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خصائص قطاع تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

 أسرع القطاعات االقتصادية نموًا، توفر قوى العاملة المتعلمة والمؤهلة
قرب فلسطين من مراكز التكنولوجيا المتطورة
6022014للعام شركة متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
%100دارة القطاع الخ اص الفلسطينيمن البنية التحتية لإلتصاالت الرقمية الحديثة القائمة هي من نتاج وا 
565.52014للعام مليون دوالر يبلغ حجم قطاع تكنولوجيا المعلومات
5.8 % 2014مساهمه في الناتج المحلي اإلجمالي الفلسطيني للعام
200 كاتحاد ( تابي)شركة في هذا القطاع مسجلة كعضو في اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية

ناظم وفاعل 
10تصاالت، جامعات فلسطينية على االقل توفر برامج البكالوريوس لعلوم الحاسوب، والهندسة، واال

وتكنولوجيا المعلومات 
2,500خريج سنويا في قطاع تكنولوجيا المعلومات
10 سنوات على االقل يقام في فلسطين معرض تكنولوجيا المعلوماتExpotechوبنجاح
25برنامج تمويل وحاضنة على االقل توفر الدعم مشاريع االستثمار
372014مليون دوالر امريكي على االقل حجم الصادرات الخدماتية لقطاع المعلومات واالتصاالت لعام



قطاعات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

مراكز البحث والتطوير
االستشارات والتدريب
خدمة تزويد اإلنترنت
االتصاالت السلكية والالسلكية
تطوير وانتاج برمجيات الكمبيوتر
تصدير الخدمات
الحاضنات التكنولوجيه والمسرعات



االت الشركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتص
المستفيده من حوافز الهيئة

23مشروع مستفيد من قانون تشجيع االستثمار
3,236فرصة عمل مباشرة تحققت
27.9ركات مليون دوالر أمريكي إجمالي االستثمارات في هذه الش
4ات من من هذه الشركات عباره عن إستثمارات مشتركه او شراك

(ألمانيا، االمارات، الواليات المتحده)



(مشاريع جديده أو تطوير)معايير وحوافز االستثمار

:وتعديالته1998لعام(1)رقماالستثمارتشجيعقانون عنلمحه

:االستثمارحوافز
0%الحيوانيهالثروهوتربيةالزراعيهللمشاريع
5%الربحتحقيقمنتبدأسنوات(5)لمدةدخلضريبة
10%سنوات(3)لمدةدخلضريبة
فيدتساعالتيالغياروقطعواالالتالمعداتعلىجمركيهحوافز

التحديثزيادته،االنتاج،عملية
محدده،صناعاتجغرافيه،مناطققطاع،)الحوافزحزمعقود

(...محدده،تكنولوجيا

(زراعيهأوسياحيهصناعيه،مشاريع):المعايير
25الحوافزانسريمدةطيلةبهااالحتفاظمعإضافيهأوجديدهوظيفه
40%المنتجاتمنالتصديرنسبة
70%(ومعداتمواد)محليهمكونات

:عامهضماتات
نسبهبايةاعقطبأياالستثماروحريةالمستثمرين،بينتفرقهاليوجد
تثمرالمسيرتضيهاعملهبأيوقتأيفيالماليهالمواردتحويل



القطاعات المستهدفه في فلسطين

التمويل(يالسمكاالستزراعومنتجاته،الزيتون زيتالنمور،الفراولة،الورود،)الزراعه
اتكنولوجي(الميسرالتمويلالقروض،ضمانالتامين،)الماليةوالخدمات
اكزمر والمسرعات،الحاضناتوالتطوير،البحثمراكز)واالتصاالتالمعلومات

ية،التحتالبنية(األلعابوبرمجياتبرمجياتتطويراالتصال،مراكزالتميز،
االغذيه،بهمالمرتبطةوالصناعاتوالرخامالحجر)ألصناعهالعقاري،التطوير

دسية،الهنالصناعاتالخفيفة،الصناعاتوالتجميل،الدوائيةالصناعاتوالمشروبات،
ازالغبمنتجاتالمرتبطةالصناعاتالمتجددة،الطاقة)الطاقة(اليدويةالصناعات
الصحة،(الشحنخدماتالتغليف،التخزين،)والخدماتالنقل(والبترول

(الضيافةالرحالت،تنظيمالدينية،السياحه)السياحه



فرص االستثمار المتاحة

الشاملةتالخدمايشكالنبحيثمترابطين،رئيسيينعاملينمنالمشروعيتكون :مشوار
الموقع،منألجزاءاالنتباهتجذب”اإلنترنتشبكةعلىمواد“و”مشوارقناة“هماللمشروع

