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تقديم

األفــكار لهــا أجنحــة خصوصــًا أن البشــرية تســير بخطــوات ثابتــة وســريعة نحــو التطــور والتقــدم 
فــي كافــة المجــاالت وإذا أمعنــا النظــر فــي القفــزات التــي وصــل لهــا العالــم فإننــا نجــد بــأن 
حجــر الزاويــة فــي هــذا التطــور كان وال يــزال هــو اإلبــداع والريــادة، ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
إنشــاء وزارة الريــادة والتمكيــن الفلســطينيه وهــي خطــوة بحــد ذاتهــا تعتبــر رياديــة وســباقة 
وضعهــا دولــة رئيــس الــوزراء الدكتــور محمــد اشــتيه ضمــن رؤيتــه وترجمــة لخطــاب التكليــف 
مــن فخامــة الرئيــس محمــود عبــاس للحكومــة الثامنــة عشــرة بهــدف وضــع فلســطين علــى 

خارطــة الــدول التــي تدعــم وتهتــم بمجــال الريــادة واإلبــداع.  

وقــد اثبتــت فلســطين علــى مــر الزمــان بأنهــا منبــع للعقــول المبدعــة والخالقــة فــي كافــة 
المجــاالت، ونحــن نؤمــن بــأن هــذه الــوزارة هــي الخطــوة األولــى الكبيــرة فــي مســافة األلــف 
ميــل لخلــق بيئــة حاضنــة لتطويــر قطــاع ريــادة األعمــال ودعــم الريادييــن مــن خــالل التشــبيك 
والتكامــل بيــن كافــة القطاعــات والجهــات لخلــق أرضيــة صلبــة للشــباب الفلســطيني المبــدع 
ودعمــه بــكل الســبل الممكنــة، وتوفيــر الفــرص العادلــة والمتســاوية للريادييــن وأصحــاب 

األفــكار الخالقــة.  

ومن أجل أن يبقى الشــباب الفلســطيني يحلم ويطمح للنجاح، ليس على المســتوى المحلي 
بــل علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي، نضــع بيــن أيديكــم هــذه الخطــة االســتراتيجية اوكلنــا 
أمــل بــأن نعمــل معــًا كل فــي مكانــه لدعــم نمــاذج وقصــص نجــاح لتكــون مصــدرًا ملهمــًا لكافــة 
المبدعيــن والريادييــن ليبقــى الحلــم والطمــوح حــق مشــروع ومكفــول للشــباب واألجيــال 

القادمة.  

م. أسامة حسن السعداوي

وزير الدولة للريادة والتمكين
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  المقدمة

التنميـــة  خطـــة  اطـــار  فـــي  والتمكيـــن  الريـــادة  قطـــاع  اســـتراتيجية    1.1
لفلســـطينية ا

» مــع نهايــة العــام الحالــي نكــون قــد وصلنــا إلــى منتصــف الفتــرة الزمنيــة ألجنــدة السياســات 
الوطنيــة واالســتراتيجية القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 2017 - 2022، وعليــه  ســيتعين علينــا 
مراجعــة وتحديــث أجنــدة السياســات الوطنيــة واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة 
لتعكــس األولويــات المســتجدة للحكومــة والظــروف والحقائــق علــى األرض. والهــدف مــن 
هــذه العمليــة ليــس وضــع اســتراتيجيات جديــدة، وإنمــا تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة 
وعبــر القطاعيــة الحالية....تشــكل االســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة جــزًء أساســيًا 
فــي دورة التخطيــط وتقديــم الخدمــات، وتحــدد األولويــات والبرامــج الالزمــة لتنفيــذ هــذه 
األولويــات وتحقيــق النتائــج. وتشــكأليضًا جــزًء هامــًا مــن إطــار التخطيــط والموازنــة متوســطة 
األمــد ودورةإعــداد الموازنــة الســنوية.ونظرًا للحاجــة إلــى الربــط بعمليــة إعــداد الموازنــة لعــام 
ــر القطاعيــة الصــادرة عــن  2021....« ورقــة تعليمــات تحديــث االســتراتيجيات القطاعيــة وعب

مكتــب رئيــس الــوزراء.    

تشــمل خطــة التنميــة الفلســطينية لألعــوام 2020 - 2022 باإلضافــة الــى اجنــدة السياســات 
الوطنيــة،  25اســتراتيجية وطنيــة، منهــا 22 اســتراتيجية  قطاعيــة و3 اســتراتيجيات وطنيــة عبــر 
ــادة والتمكيــن أحــدى  ــر اســتراتيجية الري قطاعيــة ) النــوع االجتماعــي، الشــباب والبيئــة(. تعتب
تــم اعدادهــا ألول مــرة فــي العــام  االســتراتيجات الوطنيــة القطاعيــة، وهــي اســتراتيجية 
2020، وذلــك بعــد اســتحداث ووزارة الريــادة والتمكيــن فــي عهــد الحكومــة الفلســطينية 
الثامنــة عشــر فــي العــام 2019، لتتولــى مهمــة النهــوض بهــذا القطــاع بالتنســيق بالتنســيق 

الوثيــق مــع كافــة المؤسســات الرســيمة وغيــر الرســمية ذات العالقــة.     

واالســتراتيجية  عــام  بشــكل  القطاعيــة  وعبــر  القطاعيــة  الوطنيــة  االســتراتيجيات  تشــكل 
الوطنيــة لقطــاع الريــادة والتمكيــن بشــكل خــاص إطــار توافقــي بيــن الشــركاء حــول أولويــات 
العمــل فــي القطــاع، حيــث مــن المتوقــع ان تســاهم تدخــالت الشــركاءمن القطــاع العــام 
والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة الناشــطة فــي القطــاع وخاصــة 

منظمــات األمــم المتحــدة فــي تحقيــق النتائــج القطاعيــة. 

ستســاهم وزارة الريــادة والتمكيــن فــي تحقيــق عــدد مــن النتائــج القطاعيــة وذلــك مــن خــالل 
برامــج الموازنــة الممولــة مــن وزارة الماليــة وشــركاء دولييــن ومــن خــالل التنســيق المســتمر 
بيــن جميــع الشــركاء وتقديــم التوجيــه والنصــح والمشــورة للشــركاء الحكومييــن ومؤسســات 

القسم األول
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المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والشــركاء الدولييــن حــول أولويات العمل.  كما ستســاهم 
ــادة والتمكيــن  مجموعــة مــن القطاعــات فــي تحقيــق بعــض أهــداف اســتراتيجية قطــاع الري
العلمــي  والبحــث  العالــي  والتعليــم  والتعليــم  التربيــة  ســيما قطاعــات  مباشــر، ال  بشــكل 
واالقتصــاد، فــي حيــن ســتدعم قطاعــات أخــرى مثــل االشــغال العامــة والطاقــة والمــوارد 
الطبيعيــة والزراعــة والميــاه واالتصــاالت هــذه األهــداف بشــكل غيــر مباشــر. وقــد عكســت 
عمليــة المشــاورات التــي تمــت فــي إطــار إعــداد هــذه االســتراتيجية هــذه التوجهــات، وأوجــدت 

حالــة مــن التوافــق حولهــا.  

