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 بشأن رسوم جوازات السفر الفلسطينيةقانون  
 م2008رقم )    ( لسنة 
 رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
 ،(88ال سيما المادة ) بعد اإلطالع على القانون األساسي وتعديالته

 ،المعمول به في المحافظات الجنوبية م1934( لسنة 35قم )ر  جوازات السفر وعلى قانون 
  المعمول به في المحافظات الشمالية، 1969( لسنة 2جوازات السفر رقم )وعلى قانون 

 ،م2008في جلسته المنعقدة بتاريخ  /  /الفلسطيني المجلس التشريعي وبناًء على موافقة 
  ،،،وباسم الشعب العربي الفلسطيني

 -ون التالي:أصدرنا القان
 

 ( 1) مادة
لغايااات أحمااام ااااا القااانون يمااون للبلمااات والعبااارات التاليااة المعاااني الم صصااة ل ااا مااا لاام تااادل 

  القرينة على  الف الك.
 الوزارة: وزارة الدا لية.
 .الوزير: وزير الدا لية

 .جوازات السفر: جواز السفر الفلسطيني با تالف أنواعه ودرجاته الصادر عن الوزارة
 المالحظات مع  تم الجوازات. اتضرورية على صفح تإد ال بياناالتظ ير: 

 (2مادة )
لحاين إصادار العملاة الفلساطينية تساتوفي الاوزارة لاده إصاداراا جاواز السافر الرساوم المدرجاة أدنااا  

 الدولة المضيفة وفقًا لما يلي: بعملةبالدينار األردني أو ما يعادل ا 
 
 القيمة الرسم الرقم
 دينار أردني 30 واز سفر عاديج .1
 دينار أردني 45 جواز سفر دبلوماسي .2
 دينار أردني 10 ةجواز سفر عادي لمن هو دون السادسة عشر  .3
 دينار أردني 30 ةجواز سفر دبلوماسي لمن هو دون السادسة عشر  .4
 دينار أردني 45 جواز سفر بدل تالف .5
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ســفر ممتلــص التــفحات  جــواز ســفر مدتــم تيــر منتهيــة أو جــواز .6
 .وأي منهما ساري المفعول

 دينار أردني 45

 دينار أردني 55 .جواز سفر بدل فاقد للمرة األولى .7
 دينار أردني 110 أي مرة تلي المرة األولى.جواز سفر بدل فاقد  .8
 دينار أردني 30 جواز سفر للمقيمين في الخارج إذا قدم من تير حاملم. .9
لمقيمين في الخارج إذا قدم من تير حاملـم لمـن هـو جواز سفر ل .10

 .ةدون السادسة عشر 
 دينار أردني 10

 دينار أردني 10 وثائق مؤقتة للحج للحاالت االضطرارية. إتدار .11
 دينار أردني 5 التظهير على جواز السفر. .12
 دينار أردني 5 فاكس لداخل فلسطين. .13
 ردنيدينار أ 10 فاكس لخارج فلسطين .14
 

 (3مادة )
 تعد مدة جواز السفر منت ية لغاية التجديد إاا مانت المدة أقل من ستة أش ر.

 (4مادة )
( صفحات )ثالث ورقات من 6يعد جواز السفر ممتلئ الصفحات لغاية التجديد إاا مان باقي به )

 الم صصات للتأشيرات.
 (5مادة )

ر المنت اي إاا قاادم طلاب تجديااد   ااالل يساتوفي نصاال الرساوم المسااتحقة علاى تجديااد جاواز السااف
اا لام يقاادم طلاب التجدياد  ااالل المادة الماامورة فتاادفع  ساتين يوماًا ماان تااريخ انت ااء ماادة ساريانه، واد

 الرسوم ماملة.
 (6مادة)

يجوز تجديد صالحية جواز السفر بإشارة وزارة الدا لية و تم ا على الجواز نفسه لمرة واحدة فقا  
 ة لالك.بعد دفع الرسوم المقرر 

 (7مادة )
( مان اااا القاانون أو أس رساوم أ اره عان أس 2ال تستوفى الرسوم المنصوص علي ا في المادة )

 جواز سفر سبق استيفاء الرسم عنه من قبل الوزارة.
 (8مادة )
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ي اااا القاانون وبحااد يجاوز لمجلاس الاوزراء وبنااء علااى اقتاراو مان الاوزير تعاديل الرسااوم الاواردة فا
علاى أن يماون التعاديل  ،( من اااا القاانون 2في المادة)و أبثر لما او مامور أ أقل %10أقصى 

 مل ثالث سنوات مالية متتالية.
 (9مادة )

بناء على اقتراو مقدم من الوزير يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات الالزمة لتنفيا أحمام اااا 
 القانون.

 (10مادة )
 .يلغى مل ما يتعارض مع أحمام ااا القانون 

 (11مادة )
علااى جمياااع الج ااات الم تصاااة ماال فيماااا ي صااه، تنفياااا ااااا القاااانون، ويعماال باااه فااور نشااار  فاااي 

 الجريدة الرسمية.
 
 

 م ميـالديـة.2008تدر في مدينة بتاريخ:  /  /
 هجرية. 1429الموافق:  /  /          
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