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Palästinensische Mission - Berlin

إجراءات تقديم طلب لتجديد جواز السفر الفلسطيني حامل الرقم الوطني:
.1
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.7
.8

تعبئة النموذجين المرفقين على صفحتنا اإللكترونية و التوقيع عليهما
أربع صور شخصية بخلفية زرقاء،
تصوير أول أربع صفحات من جواز السفر ،صورة عن الهوية و شهادة الميالد،
صورة عن اإلقامة،
أألسم الرباعي للوكيل ،رقم هويته و مكان إقامته في فلسطين،
رقم هاتف مقدم الطلب ،كتابة العنوان بشكل مقروء و البريد اإللكتروني إذا توفر،
الرسوم للطلبة بقيمة عشرين يورو مع إرفاق صورة عن ألبطاقة الجامعية،
الرسوم لغير الطلبة ثالثين يورو.

إجراءات تقديم طلب إصدار جواز سفر لإلستعمال الخارجي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تعبئة النموذجين المرفقين على صفحتنا اإللكترونية و التوقيع عليهما
أربع صور شخصية بخلفية زرقاء،
صور عن الوثيقة  /أو جواز السفر ،صورة عن الهوية ،شهادة الميالد و بطاقة المؤن/اإلعاشه
صورة عن اإلقامة،
شهادة عدم محكومية  /حسن سلوك من بلد اإلقامة،
الرسوم بقيمة خمسين يورو غير مستردة في حال تم رفض إصدار جواز السفر من الجهات
المختصة و خمسين يورو تسدد حين اإلستالم.

مالحظات مهمة:
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7

في حال فقدان جواز السفر يجب إحضار بالغ من الشرطة،
في حال تلف جواز السفر يجب إرفاقه مع تقديم الطلب إللغائه من طرفنا،
تعتمد المهنة فقط بعد تقديم إثبات باللغة العربية أو اإلنجليزية مصدقة من الجهات المختصه،
يتم إستخراج جوازات سفر لإلستعمال الخارجي للمواليد الجدد لمرة واحدة (لمن يكون أحد
والديه مواطن) ،على أن يتم اإلسراع بتسجيلهم بهوية أحد الوالدين بأسرع وقت ممكن و
إرفاق صور عن هوية األب و األم بالطلب،
يتم إصدار جواز سفر لإلستعمال الخارجي للفلسطينيين ،ممن يعانون من إشكاليات باإلقامة،
التنقل أو الدراسة ،و عدم إصدار مثل هذه الجوازات قطعا لمن يحمل جواز سفر دولة أخرى،
تصدر و تسلم جوازات السفر لإلستعمال الخارجي فقط عن طريق سفارة دولة فلسطين،
قيمة الرسوم للوكاالت العامة والخاصة والزواج والطالق الخ اربعين يورو.
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