
 

 م بشأن تشجيع االستثمار يف فلسطني  1998لسنة  ) 1( قانون رقم 

 
م بشأن تشجيع 1995لسنة  6رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد االطالع على القانون رقم 

: أصدرنا القانون التايل. االستثمار وعلى مشروع القانون املقدم من جملس الوزراء، وبناء على موافقة الس التشريعي
 

 الفصل األول 
 تعريفات وأحكام عامة 

  ) 1( مادة 
: السلطة الوطنية. يف تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاين املخصصة هلا أدناه ما مل تدل القرينة على خالف ذلك

. وزير االقتصاد والتجارة: الوزير. وزارة االقتصاد والتجارة: الوزارة. جملس وزراء السلطة الوطنية: جملس الوزراء. السلطة الوطنية الفلسطينية
مجيع املعلومات اليت : املعلومات السرية. مدير عام اهليئة: املدير العام. جملس إدارة اهليئة: جملس اإلدارة. اهليئة العامة لتشجيع االستثمار: اهليئة

أي كيان مؤسس: املشروع. تتلقاها اهليئة من أي مستثمر فيما يتعلق بأي تعامل بينه وبني اهليئة وال يريد الكشف عنها عمالً بأحكام هذا القانون
ومسجل حسب األصول وفقاً ألحكام هذا القانون بقصد الربح مبا يف ذلك أية شركة أو فرع أو ائتمان أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع 

من جانب املستثمر يف املشروع، سواء كان ) رأس املال الثابت ( إنفاق مايل فعلي لتكوين املشروع : االستثمار. مشترك أو غريها من املؤسسات
اإلعفاءات : احلوافز. املوافقة اليت تصدرها اهليئة إىل أحد املستثمرين وفقاً ألحكام هذا القانون: تأكيد االستثمار. مشروعاً حديثاُ أو قائماً أصالً

أي شخص طبيعي أو اعتباري: املستثمر. قانون تشجيع االستثمار يف فلسطني: قانون االستثمار. والتسهيالت املمنوحة وفقاً ألحكام هذا القانون
السجل العام الذي يتضمن قائمة : سجل االستثمار. يستثمر أو سبق له أن استثمر يف فلسطني مبوجب أحكام هذا القانون أو القوانني السابقة

اللجنة املشكلة من قبل جملس اإلدارة اليت تقوم مبراجعة وتقييم : جلنة احلوافز. باالستثمارات ومشاريع االستثمار اليت وافقت أو توافق عليها اهليئة
 . طلبات املستثمرين لتأكيد االستثمار وفقاً ألحكام هذا القانون

 
  ) 2( مادة 

تأسيس اهليئة  -أ  -:يهدف قانون االستثمار لتحقيق أهداف وأولويات التنمية يف فلسطني من خالل زيادة االستثمارات عرب الوسائل التالية
منح احلوافز  -ج . تقدمي الضمانات للمستثمرين واالستثمارات القائمة يف فلسطني -ب . املسئولة عن تشجيع وتسهيل االستثمار يف فلسطني

 . توفري املناخ املالئم لتشجيع االستثمار يف فلسطني -د . للمستثمرين
 

  ) 3( مادة 
 . وفقاً ألحكام هذا القانون جيوز للمستثمر االستثمار يف مشاريع يف أي من قطاعات االقتصاد الفلسطيين ما مل يكن حمظوراً بقوانني خاصة

 
  ) 4( مادة 

تتمتع املشاريع باإلعفاءات واملزايا املنصوص عليها يف أحكام هذا القانون وينطبق ذلك على مجيع جماالت االستثمار باستثناء القطاعات وااالت 
الصناعات اجلوية  - 2. تصنيع وتوزيع األسلحة والذخرية أو قطعها - 1 -:اليت حتتاج إىل موافقة مسبقة من جملس الوزراء قبل املباشرة ا وهي
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 - 6. إعادة تصنيع املهمالت والنفايات الصلبة - 5. إعادة تصنيع البترول ومشتقاته - 4. انتاج الكهرباء وتوزيعها - 3. مبا يف ذلك املطارات
 . هيئة اإلذاعة والتلفزيون - 7. االتصاالت السلكية والالسلكية

