PIPA procedure to interact with Potential investor inquiries and applications during COVID-19 pandemic; March 2020
استثمر في فلسطين
فلسطين متاحة لالستثمار ،هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية تستقبل استفساراتكم ،طلباتكم ،افكاركم حول االستثمار في فلسطين.
بوابة الخدمات االلكترونية  www.pipa.psتم تجهيزها لتيسير تسجيل طلباتكم ،من خالل اتباع الخطوات المبينة ادناه سنستطيع خدمتكم بطريقة افضل خالل األوضاع
التي نوجهها في مكافحة جائحة كورونا.
خطوات التسجيل االلكتروني:
 )1زيارة بوابة الهيئة  www.pipa.psواختيار اللغة المناسبة (علم فلسطين للغىة
العربية ،وعلم بريطانيا للغة اإلنجليزية) ويتم الضغط على الخدمات االلكترونية
لنموذج تسجيل طلبكم.

 )2اذا كنت مستخدم جديد فقط اضغط على تسجيل حساب جديد واذا كان لديك
حساب فقط ادخل البريد االلكتروني وكلمة السر المسجلة

 )3حال الضغط على تسجيل حساب جديد ،تظهر شاشة جديدة الستكمال كافة الحقول
اإللزامية والكود اليدوي وذلك إلنشاء حسابك الجديد ،وبعدها سوف يتم ارسال رسالة
تفعيل الحساب الى بريدك االلكتروني المدخل.
خالل نصف ساعة ستصلكم رسالة تأكيد بإنشاء الحساب ،برجاء عدم الرد على الرسالة ،وبعدها من الممكن زيارة الصفحة الرئيسية إلدخال اسم المستخدم وكلمة
السر التي تم اختيارهما ،وستحصل على شاشه تتضمن الخيارين (تسجيل مشروع جديد ،تقديم تصريح زيارة مستثمر*)
* :حاليا من الممكن تقديم تصريح زيارة المستثمر ولكن نتيجة الظروف السائدة في العالم بمواجهة جائحة كورونا فان كل مداخل البالد مغلقة حيث مؤخرا تم
تأكيد اغالق المعابر الى اول أسبوع من شهر أيار .2222

 )4من الممكن حاليا استكمال الحقول الخاصة بطلبكم باتباع الخطوات التفاعلية.

مالحظه :لسالمتكم وتقديم الخدمات لكم بأفضل طريقه نتمنى عليكم استخدام الخدمات االلكترونية الستكمال طلبكم من خالل بوابة الهيئة ونؤكد لكم انه سيتم
االهتمام بطلبكم كما أيام العمل العادية وفي حال وجود أي استفسار برجاء عدم التردد لالتصال والتواصل معنا من خالل االتي:
 للمعلومات حول القوانين التي تحكم الحوافز برجاء االتصال على الرقم المحلي 2955039050
 للمتابعة حول عملية التسجيل االتصال على الرقم المحلي 2955559294
 لالستعالمات العامة االتصال على الرقم 2955229955
وفي حال وجود أي استعالمات برجاء عدم التردد لمراسلتنا من خالل البريد االلكتروني للهيئة  info@pipa.gov.psاو زيارة البوابة االلكترونية للهيئة
للمعلومات العامة www.pipa.ps
مالحظه :لالتصال من خارج البالد نتمنى إضافة البدالة الدولية 22502
مع االحترام والتقدير
فريق الهيئة

