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خصائص قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
أسرع القطاعات االقتصادية نموا
قرب فلسطين من مراكز التكنولوجيا المتطورة
698 2017شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لعام
100 %من البنية التحتية لالتصاالت الرقمية الحديثة القائمة هي من نتاج وادارة القطاع الخاص الفلسطيني
651 2017مليون دوالر يبلغ حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات للعام
4 % 2017مساهمه في الناتج المحلي االجمالي الفلسطيني للعام
10 ،يا المعلوماتواالتصاالت وتكنولوججامعات فلسطينية على االقل توفر برامج البكالوريوس لعلوم الحاسوب، والهندسة
163 فاعلكاتحاد ناظم و ( بيتا)شركة في هذا القطاع مسجلة كعضو في اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية
1,844 2018-2017خريج سنويا في قطاع تكنولوجيا المعلومات لعام
10 سنوات على االقل يقام في فلسطين معرض تكنولوجيا المعلوماتExpotech وبنجاح
25برنامج تمويل وحاضنة على االقل توفر الدعم مشاريع االستثمار
29 2017مليون دوالر امريكي على االقل حجم الصادرات الخدماتية لقطاع المعلومات واالتصاالت لعام
8,408 2017عدد العاملين في القطاع لعام
521 2017مليون دوالر امريكي القيمة المضافة للقطاع لعام



قطاعات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

مراكز البحث والتطوير
االستشارات والتدريب
خدمة تزويد اإلنترنت
االتصاالت السلكية والالسلكية
تطوير وانتاج برمجيات الكمبيوتر
تصدير الخدمات
الحاضنات التكنولوجيه والمسرعات



مارالشركات المستفيدة من قانون تشجيع االستث

29مشروع مستفيد من قانون تشجيع االستثمار
3,422فرصة عمل تحققت
36 الشركات هذه مجموع إستثمارات دوالر أمريكي مليون
4كات من هذه الشركات عباره عن إستثمارات مشتركه او شرا

(ألمانيا، االمارات، الواليات المتحدة)من 



عقد حزمة الحوافز للمشاريع في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

أحكام عامه:
تخفيض االرباح الخاضعة لضريبة الدخل بقيمة المبلغ المنفق على البحث العلمي ذات العالقة بالقطاع
حوافز جمركية للمعدات ومدخالت االنتاج
معاملة تتم معاملة القروض الميسرة التي تمنحها مؤسسات التمويل  والبنوك لتمويل المشاريع المعتمدة من الهيئة

والمتوسطةالقروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة 
المشاريع الجديدة والقائمة:

(0 )% سنوات للمشاريع الجديدة4ضريبة دخل لمدة
(0 )%ضريبة دخل لمدة سنتين للمشاريع القائمة التي استفادت سابقا من حوافز قانون تشجيع االستثمار
(0)% سنوات للمشاريع القائمة والغير مستفيدة من حوافز قانون تشجيع االستثمار3ضريبة دخل لمدة

المشاريع الريادية المحتضنة في المراكز المعتمدة:
حاضنات المعتمدة ضمن الللمشاريع رسوم نظير منح الحوافز لقطاع تكنولوجيا المعلومات / ال يتم استيفاء أي بدالت

والمراكز
(0 )% سنوات للمشاريع الجديدة4ضريبة دخل لمدة



القطاعات المستهدفة في فلسطين

التمويل ( ي، التمور، زيت الزيتون ومنتجاته، االستزراع السمكالفراولهالورود، )الزراعه
جيا تكنولو ( التامين، ضمان القروض، التمويل الميسر)الماليهوالخدمات 

راكز مراكز البحث والتطوير، الحاضنات والمسرعات، م)المعلومات واالتصاالت 
حتية، البنيه الت( التميز، مراكز االتصال، تطوير برمجيات وبرمجيات االلعاب

هم، األغذية بالمرتبطهالحجر والرخام والصناعات )الصناعهالتطوير العقاري، 
ندسية، والمشروبات، الصناعات الدوائية والتجميل، الصناعات الخفيفة، الصناعات اله

