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“The Palestine Liberation Organization, the sole and legitimate represen-
tative of the Palestinian people, is leading the national effort to end the 
occupation and establish the Palestinian State. The Palestinian National 
Authority is leading nation-building efforts to provide a secure and dig-
nified life for its citizens.”

President Mahmoud Abbas

Dear Business Leaders and Investors,

As all efforts, Palestinian, Arab and International are being geared towards 
establishing the independent and sovereign Arab Palestinian State 
with Jerusalem as its capital, we are forging bridges of cooperation and 
channels of communication with the international business and investment 
community. Paramount among these initiatives is the Palestine Investment 
Conference – a platform that showcases our progress in creating an enabling 
investment environment, and the various investment opportunities that 
exist in Palestine’s diverse sectors. 

At a time when Palestinians are mobilizing their resources and capabilities to 
achieve the ultimate national goal, the Palestinian Liberation Organization, 
the sole and legitimate representative of the Palestinian people, is leading 
the national effort to end the occupation and establish the Palestinian 
State. The Palestinian National Authority is leading nation-building efforts 
to provide a secure and dignified life to its citizens based on partnerships 
amongst the various components of the Palestinian society.

We call upon all Palestinian, Arab and international investors to actively 
engage in our nation-building efforts, with unequivocal assurance of 
providing the proper regulatory framework that guarantees and safeguards 
your investments; enabling you to operate your business as genuine partners 
in the development process, thus contributing to the establishment of a 
prosperous Palestinian State.

Foreword by H.E. Mr. Mahmoud Abbas,
President of the PNA

I would like to take this opportunity to welcome you all to Palestine – a 
country where we have made great progress in providing security and 
rule of law, paving the way for economic and social development; a place 
where you can witness the veracity of the Palestinian people and their 
steadfastness and persistence to stay and build a better future; a place 
where we are experiencing a great urban and economic boom. I invite you 
to witness firsthand the outstanding achievements of the Palestinian private 
sector at the industrial and investment levels and our progress in economic 
and administrative reforms. 

We are determined to reunite our people and to accomplish economic 
advancement and prosperity to ultimately achieve our national goal of 
establishing an independent state. 

Mahmoud Abbas (Abu Mazen)
Chairman of the Executive Committee of the Palestine Liberation Organization
President of the Palestinian National Authority



رسالة فخامة الرئيس

“منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تقود الجهد 
الوطني إلنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية تقود 

جهود البناء لتوفير الحياة الحرة والكريمة للمواطن الفلسطيني”

الرئيس محمود عباس

أعزائي رجال األعمال والمستثمرين: 

في إطار الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لبناء دولة فلسطين العربية المستقلة، 
التي تتمتع بالسيادة الكاملة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف، نقيم جسور 
التواصل والتعاون مع مجتمع األعمال واالستثمار في العالم من خالل العديد من المبادرات 
الجميع  خالله  من  يّطلع  كمنبر  لالستثمار«  فلسطين  »مؤتمر  مقدمتها  وفي  والنشاطات 
على الجهود المبذولة لتهيئة البيئة المناسبة لالستثمار، والفرص االستثمارية المتاحة في 

مختلف القطاعات.

الوطني  إن جميع طاقات شعبنا مستنهضة وتعمل بجلد وهمة من أجل تحقيق الهدف 
األسمى، ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني تقود 
الجهد الوطني إلنهاء اإلحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطينية 
تقود جهود البناء لتوفير الحياة الحرة والكريمة للمواطن الفلسطيني على أساس الشراكة 
والمستثمرين  األعمال  رجال  جميع  ندعو  إننا  الفلسطيني.  الشعب  مكونات  بين  الكاملة 
الفلسطينين والعرب ومن كافة دول العالم الى المساهمة الفاعلة والمشاركة في جهود 
تحافظ  التي  والضمانات  القوانين  كافة  توفر  لكم  مؤكدين  فلسطين،  في  البناء  عملية 
وتحمي استثماراتكم وتشجعكم على مواصلة أعمالكم في بالدنا كشركاء حقيقيين في 

مسيرة البناء واإلعمار وبناء دولة فلسطين المزدهرة.

االقتصادية  للتنمية  كأساس  واألمان  األمن  يعمها  التي  فلسطين  في  بكم  نرحب  إننا 
واالجتماعية، وتظهر فيها حقيقة شعبنا الصامد والمصمم على البقاء في وطنه، والساعي 
بكل عزم وإصرار على تحقيق النهضة العمرانية واالقتصادية، لإلطالع على إنجازات القطاع 

اليه  اإلنتاج واالستثمار، ولمعرفة مدى ما وصلت  الفلسطيني في مختلف قطاعات  الخاص 
جهودنا في اإلصالح اإلقتصادي واإلداري. نحن مصممون على إعادة اللحمة الى شعبنا وعلى 

إحداث النهضة اإلقتصادية لتحقيق هدفنا الوطني األسمى في بناء دولتنا المستقلة.

محمود عباس  )أبو مازن(

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية











































































































































































Al-Aqsa Mosque - Jerusalem املسجد األقصى - القدس



Dome of the Rock - Jerusalem قبة الصخرة املشرفة - القدس



Deir Yacoub دير يعقوب  - نابلس



Ramallah City مدينة رام الله



City Center - Nablus مدينة نابلس



Jenin City مدينة جنني



Gaza City مدينة غزة



Harbor - Gaza بحر غزة



Irak-burin Village قرية عراق بورين



Clock Tower - Nablus, City Center برج الساعة - وسط نابلس القدمية



Nablus City مدينة نابلس



Yard of  the Church of Nativity - Bethlehem ساحة املهد - بيت حلم



Ajjoul Village - Ramallah District قرية عجول - قضاء رام الله



Yard of  the Church of Nativity - Bethlehem ساحة املهد - بيت حلم



Birzeit University جامعة بير زيت







فلسطيننا
رحلة تاريخ ... إشراقة مستقبلرحلة تاريخ ... إشراقة مستقبل




