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خصائص قطاع الغزل والنسيج













تمثل صناعة الغزل والنسيج أهمية كبيرة في فلسطين
 %12.1نسبة المشاريع العاملة في القطاع من إجمالي المشاريع الصناعية
2014
 %11.8من من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي 2014
ات الفلسطينة 2014
 12مليون دوالر أمريكي قيمة الصادر
 2,068مؤسسة تعمل في هذا القطاع “  406منسوجات1,662 ،مالبس“
الر أمريكي قيمة الواردات 2014
 123.9مليون دو
الر أمريكي قيمة اإلنتاج السنوية 2014
 124.3مليون دو
 %70من ملكية الشركات شركات فردية
 %50من المشاريع عدد العاملين فيها يتراوح ( )4-1عاملين

2014

الشركات في قطاع الغزل والنسيج المستفيدة من حوافز الهيئة

 21 مشروع
 1,721 فرص عمل مباشرة
 4 مليون دوالر قيمة االستثمارات االجمالية
 %4 من إجمالي المشاريع الصناعية المستفيدة

معايير وحوافز االستثمار

(مشاريع جديده أو تطوير)

لمحه عن قانون تشجيع االستثمار رقم ( )1لعام  1998وتعديالته:
حوافز االستثمار:
 %0 للمشاريع الزراعيه وتربية الثروه الحيوانيه
 %5 ضريبة دخل لمدة ( )5سنوات تبدأ من تحقيق الربح
 %10 ضريبة دخل لمدة ( )3سنوات
 حوافز جمركيه على المعدات واالالت وقطع الغيار التي تساعد في
عملية االنتاج ،زيادته ،التحديث
 عقود حزم الحوافز (قطاع ،مناطق جغرافيه ،صناعات محدده،
تكنولوجيا محدده)...،

المعايير( :مشاريع صناعيه ،سياحيه أو زراعيه)
 25 وظيفه جديده أو إضافيه مع االحتفاظ بها طيلة مدة سريان الحوافز
 %40 نسبة التصدير من المنتجات
 %70 مكونات محليه (مواد ومعدات)
ضماتات عامه:
 اليوجد تفرقه بين المستثمرين ،وحرية االستثمار بأي قطاع باية نسبه
 تحويل الموارد الماليه في أي وقت بأي عمله يرتضيها المستثمر

القطاعات المستهدفه في فلسطين
الزراعه (الورود ،الفراولة ،النمور ،زيت الزيتون ومنتجاته ،االستزراع السمكي) التمويل
والخدمات المالية (التامين ،ضمان القروض ،التمويل الميسر) تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت (مراكز البحث والتطوير ،الحاضنات والمسرعات ،مراكز
التميز ،مراكز االتصال ،تطوير برمجيات وبرمجيات األلعاب) البنية التحتية،
التطوير العقاري ،ألصناعه (الحجر والرخام والصناعات المرتبطة بهم ،االغذيه
والمشروبات ،الصناعات الدوائية والتجميل ،الصناعات الخفيفة ،الصناعات الهندسية،

الصناعات اليدوية) الطاقة
والبترول) النقل والخدمات (التخزين ،التغليف،
السياحه (السياحه الدينية ،تنظيم الرحالت ،الضيافة)

(الطاقة المتجددة ،الصناعات المرتبطة بمنتجات الغاز

خدمات

الشحن) الصحة،

فرص االستثمار المتاحة

 التصميم
 البحوث المرتبطه في تطوير الصناعه
 األنسجة الصناعية ومدخالت االنتاج المنافسه
 خدمات التسويق والتغليف

قصص النجاح

ضمانات االستثمار في فلسطين






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

تنافسية فلسطين
 االلتزام الرسمي بتوفير بيئه ممكنه لالعمال

 اللغه واالميه :المعرفه واستخدام اكثر من لغه ،نسبة التعليم لمن هم فوق  15سنه بلغت %95.3
 التعليم :نسبة االلتزام في المرحلة الثانويه  ،%64عدد خريجي كليات المجتمع 12,584
( ،)2010/2011خريجي الجامعات  ،)2010/2011( 201,389نسبة خريجي التعليم العالي
ومراكز التدريب المهني لمن هم فوق  15عام بلغت ( %14.5نهاية ( )2005عماله ماهره مؤهله)
 شراكة قوية مع القطاع الخاص
 قوانين ليبراليه تتيح للمستثمر البدء بيسر وسهوله وتسجيل الشكل القانوني الذي يناسب نشاطه

 قطاع مالي منظم وحيوي بفضل فاعلية سلطة النقد الفلسطينيه
 توفر العديد من اتفاقيات االستثمار واالتفاقيات التجاريه والتفاهمات مع االتحاد االوروبي ،دول
االفتا ،أمريكا ،كندا ،العالم العربي

هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية


هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية ) )PIPAتم إنشاءها وفقا للقانون رقم ( )1لسنة 1998بشأن تشجيع االستثمار
في فلسطين ،لتكون لها الشخصية االعتبارية المستقلة .وفر هذا القانون للمستثمرين الضمانات و اإلجراءات و
الحوافز التي تجعل من استثمارهم في فلسطين استثما ار ممي از ومجزيا من خالل مناخ استثماري خال من البيروقراطية
والروتين والتعقيدات



إن هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية هي التعبير العملي عن رؤية الدولة الفلسطينية وسياستها في تشجيع القطاع
الخاص وايجاد البيئة المناسبة لالستثمار.



دور هيئة











تشجيع االستثمار الفلسطينية ورسالتها:
وتطويرالاقتصاد الفلسطيني
ا
المساهمة في تعزيز
تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص من خالل التمثيل الفاعل في مجلس ادارة الهيئة
عدم التمييز بين المستثمرين المحليين واألجانب فيما يخص حوافز وتسهيالت االستثمار
تقديم خدمات النافذة اإلستثمارية للمستثمرين ،وخدمات العناية باإلستثمار
تعزيز بيئة استثمارية تنافسية والحفاظ عليها
ترويج فلسطين كموقع جاذب لالستثمار
تسهيل إقامة اإلستثمارات في فلسطين
الحد من البيروقراطية والروتين في مجال االستثمار ،وتوفير حزمة من الحوافز للمستثمرين

القتراحاتكم واستفساراتكم ال
تتردوا باالتصال بنا
هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية
صندوق بريد  ،1984رام اهلل فلسطين
تلفون+970 22988791/2 :
فاكس+970 22988793 :
بوابه الكترونيةwww.pipa.ps :
بريد الكترونيinfo@pipa.gov.ps :