بيــن  الصلــة  وتعزيــز  للمواطنيــن  أفضــل  خدمــات  لتوفيــر  الحكومــة  مســاعي  ســياق  فــي 
إعــداد  القطاعيةوإجــراءات  وعبــر  القطاعيــة  واالســتراتيجيات  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة 
الموازنة،هنــاك ثمانــي قضايــا رئيســية َيَتَعيــن مراعاتهــا أثنــاء تحديــث محتــوى االســتراتيجيات 
القطاعيــة وعبــر القطاعيــة، وقــد حاولــت االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الريــادة والتمكيــن 

االلتــزام بهمــا قــدر المســتطاع وبمــا يتوافــق مــع طبيعــة القطــاع:

توجــه . 1 االعتبــار  بعيــن  آخــذًا  االســتراتيجية  هــذه  أهــداف  بلــورة  تــم  العنقــودي:  النهــج 
الحكومــة نحــو التنميــة بالعناقيــد، حيــث ســيركز عمــل القطــاع علــى دعــم الريــادة فــي 
القطاعــات ذات األولويــة للتنميــة العنقوديــة ال ســيما الصناعــة والزراعــة.  كمــا تخــص 
االســتراتيجية اهتمامــًا كبيــرًا فــي تعزيــز الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص بمــا يســاهم 
فــي اهــداف التنميــة العنقوديــة.  وفــي حيــن ال تفــرد االســتراتيجية خطــة تفصيليــة بهــذا 
الخصــوص، إال أنهــا تلتــزم بالتنســيق مــع القطاعــات المختلفــة خــالل فتــرة التنفيــذ لوضــع 

مثــل هــذه الخطــة وتنفيذهــا بالشــراكة مــع القطاعــات ذات العالقــة.

األولويــات الحكوميــة الجديــدة: أخــذت االســتراتيجية بعيــن االعتبــار أولويــات الحكومــة . 2
ــد،  ــة مــن خــالل العناقي ــة باالنفــكاك االقتصــادي عــن االحتــالل والتنمي ــدة المتمثل الجدي
بمــا فــي ذلــك تعزيــز التدريــب والتعليــم المهنــي بمــا يخــدم الريــادة والتمكيــن.   وتعكــس 
التوجيهيــة  المبــادئ  وثيقــة  فــي  الــواردة  الحكومــة  أولويــات  بمجملهــا  االســتراتيجية 

ــوزراء. ــة رئيــس ال الصــادرة عــن مكتــب دول

نتائــج المراجعــة متوســطة األمــد: لقــد تــم تحديــد قطــاع الريــادة والتمكيــن كقطــاع جديــد . 3
ومســتقل خــالل العــام 2019، وبالتالــي لــم يســبق وجود اســتراتيجية وطنيــة لهذا القطاع، 
وهــو مــا جعــل اجــراء المراجعــة التصفيــة أمــرًا غيــر ممكنــًا.  وبالرغــم مــن ذلــك، ركــزت عمليــة 
المشــاورات التــي تمــت فــي إطــار إعــداد هــذه االســتراتيجية علــى مراجعــة أداء القطــاع 
بشــكل عــام واالســتفادة مــن الــدروس المســتفادة وتوصيــات هــذه المشــاورات فــي 

إعــداد االســتراتيجية. 

النهــج الجغرافــي: لــم يتســنى عمــل تحليــل تفصيلــي للفروقــات الجغرافيــة فــي توفــر . 4
الخدمــات فــي قطــاع الريــادة والتمكيــن، وذلــك بســبب غيــاب البيانــات الوطنيــة الالزمــة 
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لهــذا األمــر.  ومــع ذلــك، ركــزت االســتراتيجية علــى اســتعراض االشــكاليات فــي توفــر 
الخدمــات التــي تســاهم فــي تحفيــز وتعزيــز الريــادة والتمكيــن بيــن المناطــق الحضريــة 
والريفيــة مــن جهــة، وبيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة مــن جهــة أخــرى، وإن كان بشــكل 
عــام.  ولهــذا األمــر تركــز االســتراتيجية علــى االرتقــاء بقــدرة المؤسســات العاملــة فــي 
هــذا القطــاع لتوســعة خدماتهــا فــي المناطــق الريفيــة بكافــة تصنيفاتهــا، والضغــط باتجــاه 
تحريــر خدمــات الجيــل الثالــث لالتصــاالت فــي قطــاع غــزة لتعزيــز فــرص الريــادة فــي قطــاع 

ــة. ــة العالي التقني

تحديــد . 5 علــى  االســتراتيجية  التوجهــات  تحديــد  فــي  التركيــز  تــم  واقعيــة:  اســتراتيجيات 
أهــداف ونتائــج قابلــة للتحقيــق فــي ظــل الوضــع السياســي واالقتصــادي الحالــي لدولــة 
فلســطين.  ركــزت عمليــة وضــع االهــداف علــى تجنــب وضــع أهــداف ونتائــج اســتراتيجية 
ال تتماشــى مــع أو تضيــف عبئــًا إداريــُا وماليــا جديــدة علــى اســتراتيجيات األخــرى ذات 
ــى هــذه االهــداف ذات العالقــة فــي هــذه االســتراتيجية  ــد عل ــم التأكي ــث ت العالقــة، حي
وذلــك فــي اطــار التكامــل بيــن القطاعــات المختلفــة.  ولــم يتــم تحديــد أي أهــداف قطاعية 
جديــدة تتقاطــع مــع القطاعــات األخــرى إال بعــد مشــاورتها وبعــد حشــد توافــق االطــراف 
ذات العالقــة فــي القطــاع علــى أهميتهــا لتحقيــق رؤيــة التمكيــن والريــادة التــي تعكســها 
هــذه االســتراتيجية.  أمــا علــى صعيــد برامــج الموازنــة، فواقعتيهــا تتمثــل فــي بناءهــا علــى 
مــا تــم تخصيصــه فعــاًل لــوزارة الريــادة والتمكيــن للعــام 2019، وخطــة الــوزارة المتعلقــة 

ببنــاء قدراتهــا وهيكليهــا الوظيفــي، وذلــك بالتشــاور مــع وزارة الماليــة.

تحسين تقديم الخدمات: أنظر النقطة رقم 4 أعاله.. 6

االســتراتيجيات . 7 مــن  كبيــر  عــدد  مراجعــة  تــم  مــن قطــاع:  أكثــر  تشــمل  التــي  المســائل 
القطاعيــة وجميــع االســتراتيجيات عبــر القطاعيــة فــي إطــار االعــداد لهــذه االســتراتيجية، 
وذلــك بهــدف ايجــاد روابــط بينهــا وبيــن قطــاع الريــادة والتمكيــن مــن جهــة، وتحديــد 
أوجــه مســاهمة هــذا القطــاع فــي األهــداف القطاعيــة المختلفــة.  وبنــاء عليــه، تحــدد 
هــذه االســتراتيجية المســاهمات المتوقعــة للقطاعــات المختلفــة فــي تحقيــق أهــداف 
قطــاع الريــادة والتمكيــن، كمــا تحــدد مســاهمات القطــاع فــي أهــداف القطاعــات األخــرى.  
بالشــباب  المتعلقــة  القطاعيــة  عبــر  القضايــا  االســتراتيجية  تأخــذ  الوقــت،  ذات  وفــي 
والمســاواة وتمكيــن المــرأة والبيئــة –والتشــغيل كقطــاع عبــر قطاعــي يجــري العمــل 
علــى اســتحداثه - بعين االعتبــار، وهــو مــا يمكــن رؤيتــه فــي االهــداف االســتراتيجية لهــذه 

االســتراتيجية. 
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ــة: حــددت االســتراتيجية تقاطعــات . 8 المواءمــة مــع المعاهــدات وجــداول االعمــال الدولي
أهدافهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة وذلــك لتأكيــد التــزام دولــة فلســطين فــي 
المســاهمة فــي تحقيــق هــذه االهــداف.  وقــد تــم التركيــز علــى هذه األهــداف دون غيرها 
نظــرًا لعــدم وجــود اتفاقيــات أو معاهــدات خاصــة بقطــاع الريــادة والتمكيــن انضمــت إليهــا 
فلســطين.  وتجــدر اإلشــارة هنــا إلــى ان تحديــد التزامــات القطــاع فــي أهــداف التنميــة 
المســتدامة قــد تــم تحديــده علــى مســتوى الغايــات أيضــًا وذلــك تســهياًل لمتابعــة االنجــاز 

والتقــدم فــي مرحلــة التنفيــذ.

