
تعديل قانون تشجيع 
االستثمار في فلسطين

رقم )1( لسنة 1998 م

السلطة الوطنية الفلسطينية
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قرار بقانون رقم ) 2 ( لسنة 2011م 

بشأن تعديل قانون تشجيع االستثمار 
في فلسطين رقم )1( لسنة 1998م

رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد اإلطالع على القانون األساسي املعدل لسنة 2003م 
وتعديالته وال سيما أحكام املادة )43( منه، واالطالع على 
قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني رقم )1( لسنة 1998م 

وتعديالته،

وبناًء على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ )31/05/2010م(،

وبناًء على الصالحيات املخولة لنا، وحتقيقًا للمصلحة 
العامة،أصدرنا القرار بقانون التالي:
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مادة  1
لسنة   )1( رقم  فلسطني  في  االستثمار  تشجيع  قانون  إلى  يشار 

1998م وتعديالته، ألغراض هذا التعديل بالقانون األصلي.

2 مادة 
على  األصلي  القانون  من   )1( للمادة  التالية  التعريفات  تضاف 

النحو اآلتي:

املدير التنفيذي للهيئة. الرئيس التنفيذي: 

أو  توسيع  بهدف  فعلي  مالي  إنفاق  تطوير املشروع القائم: 
من  القائم  املشروع  حتديث  أو  تطوير 
جديدة  ثابتة  موجودات  إضافة  خالل 
اإلنتاجية  الطاقة  في  زيادة  حتقق 
للمشروع أو زيادة في استيعاب أيدي 

عاملة جديدة.

واآلليات  واملعدات  واألجهزة  اآلالت  املوجودات الثابتة: 
واللوازم واألدوات واملباني واإلنشاءات 
في  إلستخدامها  حصرًا  املخصصة 
القائم،  املشروع  تطوير  أو  املشروع 
ولوازم  ومفروشات  أثاث  وكذلك 
املشاريع السياحية والتعليمية والصحية.

حسم  بعد  الصافية  الدخول  مجموع  الربح اخلاضع للضريبة: 
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االعفاءات واخلسائر املدورة والتبرعات 
قانون  احكام  وفق  عليها  املنصوص 

ضريبة الدخل الساري املفعول.

والضرائب  اجلمركية  الرسوم  كافة  اجلمارك والضرائب: 
مبوجب  املقدرة  األخرى  والرسوم 
أصناف  على  السارية  التشريعات 
رسوم  بإستثناء  الثابتة  املوجودات 
القيمة  وضريبة  البلديات  وضرائب 

املضافة. 

عقد متنح مبوجبه الهيئة للمستثمر حوافز  عقد حزمة احلوافز: 
وإعفاءات إضافية بناًء على قرار صادر 
عن مجلس اإلدارة ومصادق عليه من 
املستثمر  التزام  مقابل  الوزراء  مجلس 
الواردة  للشروط  وفقًا  مشروعه  بتنفيذ 

في هذا العقد.

املشاريع التي يقوم نشاطها الربحي على  املشاريع التجارية: 
طريق  عن  السلع  أو  بالبضائع  اإلجتار 
أو  بالشراء  املعروفة  التجارية  الوسائل 
من  وغيرها  املبادلة  أو  مبقابل  البيع 

الطرق التجارية.

مشاريع العقارات التطويرية: هي املشاريع التي يتم حتديدها من قبل 
الهيئة من خالل نظام خاص.
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3 مادة 
يستبدل تعريف الهيئة الوارد في املادة )1( من القانون األصلي 

ليصبح على النحو اآلتي:

الهيئة: هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية.

4 مادة 
تعدل املادة )4( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

فروعها . 1 أو  التالية  القطاعات  في  الواردة  املشاريع  تتمتع 
باإلعفاءات واحلوافز املنصوص عليها في هذا القانون: 

قطاع الصناعة.أ. 

قطاع السياحة.ب. 

قطاع الزراعة.	. 

قطاع تكنولوجيا املعلومات.د. 

قطاع الصحة.	. 

قطاع التعليم.و. 

الضمانات ز.  العقاري وإستثمارات شركات  الرهن  شركات 
والتمويل التنموي.

املشاريع العقارية التطويرية.	. 
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مشاريع التدوير والتكرير الغراض بيئية.ط. 

 أية قطاعات أو فروع أخرى يقرها مجلس الوزراء بتنسيب ي. 
من مجلس اإلدارة.