غاز الطاقة المتجددة، الصناعات المرتبطة بمنتجات ال)الطاقة( اليدويهالصناعات 
، الصحة( التخزين، التغليف، خدمات الشحن)النقل والخدمات ( والبترول

(السياحة الدينية، تنظيم الرحالت، الضيافة)السياحة



قصص النجاح



ضمانات االستثمار في فلسطين

مالحرية االستثمار في كافة القطاعات بأية نسبة من راس ال
حرية التحويل غير المقيد لجميع الموارد المالية
ضمان عدم مصادرة، تأميم او الحجر على االموال
ضمان معاملة المستثمرين بشكل متساو



تنافسية فلسطين
االلتزام الرسمي بتوفير ببيئة ممكنه لألعمال
97.2سنه بلغت 15المعرفة واستخدام اكثر من لغة، نسبة التعليم لمن هم فوق : اللغة واألميه%
 2018-2017لعام % 1نسبة التسرب العام في المدارس بلغت
222,774 2018-2017طالب على مقاعد الدراسة في مؤسسات التعليم العالي للعام االكاديمي

:موزعين كالتالي
160 ،دبلوم متوسط، 25,107بكالوريوس، 183,227دبلوم عالي، 67ماجستير، 9,091دكتوراه

سنة تحضيرية 3,439دبلوم مهني متخصص، 396تأهيل تربوي، 1,287
شراكة قوية مع القطاع الخاص
 يناسب نشاطهتتيح للمستثمر البدء بيسر وسهوله وتسجيل الشكل القانوني الذيليبراليهقوانين
قطاع مالي منظم وحيوي بفضل فاعلية سلطة النقد الفلسطينية
 االفتاي، دول والتفاهمات  مع االتحاد االوروبالتجاريهتوفر العديد من اتفاقيات االستثمار واالتفاقيات ،

أمريكا، كندا، العالم العربي



هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
الفلسطينيةاالستثمارتشجيعهيئةPIPA))االستثمارتشجيعبشأن1998لسنة(1)رقمللقانون وفقا  إنشاءهاتم

واإلجراءاتواتالضمانللمستثمرينالقانون هذاوفر.المستقلةاالعتباريةالشخصيةلهالتكون فلسطين،في
البيروقراطيةمنخالاستثماري مناخخاللمنومجزيا  مميزا  استثمارا  فلسطينفياستثمارهممنتجعلالتيالحوافز

والتعقيداتوالروتين
القطاعتشجيعفياستهاوسيالفلسطينيةالدولةرؤيةعنالعمليالتعبيرهيالفلسطينيةاالستثمارتشجيعهيئةإن

.لالستثمارالمناسبةالبيئةوإيجادالخاص
ورسالتهاالفلسطينيةاالستثمارتشجيعهيئةدور:
فلسطينيالاالقتصادوتطويرتعزيزفيالمساهمة
الهيئةادارةمجلسفيالفاعلالتمثيلخاللمنوالخاصالعامالقطاعبينالشراكةتعزيز
اإلستثماروتسهيالتحوافزيخصفيمااألجانبو المحليينالمستثمرينبينتمييزالعدم
ستثمارباإلالعنايةخدماتو ،للمستثمرينستثماريةاإلالنافذةخدماتتقديم
عليهاوالحفاظتنافسيةاستثماريةبيئةتعزيز
لإلستثمارجاذبكموقعفلسطينترويج
فلسطينفياإلستثماراتإقامةتسهيل
للمستثمرينالحوافزمنحزمةوتوفيراإلستثمار،مجالفيوالروتينالبيروقراطيةمنالحد



هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية

.فلسطين-رام هللا1984ب .ص

00970(  0)2/29887912: هاتف

00970(  0)29887932: فاكس

www.pipa. ps:الموقع اإللكتروني

info@pipa.gov.psالبريد اإللكتروني

حولواالستفساراتالمعلوماتمنلمزيد

تاالباالالترددعدمالرجاءفلسطينفياالستثمار

http://www.pipa.gov.ps/
mailto:info@pipa.gov.ps
http://www.pipa.gov.ps/