2.1  نبذة حول قطاع الريادة والتمكين
يركــز قطــاع الريــادة والتمكيــن علــى قطاعيــن فرعييــن: الريــادة فــي قطــاع التقنيــة العاليــة التــي 
فــي  الكبيــرة  والمســاهمة  الجغرافيــة  الحــدود  تخطــي  علــى  وقدرتهــا  نموهــا  بســرعة  تتميــز 
التنميــة االقتصاديــة علــى غــرار مــا هــو موجــود فــي كثيــر مــن الــدول الناميــة، والريــادة فــي 
فــي  كبيــرة  بأهميــة  والتــي تحظــى  الصغــر  الصغيــرة والمتوســطة ومتناهيــة  األعمــال  قطــاع 
فلســطين فــي ظــل اتســاع االقتصــاد غيــر الرســمي مــن جهــة، وتوجــه الحكومــة لتعزيــز فــرص 
التشــغيل الذاتــي والجامــع )لكافــة فئــات المجتمــع( مــن جهــة أخــرى.  وعليــه،  يشــمل قطــاع 
الريــادة والتمكيــن جميــع المبــادرات الفرديــة والجماعيــة التــي تقــوم علــى أســس تجاريــة وتســعى 
لتحقيــق النمــو االقتصــادي او التنميــة المجتمعيــة فــي دولــة فلســطين مــن خــالل انتــاج ســلع أو 
خدمــات جديــدة أو مــن خــالل إضافــة القيمــة علــى ســلع وخدمــات موجــودة وتطــور فــي سلســلة 
قيمتهــا.  ويعتبــر التمكيــن عنصــرًا أساســيًا فــي هــذا الســياق كونــه يركــز علــى دعــم تطويــر قطــاع 
األعمــال متناهيــة الصغروالصغيــرة والمتوســطة وتوفيــر بيئــة األعمــال المناســبة لذلــك، وبمــا 
يخــدم السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وفــي مقدمتهــا التشــغيل ومكافحــة الفقــر وتعزيــز 
ــات مــن الرجــال والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وســكان  ــع الفئ ــة لجمي المشــاركة االقتصادي
المناطــق المحرومــة. ويمكــن لقطــاع الريــادة والتمكيــن لعــب دور رئيــس فــي هــذا الســياق فــي 
اســناد توجــه الحكومــة للتنميــة بالعناقيــد، وخصوصــًا إذا مــا تــم تركيــز دعــم الريــادة فــي قطاعــات 
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الزراعــة والصناعــة والســياحة والخدمــات وبمــا يــؤدي إلــى جســر فجــوات سالســل القيمــة فــي 
ــع الزراعــي ــادرات التصني ــز األمــن الغذائــي ودعــم مب هــذه القطاعــات والتــي تكبــح نموهــا وتعزي

تبنــت الحكومــة الفلســطينية نهــج او سياســات التنميــة بالعناقيــد والــذي يعــزز نهــج 
بيئــة األعمــال الصغيــرة والمتوســطة فــي مجــاالت معينــة فــي محافظــات معينــة 
كالزراعــة فــي قلقيليــة واألغــوار والصناعــة فــي الخليــل ونابلــس والســياحة فــي بيــت 

لحــم والقــدس والخدمــات فــي رام اللــه

يتحلــى رياديــو ورياديــات األعمــال الصغيــرة والمتوســطة بمجموعــة المواصفــات التــي تؤهلهــم 
إلقامــة مشــاريعهم وشــركاتهم الناجحــة وفــي مقدمتهــا االيمــان الراســخ بفكــرة مشــروعهم 
فــي  الخاصــة  ومصادرهــم  وقتهــم  باســتثمار  للمخاطــرة  واالســتعداد  والعزيمــة  والمثابــرة 
ــن الشــباب  ــة –وخصوصــًا بي ــة الريادي ــأن تنمي ــا يمكــن القــول ب ــذ أفــكار مشــاريعهم. ومــن هن تنفي
والنســاء - تعتمد بشــكل كبيــر علــى الثقافــة المجتمعيــة والنظــام التعليمــي، والتــي يمكــن لهــا 
أن تعــزز أو تثبــط الريــادة، كذلــك علــى الظــروف والبيئــة المحيطــة ومــا يتوّفــر مــن مصــادر الزمــة 

لتنفيــذ هــذه المشــاريع.  

ويتأثــر قطــاع الريــادة والتمكيــن بتفاعــل مكونــات النظــام البيئــي لهــذا القطــاع، والتــي تتمثــل 
فــي اإلطــار القانونــي والسياســاتي والمؤسســاتي، الثقافــة المجتمعيــة الســائدة، ودعــم 
رياديــي األعمــال وتطويــر األعمــال المســاندة لنمــو الريــادة، مــدى ســهولة الوصــول الــى 
ــة  ــة المشــروع، بيئ ــة وحجــم التمويــل حســب مرحل ــادرات األعمــال الريادي ــل الــالزم لمب التموي

الســوق، والمصــادر البشــرية والتــي يعتبــر النظــام التعليمــي أحــد روافدهــا. 

والتدابيــر . 1 األدوات  جميــع  ويشــمل  والمؤسســاتي:  والسياســاتي  القانونــي  اإلطــار 
المؤسســاتية والتشــريعية والتنظيميــة التــي تؤثــر علــى الريادييــن ومشــاريعهم الرياديــة 
وتشــمل القوانيــن واألنظمــة والمعاييــر، كذلــك المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية 
التــي تعمــل علــى التنظيــم والترويــج لألعمــال الصغيــرة ومتوســطة الصغــر بمــا فــي ذلــك 
قوانيــن وسياســات وإجــراءات تســجيل الشــركات الناشــئة ومنشــآت األعمــال الصغيــرة 
والمتوســطة، والسياســة الضريبيــة، والحوافــز المقدمــة لتشــجيع االســتثمار الخــاص فــي 
الريــادة واالبتــكار والعمــل الحــر، وكذلــك الخطــط والبرامــج والموازنــات والمصــادر البشــرية 
ومســرعات  حاضنــات  مــن  المقدمــة  الخدمــات  ومواصفــات  المؤسســات  هــذه  فــي 
األعمــال. ان مســاهمة السياســات والمؤسســات فــي تمكيــن وتعزيــز الرياديــة والريادييــن 
مرهــون بشــكل أساســي بمواقــف القــادة وصنــاع القــرار والسياســات خاصــة فــي الحكومــة 

والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي. 