تتمتع القطاعات واملجاالت التي يتم االستثمار فيها مبوجب   .2
عقد إمتياز، والتي صدر قرار مسبق عن مجلس الوزراء 
باالستثمار فيها، باإلعفاءات واحلوافز املنصوص عليها في 

هذا القانون بناًء على قرار صادر عن مجلس الوزراء.

مادة  5
تعدل املادة )6( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يجوز للمستثمر غير الفلسطيني اإلستثمار في كافة قطاعات . 1
املشاريع أو فروعها وبالنسبة التي يريدها من رأس مال هذ	 

املشاريع مع مراعاة التشريعات السارية.

بشكل . 2 املستثمرين  كافة  على  القانون  هذا  أحكام  تسري 
متساو ودون متييز مع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل.
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6 مادة 
تعدل املادة )14( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

عضوًا  عشر  سبعة  من  يتكون  إدارة  مجلس  الهيئة  إدارة  يتولى 
وهم:

وزير اإلقتصاد الوطني       رئيسًا.. 1

ممثل عن كل من:. 2

وزارة املالية      نائبًا للرئيس.أ. 

وزارة اإلقتصاد الوطني.ب. 

وزارة الشؤون اخلارجية.	. 

وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية.د. 

وزارة األشغال العامة واإلسكان.	. 

وزارة السياحة واآلثار.و. 

وزارة الزراعة.ز. 

وزارة احلكم احمللي.	. 

سلطة النقد الفلسطينية.ط. 

سبعة ممثلني عن القطاع اخلاص الفلسطيني على أن ميارس   .3
كل ممثل مهامه بشكل مستقل وهم:
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ممثل عن إحتاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية.أ. 

ممثل عن اإلحتاد العام للصناعات الفلسطينية.ب. 

ممثل عن إحتاد رجال األعمال.	. 

ممثل عن مجلس إدارة مركز تنمية التجارة الفلسطيني.د. 

ممثل عن إحتاد شركات وأنظمة املعلومات.	. 

ممثل عن القطاع السياحي اخلاص.و. 

ممثل عن إحتاد املقاولني الفلسطينيني.ز. 

يشارك الرئيس التنفيذي في كافة جلسات مجلس اإلدارة   .4
دون أن يكون له حق التصويت.

7 مادة 
تعدل املادة )15( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يتولى مجلس اإلدارة املهام والصالحيات التالية:

تبعًا . 1 االستثمارية  السياسات  وتقييم  وضع  على  اإلشراف 
للخطط اإلستراتيجية للسلطة الوطنية.

تنسيب عقود حزمة احلوافز التي تعدها الهيئة إلى مجلس . 2
الوزراء للمصادقة عليها.

إصدار التأكيدات املتعلقة باالستثمار في فلسطني.. 3
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إقرار الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة واألنظمة اإلدارية . 4
واملالية اخلاصة مبوظفي الهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء 

للمصادقة عليها.

اإلشراف على تطبيق أحكام هذا القانون ورفع اإلقتراحات . 5
والتوصيات املتعلقة بتعديله إلى مجلس الوزراء.

ضمانات . 6 أو  حقوق  أية  تقيد  قد  تشريعات  أية  متابعة 
ورفع  بها  متس  أو  منها  حتد  أو  القانون  هذا  عليها  نص 
مجلس  إلى  بتعديلها  املتعلقة  والتوصيات  االقتراحات 

الوزراء إلقرارها وفق األصول.

الهيئة . 7 الهيئة وإعداد تقرير سنوي حول أنشطة  تقييم أداء 
وبياناتها املالية ورفعه إلى مجلس الوزراء.

إقرار املوازنة السنوية للهيئة ورفعها إلى مجلس الوزراء.. 8

اإلشراف على إصدار دليل فرص االستثمار في فلسطني . 9
وحتديثه سنويًا.

اإلشراف على إنشاء سجل االستثمار واإلحتفاظ به.. 10

املناخ . 11 توفير  في  تساهم  التي  والبرامج  اخلطط  إقرار 
االستثماري املناسب.

االستثمار . 12 مشاريع  ترخيص  تتولى  استثمارية  نافذة  إنشاء 
األخرى  املختصة  اجلهات  من  املوافقات  على  واحلصول 
املعمول بها، ويحق للمجلس  القوانني والتشريعات  وفق 
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أو  الوزارات  تصدر  لم  إذا  املشروع  ترخيص  إصدار 
املؤسسات العامة قرارها املسبب حول هذا الترخيص خالل 

ثالثني يومًا من تاريخ تقدمي الترخيص لها.

