
Invest in Palestine’s future

While some see problems and obstacles, others see 
challenges and opportunities.

Today, Palestine is considered one of the encouraging 
environments that offer opportunities for business growth, 
mainly in the infrastructure, energy, transportation and 
communications sectors.

Currently there are different industries which can be 
invested in and developed; such as Food Industries, Stones 
and Marble, Agricultural sector and Tourism. PIPA reflects 
the Palestinian vision of empowering the private sector 
and enabling investment environment. 

Palestinian Investment Law offers the 
following incentives for Investors:
-- Fixed assets are exempt from custom duties.

-- Imported spare parts by enterprises are  exempted 
from custom duties; imported spare parts value shall 
not  exceed (%15) of the fixed assets.

-- Investors can easily transfer financial resources out of 
Palestine based on the market exchange rates.

-- 0% income tax for agricultural projects, while income 
tax for industrial and tourism projects is (5%) up to 
five years, and (10%) for three years, with income tax 
exemption for a maximum of four years or until the 
business start generating profit. 

-- Investment laws applies to foreign and local investors

Criteria for qualifying investments
-- Investments exporting more than (40%) of production

-- Any Investments using in production at least (70%) 
local content (equipment and raw material)

-- A new investment hiring more than 25 employee, or an 
existing investment hiring 25 additional employees.

Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA)
Ramallah, P.O. Box 1984, Palestine 

Phone: + 970 2 2988791, Fax: + 970 2 2988793

Toll Free: 1800 250 250
E-mail: info@pipa.gov.ps
Website: www.pipa.ps
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استثمر في فلسطين
الفـرص  اآلخـرون  يـرى  والعوائـق  الصعوبـات  البعـض  يـرى  فيمـا 
والتحديـات. فلسـطين تعتبـر اليـوم مـن أفضـل األماكـن لالسـتثمار 
األعمـال  لنمـو  واسـعة  ومجـاالت  عديـدة  فـرص  فيهـا  تتوفـر  حيـث 
المختلفـة كبيـرة كانـت أم صغيـرة، فـي قطاعـات مختلفـة مثـل البنية 

واالتصـاالت. والمواصـالت  والطاقـة  التحتيـة 
كمـا أن الصناعـات الموجـودة حاليـًا فـي فلسـطين ومنهـا الصناعـات 
الغذائيـة ، صناعـة الحجـر و الرخـام، الزراعـة و السـياحة مسـتعدة لتقبل 

أفـكار و اقتراحـات جديـدة فـي مجـال اإلدارة و التسـويق.
هيئـة تشـجيع االسـتثمار الفلسـطينية هـي التعبيـر العملـي عـن رؤيـة 
البيئـة  وإيجـاد  الخـاص  القطـاع  تشـجيع  فـي  وسياسـتها  فلسـطين 

لالسـتثمار.  المناسـبة 
للمستثمرين الذين يتطلعون ليكونوا في الطليعة .... حان وقت البدء.

التالية  الحوافز  الفلسطيني  االستثمار  قانون  يمنح 
للمستثمرين:

تعفى الموجودات الثابتة للمشاريع من الجمارك والضرائب. -
تعفى قطع الغيار المستوردة للمشروع من الجمارك والضرائب على  -

أن ال تزيد قيمة هذه القطع عن )%15( من قيمة الموجودات.
خارج  - إلى  المالية  الموارد  جميع  بحرية  يحول  أن  للمستثمر  يجوز 

السوق  في  بها  المعمول  العملة  أسعار  صرف  بواقع  فلسطين 
وبعملة قابلة للتحويل يقبل بها المستثمر.

والمشاريع  - الدخل  ضريبة  من   )0%( الزراعية  المشاريع  تمنح 
ثالث  لمدة   )10%( و  )5( سنوات  لغاية   )5%( والسياحية  الصناعية 
سنوات تسبقها فترة سماح بحد أقصى 4 سنوات أو لحين تحقيق 

الربح أيهما أسبق.
ال يوجد تفرقة بين المستثمرين المحليين واألجانب. -

معايير االستفادة من الحوافز:
المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها عن )40%(. -
المشاريع التي تستخدم ما نسبته )%70( من المكون المحلي. -
المشاريع التي يعمل بها ما ال يقل عن 25 موظف. -

فلسطين ... نافذتك لألسواق العالمية

يتمتع المستثمرين في فلسطين بمزايا كبيرة لتسويق 
بضائعهم من خالل وجود:

إعفاءات جمركية من الواليات المتحدة األمريكية وكندا. -
- .)EFTA( اتفاقية تجارة حرة مع االتحاد األوروبي ودول اإلفتا
اتفاقيات تجارية مع مصر واألردن وتونس والمغرب. -
إعفـاءات جمركيـة مـن دول عربيـة عديـدة مثـل  -

المملكة العربية السـعودية واإلمـارات العربية 
المتحـدة وتونـس واليمن.

اتفاقيـــة دخـــول البضائـــع إلـــى إســـرائيل  -
ــارك. دون جمـ

الشرقية  - أوروبا  دول  مع  تجارية  اتفاقيات 
مثل روسيا ورومانيا.

اتفاقية تجارة حرة مع الجمهورية التركية. -
اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. -

التـي تقدمهـا هيئـة تشـجيع  الخدمـات 
الفلسـطينية: االسـتثمار 

ما  - كل  الفلسطينية  االستثمار  تشجيع  هيئة  لك  توفر 
جميع  على  والحصول  فلسطين  في  العمل  لبدء  اليه  تحتاج 

التراخيص الالزمة من خالل النافذة الموحدة في الهيئة.
في  - للعمل  جاهزون  الفلسطينية  االستثمار  تشجيع  هيئة  في  اننا 

االلكتروني  موقعنا  زيارة  يمكنكم  االلكتروني.  التفاعل  مجال 
www.pipa.ps  للتعرف اكثر على  نشاطاتنا.

يتوفر لدى الهيئة قاعدة بيانات عن كل ما يستجد في مجال فرص  -
االستثمار والتكاليف وبرامج التمويل في فلسطين.

نحن في خدمة جميع المستثمرين المحليين واألجانب

Palestine ... Access to International 
Markets

Investors in Palestine benefit from favored 
access to the world’s largest markets:
-- Free trade arrangements with USA.

-- Free trade framework with Canada.

-- Free trade association agreement with EU and EFTA 
countries.

-- Trade protocols with Egypt, Jordan, Tunisia and Morocco 

-- Customs exemption from several Arab countries i.e. 
Saudi Arabia, UAE, Tunisia and Yemen.

--  Free flow of goods to Israel.

-- Trade protocols with East European 
countries i.e Russia and Romania.

-- Free trade association agreement 
with Turkey.

-- Greater Arab free Trade Area 
(GAFTA).

PIPA’s Services:
-- A One Stop-Shop that really works. 

Through PIPA you can register your 
business and obtain all necessary 
licenses for starting your business.

-- PIPA offers you e-services. For more 
information, please visit our website www.pipa.ps 

-- PIPA maintains a database on investment opportunities, 
costs and financing programs.

-- PIPA serves all domestic and foreign investors.

An agency of Palestine, PIPA is at the service of all investors domestic and foreign.