 
  ) 5( مادة 

 . يؤسس ويسجل االستثمار يف فلسطني مبوجب أصول قانونية وفقاً ألحكام هذا القانون
 

 
 الفصل الثاين 
 ضمانات عامة 

  ) 6( مادة 
جيوز للسلطة الوطنية أن ) ب . ال يستثىن أي مستثمر على أي أساس مهما كان من التمتع باالمتيازات املمنوحة وفقاً ألحكام هذا القانون) أ

متنح معاملة تفضيلية للمستثمرين على أساس اجلنسية مبوجب اتفاقيات جتارية أو استثمارية ثنائية أو متعددة األطراف قد تعقدها السلطة الوطنية 
 . مع دول أخرى دون املساس حبقوق اآلخرين مع مراعاة مبدأ املعاملة باملثل

 
  ) 7( مادة 

ال جيوز تأميم املشروعات أو مصادرا كما ال جيوز احلجز على أمواهلا أو االستيالء عليها أو جتميدها أو مصادرا أو التحفظ عليها إال عن طريق
 . القضاء

 
  ) 8( مادة 

ال جيوز نزع ملكية عقارات املشروعات كلها أو بعضها إال للمنفعة العامة طبقاً للقانون ومقابل تعويض عادل عن قيمة العقار على أساس القيمة 
 . السوقية للعقار واخلسائر األخرى اليت قد تلحق به نتيجة نزع امللكية

 
  ) 9( مادة 

يف غري احلاالت اليت جيوز فيها للهيئة إلغاء املوافقة على املشروع طبقاً ألحكام هذا القانون، ال جيوز ألية جهة إدارية أخرى إلغاء الترخيص 
باالنتفاع بالعقارات اليت رخص باالنتفاع ا للمشروع كلها أو بعضها إال بعد أخذ رأي اهليئة، وعلى اهليئة أن تبدي رأيها يف هذا الشأن خالل 

للمصلحة العامة وعلى حنو غري قائم علىسبعة أيام على األكثر من تاريخ طلب الرأي منها، وال جيوز إلغاء الترخيص إال ألسباب قانونية أو توخياً 
 . التمييز وبإتاحة الطرق القانونية السليمة للمستثمر املتضرر للمطالبة بالتعويض عن اخلسائر اليت حلقت به نتيجة إلغاء الترخيص عن طريق القضاء

 
  ) 10( مادة 

من هذا القانون وعمالً باقتصاديات السوق احلر تضمن السلطة الوطنية جلميع املستثمرين التحويل غري املقيد  ) 11( مع مراعاة ما ورد يف املادة 
جلميع املوارد املالية إىل خارج فلسطني مبا يف ذلك رأس املال واألرباح وأرباح األسهم واألرباح الرأمسالية واألجور والرواتب والفوائد ودفعات 

الدين ورسوم اإلدارة واملعونة الفنية وغريها من الرسوم ومبالغ التعويض عن نزع امللكية أو إلغاء الترخيص والقرارات واألحكام القضائية 
والتحكيمية وأي نوع أخر من الدفعات أو املوارد املالية وجيوز ملستثمر أن حيول حبرية مجيع املوارد املالية إىل خارج فلسطني بواقع أسعار صرف 
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 . العملة املعمول ا يف السوق والسارية املفعول يف وقت التحويل وبعملة قابلة للتحويل يقبل ا املستثمر
 

  ) 11( مادة 
قوانني ) أ : جيوز للسلطة الوطنية أن تضع القيود على حتويل املوارد املالية أو جزء منها عندما تنطبق على أحد املستثمرين أي من القيود التالية

القوانني الفلسطينية املتعلقة بإصدار األوراق املالية أو املتاجرة أو) ب . اإلفالس الفلسطينية وغريها من القوانني اليت تستهدف محاية حقوق الدائنني
القوانني الفلسطينية املتعلقة باإلبالغ عن حتويالت) هـ . قوانني الضرائب الفلسطينية) د . القوانني اجلنائية أو اجلزائية الفلسطينية) ج . التعامل ا

 . األوامر املانعة أو األحكام النهائية الصادرة عن جهات قضائية أو حتكيمية فلسطينية) و . العملة أو غريها من املستندات النقدية
 

