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 والذخائر النارية األسلحة بشأن م 1998لسنة (2) رقم قانون

 الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس

 الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس

 غزة،  في محافظات به المعمول وتعديالته 1922 لسنة 20 رقم النارية األسلحة قانون على االطالع بعد

 الغربية،  محافظات الضفة في به المعمول وتعديالته 1952 لسنة 34 رقم والذخيرة األسلحة وعلى قانون

 الوزراء،  مجلس من المقدم القانون وعلى مشروع

 التشريعي،  المجلس موافقة على وبناء  

 :التالي القانون أصدرنا

 تعريفات :األول الفصل

 تعاريف( 1) مادة

 :خالف ذلك على القرينة تدل لم ما أدناه لها المخصصة المعاني التالية والعبارات للكلمات يكون

 

 .الفلسطينية الوطنية السلطة :الوطنية السلطة

 .الداخلية وزارة :الوزارة

 .الداخلية وزير :الوزير

 بنالاد  يشالمل وال نالار  أل  سالال  غيالار قطال  أو جالزء وأ  نوعاله كالان مهمالا نالار  سالال  كل :السالح

 منهالا قذيفالة أو رصاصالة أو عيالار قالذف يمكالن التالي اللعال  الهواييالة ومسدسات وال بناد  الصيد

 .أثرية ميزة له من بما لالستعمال يقتنى ال الذ  النار  وال السال  فقط بضغط زنبرك

 

 وحيازتها والذخائر األسلحة إحراز :الثاني الفصل

 ترخيص بدون معينة نارية أسلحة وحمل إقتناء حظر (2) مادة

 الجالدول األول مالن وبالقسالم( 1)رقالم  بالجدول المبينة النارية األسلحة وحمل اقتناء الداخلية وزارة من ترخيص بغير يحظر

 .القانون بهذا الملحقة (2) رقم

 ترخيص بدون معينة أسلحة إقتناء حظر (3) مادة

 القالانون الملحق بهالذا (2) من الجدول الثاني القسم في المبينة األسلحة وحمل اقتناء الداخلية وزارة من ترخيص بغير يحظر

 .النارية األسلحة على التي ترك  والتلسكوبات الصوت مخفضات أو كواتم وكذلك

 بالقانون الملحقة الجداول تعديل جواز (4) مادة

 مالن بالقسالم الثالاني األساللحة المبينالة عالدا الحالذف أو باإلضالافة القالانون بهالذا الملحقالة الجالداول تعالديل يجوز الوزير من بقرار

 .باإلضافة إال فيها التعديل يكون فال (2) رقم الجدول
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 الترخيص منح حظر حاالت (5) مادة

 :إلى هذا القانون من( 2) المادة في عليه المنصوص إحرازه أو السال  بحيازة الترخيص منح يجوز ال

 .ميالدية سنة 21 عن سنه قلي من .أ 

 علالى جالرايم االعتالداء مالن في جريمة األقل على سنة لمدة الحبس بعقوبة عليه حكم من أو جناية، بعقوبة عليه حكم من .ب 

 .الجرايم هذه إحدى سنة في من ألقل ولو بالحبس حكم من مرة أكثر ضده صدر من أو العرض أو المال أو النفس

 أشياء أو إخفاء فيها شروع أو أو سرقة المخدرات في اتجار أو مفرقعات جريمة في للحرية مقيدة بعقوبة عليه حكم من .ج 

 .مسروقة

 ظرفا   حمله يعتبر كان متى أثناء ارتكابها سالحا   يحمل الجاني كان أو السال  فيها استعمل جريمة أ  في عليه حكم من .د 

 .فيها مشددا  

 .الشرطة مراقبة تحت والموضوعين فيهم المشتبه .ه 

 .نفسي أو عقلي بمرض إصابته ثبت من .و 

 مالن توافرهالا بقالرار إثبالات الصالحية ويالتم اللياقالة شالروط وتحالدد السال ، لحمل الالزمة الصحية اللياقة فيه تتوفر ال من .ز 

 .الوزير

 شالروط احتياطالات منه بقرار ويحدد الوزير السال  م  التعامل عند الواجبة األمن باحتياطات اإللمام لديه يتوفر ال من .  

