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عامةنظرة 
²كم6,450 المساحة

مليون نسمة  4.8 السكان
مليون نسمة12 مالفلسطينيين في العال

مليار دوالر 7.7 الناتج المحلي اإلجمالي 
(باألسعار الثابتة)

دوالر 1,744 نصيب الفرد من الناتج 
المحلي اإلجمالي

مليون دوالر958 حجم الصادرات 
مليون دوالر5,225 حجم الواردات
دوالر22.2 معدل األجر اليومي

ى مستخدمة عل)العربية، اإلنجليزية 
(  نطاق واسع خاصة في مجال األعمال

ة، الفرنسية، األلمانية، العبري)اللغات األخرى 
اإليطالية، اإلسبانية

اللغات المستخدمة

الدوالر، الدينار، الشيقل، اليورو العمالت المستخدمة

 قيا، أسيا أفري)موقع إستراتيجي بين ثالثة قارات
ومناخ البحر المتوسط، صيف حار ( وأوروبا

وشتاء قصير
300من يوم مشمس، ونسبة إشعاع شمسي اكثر

كيلوواط بالساعة لكل متر مربع2,000
دةأولوية وإلتزام لتطوير قطاع الطاقة المتجد
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نظرة عامة على قطاع الكهرباء

اليوم،سطينفلتواجهالتيالرئيسيةالتحدياتأحدمنالطاقةأمنيعتبر
المستدامصاديواالقتالسياسياالستقاللتحقيقنحوالعقباتأحدوتعتبر

الكميةغالبيةو الكهرباء،استيرادعلىتقريبا  كاملبشكلالقطاعيعتمد
ومصراألردنمنبسيطبجزءوتليهاإسرائيل،منتأتيالمستوردة

  نقطة250منأكثرعلىوتعتمدمجزأة المحليةالتوزيعشبكاتتاريخيا
للكهرباءنيةالوطالنقلشركةقبلمنالربطنقاطوتوحيددمجوسيتمربط،

(PETL)فقطربطنقاط10لتصبح

سطاألو الشرق منطقةفياألعلىهيفلسطينفيالكهرباءأسعار
المتاحاألسرةدخلمنكبيرا  جزءا  وتشكلافريقيا،وشمال

ميغا واط حجم االستهالك1,300
ميغا في المحافظات900)الحالي 

ميغا في 400الشمالية و 
المحافظات الجنوبية

الزيادة المتوقعة في % 46
تقريبا )2020االستهالك عام 

(ميغا واط1,900

ادهامن الكهرباء يتم إستير % 90
ميغا واط قدرة االنتاج 140

ية المحلية في المحافظات الجنوب
ميغا واط منها تعمل 70فقط 
حاليا
ميغا واط مع حلول عام 450

نسيتم إنتاجها في جني2020
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االسعار واالحتياجاتعن القطاع  نظرة عامة 

ميغاواط140 انتاج الكهرباء الحالية
ميغاواط 1,300 االحتياجات الحالية

ميغاواط1,900 2020االحتياجات المتوقعة مع عام 

ميغاواط  25أقل من  اإلنتاجية المتاحة من الطاقة المتجددة

من االحتياج ساعة الذروة % 5 2020انتاجية الطاقة المتجددة المستهدفة عام 

ميغاواط 130 2020االنتاجية من الطاقة المتجددة المستهدفة عام 

كيلوواط ساعة/ سنت0.12 الحد األدنى-سعر التجزئة للطاقة 

كيلو واط ساعة/ سنت0.18 الحد األعلى-سعر التجزئة للطاقة 
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المؤسسات الرئيسية في القطاعنظرة عامة عن القطاع  

القطاع عام

شركة النقل الوطنية 

للكهرباء

القطاع الخاص

منتجو الطاقة المستقلون

القطاع الخاص والعام

شركات توزيع الكهرباء 

وهيئات الحكم المحلي

توليد نقل توزيع

سلطة الطاقة والموارد الطبيعية

صانع سياسات القطاع

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء
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االمكانيات المتاحة الستخدام تكنولوجيا الطاقة المتجددةنظرة عامة عن القطاع 

منأكثر)عةالمرتفالمناطقفيومحددةنسبيا  صغيرةالرياحمنالمتولدةالطاقة
يفمجديايكون أنممكنمنهااالستفادةحيث،(البحرسطحعنمتر1000
واطكيلو700حواليالرياحطاقةمناإلنتاجيةالسعةوتبلغفقط،المواقعبعض