 
 الفصل الثالث 

 اهليئة 
  ) 12( مادة 

تكون هلا الشخصية االعتبارية املستقلة، وتتمتع باألهلية القانونية الكاملة " اهليئة العامة لتشجيع االستثمار " تنشأ مبقتضى هذا القانون هيئة تسمى 
 . اليت تكفل هلا حتقيق وممارسة نشاطها وفقاً ألحكام القانون

 
  ) 13( مادة 

 . يكون املقر الرئيسي للهيئة يف مدينة القدس، واملقر املؤقت يف أي مكان حتدده السلطة الوطنية الفلسطينية
 

  ) 14( مادة 
ممثل عن كل  ) 2. ( وزير االقتصاد والتجارة رئيساً ) 1: ( يتوىل إدارة اهليئة جملس إدارة يتكون من ثالثة عشر عضواً حيق هلم التصويت هم) أ
وزارة التخطيط ) و . وزارة اإلسكان) هـ . وزارة السياحة) د . وزارة الزراعة) ج . وزارة الصناعة) ب . وزارة املالية نائباً للرئيس) أ : من

يعني ) ب . ( مخسة ممثلني عن القطاع اخلاص الفلسطيين على أن ميارسوا مهمام بشكل مستقل ) 3. ( سلطة النقد) ح . والتعاون الدويل
يشغل أعضاء ) ج . ( املمثلون اخلمسة عن القطاع اخلاص من ذوي الصفة التمثيلية بقرار من جملس الوزراء بناًء على تنسيب من جملس اإلدارة

 . جملس اإلدارة الذين ينتمون إىل القطاع اخلاص مناصبهم طيلة املدد املنصوص عليها يف األنظمة
 

  ) 15( مادة 
رفع التوصيات إىل جملس الوزراء  - 2. اإلشراف على وتقييم السياسات واالستثمارات - 1: يكون لس اإلدارة املهام واملسؤوليات التالية

تقدمي املشورة  - 4. استقطاب املستثمرين من اخلارج إىل فلسطني - 3. لتعديل معايري منح احلوافز عندما تدعو الضرورة القرارها وفق األصول
إنشاء سجل  - 6. إصدار التأكيدات املتعلقة باالستثمار - 5. لوزير االقتصاد والتجارة ووزير املالية حول السياسة االستثمارية الفلسطينية

. تعيني مراجعي حسابات مستقلني للتدقيق يف البيانات املالية للهيئة - 8. مراقبة املشاريع اليت تستفيد من احلوافز - 7. لالستثمار واالحتفاظ به
مراقبة تطبيق قانون  - 10. تنفيذ قرارات جملس الوزراء فيما يتعلق بالتغيريات اليت جتري على معايري منح احلوافز إلقرارها وفق األصول - 9

مراقبة أي قانون أو نظام فلسطيين قد يقيد - 11. االستثمار ورفع مقترحات إلدخال التغيريات الالزمة عليه إىل جملس الوزراء والس التشريعي
ورفع مقترحات إلدخال التغيريات على مثل هذه القوانني واألنظمة إىل. أية حقوق وضمانات نص عليها قانون االستثمار أو حيد منها أو ميس ا
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. مساعدة السلطة الوطنية على التقيد بأية اتفاقية استثمار قد تربمها مع دولة أو منظمة عاملية أخرى - 12. جملس الوزراء إلقرارها وفق األصول
 - 14. إقامة عالقة عمل وثيقة مع مجيع اهليئات الفلسطينية ذات االختصاص لضمان وضع استراتيجية وطنية موحدة لتشجيع االستثمار - 13

النظر يف تطوير وحتديث التشريع  - 15. تقييم أداء اهليئة الذي يشمل إعداد تقرير سنوي حول أنشطة اهليئة يتضمن البيانات املالية املدققة للهيئة
إصدار دليل استثماري سنوي حول فرص  - 16. االستثماري، وإقرار اخلطط والربامج اليت تساهم يف توفري املناخ االستثماري املناسب

إيقاف سريان اإلعفاءات واملزايا يف حالة خمالفة املستثمر للقانون، مع حق املستثمر يف االعتراض على ذلك خالل  - 17. االستثمار يف فلسطني
إجياد مركز خدمات موحد يقدم كافة اإلجراءات والتسهيالت للمستثمرين إلمتام اإلجراءات اخلاصة بإقامة  - 18. ثالثني يوماً من تارخيه