 .األمن

 البنالود الالواردة فالي المشالار إليهالا األسالباب أحالد له المرخص على طرأ إذا الممنو  الترخيص يلغى األحوال جمي  وفي

 .أعاله

 (6) مادة

 :الرخصة طال  إلتزامات

 :سال  على منه حصل الذ  المصدر إثبات الرخصة طال  يكلف -1

 واسالم وتالاري  البيال  المباع للسال وصفا   المتضمنة البي  شهادة وبإبراز له مرخص تاجر من السال  شراء بإثبات .أ 

 .وعنوانه الباي 

 .السابقة رخصته وبإبراز له مرخص شخص من النار  السال  شراء بإثبات .ب 

 .االستيراد تصريح وبإبراز الخارج من النار  السال  استيراد بإثبات .ج 

 .التعامل معها كيفية الوزير تنظم من تعليمات تصدر أعاله (أ، ب، ت) الفقرات عليها تنطبق التي الحاالت .د 

 .النار  والستعمال للسال  الحيازة لسالمة كفالة أو تعهد سند المختصة الجهة إلى الرخصة طال  يقدم -2

 شخصي الترخيص (7) مادة

 الورثالة الرخصالة علالى حامالل حالالة وفالاة وفالي الغيالر، إلى ذخيرته أو المرخص السال  تسليم يجوز وال شخصي الترخيص

 .الوفاة تاري  من خالل أسبوع شرطة مركز أقرب إلى والذخيرة السال  هذا تسليم

 بشأنها الوزير وصالحيات الرخصة مدة (8) مادة

 مدة على في الرخصة ينص ما لم أخرى لمدد تجديدها ويجوز ميالدية سنة لمدة النار  السال  حمل رخصة صالحية تكون

 مؤقتالا   سالحبه أو التالرخيص وله رفض يراه، شرط بأ  تقييده أو مدته تقصير أو الترخيص رفض ينيبه من أو وللوزير أقل،

 .مسببا   الحاالت هذه جمي  الوزير في قرار ويكون الغاؤه، أو

 الرخصة تجديد عدم عقوبة (9) مادة

 بعلالم علياله بكتاب موصالى بعد إخطاره بشهر مدتها انتهاء قبل رخصته تجديد بطل  السال  بحيازة له المرخص يتقدم لم إذا

 المتداولالة بالعملالة مالا يعادلهالا أو أردنالي دينالار مايالة قالدرها يعاقال  بغرامالة المالدة تلالك خالالل الرخصة بتجديد للتقدم الوصول

 .قانونا  

 الرخصة تجديد عدم أو إلغاء أو سحب حاالت في له المرخص واجبات (11) مادة

 من ساعة ثمان وأربعين والذخيرة خالل السال  إيداع الترخيص تجديد عدم أو إلغاء أو سح  حاالت في له المرخص على

 شخص إلى الملكية ونقل ذخيرة بالبي  من له ما وجمي  يتصرف بالسال  أن وله للشرطة مركز أقرب على القرار تبلغه
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البي   بإتمام الترخيص سلطة يبلغ أن القرار على تاري  من أشهر ستة عن تزيد ال مدة حيازته خالل في له مرخص آخر

 .بذلك الملكية ونقل

 فقط واحدة سالح بقطعة الواحد للشخص الترخيص (11) مادة

 األول والقسالم( 1) رقالم في الجالدول المبينة األسلحة من واحدة قطعة من أكثر إحراز أو بحيازة لشخص الترخيص يجوز ال

 أقالرب إلالى يساللمها أن به على المسمو  تزيد أسلحة حيازته يوجد في من وعلى القانون،  بهذا الملحقة (2) رقم الجدول من

 .القانون بهذا العمل من وقت شهر خالل شرطة مركز

 وغيرها الطوارئ حاالت في المرخصة األسلحة سحب جواز (12) مادة

 يالأمر العالام أن بالاألمن شالأنه اإلخالالل مالن اضالطراب وقالوع أو العالام بالاألمن إخالالل أو الطالوار  حالاالت في الداخلية لوزير

