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في مصاّف الدول الداعمة للطاقة المتجددة

JD

نظرة عامة

الناجت احمللي اإلجمالي
)باألسعار الثابتة(

هذا للنص الذي يسبق جدول األلوان لدرجات احلرارة، وترجمة كيلو واط/م2
و"اإلشعاع األفقي العاملي، متوسط سنوي طويل املدى لفترة 1994-2013" 

Solar GIS واملصدر

مليون نسمة

دوالر مليار دوالر 

نصيب الفرد من 
الناجت احمللي 

اإلجمالي

مناخ البحر املتوسط، صيف حار وشتاء قصير،  •
موقع إستراتيجي بني ثالثة قارات )أفريقيا، أسيا وأوروبا(،  •

300 يوم مشمس، ونسبة إشعاع شمسي أكثر من 2,000 كيلوواط بالساعة لكل متر مربع،  •
أولوية وإلتزام لتطوير قطاع الطاقة املتجددة.  •

العمالت المستخدمة

الدوالر، الدينار، الشيقل، اليورو

اللغات المستخدمة

الفرنسية، األملانية، 
العبرية، اإليطالية، 

اإلسبانية

العربية، اإلجنليزية 
)مستخدمة على نطاق 
واسع خاصة يف مجال 

األعمال(

السكان

مليون دوالر

حجم الصادرات )2015(

مليون دوالر

حجم الواردات )2015(

الفلسطينيون 
في العالم

مليون نسمة

معدل األجر اليومي

دوالر 
"املجموع السنوي لإلشعاع األفقي العاملي، املتوسط 1994-2013"
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قطـــاع الطـــاقـــة المتجـــددة

46 % الزيادة املتوقعة يف االستهالك عام 2020 
)تقريبا 1,900 ميغا واط(

نظرة عامة على القطاع

450 ميغا واط مع حلول عام 2020 سيتم 
إنتاجها يف جنني

ــق االســتقالل  ــات نحــو حتقي ــر أحــد العقب ــوم، وتعتب ــي تواجــه فلســطني الي ــات الرئيســية الت ــن أحــد التحدي ــة م ــن الطاق ــر أم يعتب  •
املســتدام. واالقتصــادي  السياســي 

يعتمــد القطــاع بشــكل كامــل تقريبــاً علــى اســتيراد الكهربــاء، وغالبيــة الكميــة املســتوردة  تأتــي مــن إســرائيل، تليهــا وبجــزء بســيط مــن   •
األردن ومصــر.

تاريخيــاً شــبكات التوزيــع احملليــة مجــزأة وتعتمــد علــى أكثــر مــن 250 نقطــة ربــط، وســيتم دمــج وتوحيــد   •
نقــاط الربــط مــن قبــل شــركة النقــل الوطنيــة للكهربــاء )PETL( لتصبــح 10 نقــاط ربــط فقــط.

أســعار الكهربــاء يف فلســطني هــي األعلــى يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا، وتشــكل جــزءاً كبيــراً   •
مــن دخــل األســرة املتــاح.

900 ميغا يف احملافظات الشمالية

1,300 ميغا واط حجم االستهالك احلالي

400 ميغا يف 
احملافظات 
اجلنوبية

90 % الكهرباء املستوردة

10 % الطاقة 
اإلنتاجية احمللية

140 ميغا واط قدرة االنتاج 
احمللية يف احملافظات اجلنوبية 

فقط 70 ميغا واط منها 
تعمل حاليا
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في مصاّف الدول الداعمة للطاقة المتجددة