إقرار أنظمة  - 19. مشروعام مثل التراخيص، وغري ذلك إلبعاد املستثمرين عن اإلجراءات الروتينية املوزعة على الدوائر والوزارات املختلفة
تعيني املستشارين واخلرباء خلدمة اهليئة وملدة حمددة  - 20. املوظفني والعاملني يف اهليئة، وحتديد اهليكل التنظيمي هلا وفق قانون اخلدمة املدنية

 . بالشروط اليت يقرها جملس اإلدارة
 

  ) 16( مادة 
جيتمع جملس اإلدارة اجتماعاً عادياً مرةً واحدةً على األقل كل شهر بدعوة من رئيسه أو نائبه يف حالة غيابه، وال يكون االجتماع قانونياً إال  -أ

باإلمكان عقد اجتماع لس اإلدارة بناء على طلب كتايب يقدمه ثلث األعضاء قبل مخسة أيام على األقل -ب . إذا حضر ثلثا أعضائه على األقل
يتخذ القرار بأغلبية أعضاء جملس اإلدارة وإذا تساوت  -ج . من تاريخ عقد االجتماع وعند الضرورة يعقد االجتماع بإعطاء مهلة أقصر

 . تكون املداوالت سرية إال أنه مبوافقة مجيع أعضائه من املمكن جعل بعض املداوالت علنية -د . األصوات رجح اجلانب الذي منه الرئيس
 

  ) 17( مادة 
يعترب ) ج . يكون املدير العام عضواً يف جملس اإلدارة دون أن حيق له التصويت) ب . يكون للهيئة مديراً عاماً يعني بقرار من جملس اإلدارة) أ

تنظيم العمليات اليومية  ) 2. ( تنفيذ سياسات اهليئة كما حيددها جملس اإلدارة ) 1(  -:املدير العام املسئول التنفيذي للهيئة ويقوم باملهام التالية
املشاركة يف األنشطة الرامية إىل  ) 4. ( رفع تقارير إىل جملس اإلدارة بصورة منتظمة حول عمليات اهليئة وأدائها ) 3. ( للهيئة واإلشراف عليها

ال جيوز ) هـ . حيدد بقرار من جملس اإلدارة الراتب واحلقوق املالية األخرى للمدير العام) د . تشجيع االستثمار احمللي واخلارجي يف فلسطني
 . للمدير العام أن يكون طرفاً أو يكون له أية مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف أي مشروع استثماري

 
  ) 18( مادة 

رسوم طوابع اإليرادات اليت تدفع نتيجة التعامل يف  - 2. الرسوم املترتبة على منح تراخيص املشاريع - 1: تتكون املوارد املالية للهيئة مما يلي
املنح اليت تقدمها الدول واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية  - 4. الغرامات املالية اليت تتحصل هلا وفق أحكام القانون - 3. االستثمار

 . احمللية واألجنبية
 

  ) 19( مادة 
تورد مجيع مدخوالت وإيرادات اهليئة إىل حساب خاص بوزارة املالية يتبع حساب اخلزينة العام، وختصص للهيئة موازنة خاصة ضمن املوازنة 

 . العامة السنوية للسلطة الوطنية تكون مجيع نفقات اهليئة من خالهلا
 

  ) 20( مادة 
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ملراقب احلسابات  -ب . يكون للهيئة مراقب حسابات أو أكثر من احملاسبني القانونني يعينهم جملس اإلدارة ويعهد إليهم مبراقبة احلسابات) أ
احلق يف االطالع على مجيع دفاتر اهليئة وسجالا ومستنداا، ويف طلب البيانات اليت يرى ضرورة احلصول عليها ألداء واجبه، وله أن يتحقق من

 . يرفع مراقب احلسابات تقريره السنوي إىل جملس اإلدارة والذي بدوره يرفعه إىل جملس الوزراء) ج . موجودات اهليئة والتزاماا
 

  ) 21( مادة 
تلتزم اهليئة حبماية مجيع املعلومات السرية، باستثناء املعلومات اليت يتم كشف النقاب عنها يف سجل االستثمار أو من خالل تسجيل املشاريع ) أ