 السالال  يساللم أن المالرخص لاله وعلالى آخالر إشالعار لحالين أو ولمالدة محالددة معينة مناطق أو منطقة من األسلحة جمي  بسح 

 مالن ساللم وكالل باسالتالمه بالذلك إيصالاال   ويعطالي دايرتاله فالي يقال  شالرطة مركز ألقرب فورا   في حوزته التي والذخيرة النار 

 .استرداده يطل  أن المدة انقضاء بعد وذخيرته سالحه

 الرخصة إبراز طلب في الشرطة مأمور حق (13) مادة

 بشالأنه وكميالة الرخصالة الصالادرة لاله يبالرز بالأن ناريالا   سالالحا   يحالرز شالخص أ  يكلالف أن شالرطة مالأمور ضابط أل  يجوز

 .أيضا   لديه التي الذخيرة

 األسلحة حمل حظر حق( 14)مادة 

 .واألفرا  والحفالت العامة واالجتماعات المؤتمرات وفي العامة المحالت في األسلحة حمل يجوز ال  .أ 

 .السال  بحمل التظاهر باتا   منعا   يمن   .ب 

 الترخيص إنتهاء أو إلغاء حاالت (15) مادة

 :التالية األحوال في الغيا   الترخيص يعتبر

 .السال  فقد .أ 

 .للقانون خالفا   السال  في التصرف .ب 

 .الوفاة .ج 

 تلفها أو الرخصة فقدان (16) مادة

 أن لساللطة التالرخيص ويجالوز حينذالذ بالذلك التالرخيص ساللطة الحالال فالي يبلالغ أن صالاحبها علالى أتلفالت أو الرخصالة فقدت إذا

 .واألثر المفعول لها نفس يكون األصلية الرخصة عن نسخة الرخصة لصاح  تصدر

 والذخائر األسلحة واستيراد وتصليح صنع :الثالث الفصل

 بها واالتجار

 األسلحة صنع (17) مادة

 تتالولى اإلشالراف أو أسسالته في مصالن  إال الفلسطينية األراضي في ذخيرة أو نارية أسلحة يصن  أن شخص أ  على يحظر

 .القانون لهذا وفقا   سارية المفعول رخصته تكون أن وشريطة الوطنية السلطة عليه

 األسلحة تصليح حرفة تعاطي (18) مادة

 

 أو األسلحة النارية تصليح يتعاطى حرفة أن أو لتصليحها أو الذخيرة أو لألسلحة مستودعا   يدير أن شخص أل  يجوز ال

 .الوزير من له بذلك مرخصا   كان إذا إال للبي  اقتنايها أو بيعها أو الذخيرة
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 األسلحة وتصدير إستيراد (19) مادة

 مينالاء ويحالدد فياله الالوزير يصالدر مالن بتصالريح والالذخاير الناريالة األساللحة وتصالدير اسالتيراد يكالون القانون هذا ألحكام وفقا  

 يطل  الجهة أو أو التاري  للمكان التغيير حالة وفي المصدر إليها أو منها المستورد والجهة والتاري  التصدير أو االستيراد

 .بذلك خاص رسمي إذن

 األسلحة تجارة محالت ترخيص شروط (21) مادة

 :التالية الترخيص شروط توافر بعد إال والذخاير النارية األسلحة تجارة لمحل رخصة تمنح ال

 .فقط الترخيص سلطة تحددها التي المناطق في يكون أن  .أ 

 .اإلغال  تكون محكمة وأن بالمحل خاصة حديدية خزاين داخل والذخاير النارية األسلحة تحفظ أن  .ب 

 .العام ومديرية األمن الترخيص سلطة قبل من اتباعها إليه يطل  التي األمن بإجراءات يتقيد أن .ج 