الخليلمحافظةفي
الوطنية،اإلستراتيجيةمنجزءهيوالمخلفاتالنفاياتمنالمستخرجةالطاقة

لالستثماروليدةحقيقيةفرصوتمثل
السكانلدىواسعنطاقعلىتستخدمالمياهتسخينلغاياتالشمسيةاأللواح

االتكنولوجيهذهتستخدماألسرمن٪70منأكثرأنعلىاالحصائياتوترجح
حالياطينفلستشهدحيثمعداتأووتقييممعاييرسواءالطاقةإستخدامكفاءة

خداماالستعلىللحفاظواالجراءاتالقطاعوتمكينلدعمرسميةمبادراتعدة
للموارداالمثل

لتوليدمحطةقدرةكيلوواط340
حهامنتمالحيوي الغازمنالكهرباء
تصلأنومتوقعمؤخرا،رخصة
مرحلةفيكيلوواط990الىقدرتها

مزرعةمرافقلخدمةثانية
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اإلطار التنظيمي

علىالكاملهشباالعتمادبسبببالمنطقة،بالمقارنةسعري حافزبأعلىفلسطينتمتاز
الطاقةمنالواردات

منوذلكضراء،الخالطاقةوكفاءةتوليدتؤكدوالتيللطاقةالوطنيةاإلستراتيجيةاطالقتم
لمواجهةوذلكالمختلفةالمصادرمنالكهرباءلتوليدمتكاملةفلسطينيةرؤيةتحديدخالل
توفيرتستهدفحيثالمستدامة،التنميةفيوالمساهمةالطاقةمنالمحليالطلبازدياد
تستهدفكما،2020عامبحلولالمحلياإلنتاجخاللمنالكهرباءاحتياجاتمن50%

نسبةزيادةلتطبيقاتهامنواالستفادةالمتجددة،الطاقةمصادروتطويراستغاللتشجيع
المحلياإلنتاجمن%10نسبتهمااستهدافتمحيثالكليالطاقةمجموعفيمساهمتها

المتجددةالطاقةمصادرمن(ميغاواط130)المستهدف

 استغالللتشجيعوذلك2015سنةالتنفيذحيزدخلالطاقةوكفاءةالمتجددةالطاقةقانون
وأيضا  الكلي،الطاقةمعدلفيمساهمتهانسبةوزيادةالمتجددة،الطاقةمصادروتطوير

الناقلمعالطاقةشراءاتفاقياتتنظيم

50 %

5 %

2020 

مؤشرات توليد 
الكهرباء
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سياسة األسعار التنظيمي اإلطار 

التعرفة لكل كيلوواط ساعة المشتري  البرامج
كيلوواط أي ما /شيكل 0.54

دوالر ( 0.145)يعادل حوالي 
شركات توزيع الكهرباء

سية المبادرة الفلسطينية للطاقة الشم
( منزل1000أول )

شبكة بيع فائض الطاقة المولدة إلى
توزيع شركة الكهرباء

صافي القياس
ميغاواط1أقل من 

على األكثر من معدل سعر% 90
الشراء من المصادر المختلفة 

بحوالي حاليا تقدر)للطاقة التقليدية 
(سنت لكل كيلوواط ساعة9

رباء شركة النقل الوطنية للكه
(PETL)

محطات التوليد 
(ميغاواط5-1)العروض مباشرة 

محطات التوليد
العروض التنافسية

المصادر البديلةقانون الطاقة المتجددة وتعليماته عرف سياسة االسعار للكهرباء التي يتم توليدها من
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الممكنة للقطاعالبيئة 

بنوك،(3)اسالميةبنوك(4)عددتجاريةمحليةبنوكبنك،14فلسطينفييوجد:التمويليةالبيئة
الخاصالقطاعمشاريعلتمويلالقدرةلديهاجميعهاوهي(7)وافدةتجارية

وتسليطدة،المتجدالطاقةاستخدامألهميةالمجتمعيالوعيتعزيزعلىتعمل:الفلسطينيةالنقدسلطة
المتجددةالطاقةالستخدامالممكنةالبيئةلتوفيرالالزمةالمتطلباتعلىالضوء

حزمدعقو منحوامكانيةالجمارك،منالمتجددةالطاقةمشاريعومعداتأنظمةجميعتعفى:ماليةحوافز
المتجددةالطاقةمشاريعفيهابماالنوعيةللمشاريعحوافز