حتظر اهليئة على أي موظف أو مسؤول أو عضو يف جملس اإلدارة أو جهاز العاملني يف اهليئة إفشاء املعلومات السرية إىل ) ب . وفقا هلذا القانون
احلصول على  - 1: ال جيوز للهيئة أن تفشى املعلومات السرية إىل أية جهة أو مسئول حكومي أو شخص خاص دون) ج . أي شخص أو جهة

 . أمر حمكمة صادر عن حمكمة فلسطينية ذات اختصاص يفرض كشف النقاب عن املعلومات السرية - 2. املوافقة اخلطية من املستثمر
 

 
 الفصل الرابع 

 حوافز االستثمار 
  ) 22( مادة 

تعفى املوجودات الثابتة للمشروع من اجلمارك والضرائب، على أن يتم إدخاهلا خالل  -أ : متنح املوجودات الثابتة للمشاريع اإلعفاءات التالية
مدة حيددها قرار اهليئة باملوافقة على قوائم املوجودات الثابتة للمشروع، وللهيئة حق متديد هذه املدة إذا تبني هلا أن طبيعة املشروع وحجم العمل 

من قيمة % 15تعفى قطع الغيار املستوردة للمشروع من اجلمارك والضرائب على أن ال تزيد قيمة هذه القطع عن  -ب . فيه يقتضيان ذلك
املوجودات الثابتة، وعلى أن يتم إدخاهلا أو استعماهلا يف املشروع خالل مدة حتددها اهليئة من تاريخ بدء اإلنتاج أو العمل وبقرار من اهليئة 

تعفى املوجودات الثابتة الالزمة لتوسيع املشروع أو تطويره أو حتديثه من اجلمارك والضرائب إذا  -ج . باملوافقة على قوائم قطع الغيار وكمياا
تعفى من اجلمارك والضرائب الزيادة اليت تطرأ على قيمة املوجودات الثابتة املستوردة حلساب  -د . ما أدى ذلك إىل زيادة إنتاجية تقرها اهليئة

 . املشروع إذا كانت الزيادة ناجتة عن ارتفاع أسعار تلك املوجودات يف بلد املنشأ أو من ارتفاع أجور الشحن، أو تغيري يف سعر التحويل
 

  ) 23( مادة 
أي استثمار قيمته من -أ : متنح املشاريع اليت تقرها اهليئة واحلاصلة على التراخيص الالزمة وفقاً للقانون احلوافز الواردة يف هذا القانون وفقاً للتايل

سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة  ) 5( مائة ألف إىل أقل من مليون دوالراً مينح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها ملدة مخس 
أي استثمار قيمته من مليون  -ب . سنوات إضافية ) 8( ملدة مثاين % 10النشاط، وخيضع لضريبة دخل على الربح الصايف مبعدل امسي قدره 

سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط،  ) 5( إىل مخسة ماليني دوالراً مينح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها ملدة مخس 
أي استثمار قيمته مخسة ماليني  -ج . سنة إضافية ) 12( ملدة اثنيت عشرة % 10وخيضع لضريبة دخل على الربح الصايف مبعدل امسي قدره 

سنوات تبدأ من تاريخ بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط، وخيضع  ) 5( دوالراً فما فوق مينح إعفاءاً من ضريبة الدخل لدى استحقاقها ملدة مخس 
املشاريع اخلاصة نوعياً ورأمسالياً واليت يصدر  -د . سنة إضافية ) 16( ملدة ستة عشرة % 10لضريبة دخل على الربح الصايف مبعدل امسي قدره 

سنوات تبدأ من تاريخ  ) 5( بتحديدها قراراً من جملس الوزراء بناء على اقتراح اهليئة متنح إعفاء من ضريبة الدخل لدى استحقاقها ملدة مخس 
 . سنة إضافية ) 20( ملدة عشرين سنة % 10بداية اإلنتاج أو مزاولة النشاط وختضع لضريبة دخل على الربح الصايف مبعدل امسي قدره 
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  ) 24( مادة 
سنوات إذا اقتضت ذلك  ) 5( جيوز بقرار من جملس الوزراء بناًء على اقتراح اهليئة مد اإلعفاءات ملدة أو مدد أخرى مبا ال يتجاوز مخس  -أ

