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CRITERIA FOR QUALIFYING INVESTMENTS

االســـتثمار حـــوافز  مــن  االسـتـفـــادة  معـايـيـــر 

Income tax

25 40%

70%

Five years
لغاية خمس سنوات

3 Additional Years
لثالث سنوات اضافية

 INCENTIVES حوافز االستثمار

معايير االستفادة من الحوافز:
اي مشروع جديد ضمن أي قطاع يوظف ما ال يقل عن خمسة وعشرين 	 

عاماًل خالل فترة االستفادة. او أي مشروع قائم يضيف خمسة وعشرين 
عاماًل جديدًا على عدد العمال الموجودين.

المشاريع التي تزيد نسبة صادراتها عن )%40( من االنتاج.	 
المشاريع ضمن أي قطاع والتي تستخدم ما نسبته )%70( من المكون 	 

المحلي )معدات ومواد أولية(.

حوافز االستثمار:
%0 ضريبة دخل على المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من 	 

زراعة االرض أو الثروة الحيوانية.
%5 ضريبة دخل لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما 	 

ال يتجاوز أربع سنوات، أيهما اسبق.
%10 ضريبة دخل لمدة ثالث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة األولى، 	 

وتحتسب بعد ذلك حسب النسب والشرائح سارية المفعول. 
عقد حزمة حوافز لمناطق تنموية محددة أو ذات أولوية.	 
الغيار 	  وقطع  الثابتة  الموجودات  على  الجمركية  الرسوم  من  إعفاء 

المستوردة.
ال يوجد تفرقة بين المستثمرين المحليين و األجانب.	 
بأي وقت وبالعملة 	  إلى خارج فلسطين  المالية  الموارد  حرية تحويل 

التي يقبل بها المستثمر.

Criteria for qualifying investments:
·	 A new investment hiring more than 25 employee, or an 

existing investment hiring 25 additional employees. 

·	 Investments exporting more than 40% of production.

·	 Any Investment using in production at least 70% local 
content (equipment and raw material).

Incentives:
·	 0% income tax on agricultural investments that generate 

profit directly from land cultivation or livestock.

·	 5% income tax for five years commencing from the date 
of realizing profit, for no more than four years, whichever 
is earlier.

·	 10% income tax for three years commencing at the end 
of the 5% phase.

·	 Incentive packages for development and priority areas.

·	 Customs duty exemptions for fixed assets and imported 
spare parts.

·	 Equal treatment for foreign and local investors.

·	 Investors may freely transfer financial resources out of 
Palestine at anytime and any currency.

Jobs
وظيفة
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نسبة صادرات

Local Content
مـكـون محـلي

Agricultural Investment
المشاريع الزراعية

Income tax Income tax