ــى . 2 ــة عل ــة، والمنظومــة التربوي ــد المجتمعي ــة: تحــدد األعــراف والتقالي الثقافــة المجتمعي
ــة فــي  مســتوى األســرة والمدرســة، والخطــاب المجتمعــي واإلعالمــي مســتوى الريادي
المجتمــع ونظــرة االفــراد مــن الشــباب والنســاء واألطفــال الــى الريــادة والتشــغيل الذاتــي 
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وتوليــد أفــكار المشــاريع باإلضافــة الــى توليــد العزيمــة والدافعيــة لالبتــكار والتفكيــر فــي 
التشــغيل الذاتــي وتطويــر االعمــال فــي مجــاالت محــددة. تؤثــر نظــرة المجتمــع الــى بعــض 
األعمــال والمهــن علــى الرياديــة وايضــًا علــى شــمول بعــض الرجــال والنســاء واألشــخاص 

ذوي اإلعاقــة والفئــات المســتضعفة فــي قطــاع األعمــال. 

دعــم رياديــي األعمــال :يحتــاج الرياديــون الــى الدعــم الفنــي والتقنــي المقــدم مــن خــالل . 3
برامــج وتدخــالت مهنيــة فــي مجــاالت اإلدارة والتخطيــط ودراســات الجــدوى والمســاعدة 
القانونيــة والتشــبيك فــي الوصــول الــى التمويــل وذلــك مــن اجــل تطويــر أفــكار االعمــال 
والتــي تتــم فــي العــادة مــن خــالل حاضنــات ومســرعات المشــاريع الرياديــة وخدمــات 
األعمــال واإلرشــاد والتدريــب وخاصــة التدريــب المهنــي. كمــا تســاهم البنيــة التحتيــة فــي 
المجتمــع وفــي مقدمتهــا الميــاه والطاقــة والطــرق وشــبكة االتصــاالت واالنترنــت فــي 
دعــم وتيســير تنفيــذ أفــكار المشــاريع الرياديــة وايضــًا فــي توليــد أفــكار لمشــاريع ابداعيــة 

وجديــدة. 

التمويــل: تســاهم سياســات التمويــل ومــدى اتاحتهــا للريادييــن والجهوزيــة للتعامــل مــع . 4
مخاطــر تمويــل بعــض االعمــال الرياديــة فــي توســيع دائــرة االعمــال الرياديــة فــي المجتمــع 
وخاصــة فــي بعــض القطاعــات ذات الخطــورة العاليــة فــي تمويــل مشــاريعها مثــل ريــادة 

اعمــال فــي قطــاع الزراعــة والبيئــة وبعــض الصناعــات. 

بيئــة الســوق: وتشــمل فــرص التســويق المحلــي والخارجــي والبنيــة التحتيــة المتوفــرة . 5
ــى  ــة باإلضافــة ال ــات الدولي للتســويق وكذلــك معلومــات الســوق والعالقــات واالتفاقي
ثقــة المســتهلكين كمــا يشــمل ذلــك ايضــًا ألســواق الدوليــة ونســج العالقــات االقليميــة 
بمــا يشــمل تســويق الخدمــات وتصديــر المنتجــات بمــا يتــالءم مــع االســتراتيجية الوطنيــة 

ــر للتصدي

المصــادر البشــرية: يؤثــر نظــام التعليــم وخاصــة التعليــم العالــي علــى دافعيــة الشــباب . 6
ــر فــرص ومناهــج  ــادة األعمــال، كمــا تؤث ــن نحــو التشــغيل الذاتــي وتوجههــم لري والخريجي
علــى  الخــاص  والقطــاع  الرســمية  المؤسســات  قبــل  مــن  المقدمــة  المهنــي  التدريــب 

جاهزيــة وأفــكار الشــباب والشــابات نحــو رياديــة األعمــال. 

مــن  مجموعــة  مــع  كبيــر  بشــكل  يتقاطــع  والتمكيــن  الريــادة  قطــاع  فــإن  هنــا،  ومــن 
التالــي: الجــدول  فــي  نــورد  كمــا  األخــرى  القطاعــات 
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الزراعة 

دعــم المشــاريع الرياديــة فــي القطــاع الزراعــي، والتــي تســاهم فــي حمايــة األرض و تعــزز األمــن الغذائــي 
واألســتدامة البيئيــة واألقتصاديــة ودعــم صمــود المزارعيــن، مــن خــالل االرتقــاء بالبيئــة المســاندة لنمــو 
الريــادة واالعمــال الصغيــرة والمتوســطة بمــا يشــمل جميــع مراحــل سلســلة القيمــة مــن انتــاج وتصنيــع 
وخدمــات وتســويق، بمــا يمكــن الريــادة واالســتثمار فــي أنشــطة األعمــال الزراعيــة، وتعزيــز ثقافــة 
الريــادة فــي التعليــم الزراعــي وغيــره مــن التخصصــات ذات العالقــة، والتوجــه النمــاط انتاجيــة ذات 
قيمــة لــدى شــريحة ناميــة مــن المســتهلكين المحلييــن والعالمييــن والمتمثلــة فــي األنتــاج والتســويق 

المبنيــان علــى التطويــر والمعرفــة واالســتدامة.

االقتصاد 

غيــر  الناشــئة  الشــركات  األعمــال، وموائمتهــا الحتياجــات وواقــع  واداء  التســجيل  إجــراءات  تســهيل 
التقليديــة، تعزيــز قوانيــن الملكيــة الفكريــة وإنفاذهــا، توفيــر البنــى التحتيــة الالزمــة لتطويــر الصناعــة 
بشــكل عــام والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة بشــكل خــاص، تعزيــز سياســات حمايــة المنتــج الوطنــي 
مــن المنافســة غيــر العادلــة مــن خــالل المواصفــات والمقاييــس وإقامــة عالقــات واتفاقيــات لتســويق 

المنتجــات الفلســطينية فــي األســواق الخارجيــة. 

وتكنولجيــا  االتصــاالت 
ت  مــا لمعلو ا

توفيــر خدمــات االتصــاالت واالنترنــت والبريــد بمــا يتــالءم مــع احتياجــات تطويــر المنشــآت الصغيــرة 
والمتوســطة، مــع التركيــز علــى متطلبــات نمــو القطاعــات التقنيــة فــي هــذا المجــال، تشــجيع ريــادة 
األعمــال والشــركات الناشــئة فــي قطــاع االتصــاالت وتكنولوجيــا االمعلومــات، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
دعــم انشــاء وتطويــر القــرى والحاضنــات التكنولوجيــة، وتســهيل وتطويــر إجــراءات ترخيــص الشــركات فــي 
هــذا القطــاع، وتســريع تبنــي حلــول الجيــل الرابــع لالتصــاالت الخليويــة بمــا فيــه فائــدة لخفــض اســعار 
خدمــات االنترنــت واالتصــاالت.   هــذا فضــال عــن دعــم جهــود العمــل الحــر المعتمــد أو القائــم علــى 
التكنولوجيــا واالرتقــاء بالبيئــة الحاضنــة والمشــجعة للعمــل الحــر واالبــداع )بمــا فــي ذلــك مــن خــالل 
العمــل مــع الجهــات ذات العالقــة للدفــع بحلــول الدفــع االلكترونــي(، وتذليــل العقبــات أمــام تطــور هــذا 

القطــاع لتحقيــق غايــت النمــو االقتصــادي والتشــغيل.

العمل

موائمــة التدريــب المهنــي لمتطلبــات تشــجيع الريــادة والعمــل الذاتــي والحــر، موائمــة خدمــات التشــغيل 
مــع متطلبــات نمــو قطــاع الريــادة والتمكيــن.

