علت
طرأ على القوانين المطبقة على مو في القطاع العام السارية  ي مناطق السلطة الوطنية ت تتعديال ةو أيالعام 

 الفلسطينية.

 (19مادة )

 يلتزم المجلس بر ع تقارير دورية عن أعماله إلى مجلس الوزراء ك  ثالثة أشهر.

 (20مادة )

 يضع المجلس األن مة واللوائح الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.

 (21مادة )

الضتبط القضتتائي  يمتا يتعلتق بمزاولتتة صتفة ب متو في الهيئتة التتذين يصتدر بهتم قتترار متن رئتيس المجلتتستمتتع ي
 .عمله الرسمي 

 (22مادة )
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 ن. يلغى ك  ما يتعارض مع أحكام هذا القانو 

 (23مادة )

تنفيذ أحكام هذا القانون ويعم  به من تاريخ صدوره وينشتر  -ك   يما يخّصه –على الجهات المختصة كا ة 
  ي الجريدة الرسمية.

                                                                 

 ميالدي 2011في غزة بتاريخ  /   /صدر                                                           

 هجرية 1432الموافق   /   /                                                                      

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية                 

 

 