ماراستثنشاطلعملاستئجارهاللمستثمرالممكنمنالتيوالوقفيةالحكوميةاألراضيتوفر

عقودظمنمنلالستفادةالمحليةالهيئاتتمكينعلىالعمليتم:والعامالخاصالقطاعبينالشراكة
امالنظهذامناالستفادةتستطيعالمتجددةالطاقةمصادرمنالكهرباءتوليدمشاريعالشراكة،

14 نمو القيمة المضافة للقطاع المالي%
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ذلكفيبمابيةضريغيرأوضريبيةسواءحوافزللمستثمرالهيئةبموجبهتمنحعقد:الحوافزحزمةعقد
عنصادرقرارعلىبناء  (اللوجستيةالخدماتالتدريب،المسانده،الدعمخدماتالمعامالت،علىالرسوم)

.لعقداهذافيالواردةللشروطوفقا  مشروعهبتنفيذالمستثمرإلتزاممقابلالهيئةإدارةمجلس
الحوافز الضريبية المنصوص عليها في العقد

مبادرة عقد حزمة حوافز خالل عام للقطاعالبيئة الممكنة 

س/ميغا واط( 1)نظام صافي القياس للمشاريع أقل من : اوال 
:مستفيد من حوافز القانون حسب االتي: البرنامج االول

س يستفيد من تمديد لمدة عام واحد/ كيلو واط20ينتج ما قدرته 
س يستفيد من تمديد لمدة عامين/ كيلو واط40ينتج ما قدرته 
لمدة ثالثة أعواممن تمديد يستفيد س / كيلو واط60ينتج ما قدرته 

س /كيلو واط40ه إنتهت مدة الحوافز أو لم يستفد سابقا  وينتج ما قدرت:البرنامج الثاني
لمدة عامين% 5يستفيد من تخفيض ضريبة الدخل إلى نسبة 

(  س/ميغاواط( 1)أكثر من )محطات توليد الطاقة الكهربائية : ثانيًا 
سنوات7ضريبة دخل لمدة % 0: المرحلة االولى
سنوات تلي المرحلة االولى5ضريبة دخل لمدة % 5: المرحلة الثانية
شرائح سنوات تلي المرحلة الثانية ثم يتم إعتماد ال3ضريبة دخل لمدة % 10: المرحلة الثالثة

السارية

التمويلبرامج:ثالثاً 
مؤسساتتمنحهاالتيالقروض
شاريعمتمولالتيوالبنوكالتمويل

صادرممنالكهربائيةالطاقةتوليد
معاملةتعاملالمتجددةالطاقة

للمشاريعالممنوحةالقروض
لنصاتمالتيوالمتوسطةالصغيرة

وتعليماتقانون ضمنعليها
الدخلضريبة
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خاصةاعتبارات 

المزيديتطلبقداوهذقليلةسهليةمناطقمعجبليةبأنهاالشماليةالمحافظاتتضاريستتميز:التضاريس
ضاريستأماالواحدة،المنطقةنطاقعلىالكبيرةالشمسيةالطاقةلمحطاتاألراضيلتحضيرالعملمن

مساحاتإلىفتقرتولكنللبحرمشاطىءشريطأنهاحيثسهليةوتعتبرمختلفةفهيالجنوبيةالمحافظات
واسعنطاقعلىكبيرةلمشاريعالكبيرةاألراضي

المتوسطجهدالخطوطخاللمنالطاقةنقلووتفريغالتوليدمحطاتشبكحاليا  الممكنمن:الطاقةتفريغ
الجهدعاليةالكهرباءنقلخطوطتوفرلعدمنظرا  الفرعيةوالمحطات
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متاحةاالستثمار فرص 

 طاقة شمسية صغيرة محطات
ميجاواط لكل 5-2بقدرة ) ومتوسطة 

محافظة16موزعة على ( منها

يجب التركيز على دراسة المناطق
والمساحات المطلوبة لعمل مشاريع

الشمسيةالطاقة 

فرص إستثمار متاحة
ميغا واط5–الشعراوية –طولكرم 

كيلو واط600عقربا -تابلس

ميغا واط10يطا –الخليل 
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يد تز منح سبعة رخص مؤخرا  النشاء مشاريع  
:االنشاءوهي في قيد ميغا 1قدرة إنتاجها عن 