تشــجيع التوجــه للتشــغيل الذاتــي الحــر ونمــوذج العمــل الحــر عــن بعــد )online freelancing(، حيــث أن 
النمــوذج أثبــت نجاحــه فــي غــزة ويمكــن نســخه وتوســيعه فــي شــطري الوطــن، عبــر التوعيــة وتشــجيع 
وتقديــر هــذا النــوع مــن العمــل، وتوفيــر الحوافــز الالزمــة لتعزيــز ثقــة المنضويــن تحتــه فــي اهتمــام 

الحكومــة وتشــجيعها لهــذه التوجــه بمــا فــي ذلــك مــا يتعلــق بتحويــل األمــوال وسياســاتها. 

تعزيــز السياســات الماليــة والضريبيــة بمــا يشــجع الريــادة واالبتــكار ويحفــز انتقــال األعمــال مــن القطــاع المالية
غيــر المنظــم إلــى القطــاع الرســمي. 

تطويــر جوانــب السياســة النقديــة بمــا يشــجع تمويــل قطــاع االعمــال والشــركات الناشــئة، بمــا فــي ذلــك سلطة النقد
مــن خــالل تعزيــز الشــمول المالــي، وتشــجيع االبتــكار فــي مجــال حلــول الدفــع اإللكترونيــة. 

تعزيــز ثقافــة الريــادة فــي جميــع مراحــل التعليــم، تعزيــز ورفــع مســتوى التعليــم في العلــوم والتكنولوجيا التربية والتعليم
والهندســة والرياضيات في التعليم األساســي والتقني.

التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي

تعزيــز ثقافــة الريــادة فــي برامــج التعليــم العالــي، تعزيــز ورفــع مســتوى التعليم في العلــوم والتكنولوجيا 
والهندســة والرياضيــات فــي التعليــم العالــي، ايجــاد برامــج تضمــن التكامــل مــا بيــن الصناعــة والتعليــم 

العالــي وخصوصــًا بمــا يتعلــق بدعــم التعليــم والبحــث العلمــي لتطويــر الصناعــة واالبتــكارات فيهــا.

المرأة 
توجيــه برامــج تمكيــن المــرآة باتجــاه تشــجيع ثقافــة وممارســة الريــادة والتشــغيل الذاتــي، وخصوصــًا فــي 
ــة النســائية والعمــل الحــر عــن بعــد مــن خــالل االنترنــت  القطاعــات التقنيــة والقطاعــات كثيفــة العمال

بمختلــف أشــكاله. 

توجيــه برامــج تمكيــن الشــباب باتجــاه تشــجيع ثقافــة وممارســة الريــادة والتشــغيل الذاتــي، وخصوصــًا الشباب
فــي القطاعــات التقنيــة والقطاعــات كثيفــة العمالــة 
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الطاقة 
توفيــر احتياجــات الطاقــة للقطاعــات االنتاجيــة، تشــجيع االبتــكار فــي قطــاع الطاقــة وتقنيــات الطاقــة 
مــن  الجــدد  والخريجيــن  النســاء  تشــغل  أو  ترأســها  والتــي  الناشــئة  للشــركات  المتجــددة، وخصوصــًا 
الشــباب. وتوفيــر تســهيالت لالبتــكارات التــي تمثــل حلــوال للطاقــة فــي القطاعــات المختلفــة لتشــجيع 

تبينهــا مــن قبــل المنشــآت اإلنتاجيــة.

المياه
ــى  ــي تعتمــد عل ــر قطــاع األعمــال فــي القطاعــات الت ــة احتياجــات تطوي ــاه بمــا يضمــن تلبي ــر المي توفي
الميــاه، بمــا فــي ذلــك تشــجيع االبتــكار فــي مجــاالت توفيــر واســتخدام وتوزيــع مــوارد الميــاه مــن 

المصــادر غيــر التقليديــة.

الخارجية
المنشــأ،  فلســطينية  والخدمــات  للمنتجــات  األســواق  وفتــح  الدوليــة  االقتصاديــة  الشــراكات  بنــاء 
وتفعيــل اتفاقــات التجــارة مــع العديــد مــن الــدول، وتوفيــر المعلومــات حــول األســواق مــن خــالل 

فلســطين.  ســفارات  فــي  الملتحقيــن  التجارييــن  القناصــل  دور  وتفعيــل  توســيع 

انخــراط الشــباب التعاون بالتعاونيــات والعمــل الجماعــي، وتشــجيع  توفيــر فــرص ومنتجــات تمويليــة تعنــى 
والنســاء والمهنييــن فــي اعمــال تعاونيــة 

تمكيــن الفقــراء والفئــات المهمشــة والمســتضعفة مــن خــالل مبــادرات التمكين االقتصادي والتشــغيل التنمية االجتماعية
الذاتي.

المواصالت 
تنظيــم قطــاع المواصــالت العامــة بمــا يضمــن تطويــر قطــاع االعمــال فــي هــذا القطــاع وتشــجيع 
االبتــكار والريــادة فيــه، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الربــط الداخلــي واإلقليمــي والدولــي. وتشــجيع حلــول 

الخدمــات اللوجســتية والتوصيــل لشــركات التجــارة االلكترونيــة.

تنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة والطرقيــة بمــا يخــدم التنميــة االقتصاديــة والربــط الداخلــي واإلقليمــي األشغال العامة 
والدولــي.

تشــجيع االســتثمارات فــي الحلــول البيئيــة ومعالجــة وتدويــر المخلفــات الصناعيــة والتجاريــة بشــكل البيئة
مبتكــر

 المجلس األعلى 
لإلبداع والتميز

التكامــل والتنســيق مــع وزارة الرياجــة والتمكيــن مــن أجــل ايحــاد بنــاء عمــل مشــترك يرتكــز علــى توجهــات 
اســتراتيجية الريــادة والتمكين.

هــو  الحاجــة  وريــادي  الفــرص،  ورياديــي  الحاجــة  رياديــي  األعمــال  رياديــي  مفهــوم  يشــمل 
الشــخص الــذي ال يجــد عمــل وتفــرض عليــه الظــروف المعيشــية ان يفكــر فــي انشــاء مشــروع 
او عمــل خــاص بــه بهــدف التشــغيل الذاتــي كاســتراتيجية ســبل عيــش للفــرد واســرته، امــا 
ريــادي الفــرص فهــو الشــخص الــذي لديــه طمــوح وشــغف وصبــر لتطويــر دخلــه او تحقيــق 
رؤيــة معينــة لمنتــج او خدمــة وال ينطــر الــى تشــغيل نفســه مــن خــالل العمــل او المنشــأة بلــى 

ــدة. ــى أســواق جدي ــن والوصــول ال يســعى لتشــغيل اآلخري

ينشــط قطــاع ريــادة األعمــال ايضــًا لتلبيــة حاجــات ضروريــة للمجتمــع )الرياديــة االجتماعيــة( 
والتــي تســاهم فــي تعزيــز الرفــاه وكرامــة العيــش للمجتمعــات المحليــة مــن خــالل إيجــاد حلــول 
للمشــكالت التــي يواجههــا المجتمــع وخاصــة فــي القطاعــات ذات مثــل الميــاه والطاقــة 
ريــادة  الثقافــة. ننظــر فــي قطــاع  البيئــة وتنميــة  والمواصــالت والصحــة والتعليموحمايــة 
األعمــال الــى الــدور المنشــود لرياديــي الحاجــة ورياديــي الفــرص لتوفيــر حلول وخدمات تســاعد 
فــي تعزيــز الخدمــات األساســية النوعيــة وبتكاليــف عادلــة لجميــع التجمعــات الســكنية فــي 

المناطــق الريفيــة والمســتهدفة خاصــة فــي المناطــق المســماه جـــ .
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ان ممارســة األعمــال مــن مفهــوم الريــادة االجتماعيــة تنظــر باســتمرار الــى وجــود التــوازن بيــن 
األربــاح وخدمــة المجتمــع والبيئــة وال تجعــل الربــح هدفهــا األساســي وهــذا مــا يميــز الريــادة 

االجتماعيــة عــن الريــادة واالبتــكار بشــكل عــام. 