آليات . 13 وإقرار  الهيئة  إلى  تقدم  التي  املنح  على  اإلشراف 
تنفيذها.

القوانني . 14 لتعديل  الوزراء  مجلس  إلى  التوصيات  رفع 
واإلجراءات الالزمة لتسجيل وترخيص املشاريع مبا يكفل 

احلد من البيروقراطية والروتني.

استقطاب . 15 إلى  الهادفة  الترويجية  والنشاطات  املواد  إقرار 
االستثمار في فلسطني.

اإلشراف على برامج العناية باإلستثمارات القائمة والعمل . 16
نشاطها  مزاولة  تعترض  التي  املشاكل  كافة  حل  على 

وإنتاجها.

8 مادة 
تعدل املادة )17( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يكون للهيئة رئيسًا تنفيذيًا يعني بقرار من مجلس الوزراء . 1
بناًء على تنسيب مجلس اإلدارة.

يختص الرئيس التنفيذي باملهام والصالحيات التالية:. 2

تنفيذ سياسات الهيئة كما يحددها مجلس اإلدارة.أ. 
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تنظيم األعمال اليومية للهيئة واإلشراف عليها.ب. 

حول 	.  منتظمة  بصورة  اإلدارة  مجلس  إلى  التقارير  رفع 
عمليات الهيئة وأدائها.

في د.  االستثمار  تشجيع  إلى  الرامية  األنشطة  في  املشاركة 
فلسطني على املستوى احمللي واخلارجي.

املالية  واحلقوق  الراتب  اإلدارة  مجلس  من  3.  يحدد بقرار 
األخرى للرئيس التنفيذي.

يكون  أن  أو  طرفًا  يكون  أن  التنفيذي  للرئيس  يجوز  ال   .4
مشروع  أي  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة  أية  له 

استثماري.

9 مادة 
تعدل املادة )23( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

متنح املشاريع التي تقرها الهيئة واحلاصلة على التراخيص . 1
الالزمة مبوجب القانون، احلوافز واإلعفاءات وفقًا لآلتي:

أي استثمار قيمته من مائتني وخمسني ألف دوالر إلى أقل أ. 
الدخل  من ضريبة  إعفاء  مينح  أمريكي  دوالر  مليون  من 
سبع  ملدة  استحقاقها  لدى  للضريبة  اخلاضع  الدخل  على 
تلي سنة  التي  املالية األولى  السنة  بداية  تبدأ من  سنوات 
بداية اإلنتا	 أو مزاولة النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ 
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املالية  السنة  بداية  وحتى  النشاط  مزاولة  أو  االنتا	  بداية 
فترة  وتكون  جتريبي  نشاط  مزاولة  أو  إنتا	  فترة  األولى 

معفية إضافة لفترة اإلعفاء.

ماليني ب.  خمس  إلى  دوالر  مليون  من  قيمته  استثمار  أي 
دوالر مينح إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل اخلاضع 
للضريبة لدى استحقاقها ملدة تسع سنوات تبدأ من بداية 
السنة املالية األولى التي تلي سنة بداية اإلنتا	 أو مزاولة 
النشاط، وتكون الفترة الواقعة منذ بداية اإلنتا	 أو مزاولة 
النشاط وحتى بداية السنة املالية األولى فترة إنتا	 أو مزاولة 

نشاط جتريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة اإلعفاء.

مينح 	.  فوق  فما  دوالر  ماليني  خمسة  قيمته  استثمار  أي 
للضريبة  اخلاضع  الدخل  على  الدخل  ضريبة  من  إعفاء 
لدى استحقاقها ملدة احدى عشرة سنة تبدأ من بداية السنة 
النشاط،  مزاولة  أو  اإلنتا	  بداية  سنة  تلي  التي  األولى 
وتكون الفترة الواقعة منذ بداية اإلنتا	 أو مزاولة النشاط 
وحتى بداية السنة املالية األولى فترة إنتا	 أو مزاولة نشاط 

جتريبي وتكون فترة معفية إضافة لفترة اإلعفاء.

ال يجوز أن يسري اإلعفاء بأثر رجعي يزيد عن بداية السنة د. 
املالية التي تسبق السنة املالية التي يتم خاللها منح االعفاء.

ال  والتي  والتكنولوجيا  املعلومات  أنظمة  شركات  متنح   .2
تعمل في جتارة األجهزة اإللكترونية مبختلف أنواعها وبيع 

البرامج اجلاهزة اإلعفاءات وفقًا لآلتي:
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موظفني أ.  خمسة  توظف  التي  واملشاريع  الشركات  متنح 
مهنيني محليني في مجال تكنولوجيا املعلومات إعفاء من 
ضريبة الدخل لدى استحقاقها ملدة ثالث سنوات تبدأ من 

تاريخ توظيف هذا العدد من املوظفني.