ميغاواط1.5: ، ميثلون جنين

ميغاواط1: ، حبلهقلقيليه

ميغاواط5: طوباس
ميغاواط3: ، الفارعهطوباس

ميغاواط1: ، الرماضينالخليل
ميغاواط8: ، بني نعيمالخليل

مشاريع قيد اإلنشاء 
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تأهيلو تدريب:والفنيالمهنيالتدريب
دمعاهقبلمنمتخصصةفنيةطواقم
معتمدةدولية

متاحةفرص االستثمار 

مسيةشألواحتركيب:االسطحعلىااللواحمنالكهرباءتوليدأنظمة
فنادق،ال)المختلفةللقطاعاتالقياسصافيأساسعلىاألسطحعلى

(الصناعيةالمناطقالزراعية،المشاريعالمصانع،

الطاقةاستهالكترشيدتستهدف:(وتدقيقمعدات)الطاقةكفاءةمشاريع
كفاءةلرفعةالوطنيللخطةوفقا  الكربون أكسيدثانيغازانبعاثوتخفيض

للطاقةالوطنياالستهالكمن%6تخفيضإلىتهدفوالتيالطاقة،
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مشاريع المحطاتإعتبارات االستثمار 

:موقع المشروع
لى في كافة المحافظات، مع ضرورة عدم التركيز ع
قة التخطيط النشاء محطات بقدرة ميغاواط في منط

واحدة وذلك لمحدودية قدرة الشبكات الحالية

السعة المستهدفة من الطاقة :ميغاواط100
2020الشمسية بحلول عام 

حطة معدل تكلفة االستثمار إلنشاء م: مليون دوالر
ميغاواط1تنتج 

السعر: ساعه/سنت أمريكي لكل كيلوواط9~
حسب إتفاقية شراء الطاقة

معدل عمر المشروع بعدها يصل : عام25~
%20إنخفاض االنتاج بنسبة أقل من 

ب انسب حجم للمشروع الواحد حس: ميجاواط2-5
االعتبارات المذكورة سابقا  

ميغاواط1مواصفات مشروع بقدرة 

معدل مساحة األرض: دونم12-15
معدل الطاقة : سنة/كيلوواط ساعه1,700,000

المنتجة
فترة االسترداد: سنوات8

العائد الداخلي على االستثمار%: 15-% 10
قروض % 50تمويل مساهمين، % 50: التمويل

بنكية مع إمكانية تنويع مصادر االقراض

http://www.pipa.ps/
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العروض المباشرةمتجددةإجراءات ترخيص محطة طاقة 

خطوا  تس ي  وترخي  م طة تولي  ط     مسي 
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قصص نجاح

فيااليجابيالتحوليالحظ:األسطحعلىشمسيةألواحتركيب
الطاقةعلىاالعتماديتمحيثوالسياحةالصناعةقطاعي

(زيزاع)الدواجنوشركةكوالكوكامصنعمنكلقامفقدالمتجددة،
صافيأساسعلىاألسطحعلىشمسيةألواحبتركيبالعوجافي

الزيادةعلىيدلوهذا.لحمبيتفيفندقإلىباإلضافةالقياس،
مختلففياألسطحعلىالشمسيةاأللواحتركيبفيالتدريجية

لتشغيليةاالتكاليفخفضعلىقدرةومزايامنفيهلماالقطاعات

كثرألتوليدلمطورينمبدئيةرخص7منحتم:محطاتمشاريع
الياحوجاري الشمالية،المحافظاتإمتدادعلىميغاواط20من

مواقععدةفيأخرى مشاريعتقييم

كيلو واط نظام االسطح320كوكا كوال 

كيلوواط من الغاز الحيوي 340الجبريني، 

كيلوواط990وقابلة للتوسع إلى 

300منطقة أريحا الصناعية الزراعية أول 

كيلوواط

http://www.pipa.ps/
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لماذا االستثمار في فلسطين
منأكثرخاللمنواسعةأسواقإلىالوصولعلىالقدرةمعوأوروبا،وأفريقياآسيايربطالذيإستراتيجيموقع

تجاريةاتفاقية11

300إلىتصلمربعمتركلإنتاجيةفإنالعالمياألفقيالشمسياإلشعاعمعدلوحسبسنويا ،مشمسيوم
2م/ساعةكيلوواط2,000منأكثر

المتناميةوقدراتهاوأسواقهاالناشئةالدولةفياالستثمارفرصتنوعيمثلحيوي حراقتصاد

تتسمالتيةالماليوالبرامجاإلقراض،ومؤسساتالتمويليةوالمؤسساتالعاملةالبنوكتنوعخاللمنالتمويل
المستثمرلتوجهاتاالستجابةفيومرونتهابسهولتها