سعر التجزئة للطاقة الحد األعلى

0.18
سنت/ كيلوواط ساعة

االحتياجات الحالية

1,300
ميغاواط 

130
ميغاواط

1,900
ميغاواط 

0.12
سنت/ كيلوواط ساعة

140 
ميغاواط

القدرة المتاحة من الطاقة 
المتجددة حتى حوالي

50
ميغاواط  5%

من االحتياج ساعة الذروة

االحتياجات واألسعار
نظرة عامة على القطاع 

قدرة إنتاج الكهرباء الحالية

سعر التجزئة للطاقة الحد األدنى

إنتاجية الطاقة المتجددة 
المستهدفة عام 2020

االحتياجات المتوقعة 
مع عام 2020

القدرة المستهدفة للتركيب 
على األقل من الطاقة المتجددة 

المستهدفة عام 2020



7
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مجلس تنظيم 
قطاع الكهرباء

توليد الطاقةمنظم القطاع
القطاع الخاص

منتجو الطاقة المستقلون

نقل الطاقة
القطاع عام

 شركة النقل الوطنية 
للكهرباء

توزيع الطاقة
القطاع الخاص والعام
شركات توزيع الكهرباء
وهيئات الحكم المحلي

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية
صانع سياسات القطاع

املؤسسات الرئيسية يف القطاع
نظرة عامة على القطاع  
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نســبياً  صغيــرة  الريــاح  مــن  املتولــدة  الطاقــة   •
ــن 1000  ــر م ــة )أكث ومحــددة يف املناطــق املرتفع
ــر عــن ســطح البحــر(، حيــث االســتفادة منهــا  مت
ممكــن أن يكــون مجديــاً يف بعــض املواقــع فقــط، 
وتبلــغ الســعة اإلنتاجيــة مــن طاقــة الريــاح حوالــي 

700 كيلــو واط يف محافظــة اخلليــل.

ــاء مــن  ــد الكهرب ــوواط قــدرة محطــة لتولي 340 كيل  •
الغــاز احليــوي مت منحهــا رخصــة مؤخــراً، ومتوقــع 
أن تصــل قدرتهــا إلــى 990 كيلــوواط يف مرحلــة 

ثانيــة خلدمــة مرافــق مزرعــة.

واملخلفــات  النفايــات  مــن  املســتخرجة  الطاقــة   •
هــي جــزء مــن اإلســتراتيجية الوطنيــة، ومتثــل 

لالســتثمار. وليــدة  حقيقيــة  فــرص 

امليــاه  تســخني  لغايــات  الشمســية  اللواقــط   •
الســكان  لــدى  واســع  نطــاق  علــى  تســتخدم 
وترجــح اإلحصائيــات علــى أن أكثــر مــن 57 % 
التكنولوجيــا. هــذه  تســتخدم  األســر  مــن 

990

340

اإلمكانيات املتاحة الستخدام تكنولوجيا الطاقة املتجددة
نظرة عامة على القطاع 

كفــاءة اســتخدام الطاقــة ســواء معاييــر وتقييــم أو معــدات حيــث   •
تشــهد فلســطني حاليــاً عــدة مبــادرات رســمية لدعــم ومتكــني 
القطــاع واالجــراءات للحفــاظ علــى االســتخدام االمثــل للمــوارد.

كيلوواط

كيلوواط
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ســعري  حافــز  بأعلــى  فلســطني  متتــاز 
ــة باملنطقــة، بســبب االعتمــاد شــبه  باملقارن

الطاقــة. مــن  الــواردات  علــى  الكامــل 

قانــون الطاقــة املتجــددة وكفــاءة الطاقــة 
وذلــك   ،2015 التنفيــذ ســنة  دخــل حيــز 
مصــادر  وتطويــر  اســتغالل  لتشــجيع 
الطاقــة املتجددة، وزيادة نســبة مســاهمتها 
يف معــدل الطاقــة الكلــي، وأيضــاً تنظيــم 

اتفاقيــات شــراء الطاقــة مــع الناقــل.