-ب . اعتبارات الصاحل العام وفقاً ال عمل املشروع وموقعه اجلغرايف ومدى إسهامه يف زيادة الصادرات وخلق فرص العمل ودفع عجلة التنمية
ميكن حتديد مدد اإلعفاء بالنسبة للمشروعات اليت تقام داخل املناطق الصناعية أو املناطق النائية أو املهددة باالستيطان ويصدر قرار من جملس 

ويف مجيع احلاالت تزاد مدة اإلعفاء للمشروعات سنتني إضافيتني إذا جتاوزت -ج . الوزراء بتحديد املناطق الصناعية اجلديدة أو النائية أو املهددة
وال يدخل يف هذه النسبة املال املستثمر يف األراضي واملباين وتكون اهليئة هي اجلهة % 60نسبة املكون احمللي يف اآلالت واملعدات والتجهيزات 

 . جيوز للسلطة الوطنية منح معاملة تفضيلية أو تقرير حوافز أو ضمانات خاصة للمستثمر الوطين -د . املختصة بتحديد هذه النسبة
 

  ) 25( مادة 
حال تقدمي املعلومات املطلوبة من قبل املستثمر حول املشروع واملنصوص عليها يف األنظمة تقوم اهليئة بتقييم املعلومات، وان مل تبت اهليئة  -أ

يوم من تاريخ تقدمي الطلب، يصبح املشروع مؤهالً للتمتع باملزايا املنصوص عليها يف  ) 30( برفض طلب التمتع مبزايا هذا القانون خالل ثالثني 
 . يوماً املخصصة لتقييم املعلومات بدون رفض املشروع ) 30( تصدر اهليئة املوافقة على االستثمار حال انتهاء مدة الثالثني  -ب . هذا القانون

 
  ) 26( مادة 

 . حتدد األنظمة اآللية اليت جيوز من خالهلا الطلب من اهليئة عرب جلنة احلوافز تأكيد االستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على احلوافز
 

  ) 27( مادة 
 24على التوسعات يف املشروعات القائمة حسب قيمة االستثمارات الرأمسالية املذكورة يف املادة % 10تسرى ضريبة الدخل مبعدل امسي قدره 

اليت يوافق عليها جملس اإلدارة اعتباراً من تاريخ بداية إنتاج تلك التوسعات، أو مزاولتها للنشاط، ويقصد بالتوسع الزيادة يف رأس املال 
واملستخدمة يف إضافة أصول رأمسالية ثابتة جديدة حتقق زيادة الطاقة اإلنتاجية للمشروع من السلع واخلدمات أو التصنيع ملا كان يستورده أو 

 . بقصد قيامه بإنتاج و تقدمي أنشطة أو خدمات جديدة
 

  ) 28( مادة 
من القيمة األصلية حلصة املمول يف رأمسال املشروع وذلك بعد % 10تعفى من الضريبة على الدخل األرباح اليت وزعها املشروع وذلك بنسبة 

من القيمة االمسية حلصة % 20ويكون اإلعفاء املشار إليه يف الفقرة السابقة بنسبة  ) 22،23( انقضاء مدة اإلعفاء املنصوص عليها يف املواد 
املساهم يف رأمسال املشروع الذي ينشأ بالتطبيق ألحكام هذا القانون يف شكل شركة املسامهة اليت تطرح أسهمها لالكتتاب العام ويتم االكتتاب 

 . من رأمساهلا% 40فيها مبا ال يقل عن 
 

  ) 29( مادة 
ميكن حتويل املشروع املستفيد من احلوافز االستثمارية دون قيود إىل مالك جديد بكاملها حسب األصول ما دام يواصل تشغيل املشروع  -أ

 . ميكن للمالك اجلديد ملشروع حمول أن يستفيد من احلوافز االستثمارية ما دام يواصل تشغيل املشروع كاستثمار قائم -ب. كاستثمار قائم
 

  ) 30( مادة 
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تتمتع الشركات واملنشآت الداجمة واملندجمة والشركات اليت يتم تقسيمها، أو تغيري شكلها القانوين باإلعفاءات املقررة هلا قبل االندماج أو التقسيم
. أو تغيري الشكل القانوين إىل أن تنتهي مدة اإلعفاء هلا وال يترتب على االندماج أو التقسيم أو تغيري الشكل القانوين أي إعفاءات ضريبية جديدة