والبناءالتطويرقيدوهيمتوفرةباألساسوالتي
استراتيجييكشر علىللحصولالكمبيوتروأنظمةلشبكاتيافاشركةتسعى:المحاكمشبكة/

خدماتهاتقدمانعتستطيبحيثالسوق فيحصتهاتوسيعفيالشركةيساعدأنيمكنهممّول
العالمأنحاءجميعفي

واالتصاالتوماتالمعلتكنولوجيا“الفلسطينيةالحاضنةتبحث:وتكنولوجيةتعليميةوسائل”
والمنتجاتالخدماتتقديمإلىتهدفالتيالشركةإنشاءلدعمممولشريكعن

إلى”االتواالتصالمعلوماتتكنولوجيا“الفلسطينيةالحاضنةتسعى:ومراقبةأمنأنظمة
:التاليةدماتوالخالمنتجاتتوفرالتيالشركةإنشاءفييساعدأنيمكنتمويلشريكإيجاد
حكمالتوأنظمةالوصولوأنظمةوالمراقبةاألمنوأجهزةالبصرية،واألمناألجرٍاس،أنظمة
الصناعيةباآلالتبعدعن



قصص النجاح



ضمانات االستثمار في فلسطين

المالحرية االستثمار في كافة القطاعات باية نسبة من راس
حرية التحويل غير المقيد لجميع الموارد الماليه
ضمان عدم مصادرة، تأميم او الحجر على االموال
ضمان معاملة المستثمرين بشكل متساو



تنافسية فلسطين
لالعمالممكنهبيئهبتوفيرالرسميااللتزام

95.3بلغتسنه15فوق هملمنالتعليمنسبةلغه،مناكثرواستخدامالمعرفه:واالميهاللغه%

12,584المجتمعكلياتخريجيعدد،%64الثانويهالمرحلةفيااللتزامنسبة:التعليم
العاليالتعليمخريجينسبة،(2010/2011)201,389الجامعاتخريجي،(2010/2011)

(مؤهلهماهرهعماله)(2005نهاية)%14.5بلغتعام15فوق هملمنالمهنيالتدريبومراكز

الخاصالقطاعمعقويةشراكة

نشاطهيناسبالذيالقانونيالشكلوتسجيلوسهولهبيسرالبدءللمستثمرتتيحليبراليهقوانين

الفلسطينيهالنقدسلطةفاعليةبفضلوحيوي منظمماليقطاع

دولاالوروبي،االتحادمعوالتفاهماتالتجاريهواالتفاقياتاالستثماراتفاقياتمنالعديدتوفر
العربيالعالمكندا،أمريكا،االفتا،



هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
الفلسطينيةاالستثمارتشجيعهيئةPIPA))االستثمارتشجيعبشأن1998لسنة(1)رقمللقانون وفقاً إنشاءهاتم

واإلجراءاتواتالضمانللمستثمرينالقانون هذاوفر.المستقلةاالعتباريةالشخصيةلهالتكون فلسطين،في
البيروقراطيةمنخالاستثماري مناخخاللمنومجزياً مميزاً استثماراً فلسطينفياستثمارهممنتجعلالتيالحوافز
والتعقيداتوالروتين

القطاعتشجيعفياستهاوسيالفلسطينيةالدولةرؤيةعنالعمليالتعبيرهيالفلسطينيةاالستثمارتشجيعهيئةإن
يجادالخاص .لالستثمارالمناسبةالبيئةوا 

ورسالتهاالفلسطينيةاالستثمارتشجيعهيئةدور:
فلسطينيالاقتصادالاوتطوير تعزيزفيالمساهمة
الهيئةادارةمجلسفيالفاعلالتمثيلخاللمنوالخاصالعامالقطاعبينالشراكةتعزيز
ماراالستثوتسهيالتحوافزيخصفيمااألجانبو المحليينالمستثمرينبينتمييزالعدم
ستثمارباإلالعنايةخدماتو ،للمستثمرينستثماريةاإلالنافذةخدماتتقديم
عليهاوالحفاظتنافسيةاستثماريةبيئةتعزيز
لالستثمارجاذبكموقعفلسطينترويج
فلسطينفياإلستثماراتإقامةتسهيل
ينللمستثمر الحوافزمنحزمةوتوفيراالستثمار،مجالفيوالروتينالبيروقراطيةمنالحد



القتراحاتكم واستفساراتكم ال

تتردوا باالتصال بنا

ةهيئة تشجيع االستثمار الفلسطيني

، رام هللا فلسطين1984صندوق بريد 
 22988791/2 970+: تلفون 
 22988793 970+: فاكس

www.pipa.ps: بوابه الكترونية

info@pipa.gov.ps: بريد الكتروني

http://www.pipa.gov.ps/
mailto:info@pipa.gov.ps
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