ــر عنصــر  ــداع وتعتب ــة اإلب ــز عملي ــر المعرفــة مــن أهــم المقومــات األساســية لتحفي تعتب
االنتــاج األساســي فــي االقتصــاد الفلســطيني، لذلــك فــإن تطويــر العنصــر البشــري 
وتزويــده بالمعرفــة الالزمــة ومــن ثــم اســتغالله بالطريقــة المناســبة يعــد عامــاًل مهمــًا 
فــي توفيــر متطلبــات تعزيــز الريــادة والتمكيــن فــي المجتمــع الفلســطيني وبنــاء اقتصــاد 

مبنــي علــى المعرفــة

3.1. عملية اعداد االستراتيجية

تســعى وزارة الريــادة والتمكيــن بصفتهــا الجهــة الرســمية المنــاط بهــا قيــادة الجهــود الوطنيــة 
نحــو تحقيــق الرؤيــة واالهــداف الوطنيــة فــي قطــاع الريــادة والتمكيــن وذلك مــن خالل عملية 
التخطيــط االســتراتيجي للقطــاع الــى تكريــس نهــج الشــراكة الحقيقيــة بيــن جميــع األطــراف 
ذات العالقــة والتوافــق علــى األولويــات الوطنيــة والقيــم والمرتكــزات التــي تنظــم عمــل 
قطــاع الريــادة والتمكيــن وتحديــد التوجهــات العامــة للجوانــب التنظيميــة والمؤسســاتية 

للــوزارة تمهيــدًا لوضــع خطــة عمــل خاصــة فــي الــوزارة تمكنهــا مــن القيــام بمســؤولياتها. 

تنظــر وزارة الريــادة والتمكيــن ايضــًا مــن خــالل عمليــة اعــداد االســتراتيجية الــى ترســيخ ثقافــة 
اإلدارة بالنتائــج والتعلــم والجــودة فــي قطــاع الريــادة والتمكيــن وفــي داخــل وزارة الريــادة 
والتمكيــن مســتقباًل وتطبيــق نظريــة التغييــر فــي تصميــم برامــج وزارة الريــادة والتمكيــن 
وااللتــزام بشــكل كبيــر فــي منهجيــة المشــاركة ومبــادئ حقــوق اإلنســان وااللتــزام فــي توجــه 

الحكومــة بالنهــج اإلداري القائــم علــى ربــط النتائــج بالموازنــة.

بــدأت وزارة الريــادة والتمكيــن عمليــة التخطيــط االســتراتيجي فــي المنتصــف الثانــي مــن 
العــام 2019، أي بعــد تشــكيل الحكومــة الفلســطينية الثامنــة عشــرة حيــث قامــت الــوزارة 
بعقــد سلســلة ورش عمــل ولقــاءات ومراجعــة مجموعــة مــن الوثائــق والتقاريــر بالتعــاون مــع 
الهيئــة االستشــارية الفلســطينية لتطويــر المؤسســات غيــر الحكوميــة والتــي تــم بموجبهــا 

ــن االقتصــادي. ــة األعمــال والتمكي ــر تشــخيصي حــول ريادي اعــداد تقري

عقــدت ورشــة عمــل بتاريــخ 1\7\2019 وذلــك مــن اجــل تحليل نقاط القــوة والضعف والفرص 
والمهــددات المتعلقــة بخطــة وزارة الريــادة والتمكيــن بمشــاركة 55 مــن الخبــراء والمهتميــن 
والعامليــن فــي قطــاع الريــادة والتمكيــن مــن المؤسســات الرســمية ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي وحاضنــات ومســرعات األعمــال، حيــث توافــق المشــاركون علــى تحليــل نقــاط القــوة 
والضعــف والفــرص والمهــددات فــي محــور البيئــة القانونيــة والتشــريعية، فعاليــة التنســيق 
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 ،SMEs وتوحيد السياســات،الوصول للخدمات المالية للرياديين وأصحاب المشــاريع الصغيرة
الوصــول لخدمــات دعــم وتطويراألعمــال، الوصــول لألســواق والتكنولوجيــا، توظيــف الرياديــة 
ــرًا محــور المحــور الســابع: تمثيــل رياديــي األعمــال  ــادة التشــغيل وخلــق فــرص عمــل، واخي لزي

وأصحــاب المشــاريع الصغيــرة SMEs والتشــبيك علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي.

أصــدرت وزارة الريــادة والتمكيــن فــي يوليــو، 2019 وثيقــة إطــار الخطــة االســتراتيجية للــوزارة 
2019 - 2023 والتــي شــملت باإلضافــة الــى المقدمــات وتشــخيص الواقــع ورســالة ورؤيــة 
الوزارة البرامج الثالثة للفترة القادمة )بناء القدرات، إدارة المشــاريع، التخطيط والسياســات(.  
شــكلت وثيقــة اإلطــار أعــاله مرجــع أساســي فــي عمليــة اعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع 
الريــادة والتمكيــن 2020 - 2022 بنــاء علــى تعليمــات مكتــب رئيــس الــوزراء حيــث تــم الرجــوع 

جميــع المشــاورات والتقاريــر التشــخيصية التــي تــم االســتناد اليهــا فــي اصــدار وثيقــة اإلطــار.

قــاد وزيــر الريــادة والتمكيــن فريــق عمــل مكــون مــن خبــراء وزارة الريــادة والتمكيــن ومديــر 
وتحديــث  لمراجعــة  خارجييــن،  واستشــاريين  الــوزراء  رئيــس  مكتــب  فــي  السياســات  وحــدة 
اإلطــار االســتراتيجي للــوزارة 2019 - 2023 ليتــواءم مــع تعليمــات مكتــب رئيــس الــوزراء وذلــك 
العــداد اول اســتراتيجية وطنيــة لقطــاع الريــادة والتمكيــن باالســتناد علــى الجهــود الســابقة، 
حيــث قــام الفريــق فــي إطــار اعــداد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الريــادة والتمكيــن بالمهــام 

التاليــة:
• مراجعــة الوثائــق والتقاريــر والدراســات ذات العالقــة فــي قطــاع األعمــال واألعمــال 	

الرياديــة وفــي مقدمتهــا نظــام صالحيــات واختصــاص وزارة الدولــة للريــادة والتمكيــن، 
والتقاريــر الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني وتقاريــر البنــك الدولــي 

العالقــة.  الوطنيــة ذات  والمؤسســات 

• عقــد سلســلة مشــاورات ولقــاءات مــع خبــراء ومختصيــن فــي مجــال االعمــال واألعمــال 	
القطــاع  الريــادة والتمكيــن ورؤيــة  للتوافــق علــى مفهــوم وحــدود قطــاع  االبتكاريــة 

وتحديــد األهــداف والنتائــج القطاعيــة.