 
  ) 31( مادة 

من إمجايل إنتاجها على أن يتم % 30للهيئة أن متنح إعفاءات استثنائية للمشاريع التصديرية بشرط أن ال تقل نسبة اإلنتاج املعد للتصدير عن 
 . ذلك مبعايري نظام خاص وأن ال تزيد مدة اإلعفاء اإلضافية عن ثالث سنوات

 
  ) 32( مادة 

ميكن للهيئة أن تلغي تأكيد االستثمار إذا وجدت أثناء مراقبتها للمشاريع املستفيدة من احلوافز أن املستثمر زود اهليئة مبعلومات خاطئة حول  -أ
االستثمار املقترح، وكانت هذه املعلومات ذات تأثري يف قرار اهليئة لتأكيد االستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على احلوافز أو أنه حجب عن 

اهليئة معلومات ذات تأثري على قرار اهليئة لتأكيد االستثمار كاستثمار مؤهل للحصول على احلوافز وحتدد األنظمة املعايري واإلجراءات اليت متارس 
يف حالة خمالفة املشروع ألحكام هذا القانون، أو عدم االلتزام بالشروط واألهداف احملددة له، يكون لس  -ب. مبوجبها اهليئة سلطة اإللغاء

اإلدارة احلق يف اختاذ إجراءات حسب جسامة املخالفة وظروف ارتكاا، ومدى األضرار اليت تصيب االقتصاد الوطين، فإما أن يقصر مدة 
جيوز للمستثمر أن يستأنف ضد قرار اهليئة بإلغاء تأكيد االستثمار مبوجب  -ج . اإلعفاءات أو يلغيها كافة، أو يلغي املوافقة على املشروع

 . اإلجراءات احملددة يف األنظمة
 

  ) 33( مادة 
إذا حصل تعديل على احلوافز يكون للمشاريع املستفيدة من احلوافز اخليار باختيار احلوافز املنصوص عليها يف التعديل أو االستفادة من احلوافز 

 . السارية املفعول قبل التعديل أيهما أفضل
 

  ) 34( مادة 
إذا مت نقل املشروع من منطقة تنموية إىل منطقة تنموية أخرى خالل مدة اإلعفاء املمنوحة، فيعامل لغايات اإلعفاء خالل باقي املدة معاملة 

 . مشاريع التنمية املنقول إليها على أن يتم إعالم اهليئة بذلك
 

  ) 35( مادة 
تعفى األدوات واملعدات الكهربائية واإللكترونية للمشاريع  -ب . يعفى األثاث املستورد للفنادق واملستشفيات من اجلمارك والضرائب -أ

تعفى األدوات واملعدات الكهربائية واإللكترونية ملشاريع املستشفيات من اجلمارك  -ج . السياحية مبا يف ذلك الفنادق من اجلمارك والضرائب
متنح مشاريع الفنادق واملستشفيات إعفاءات إضافية من اجلمارك والضرائب ملشترياا من األثاث واملفروشات واألدوات  -د . والضرائب

سنوات، على أن يتم إدخاهلا إىل فلسطني أو  ) 5( واملعدات الكهربائية واإللكترونية واللوازم لغايات التحديث والتجديد مرة كل مخس 
 . من تاريخ صدور قرار باملوافقة على قوائم املشتريات وكمياا ) 2( استعماهلا يف املشروع خالل سنتني 

 
  ) 36( مادة 

إذا تبني أن املوجودات الثابتة املعفاة كلها أو بعضها قد بيعت أو استعملت يف غري الغرض املصرح به يف املشروع فيستحق على املشروع كل 
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 . اجلمارك والضرائب املترتبة عليها وفقاً ألحكام القانون واألنظمة
 

  ) 37( مادة 
على  -ب . على املستثمر إعالم اهليئة خطياً عند االنتهاء من تركيب املوجودات الثابتة وجتهيزها لغايات املشروع وتاريخ بدء اإلنتاج الفعلي -أ

املستثمر تقدمي أي معلومات أو بيانات تتعلق باملوجودات الثابتة للمشروع والسماح ألي موظف مفوض من اهليئة أن يدخل املشروع والتحقق 
 . على الواقع