مت إطــالق اإلســتراتيجية القطاعيــة للطاقــة والتــي تؤكــد توليــد وكفــاءة الطاقــة 
اخلضــراء، وذلــك مــن خــالل حتديــد رؤيــة فلســطينية متكاملــة لتوليــد الكهربــاء 
مــن املصــادر املختلفــة، ملواجهــة ازديــاد الطلــب احمللــي مــن الطاقــة واملســاهمة 
يف التنميــة املســتدامة. تســتهدف اإلســتراتيجية توفيــر 50 % مــن احتياجــات 
الكهربــاء مــن خــالل اإلنتــاج احمللــي بحلــول عــام 2020، وتشــجيع اســتغالل 
ــادة نســبة  ــا لزي ــة املتجــددة، واالســتفادة مــن تطبيقاته ــر مصــادر الطاق وتطوي
مســاهمتها يف مجمــوع الطاقــة الكلــي حيــث مت اســتهداف مــا نســبته 10 % 
مــن اإلنتــاج احمللــي املســتهدف )130 ميغــاواط(  مــن مصــادر الطاقــة املتجــددة.

%10 مصادر الطاقة 
املتجددة

%50 احتياجات الكهرباء من خالل اإلنتاج احمللي بحلول عام 2020

اإلطار التنظيمي للقطاع



10

في مصاّف الدول الداعمة للطاقة المتجددة

التعرفة

محطات التوليد
العروض التنافسية

قانون الطاقة املتجددة وتعليماته وضع سياسة األسعار للكهرباء املولَّدة من املصادر البديلة.
سياسة األسعار

اإلطار التنظيمي للقطاع

املشتريالبرامج

املبادرة الفلسطينية للطاقة الشمسية 
)أول 1000 منزل( 

صايف القياس
أقل من 1 ميغاواط

محطات التوليد 
العروض مباشرة )1-5 ميغاواط(

محطات التوليد 
العروض مباشرة )5-999 ميغاواط(

شركات توزيع الكهرباء

)PETL( شركة النقل الوطنية للكهرباء

شركات توزيع الكهرباء والبلديات

املرحلة الثانية
0.54 شيكل /كيلوواط أي ما 
يعادل حوالي )0.145( دوالر 

املرحلة األولى
100 منزل بتعرفة 1,07 أي ما 

يعادل )0.287( دوالر
املرحلة الثانية

300 منزل بتعرفة 0.80 أي ما 
يعادل )0.215( دوالر

بيع فائض الطاقة املولدة إلى 
شبكة توزيع شركة الكهرباء

90 % على األكثر من معدل 
سعر الشراء من املصادر 

املختلفة للطاقة التقليدية )حالياً 
تقدر بحوالي 9 سنت لكل 

كيلوواط/ساعة(

90 % على األكثر من معدل 
سعر الشراء من املصادر 

املختلفة للطاقة التقليدية )حالياً 
تقدر بحوالي 9 سنت لكل 

كيلوواط/ساعة(



11

قطـــاع الطـــاقـــة المتجـــددة

البيئة الممكنة للقطاع

الشراكة بني القطاع اخلاص والعام
يتم العمل على متكني الهيئات احمللية 
لالستفادة من نظم عقود الشراكة، 
مشاريع توليد الكهرباء من مصادر 

الطاقة املتجددة تستطيع االستفادة من 
هذا النظام

البيئة التمويلية
يوجد يف فلسطني 15 بنك، بنوك محلية 

جتارية عدد )4( بنوك اسالمية )3(، بنوك 
جتارية وافدة )8( وهي جميعها لديها القدرة 
لتمويل مشاريع القطاع اخلاص، وتعمل سلطة 

الطاقة الفلسطينية على تعزيز الوعي املجتمعي 
ألهمية استخدام الطاقة املتجددة، وتسليط 
الضوء على املتطلبات الالزمة لتوفير البيئة 

املمكنة الستخدام الطاقة املتجددة.

توفر األراضي
يوجد وفرة يف األراضي احلكومية والوقفية 
التي من املمكن للمستثمر إستجارها بعمل 

نشاط إستثمار.