• توزيع مســودة االســتراتيجية على خبراء وحاضنات أعمال وجميع المؤسســات الحكومية 	
ذات العالقــة بقطــاع الريــادة )أنظــر الجــدول الــذي يبيــن الشــركاء أدنــاه( للحصــول علــى 
تغذيــة راجعــة بشــأنها، حيــث قدمــت 16 مؤسســة عامــة وخاصــة و 5 خبــراء تعليقــات 

واقتراحــات علــى هــذه المســودة وتــم أخذهــا جميعــًا بعيــن االعتبــار.

• عقــد لقــاء تشــاوري عبــر تقنيــة زووم بتاريــخ 6 أيــار 2020 لنقــاش المســودة الثانيــة مــن 	
االســتراتيجية، حيــث تركــز النقــاش فــي هــذه الورشــة علــى النتائــج القطاعيــة والسياســات 
ومؤشــرات قيــاس األداء وترتيبــات تنفيــذ االســتراتيجية.  شــارك فــي هــذه الورشــة والتــي 
قادهــا وزيــر الريــادة والتمكيــن بمســاعدة مــن ميســر خارجــي 34 شــخصًا مــن الخبــراء 
والمؤسســات ذات العالقــة فــي قطــاع الريــادة والتمكيــن، وتــم المصادقــة علــى هــذه 

االســتراتيجية خــالل هــذه الورشــة. 





القسم الثاني
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تحليل واقع قطاع الريادة والتمكين

1.2 السياق العام لقطاع الريادة والتمكين
تبلــغ المســاحة االجماليــة للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 6,024.82 كــم2 )الضفــة، 5,659.91 
وقطــاع غــزة 364.91( . وبلــغ عــدد الســكان فــي نهايــة العــام 2019 حوالــي 15,038,91، 
منهــم 3,019,948 يقيــم فــي الضفــة الغربيــة )حوالــي 450 منهــم يســكن فــي القــدس( 
و2,018,970 يقيــم فــي قطــاع غــزة، ويبلــغ متوســط حجــم االســرة 5 )4.6 فــي الضفــة و5.7 

فــي قطــاع غــزة( وتبلــغ نســبة الســكان اقــل مــن 15 ســنة 38.3 % مــن اجمالــي الســكان2. 

تبلــغ نســبة العمالــة التامــة أي الذيــن يعملــون بشــكل طبيعــي 35 ســاعة فأكثر خالل األســبوع 
لالفــراد الذيــن يزيــد أعمارهــم عــن 15 ســنة 32.4 % )39 % فــي الضفــة و21.7 فــي قطــاع 
غــزة( وتبلــغ نســبة الذيــن ال يعملــون مطلقــًا ويبحثــون عــن العمــل 11.2 % )6.8 % الضفــة 
و18.5 فــي قطــاع غــزة(. كمــا بلغــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة فــي نهايــة العــام 
2019، 44.3 % ومعــدل البطالــة المنقــح3 25.3 % )فــي الضفــة 14.6 % وفــي قطــاع غــزة 

45.1 %( والتــي تتــوزع بيــن االنــاث والذكــور )41.2 انــاث، 21.3 ذكــور( . 

تــزداد معــدالت البطلــة المنقحــة كلمــا ازداد عــدد ســنوات الدارســة حيــث بلغــت نســبة البطالة 
عنــد الذيــن انهــوا أكثــر مــن 13 ســنة دراســية 30  % بينمــا بلغــت نســبة البطالــة عنــد الذيــن 
انهــوا فقــط مــن 1 - 6 ســنة دراســية 21.6  %. يــزداد ايضــًا معــدل البطالــة المنقــح بيــن الشــباب 
حيــث تبلــغ نســبة البطالــة بيــن الفئــة العمريــة 15 - 24 ســنة 40.1 % بينمــا تبلــغ نســبة البطالــة 

1 يبلغ عدد الفلسطينيين في العالم حوالي 13 مليون منهم فقط 37 % يسكن في دولة فلسطين )الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة(. 
2  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام 2019

3   تماشيًا مع احدث المعايير الدولية المتعلقة باحصاءات القوى العاملة التي أوصى بها المؤتمر الدولي لخبراء احصاءات العمل التاسع عشرة )ICLS-19th (، تم قياس معدل 
البطالة المنفح )LU1( والذي يتم فيه تضييق مفهوم العاطلين عن العمل ليشمل األشخاص الذين لم يعملوا خالل فترة االسناد وبحثوا بشكل جدي عن فرصة عمل وكانوا 

مستعدين وقادرين على العمل 

القسم الثاني
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ــع النســبي للعامليــن15  ــا يبيــن التوزي ــد عــن 55 ســنة 8.5 %، الجــدول ادن ــة التــي تزي عــن الفئ
ســنة فأكثــر حســب النشــاط االقتصــادي فــي العــام 2019. 

الزراعة 
والحراجةوصيد 

األسماك

التعدين والمحاجر 
والصناعة 
التحويلية

التجارة والمطاعم البناء والتشييد
والفنادق

النقل والتخزين 
واالتصاالت

الخدمات والفروع 
األخرى

6.112.317.422.65.935.9

بلــغ عــدد العامليــن فــي المؤسســات االقتصاديــة البالــغ عددهــا 139,778 منشــأة فــي العــام 
2018، 482,045 عامــل منهــم 303,881 يعمــل بأجــر والباقــي يعمــل دون أجــر )عمــل أســري 
او تشــغيل ذاتــي(، الجــدول ادنــاه يبيــن توزيــع المؤسســات العاملــة واعــداد العامليــن حســب 

النشــاط االقتصــادي فــي العــام 42018

المؤشر
أنشطة

الصناعة
أنشطة 

اإلنشاءات
أنشطة 
التجارة 
الداخلية

أنشطة النقل 
والتخزين

أنشطة 
المعلومات 
واالتصاالت

أنشطة 
الخدمات

40,484 677 1,103 76,749 20,104661عدد المؤسسات

151,660 8,815 7,425 191,182 112,83510,128عدد العاملين

102,938 8,088 6,257 89,679 87,4099,510عدد العاملين بأجر

اظهــر تقريــر مؤشــرات واقــع ســوق العمــل والمنشــآت فــي دولــة فلســطين والــذي تــم 

بــان عــدد  اســتعراضه لالســتفادة منــه لوضــع الخطــط والبرامــج فــي ظــل جائحــة كورونــا 
العامليــن فــي الســوق المحلــي )يشــمل العامليــن فــي القطــاع العــام والخــاص( بلــغ نحــو ,877 
ألــف عامــل فــي العــام 2019، منهــم 616 ألــف عامــل فــي الضفــة الغربيــة و261 ألــف عامــل 
فــي قطــاع غــزة.  كمــا بلــغ عــدد المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص نحــو 360,700 

عامــل، منهــم 297,900 مــن الذكــور و62,800 مــن اإلنــاث.

يتــوزع العاملــون فــي القطــاع الخــاص حســب الحالــة العمليــة بواقــع 61 ألــف عامــل مصنفــون 
»كصاحــب عمــل« )أي يعمــل فــي منشــأة يملكهــا أو يملــك جــزء منهــا ولديــه علــى اقــل 
مســتخدم واحــد بأجــر(، و177 ألفــا يندرجــون تحــت تصنيــف »يعمــل لحســابه« )اي يعمــل فــي 
مؤسســة يملكهــا أو يملــك جــزء منهــا وليــس لديــه أي مســتخدم بأجــر(، وهنــاك نحــو 391 ألفــا 
مصنفون” كمســتخدم بأجــر«، فــي حيــن ان  هنــاك حوالــي 39 ألفــا عامــل يعملــون كعضــو 

أســرة غيــر مدفــوع األجــر.