أنشطتهاتطورالتيأوالناشئةللمشاريعحوافز

مستداممتجددةطاقةقطاعلتطويروأولويةداعمشموليونظاملتزاما

والحوافزورةالمتطالتحتيةالبنيةخدماتتقديمخاللمناإلستثمارنجاحفرصتتيحمؤهلةصناعيةمناطق
لإلستثماراتالمجزية

http://www.pipa.ps/
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المستثمرين فلسطين تجاه التزام 

 على االستثمارعائد مجدي

 اإلستثمار األجنبي والمحليلتشجيع ودعم حديثإطار قانوني واقتصادي توفير

 محددةفي جميع القطاعات و بنسب ملكية غير حرية  اإلستثمار

 تاإلستثمارامن وإلى فلسطين، بما في ذلك رأس المال واألرباح الناتجة عن حرية تحويل األموال

 الملكية أو التأميمو عدم مصادرة حماية المستثمرين

الجنسياتفي معاملة المستثمرين من مختلف المساواة

 بالمستثمرينالسرية الخاصة المعلومات حماية

http://www.pipa.ps/
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دور الهيئة

إستثماربيئةوفيرتفيوالمساهمةالخاصالقطاعتشجيعفيوسياستهافلسطينرؤيةعنالعمليالتعبير•
مناسبة

الموحدةةالنافذخدماتوتعزيزتفعيلخاللمنواألجانبالمحليينالمستثمرينرعايةخدماتتقديم•

ستثمارإبيئةعلىالحفاظمراعاةعلىوالعملوالخاصالعامالقطاعبينماوالتعاون الشراكةتعزيز•
منافسة

فيلمساعدةاذلكفيبماباإلستثماروالبدءباالستثماررالقراالتخاذالالزمةالمعلوماتكافةتوفير•
ومصادراإلستثمارفرصعنمعلوماتتوفيرإلىباإلضافةالالزمة،التراخيصكافةعلىالحصول

المتاحةالتمويل

باالستثمارالعنايةبرنامجخاللمنالمستثمرينمعالعالقةعلىالمحافظه•

http://www.pipa.ps/


م ال القتراحاتكم واستفساراتك
تتردوا باالتصال بنا

نيةالفلسطيهيئة تشجيع االستثمار 

فلسطينهللا، ، رام 1984بريد صندوق 
 22988791/2 970+: تلفون 
 22988793 970+: فاكس

www.pipa.ps: بوابه الكترونية

info@pipa.gov.ps: بريد الكتروني

http://www.pipa.ps/
http://www.pipa.gov.ps/
mailto:info@pipa.gov.ps
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Time to invest in Palestine

للتشاوربديلكتستخدمأنينبغيالعليه،وبناء  .النقاشموضوعحولعامةإرشاداتهيالعرضهذافيالواردةالمعلومات
معشاورالتأواالقتصاديةالجدوى دراسةتنفيذأووالقانونين،الضرائبومختصيمحاسبينمناالختصاصذوي مع

.األشكالمنشكلبأيكليا  عليهااالعتمادينبغيوالآخرين،مستشارين

الهيئة،موثوقةمصادرمنالعرضهذافيالواردةالمعلوماتعلىالحصولضمانبهدفالجهودكافةالهيئةبذلتوقد
شكلبذلكعلىتترتبالتينتائجأيعنأوذلك،خالفأوانطباعاتأودقةأوسهوأوأخطاءأيعنمسؤولةليست
عدممع،"هيكما"العرضهذافيالواردةالمعلوماتكافةتقديميتم.المعلوماتهذهاستخداممنمباشرغيرأومباشر
هذهداماستخمنعليهاالحصوليتمالتيالنتائجأوالزمنيةالجداولشموليةأوالكاملةالدقةأولكماليةضمانوجود

.ضمنا  أوصراحةنوع،أيمنضمانأيودون المعلومات،

امتناعأوجراءإاتخاذأواتخاذهيتمقرارأيعنالمسؤوليةاألحوالمنحالبأيموظفيهاأومستشاريهاأوالهيئةتتحملال
.عنهارتبتتأخرى أضرارأيأوتليهامناقشاتأيو/أوالعرضهذافيالواردةالمعلوماتإلىباالستنادإجراءاتخاذعن

إخالء مسؤولية