حوافز مالية
تعفى جميع أنظمة ومعدات مشاريع الطاقة 

املتجددة من اجلمارك، وامكانية منح عقود حزم 
حوافز للمشاريع النوعية مبا فيها مشاريع الطاقة 

املتجددة.
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الداعمــة  الــدول  مصــاّف  فــي  بإمتيــاز  فلســطين... 
المتجــددة للطاقــة 

نظــام عقــود حــزم احلوافــز يعتــر مــن األدوات املنافســة يف قانــون تجشيــع االســتمثار عــى مســتوى املنطقــة، حيــث توفــر هــذه العقــود املرونــة 
يف إصــدار تهسيــات ختــدم قطــاع معــن أو منطقــة جغرافيــة أو مــروع إســراتيجي، لغايــات حتفــز الفئــة املســهدفة حنــو رفــع األداء، أو 

زيــادة اإلنتــاج، أو التصديــر، أو خلــق فــرص معــل، أو نقــل تكنولوجيــا، أو تطبيــق معايــر دوليــة للحفــاظ عــى البيئــة، أو توليــد طاقــة بديلــة.

مبررات العقد:
زيادة القدرة عى إنتاج الطاقة حمليًا وختفيض اإلعمتادية عى واردات الطاقة )يمت استراد أكرث من %90(.  •
إستجابة ألهداف قطاع الطاقة يف فلسطن بتوليد ١٣٠ ميغا واط حبلول ٢٠٢٠ من مصادر الطاقة املتجددة.  •

إستجابة ملتطلبات التمنية احمللية واألهداف العاملية للتمنية املستدامة ٢٠٣٠.  •
ترشيد اسهاك الطاقة ودمع األنشطة اإلقتصادية وحاجها املزتايدة للطاقة لدفع جعلة التمنية.  •

خلق فرص معل يف القطاع الواعد.  •

مؤشر قياس األداء:
منشأة اقتصادية تستفيد من العقد مبا فهيا حمطات طاقة٨٠٠
مليون دوالر جحم االستمثار املتوقع٥٠

فرصة معل مبارشة٥,٧٥٠

الفئة المستهدفة:
املســتمثرين احملليــن، واألجانــب، واملغربــن، وصناديــق االســتمثار لتنفيــذ أمعــال حمطــات الطاقــة، ومــن جهــة أخــرى املنشــأت االقتصاديــة 
ــع،  ــك املصان ــع االســتمثار الفلســطيين، مبــا يف ذل ــون تجشي ــن قان ــة لاســتفادة م ــة )املشــاريع املؤهل ــد الطاق ــز مســامهها يف تولي لتعزي

الفنــادق، املستشــفيات، املــدارس، املــزارع(.
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قطـــاع الطـــاقـــة المتجـــددة

الحوافز الممنوحة للقطاع:
حمطات توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة املتجددة ذات القدرة اليت ال تقل عن )1( ميغا واط:

املرحلة األوىل: رضيبة دخل بنسبة )صفر %( ملدة سبع سنوات من تارخي تشغيل احملطة.
املرحلة الثانية: رضيبة دخل بنسبة )5%( ملدة مخس سنوات تبدأ من هناية املرحلة األوىل.

املرحلة الثالثة: رضيبة دخل بنسبة )10%( ملدة ثاثة سنوات تبدأ من هناية املرحلة الثانية وحتتسب بعد ذلك النسب السارية.

املشــاريع الــيت ال تزيــد قدرهتــا عــن )1( ميغــاواط والــيت تســتخدم يف تغذيــة املشــاريع واملنشــآت حســب معيــار صــايف 
القيــاس.

المشــاريع القائمــة والمســتفيدة مــن القانــون )تحتســب الحوافــز وفقــًا للشــريحة الســارية وحســب 
القــدرات الــواردة أدنــاه(:

)20( كيلو واط تستفيد من المتديد ملدة عام.  •
)40( كيلو واط تستفيد من المتديد ملدة عامن.  •

)60( كيلو واط تستفيد من المتديد ملدة ثاثة أعوام.  •

املشــاريع الــيت مل تســتفد مــن القانــون ســابقًا أو انهتــت فــرة منحهــا احلوافــز وتولــد )40( كيلــو واط ختضــع إىل رضيبــة دخــل بنســبة 
)5%( ملــدة عامــن.

