طلب تسجيل مشروع لغايات االستفادة من نظام عقد حزمة الحوافز للمشاريع في المدن الصناعية
أوالً :بيانات تعريفية لإلستثمار
نوع االستثمار

☐ محلي
☐ مشترك
☐ أجنبي

والمناطق الصناعية الحرة
القطاع

نوع الطلب

☐ جديد

☐ صناعة
☐ زراعة

☐ تطوير

المنطقة الصناعية
☐ منطقة أريحا الصناعية
☐ منطقة بيت لحم

☐ غير ذلك (ذكره) :الصناعية

☐ انتقال إلى المدينة

Click here to enter
text.

الصناعية

☐ منطقة غزة الصناعية
☐ منطقة أخرى_____ ،

ثانياً :بيانات االستثمار والشركاء:
أ .الشركة:
اسم المستثمر /الشركة:
االسم التجاري (إن وجد):
رقم تسجيل الشركة /المستثمر
(مشتغل مرخص):
تاريخ تسجيل المشروع/
الشركة:
نوع الشركة /الكيان القانوني:
مقر الشركة:
المحافظة:
المدينة/القرية:
عنوان الشركة:

هاتف:
فاكس:
محمول:
بريد الكتروني:
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موقع الكتروني:
P.O. Box 1984, Ramallah, Palestine, Tel. ++2 298 8791/2, 1800250250, Fax. ++2 2988793
E-mail: info@pipa.gov.ps
www.pipa.ps
طلب االستفادة من قانون تشجيع االستثمار عقد حوافز المناطق

الصناعية

PIPA1801201

Application to receive incentives for Industrial
zones contract

ب .الشركاء:
إسم المفوض بالتوقيع عن الشركة:
جنسيته:
مقر االقامة الدائم للمفوض:
هاتف:

بيانات االتصال للمفوض بالتوقيع:

محمول:
عنوان بريدي:
بريد إلكتروني:

ج .في حال وجود شريك أو شركاء أجانب
نسبة المساهمة

جنسية الشريك

مقر االقامة الدائمة

د .في حال وجود شركاء مغتربين (مقيمين خارج البالد) أو شتات
الشركاء

الجنسية

نسبة المساهمه

مقر االقامة الدائمة

مغتربين
شتات
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االستثمار:
المدينة الصناعية
موقع االستثمار (المشروع):

األيدي العاملة

توزيع

عمالة
إدارية

الحوض
رقم القطعة
عمالة إنتاج

عمالة مؤقتة (مياومة) المجموع

ذكور
إناث

حجم رأس المال الكلي المستثمر
في المشروع (أو المتوقع) بالدوالر
االمريكي

(تاريخ وسعر الصرف)

هل سبق للمشروع أن استفاد من حوافز قانون تشجيع االستثمارالفلسطيني؟  -1نعم -2ال
إذا كانت اإلجابة نعم:
تاريخ الحصول على الحوافز_______________________:
مدة الحوافز الممنوحة___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
تمويل المشروع
تمويل ذاتي:
قروض:
هل المشروع حاصل على منحة؟  -1نعم

نسبة التمويل المحلي:
نسبة التمويل األجنبي (إن وجد):
الجهة أو المؤسسة المقرضة المحلية:
الجهة أو المؤسسة المقرضة األجنبية:
-2ال

إذا كانت اإلجابة نعم:
الجهة المانحة....................................................................................... :
قيمة المنحة......................................................................................... :
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وصف موجز للمشروع (وفقاً للترخيص الممنوح)

ه .تراخيص المشروع (يتم إضافة أي رخص متوفرة)

اسم الرخصة

الرقم

جهة اإلصدار

تاريخ اإلصدار

1
2
3
4

ثالثاً :منتجات المشروع
الرقم

المنتج

حجم اإلنتاج السنوي

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
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المرفقات
☐ شهادة تسجيل الشركة /المؤسسة

☐ صورة جواز السفر لألجنبي

☐ وصف المشروع أو دراسة جدوى

☐ صور الهويات للشركاء

☐ تراخيص المشروع الساريه

☐ عقد التأسيس والنظام الداخلي للشركة

☐ الميزانية العمومية

☐ براءة ذمة من الضريبة (مضافة ودخل)

☐ بيانات االيدي العاملة المعتمدة ضريبيا

☐ شهادة منطقة صناعية

☐ كتاب تفويض

☐ فواتير تكاليف المشروع

رابعاً :بيانات واقرار مقدم الطلب:
إسم مقدم الطلب:

رقم الهوية /جواز السفر

صفة مقدم الطلب:

تاريخ تقديم الطلب:

إقرار

أقر أنا الموقع أدناه والمفوض بالتوقيع عن شركة..........................................................:
بأن المعلومات الواردة في هذا الطلب وكافة األوراق المرفقة بخصوص مشروع ..............................
صحيحة وقانونية ،وأتحمل مسؤولية ذلك.
االسم والتوقيع......................................................:
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