موظفني ب.  عشرة  توظف  التي  واملشاريع  الشركات  متنح 
مهنيني محليني في مجال تكنولوجيا املعلومات إعفاء من 
ضريبة الدخل لدى استحقاقها ملدة سبعة سنوات تبدأ من 

تاريخ توظيف هذا العدد من املوظفني.

متنح الشركات واملشاريع التي توظف عشرين موظفًا مهنيًا 	. 
ضريبة  من  إعفاء  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  محليًا 
الدخل لدى استحقاقها ملدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ 

توظيف هذا العدد من املوظفني.

متنح الشركات واملشاريع التي توظف ثالثني موظفًا مهنيًا د. 
ضريبة  من  إعفاء  املعلومات  تكنولوجيا  مجال  في  محليًا 
من  تبدأ  سنة  عشرة  أحدى  ملدة  استحقاقها  لدى  الدخل 

تاريخ توظيف هذا العدد من املوظفني.

يجب أن يتوفر في املوظف العامل في املشاريع املنصوص   .3
عليها في الفقرة )2( من هذ	 املادة الشروط التالية:

تكنولوجيا أ.  أنظمة  مجال  في  للعمل  مؤهاًل  يكون  أن 
املعلومات وأن يكون حاصاًل على شهادة دراسية في هذا 
املجال من اجلامعات والكليات املتخصصة ومعترف بها من 
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وزارة التربية والتعليم العالي.

 أن يعمل بدوام كامل وأن يكون مثبتًا على قسائم ضريبة ب. 
دخل املوظفني.

األدنى 	.  باحلد  اإلحتفاظ  املشروع  أو  الشركة  على  يجب 
طيلة  وذلك  عليه  بناًء  اإلعفاء  منح  الذين  املوظفني  لعدد 
التحقق  وقت  أي  في  للهيئة  ويحق  اإلعفاء  سريان  فترة 

من ذلك.

املشروع لم تعد د.  أو  الشركة  لها أن  إذا ثبت  للهيئة  يجوز 
حتتفظ بعدد املوظفني الذي مت منح اإلعفاء بناًء عليه أو أن 
املعلومات املقدمة لها كانت غير صحيحة، وقف سريان 

اإلعفاء واتخاذ اإلجراءات الالزمة.

يجب على الشركات واملشاريع طيلة فترة سريان اإلعفاء 	. 
إعالم الهيئة خطيًا عن املوظفني الذين تنتهي خدماتهم في 
تعيينهم  يتم  الذين  اجلدد  واملوظفني  املشروع  أو  الشركة 

فيها.

10 مادة 
تعدل املادة )24( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يجوز ملجلس اإلدارة بناًء على مقتضيات املصلحة العامة . 1
ووفقًا ملجاالت عمل املشروع أو موقعه اجلغرافي أو مدى 
أو  العمل  فرص  خلق  أو  الصادرات  زيادة  في  مساهمته 
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دفع عجلة التنمية، إبرام عقد حوافز مينح من خالله هذا 
مصادقة  تتم  أن  على  إضافية  وإعفاءات  حوافز  املشروع 

مجلس الوزراء على هذا العقد.

 يجوز ملجلس اإلدارة متديد مدة اإلعفاء للمشروعات إلى . 2
سنتني إضافيتني إذا جتاوزت نسبة املكون احمللي في اآلالت 
واملعدات والتجهيزات %40 وال يدخل من النسبة املال 
اجلهة  هي  الهيئة  وتكون  واملباني  األراضي  في  املستثمر 

املختصة بتحديد هذ	 النسبة.

11 مادة 
تعدل املادة )25( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

يجب على املستثمر القيام مبا يلي:. 1

املوجودات أ.  تركيب  من  اإلنتهاء  فور  خطيًا  الهيئة  إعالم 
الثابتة وجتهيزها لغايات املشروع.

القانون وتقدمي كافة املعلومات ب.  التمتع مبزايا  تقدمي طلب 
واملرفقات املنصوص عليها في األنظمة خالل ستة أشهر 
ويجوز  للمشروع  النشاط  مزاولة  أو  اإلنتا	  بداية  من 
ملجلس اإلدارة متديد هذ	 الفترة إلى ستة أشهر أخرى كحد 
أقصى من خالل طلب متديد يتقدم به املستثمر الى الهيئة.