المتويــل واإلقــراض: تــمت معاملــة القــروض الــي متنحهــا مؤسســات المتويــل والبنــوك الــي متــول مشــاريع توليــد الطاقــة الكهربائيــة مــن 
مصــارد الطاقــة املتجــددة معاملــة القــروض املمنوحــة لملشــاريع الصغــرة واملتوســطة الــي مت النــص علهيــا مضــن قانــون وتعلميــات رضيبــة 

الدخل.

يضع جملس اإلدارة التعلميات اخلاصة بالعقد، وعدد موظفن، وختصصاهتم.
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في مصاّف الدول الداعمة للطاقة المتجددة

اعتبارات خاصة

تتميـــز تضاريـــس احملافظـــات الشـــمالية بأنهـــا 
جبليـــة مـــع مناطـــق ســـهلية قليلـــة وهـــذا قـــد 
يتطلـــب املزيـــد مـــن العمـــل لتحضيـــر األراضـــي 
ـــى نطـــاق  ـــرة عل حملطـــات الطاقـــة الشمســـية الكبي
املنطقـــة الواحـــدة، أمـــا تضاريـــس احملافظـــات 
اجلنوبيـــة فهـــي مختلفـــة وتعتبـــر ســـهلية حيـــث 
ـــى  ـــر إل ـــا شـــريط مشـــاطىء للبحـــر ولكـــن تفتق أنه
مســـاحات األراضـــي الكبيـــرة ملشـــاريع كبيـــرة علـــى 

ــع. ــاق واسـ نطـ

التوليــد  محطــات  شــبك  حاليــاً  املمكــن  مــن 
وتفريــغ و نقــل الطاقــة مــن خــالل خطــوط اجلهــد 
ــدم توفــر  ــة نظــراً لع املتوســط واحملطــات الفرعي

خطــوط نقــل الكهربــاء عاليــة اجلهــد.

تفريغ الطاقةالتضاريس
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قطـــاع الطـــاقـــة المتجـــددة

محطــات طاقــة شمســية صغيــرة ومتوســطة ) بقــدرة 5-2 ميجــاواط لــكل   •
ــى 16 محافظــة منهــا( موزعــة عل

يجــب التركيــز علــى دراســة املناطــق واملســاحات املطلوبــة لعمــل مشــاريع   •
الطاقــة الشمســية

منــح عــدة رخــص مؤخــراً النشــاء مشــاريع  تزيــد قــدرة إنتاجهــا عــن 1 ميغــا 
وهــي يف قيــد االنشــاء، مت تشــغيل البعــض وأخــرى قيــد اإلنشــاء:

  جنني، ميثلون: 1.35 ميغاواط

  بيتا، نابلس: 1 ميغاواط

  طوباس: 5 ميغاواط

  طوباس، الفارعه: 3 ميغاواط

  جنني، عناقيد القرى: 2 ميغاواط

  اخلليل، الظاهرية: 1.5 ميغاواط

فرص استثمار متاحة

  طولكرم، الشعراوية: 5 ميغا واط
  أريحا: 1.8 ميغا واط

  جنني: 5 ميغا واط
  نابلس: 2 ميغا واط

فرص االستثمار

مشاريع قيد اإلنشاء

متاحة
جنني

طوباس

رم
لك

طو
نابلس

قلقيلية

سلفيت

رام اهلل والبيرة ـــا
حــــ

ري
أ

القدس

بيت حلم

شمال غزةاخلليل
غزة

دير البلح

خانيونس

رفح
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مشاريع كفاءة الطاقة )معدات وتدقيق(: 
تستهدف ترشيد استهالك الطاقة وتخفيض انبعاث 
غاز ثاني أكسيد الكربون وفقاً للخطة الوطنية لرفع 