 .للغير تحدث قد التي األخطار ضد مؤمنا   المحل يكون أن  .د 

 سلحةاأل تاجر سجل (21) مادة

 النارية من األسلحة منه يخرج مستودعه أو في يودع ما يقيد أن والذخاير النارية باألسلحة االتجار رخصة حامل على يج 

 .الشرطة عام مدير يعينها بالصورة التي الغاية لهذه يحفظ خاص سجل في والذخيرة

 ومعاينته الخاص السجل عن صورة تقديم (22) مادة

 بالمنطقالة عام الشالرطة المحل لمدير سجل من رسمية صورة يقدم أن والذخاير النارية باألسلحة باالتجار له المرخص على

 معاينة األوقات جمي  في عام الشرطة مدير من خطيا   شرطة مفوض مأمور أو شرطة ضابط أل  ويجوز شهور، ثالثة كل

 .عنه صورة يأخذ ورخصته وأن الخاص السجل

 إعطاؤها أو الذخائر بيع (23)مادة 

 أن والالذخيرة شالريطة السال  النار  بحمل له مرخص شخص إلى مرخص تاجر قبل من إال ذخيرة إعطاء أو بي  يجوز ال

 .المفعول سارية الرخصة تكون

 البريد بواسطة والذخائر األسلحة نقل حظر (24) مادة

 أو نالار  على سالال  يحتو  بأ  طرد االشتباه حالة وفي الخارجي أو الداخلي البريد بواسطة والذخاير األسلحة نقل يحظر

 مالدير إلالى ويساللم علالى محتالواه والالتحفظ مختصالة لجنة قبل ومن( إليه المرسل أو المرسل)صاحبه  أمام فتحه فيجوز ذخاير

 .الطرد لمحتويات ببيان مفصل مرفقا   بالمنطقة الشرطة

 العقوبات :الرابع الفصل

 (25) مادة

 بأيالة عالدم اإلخالالل بالدون تالرخيص مال  صالنعها أو اسالتيرادها أو بيعهالا أو حيازتهالا أو األسلحة عالمات في التزوير عقوبات

 :يعاق  أخرى قوانين عليها تنص أشد عقوبة

 المتداولالة يعادلهالا بالعملالة ما أو دينار أردني ثالثماية 033) مقدارها مالية وبغرامة شهور ثالثة تتجاوز ال مدة بالحبس -1

 ألحكام خالفا   نار  سال  موضوعة على عالمة أو رقما   قصدا   أو زور غير من كل العقوبتين هاتين بإحدى أو (قانونا  

 .القانون هذا

 بالعملالة المتداولالة يعادلهالا مالا أو دينار أردني خمسماية 033) مقدارها مالية وبغرامة أشهر ستة تتجاوز ال مدة بالحبس -2

 الجهالات مالن بالدون تالرخيص ذخالاير أو نالار  سالال  نقالل أو أو حمالل حالاز مالن كالل العقالوبتين هالاتين بإحدى أو ( قانونا  

 .المختصة
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 بالعملالة المتداولالة يعادلهالا مالا أو دينار أردني خمسماية 033) مقدارها مالية وبغرامة أشهر ستة تتجاوز ال مدة بالحبس -0

 هذا أحكام تخالف تصرف بصورة أو للغير ذخيرة أو ناريا   سالحا   أو قدم باع من كل العقوبتين هاتين بإحدى أو (قانونا  

 .القانون

 أو (المتداولالة قانونالا   بالعملة ما يعادلها أو أردني دينار ألف 1333) مقدارها مالية وبغرامة سنة تتجاوز ال مدة بالحبس -4

 الناريالة باألساللحة مهنة االتجالار زاول من وكل ذخيرة أو نارية صدر أسلحة أو استورد من كل العقوبتين هاتين بإحدى

 .المختصة الجهات من بدون ترخيص والذخاير

 بالعملالة يعادلهالا مالا أو أردنالي آالف دينالار خمالس 0333) مقالدارها ماليالة وبغرامالة سالنوات ثالثة تتجاوز ال مدة بالحبس -0

 .المختصة من الجهات ترخيص بدون ذخاير أو نارية أسلحة من صن  كل العقوبتين هاتين بإحدى أو (قانونا   المتداولة