تقدمي البيانات املالية اخلتامية مدققة من محاسب قانوني.	. 
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تقوم الهيئة بتقييم املعلومات الواردة في الطلب واملقدمة من   .2
املستثمر حول املشروع املنصوص عليها في األنظمة حال 

تقدميها.

االستثمار  الرفض على  أو  باملوافقة  قرارها  3.  تصدر الهيئة 
خالل ستني يومًا من تاريخ تقدمي الطلب، وإذا لم تصدر 
الهيئة قرارها برفض الطلب خالل هذ	 املدة يصبح املشروع 

مؤهاًل للتمتع باملزايا املنصوص عليها في هذا القانون.

12 مادة 
تعدل املادة )27( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

مائة . 1 بقيمة  قائم  مشروع  لتطوير  املخصص  املشروع  مينح 
إعفاء من ضريبة  دوالر  مليون  من  أقل  إلى  دوالر  ألف 
الدخل على الدخل اخلاضع للضريبة لدى استحقاقها ملدة 
املشروع  تطوير  من  اإلنتهاء  تاريخ  من  تبدأ  سنوات  أربع 
القائم وعلى أن تتم عملية التطوير خالل مدة زمنية أقصاها 

سنتني.

مينح املشروع املخصص لتطوير مشروع قائم بقيمة مليون . 2
دوالر إلى أقل من خمسة ماليني دوالر إعفاء من ضريبة 
الدخل على الدخل اخلاضع للضريبة لدى استحقاقها ملدة 
املشروع  تطوير  اإلنتهاء من  تاريخ  تبدأ من  ست سنوات 
القائم وعلى أن تتم عملية التطوير خالل مدة زمنية أقصاها 

سنتني.



17

مينح املشرع املخصص لتطوير مشروع قائم بقيمة تزيد على . 3
خمسة ماليني دوالر إعفاء من ضريبة الدخل على الدخل 
اخلاضع للضريبة لدى استحقاقها ملدة ثماني سنوات تبدأ 
من تاريخ اإلنتهاء من تطوير املشروع القائم وعلى أن تتم 

عملية التطوير خالل مدة زمنية أقصاها سنتني.

13 مادة 
تعدل املادة )35( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:

إعفاءات . 1 والتعليمية  والصحية  السياحية  املشاريع  متنح 
األثاث  من  للمشتريات  والضرائب  اجلمارك  من  إضافية 
وااللكترونية  الكهربائية  واملعدات  واألدوات  واملفروشات 
خمس  كل  مرة  والتجديد  التحديث  لغايات  واللوازم 
سنوات على أن يتم إدخالها إلى فلسطني أو إستعمالها في 
املشروع خالل سنتني من صدور قرار املوافقة على قوائم 

املشتريات وكمياتها.

في . 2 إليها  املشار  اإلضافية  اإلعفاءات  كامل  الهيئة  تسترد 
الفقرة السابقة إذا لم يتم إدخالها أو إستكمالها في املشروع 

خالل مدة السنتني.

14 مادة 
تعدل املادة )43( من القانون األصلي لتصبح على النحو اآلتي:
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وشركات  والبنوك  التأمني  وشركات  التجارية  املشاريع  تتمتع  ال 
الصرافة ومشاريع العقارات بإستثناء مشاريع العقارات التطويرية 
باإلعفاءات الضريبية املمنوحة مبوجب هذا القانون، بينما تتمتع 

بجميع التسهيالت واملزايا األخرى املمنوحة مبوجبه.

15 مادة 
يجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناًء على تنسيب مجلس إدارة 
ضريبة  من  )االعفاءات  احلوافز  منح  مببدأ  العمل  إنهاء  الهيئة، 
تاريخ  القانون( بعد سنتني من  الدخل املنصوص عليها في هذا 
العمل بهذا القانون، وال يؤثر ذلك سلبًا على اإلعفاءات املمنوحة 

قبل هذا اإلنهاء وتبقى سارية املفعول حلني إنتهاء مدتها.

16 مادة 
تلغى املادة )28( من القانون األصلي.. 1

يلغي كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.. 2

17 مادة  
يعرض هذا القرار بقانون على املجلس التشريعي في أول جلسة 

يعقدها إلقرار	.
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18 مادة  
على اجلهات املختصة تنفيذ هذا القرار بقانون كل فيما يخصه، 

ويعمل به من تاريخ نشر	 في اجلريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ  13 / 01 / 2011م.

محمود عباس
رئيس دولة فلسطني

رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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