كفاءة الطاقة، والتي تهدف إلى تخفيض 5 % من 
االستهالك الوطني للطاقة

التدريب املهني والفني: تدريب 
وتأهيل طواقم فنية متخصصة من 

قبل معاهد دولية معتمدة

متاحة
فرص االستثمار

علــى  االلــواح  مــن  الكهربــاء  توليــد  أنظمــة 
االســطح: تركيــب ألــواح شمســية علــى األســطح 
علــى أســاس صــايف القياس للقطاعــات املختلفة 
)الفنــادق، املصانــع، املشــاريع الزراعيــة، املناطــق 

الصناعيــة(
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130 ميغاواط: السعة املستهدفة من الطاقة الشمسية بحلول عام 2020 >
300 إلى 500 ميغاواط حتى 2030 >

مليون دوالر: معدل تكلفة االستثمار إلنشاء محطة تنتج 1 ميغاواط	 
~ 9 سنت أمريكي لكل كيلوواط/ساعه: السعر حسب إتفاقية شراء الطاقة >
~ 25 عام: معدل عمر املشروع بعدها يصل إنخفاض االنتاج بنسبة أقل من 20 % >
5-2 ميجاواط: أنسب حجم للمشروع الواحد حسب االعتبارات املذكورة سابقاً >

مواصفات مشروع بقدرة 1 ميغاواط
12-15 دومن: معدل مساحة األرض >
1,700,000 كيلوواط ساعه/سنة: معدل الطاقة املنتجة >
8 سنوات: فترة االسترداد >
10 % - 15 %: العائد الداخلي على االستثمار >

التمويل: 50 % متويل مساهمني، 50 % قروض بنكية مع إمكانية تنويع مصادر اإلقراض	 

موقع المشروع
يف كافــة احملافظــات، مــع ضــرورة عــدم التركيــز علــى التخطيــط إلنشــاء محطــات بقــدرة ميغــاواط يف منطقــة 

واحــدة وذلــك حملدوديــة قــدرة الشــبكات احلاليــة.

مشاريع احملطات
اعتبارات االستثمار
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في مصاّف الدول الداعمة للطاقة المتجددة

سلطة الطاقة
املستثمر

خطوات تسجيل وترخيص محطة توليد طاقة شمسية

إطالع املستثمر 
رسمياً

الطلب يتضمن 
عرض فني 

ومالي

العرض الفني
)النقل الوطنية، 
مركز األبحاث(

رخصة مؤقتة توصية فنية
ملدة ٣ شهور 

ويجوز متديدها 
لـ ٣ شهور 

أخرى

تسجيل الشركة
الشروع يف تنفيذ 

املشروع

إصدار 
الرخصة

تقييم الطلب

العروض املباشرة
إجراءات ترخيص محطة طاقة متجددة

بداية

مطابقة التنفيذ
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مشــاريع محطــات: مت منــح عــدة رخــص مبدئيــة ملطوريــن لتوليــد أكثــر مــن 30 
ميغــاواط علــى إمتــداد احملافظــات الشــمالية، وجــاري حاليــاً تقييــم مشــاريع أخــرى 

يف عــدة مواقــع.

التحول  يالحظ  األسطح:  على  شمسية  ألواح  تركيب 
يتم  حيث  والسياحة  الصناعة  قطاعي  يف  االيجابي 
االعتماد على الطاقة املتجددة، فقد قام على سبيل املثال 
يف  )عزيزا(  الدواجن  وشركة  كوال  كوكا  مصنع  من  كل 
العوجا بتركيب ألواح شمسية على األسطح على أساس 
صايف القياس، باإلضافة إلى فندق يف بيت حلم وفندق 
املصانع  من  والعديد  رويال،  مصنع  الذهبي،  الطيبة 
واملنشأت. وهذا يدل على الزيادة التدريجية يف تركيب 
القطاعات  الشمسية على األسطح  يف مختلف  األلواح 
ملا فيه من مزايا وقدرة على خفض التكاليف التشغيلية.