 
  ) 38( مادة 

جيوز للمستثمر بيع املوجودات الثابتة املعفاة أو التنازل عنها إىل مستثمر آخر مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة موافقة اهليئة على أن  -أ
جيوز للمستثمر بيع املوجودات الثابتة املعفاة ألي شخص أو مشروع غري مستفيد من أحكام هذا القانون شريطة  -ب . تستعمل يف املشروع

 . إعالم اهليئة مع دفع الضرائب والرسوم املستحقة عنها
 

 
 الفصل اخلامس 
 تسوية الرتاعات 

  ) 39( مادة 
تنطبق األحكام الواردة يف هذا اجلزء على الرتاعات اليت تنشأ بني املستثمرين وبني السلطة الوطنية فيما يتعلق باحلقوق والواجبات املنصوص عليها 

 . يف قانون االستثمار
 

  ) 40( مادة 
عندما يعتقد املستثمر أو السلطة الوطنية بأن نزاعاً قد نشأ بينهما، ميكن ألي منهما أن يطلب املباشرة بإجراء مفاوضات وفقاً لإلجراءات ) أ

من هذه) ب ( وميكن ألحد طريف الرتاع أن يطلب اجراء مفاوضات قبل جلوئه إىل تسوية الرتاعات املنصوص عليها يف الفقرة . احملددة يف األنظمة
حتكيم  - 1: إذا أخفقت املفاوضات يف تسوية الرتاع يف الفترة الزمنية احملددة يف األنظمة، حيق ألي من الطرفني أن حييل الرتاع إىل) ب . املادة

 . احملاكم الفلسطينية - 2. مستقل ملزم كما تنص على ذلك األنظمة
 

 
 الفصل السادس 
 األحكام النهائية 

  ) 41( مادة 
جيوز للهيئة إذا وجدت يف أي وقت كان أن املعلومات املقدمة هلا سواء جزئياً أو كلياً، خاطئة أو مضللة أن تقوم بإهناء مجيع املوافقات املمنوحة 

 . للمشروع
 

  ) 42( مادة 

Page 8 of 9م بشأن تشجيع االستثمار في فلسطين 1998لسنة  ) 1(قانون رقم

12/12/2004file://C:\Documents%20and%20Settings\abdr\My%20Documents\ فلسطين20%في20%ستثمار ...



ال يؤثر هذا القانون سلباً على املوافقات واحلوافز املقدمة إىل املستثمرين واملشاريع مبوجب أية قوانني سابقة ذات الصلة، وتبقى تلك املوافقات 
 . واحلوافز سارية املفعول إىل حني إهنائها أو انتهائها مبوجب أحكام القوانني اليت صدرت بناءاً عليها

 
  ) 43( مادة 

البنوك، ) ما عدا مشاريع التطوير ( املشاريع التجارية، التأمني، العقارات  -:تتمتع مجيع االستثمارات باحلوافز املمنوحة يف القانون باستثناء
 ). ما عدا شركات الرهن العقاري حصراً ( شركات الصرافة، أية مؤسسة مالية 

 
  ) 44( مادة 

ما مل ينص قانون آخر على عقوبة أشد، كل مستثمر يديل مبعلومات أو بيانات كاذبة أو يثبت تلك املعلومات أو البيانات يف دفاتره أو حساباته، 
 )2000( أو يقدم معلومات كاذبة ترتب عليها احلصول على حوافز أو مزايا مبقتضى أحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة ال تقل عن ألفي دينار 

 . وتسحب كافة احلوافز واملزايا اليت ناهلا من تاريخ احلصول عليها ) 5000( وال تتجاوز مخسة آالف دينار 
 

  ) 45( مادة 
 . من هذا القانون حيل هذا القانون حمل القوانني السابقة ذات العالقة باالستثمار ) 42( مع مراعاة أحكام املادة 

 
  ) 46( مادة 

 . يضع جملس اإلدارة األنظمة والقرارات الالزمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من جملس الوزراء وتنشر يف اجلريدة الرمسية
 

  ) 47( مادة 
 . على مجيع اجلهات املختصة كل فيما خيصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثالثني يوماً من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

 
هجرية ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة  1418/ ذو احلجة  / 26: املوافق. ميالدية 1998 / 4 / 23: صدر مبدينة غزة بتاريخ

 التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية 

 . ، اعداد معهد احلقوق يف جامعة بريزيت-املقتفي  -عن منظومة القضاء والتشريع يف فلسطني 
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