 القانون هذا أحكام مخالفة عقوبة( 26) مادة

 أشالهر سالتة تتجالاوز ال بالالحبس مالدة يعاقال  أخالرى قالوانين أيالة أو القالانون هالذا عليهالا يالنص أشد عقوبة بأية اإلخالل عدم م 

 كالل العقوبتين هاتين أو بإحدى (قانونا   المتداولة بالعملة يعادلها ما أردني أو دينار خمسماية 033)عن تزيد ال مالية وبغرامة

 .هذا القانون أحكام يخالف من

 عامة أحكام :الخامس الفصل

 (27) مادة

 مالن األساللحة المبينالة مالن سالال  لدياله مالن كالل القالانون علالى مالن (2) رقم الجدول من الثاني القسم في الواردة األسلحة تسليم

 بهالذا العمالل مالن وقالت شالهر خالالل شالرطة مركالز ألقالرب يساللمه أن القالانون الملحالق بهالذا (2) رقالم الجالدول من الثاني القسم

 .القانون

 بنظام الترخيص رسوم تحديد (28) مادة

 .مجلس الوزراء ويقره يحدده الوزير نظام وفق الذخاير أو النار  بالسال  االتجار أو للحيازة الترخيص رسوم تحدد

 العقارات أو المنازل في األسلحة ضبط( 29) مادة

 محالرز ذخيالرة أناله أو نالار  فياله سالال  ضبط عقارا   أو منزال   يسكن شخص كل يعتبر القانون هذا من المقصودة للغاية إيفاء

 .ذلك عكس يثبت لم ما الذخيرة تلك أو السال  ذلك

 بها المرخص الذخيرة كمية تحديد (31) مادة

 مسبق بإذن رسمي إال أكبر حيازة كمية يجوز وال الترخيص حامل لدى المحرزة الذخيرة كمية النار  السال  رخصة تحدد

 .الذخيرة ببي  له مرخصا   كان تاجرا   إذا إال الذخيرة إحراز آخر شخص أ  على ويحظر

 القانون هذا أحكام من بحملها المأذون الفلسطيني األمن قوات أسلحة إستثناء (31) مادة

 إلالى الفلسالطينية المساللمة الوطنيالة الساللطة أسلحة على وحيازته وإحرازه السال  بحمل الخاصة القانون هذا أحكام تسر  ال

 .بها المعمول حدود القوانين في بحملها لهم المأذون الفلسطيني األمن قوات

 التنفيذية القرارات وإصدار النماذج تعيين (32) مادة

 .لتنفيذه القرارات الالزمة يصدر وأن القانون هذا أحكام بمقتضى المطلوبة النماذج يعين أن الداخلية وزير على

 اإللغاءات (33) مادة

 حكالم وكالل 1952 لسالنة 34 والالذخيرة رقالم األساللحة وقالانون وتعديالتاله 1922 لسالنة 20 رقالم الناريالة األساللحة قالانون يلغالى

 .القانون هذا أحكام يخالف
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 والنفاذ التنفيذ( 34) مادة

 الجريدة نشره في تاري  من يوما  ثالثين  بعد به ويعمل القانون هذا أحكام تنفيذ يخصه فيما كل المختصة الجهات جمي  على

 .الرسمية

 .هجرية 1419/ محرم /21: الموافق .ميالدية 21/5/1998: بتاريخ غزة بمدينة صدر

 عرفات ياسر

 الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة رئيس

 الفلسطينية الوطنية السلطة رئيس

 

 (1) رقم جدول

 .المشخشنة غير النارية األسلحة

 .الداخل من المصقولة الماسورة ذات النارية األسلحة

 (2) رقم جدول

 .المشخشنة األسلحة

 :قسمين لىإ النوع هذا وينقسم

 :األول القسم

 .أنواعها بجمي  المسدسات -1

 .نوع أ  من المشخشنة البناد  -2

 :الثاني القسم

 .الرشاشة والمداف  المداف 
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