محتملة
قصص نجاح

منطقة أريحا الصناعية 
الزراعية أول 300 كيلوواط

كوكا كوال 320 كيلو 
واط نظام االسطح

اجلبريني، 340 كيلوواط من 
الغاز احليوي وقابلة للتوسع 

إلى 990 كيلوواط
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ــا، مــع القــدرة علــى الوصــول إلــى أســواق واســعة مــن خــالل أكثــر مــن 11 اتفاقيــة  موقــع إســتراتيجي يربــط آســيا وأفريقيــا وأوروب  •
جتاريــة

300 يــوم مشــمس ســنويًا، وحســب معــدل اإلشــعاع الشمســي األفقــي العاملــي فــإن إنتاجيــة كل متــر مربــع تصــل إلــى أكثــر مــن 2,000   •
ســاعة/م2 كيلــوواط 

اقتصاد حر حيوي ميثل تنوع فرص االستثمار يف الدولة الناشئة وأسواقها وقدراتها املتنامية  •
التمويــل مــن خــالل تنــوع البنــوك العاملــة واملؤسســات التمويليــة ومؤسســات اإلقــراض، والبرامــج املاليــة التــي تتســم بســهولتها   •

املســتثمر لتوجهــات  االســتجابة  ومرونتهــا يف 
حوافز للمشاريع الناشئة أو التي تطور أنشطتها  •

التزام ونظام شمولي داعم وأولوية لتطوير قطاع طاقة متجددة مستدام  •
مناطــق صناعيــة مؤهلــة تتيــح فــرص جنــاح االســتثمار مــن خــالل تقــدمي خدمــات البنيــة التحتيــة املتطــورة واحلوافــز املجزيــة   •

لالســتثمارات

عائد مجدي على االستثمار  •
توفير إطار قانوني واقتصادي حديث لتشجيع ودعم االستثمار األجنبي واحمللي  •

حرية  االستثمار يف جميع القطاعات و بنسب ملكية غير محددة  •
حرية حتويل األموال من وإلى فلسطني، مبا يف ذلك رأس املال واألرباح الناجتة عن االستثمارات  •

حماية املستثمرين و عدم مصادرة امللكية أو التأميم  •
املساواة يف معاملة املستثمرين من مختلف اجلنسيات  •

حماية املعلومات السرية اخلاصة باملستثمرين  •

لماذا االستثمار في فلسطين

إلتزام فلسطين تجاه المستثمرين 
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التعبير العملي عن رؤية فلسطني وسياستها يف تشجيع القطاع اخلاص واملساهمة يف توفير بيئة استثمار مناسبة  •
املساهمة يف احلفاظ على التنمية املستداملة للبئية االستثمارية  •

تقدمي خدمات رعاية املستثمرين احملليني واألجانب من خالل تفعيل وتعزيز خدمات النافذة املوحدة  •
تعزيز الشراكة والتعاون ما بني القطاع العام واخلاص والعمل على مراعاة احلفاظ على بيئة استثمار منافسة  •

توفيــر كافــة املعلومــات الالزمــة التخــاذ القــرار باالســتثمار والبــدء باالســتثمار مبــا يف ذلــك املســاعدة يف احلصــول علــى كافــة   •
املتاحــة التمويــل  توفيــر معلومــات عــن فــرص االســتثمار ومصــادر  إلــى  الالزمــة، باإلضافــة  التراخيــص 

احملافظة على العالقة مع املستثمرين من خالل برنامج العناية باالستثمار  •

دور هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
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القتراحاتكم واتستفساراتكم ال تترّددوا باالتصال بنا:

هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
الرمق املجاين: ٢٥٠ ٢٥٠ ٨٠٠ ١

تلفون: 2 /22988791 00970
فاكس: 2298879٣ 00970

www.pipa.ps :بوابة إلكرونية
info@pipa.qov.ps :بريد إلكروين


