
ريادة بال حدود.. فلسطين الرقمية
نظــام عقــود حــزم الحوافــز يعتبــر مــن االدوات المنافســة فــي قانــون تشــجيع االســتثمار 
التســهيالت  إصــدار  فــي  مرونــة  العقــود  هــذه  توفــر  حيــث  المنطقــة،  مســتوى  علــى 
التــي تخــدم قطاعــات معينــة أو منطقــة جغرافيــة أو مشــروع إســتراتيجي، لغايــات تحفيــز 
نقــل  عمــل،  فــرص  خلــق  التصديــر،  االنتــاج،  زيــادة  االداء،  رفــع  نحــو  المســتهدفة  الفئــة 

تكنولوجيــا، تطبيــق معاييــر دوليــة للحفــاظ علــى البيئــة أو توليد طاقــة بديله.

مبررات العقد
المساهمة في بناء إقتصاد المعرفة ونقل المعرفة.  ●

تمكين الريادين والمشاريع الناشئة والخريجين الجدد.  ●

زيادة القدرة التنافسية للمشاريع القائمة والجديدة.  ●

إستجابة الجندة السياسات الوطنية 2022-2017.  ●

إســتجابة لمتطلبــات التنميــة المحليــة واالهــداف العالميــة للتنميــة المســتدامة   ●
.2030

خلق فرص عمل في القطاع الواعد.  ●

مؤشر قياس االداء
70 شركه مستفيده من العقد.

350 فرصة عمل مباشرة.

الفئــة المســتهدفه: مشــاريع شــركات الريادييــن فــي المراكــز والحاضنــات المعتمــدة، 
الشــركات القائمــة، الشــركات الجديــدة، المســتثمرين فــي المشــاريع والجامعــات 

ومراكــز البحــث العلمــي.

Toward Entrepreneurship … Digital Palestine

Incentive package contracts is a crucial tool within the Palestinian Investment 
Encouragement law over regional legislations, and gives a competitive 
advantage for investors to invest in Palestine, as this contract can be granted 
to support strategic projects, geographic location or named sector to generate 
jobs, technology transfer or implement international standards to protect the 
environment or generate energy from alternative resources.

Contract Justifications

·	 Contribute in building Knowledge economy and transfer technology.
·	 Empower entrepreneurs, new projects and fresh graduates.
·	 Improve competitive advantage of new and existing projects.
·	 To comply with National Policy Agenda 2017-2022.
·	 To comply with local development and Sustainable Development 

Goals (SDGs) 2030.
·	 Generate jobs in the promising sector.
·	 Attract foreign direct investments (Foreign and Expats) and encour-

age local investors, entrepreneurs and fresh graduates.

Key Performance Indicators
70 Activity receives incentives

350 Direct jobs

Targets: Start-ups and entrepreneurs in the approved incubators and 

centres, new companies, existing companies, investors in projects, 

universities and research and development centres.



Incentives*
1. Entrepreneurs projects.

·	 Treated as new company.

·	 For registration the address of company shall be in one of the approved 
incubators or centres.

·	 Registration fees will be waived .

2. New companies: (0%) income tax for 4 years.

3. Existing companies: (0%) income tax for 3 years, for companies never 
received incentives.

4. Existing companies: (0%) income tax for 2 years, for companies received 
incentives.

5. Investors and companies: approved contribution in financing Research and 
Development in the field of Information and Communication Technology 
sector in start-ups, new companies, universities, or approved R&D centres, 
will be deducted from the profits that are subject to the income tax.

6. All Projects will benefit from customs related incentives on equipment’s 
and inputs.

Access to finance: Loans and facilities by financing institutions and banks that 
finance approved projects receives same treatment as finance of SMEs, as per 
the Income tax law and regulations.

* All incentives are subject to regulations issued by PIPA’s BoD on number of 
jobs and approved centres and any related regulations.

الحوافز الممنوحة*
1	 مشاريع شركات الرياديين..

	 تعامل معاملة الشركات الجديدة.·
	 لغايــات التســجيل يتــم إعتمــاد عنــوان الشــركة فــي أحــد المراكــز والحاضنــات ·

المعتمــدة.
	 ال يتم تقاضي بدل الرسوم المرتبطة بالتسجيل لمرة واحده.·

2	 الشركات الجديدة: ضريبة دخل بنسبة (0%) لمدة 4 سنوات..
3	 ــون ضريبــة دخــل بنســبة . ــم تســتفد مــن حوافــز القان الشــركات القائمــة: والتــي ل

(0%) لمــدة 3 ســنوات.
4	 القانــون ضريبــة دخــل . مــن حوافــز  اســتفادت ســابقًا  والتــي  القائمــة:  الشــركات 

2 ســنه. لمــدة   (%0) بنســبة 
5	 المســتثمرين والشــركات: المســاهمة في تمويل البحث والتطوير في تكنولوجيا .

المعلومــات واالتصــاالت فــي الشــركات الرياديــة أو الجديــدة أو الجامعــات أو المراكــز 
ــة  ــاح الخاضعــة لضريب ــل قيمــة المســاهمة مــن االرب ــة المعتمــدة، يتــم تنزي البحثي

الدخــل بنــاًء علــى إعتمــاد الهيئــة.
6	 تستفيد كافة المشاريع من الحوافز الجمركية للمعدات ومدخالت االنتاج..

التمويــل واالقــراض: تتــم معاملــة القــروض التــي تمنحهــا مؤسســات التمويــل والبنــوك 
التــي تمــول المشــاريع المعتمــدة مــن الهيئــة وتقــدم قروضــًا ميســرة لهــذه المشــاريع 
معاملــة القــروض الممنوحــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة التــي تــم النــص عليهــا 

ضمــن قانــون وتعليمــات ضريبــة الدخــل.

* تخضــع جميــع الحوافــز لشــروط وتعليمــات العقــد التــي تصــدر عــن مجلــس إدارة 
الهيئــة فيمــا يخــص التشــغيل والتوظيــف وعــدد الموظفيــن المقبوليــن والمراكــز 

المعتمــدة.

هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
الرقم المجاني: 250 250 1800
تلفون: 2988791/2 (02) 970+

فاكس: 2988793 (02) 970+
www.pipa.ps :بوابه الكترونية

info@pipa.gov.ps :بريد الكتروني

Palestinian Investment Promotion Agency
Toll free: 1800 250 250
Phone: +970 (02) 2988791/2
Fax: +970 (02) 2988793
Portal: www.pipa.ps
e-mail: info@pipa.gov.ps