4 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، فلسطين في أرقام 2019
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بلــغ عــدد العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم 320,600 عامــل منهــم 288,400 عامــل مــن 
الذكــور مقابــل نحــو32,200 مــن اإلنــاث، وتمثــل نســبة العامليــن في هذا القطــاع نحو 31.7 %  
مــن إجمالــي العامليــن فــي فلســطين، مــع العلــم بلغــت نســبة العامليــن عمالــة غيــر منظمــة 
فــي فلســطين )بمعنــى العامليــن فــي القطــاع غيــر المنظــم باإلضافــة إلــى المســتخدمين باجــر 
الذيــن ال يحصلــون علــى أي مــن الحقــوق فــي ســوق العمــل ســواء مكافــأة نهايــة الخدمــة/
تقاعــد، أو إجــازة ســنوية مدفوعــة األجــر، أو إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر( قــد بلغــت حوالــي 
57 % مــن مجمــل العامليــن منهــم 61 % مــن الذكــور و38 % مــن اإلنــاث، وبواقــع 59 % فــي 

الضفــة الغربيــة و51 % فــي قطــاع غــزة.5

بلــغ متوســط اســتهالك األســرة الشــهري بالدينــار األردنــي فــي فلســطين فــي العــام 2017، 
6946.6 دينــار اردنــي منهــا حوالــي 30 % تصــرف علــى الطعــام )1,149.4 فــي الضفــة، و578.8 
ــار اردنــي) 1,143.6 فــي الضفــة و  فــي غــزة(  وبلغــت قيمــة االنفــاق النقــدي الكلــي 934.9 دين

ــار فــي قطــاع غــزة(.  556 دين

بلغــت نســب الفقــر بيــن األفــراد وفقــا ألنمــاط االســتهالك الشــهري لألســر فــي فلســطين فــي 
العــام 2017، 29.2 % )13.9 فــي الضفــة، 53 فــي قطــاع غــزة وبلغــت نســبة الفقــر المدقــع 

16.8 % )5.8 فــي الضفــة، و33.8 فــي قطــاع غــزة(. 

يلتحــق 1,312,736  طالــب فــي التعليــم األساســي والثانــوي فــي 3,075 مدرســة منهــا 2,259 
مدرســة حكوميــة و372 مدرســة تابعــة لوكالــة غــوث وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينين و444 
مدرســة خاصــة، ويشــرف علــى تعليمهــم 59,346 مــدرس ومدرســة فــي مختلــف المــدارس.
ويبلــغ عــدد الطلبــة الملتحقيــن فــي الجامعــات 207,307 )منهــم 127,944 طالبــة( ويشــرف علــى 
تعليمهــم 6,454  عضــو هيئــة تدريســية فــي الجامعــات. يبلــغ معــدل عــدد الطلبــة فــي الشــعبة 
فــي العــام الدراســي 2019\2020، 30.9 حيــث يصــل المعــدل فــي المــدارس الخاصــة 22.5 وفــي 

مــدارس الوكالــة الــى 40.1 ومــدارس الحكومــة الــى 30. 

5 http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=3713&mid=3915&wversion=Staging#
6 الدينار األردني يساوي 1.41 دوالر امريكي
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تبلــغ نســبة االســر التــي لديهــا جهــاز حاســوب لوحــي او محمــول 33.2 % ونســبة االســر التــي لديهــا 
خدمــة االنترنــت فــي البيــت 79.6 % )83.5 فــي الضفــة و72.7 فــي قطــاع غــزة( 

بلغــت قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي فلســطين باألســعار الثابتــة لعــام 2018، 15,616.2 
وصيــد  والحراجــة  الزراعــة  مســاهمة  دوالر  مليــون   1,091.1 منهــا  امريكــي  دوالر  مليــون 
والكهربــاء  والميــاه  التحويليــة  الصناعــة  التعديــن  انشــطة  ومســاهمة  تقريبــا(  األســماك)7 % 
بلغــت2,056.6 مليــون دوالر، ومســاهمة قطــاع المعلومــات واالتصــاالت 497.0 مليــون دوالر 
بينمــا يســاهم  626.1 مليــون دوالر   التأميــن  الماليــة وأنشــطة  ومســاهمة قطــاع األنشــطة 
قطــاع تجــارة الجملــة والتجزئــة وإصــالح المركبــات والدراجــات الناريــة بـــ 3,346.1 مليــون دوالر، 
انظــر الجــدول ادنــاه الــذي يبيــن مؤشــرات الحســابات القوميــة الرئيســية فــي فلســطين* باألســعار 

2018 الثابتــة، 
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قطاع غزة الضفة الغربية فلسطين المؤشر

2,818.9 12,797.3 15,616.2 الناتج المحلي اإلجمالي** )بالمليون دوالر أمريكي(

1,458.3 4,854.4 3,417.7 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي(

2,863.7 15,257.8 18,121.5 الدخل القومي اإلجمالي )بالمليون دوالر أمريكي(

1,481.4 5,787.7 3,966.1 نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 

3,495.8 16,112.8 19,608.6 الدخل القومي المتاح اإلجمالي )بالمليون دوالر األمريكي(

1,808.5 6,112.1 4,291.5 نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح اإلجمالي )بالدوالر األمريكي( 

3,351 13,538 16,889 اإلنفاق االستهالكي النهائي )بالمليون دوالر أمريكي(

144.8 2,574.8 2,719.6 االدخار )بالمليون دوالر أمريكي(

*: البيانات ال تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة 
بعيد احتالله للضفة الغربية عام 1967

2.2 المعيقات األساسية ذات العالقة في الريادة والتمكين

 Entrepreneurship Ecosystem ترتكــز منظومــة بيئــة ريــادة االعمــال واألعمــال االبتكاريــة
علــى ســتة مجــاالت متداخلــة، كل مجــال يتكــون مــن مجموعــة مــن العناصــر والتــي تحــدد فــي 
النهايــة مســتوى ريــادة األعمــال بنــاء علــى المعاييــر الدوليــة. تتبايــن مكونــات نظــام بيئــة ريــادة 
األعمــال واألعمــال االبتكاريــة بحســب القطــاع او المجــال الريــادي حيــث لــكل قطــاع او مجــال 
نظــام بيئــة ريــادة خــاص بــه، وبشــكل عــام فــان اهــم المعيقــات فــي واقــع نظــام بيئــة ريــادة 

اإلعمــال واالعمــال االبتكاريــة كمــا يلــي: 
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السياســات والتشــريعات والمؤسســات الناظمــة لريــادة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة 	 
ال تكفــي لتمكيــن وتحفيــز وتنظيــم القطــاع

 رغــم توفــر اإلرادة السياســية عنــد الحكومــات المتعاقبــة لدعــم الريــادة وريــادة األعمــال اال 
ان هنــاك مجموعــة مــن المعيقــات التــي تتعلــق فــي قيــادة وتوجيــه وتنظيــم قيــادة قطــاع 
الريــادة وريــادة األعمــال ودور الحكومــة الفلســطينية فــي دعــم وتنظيــم قطــاع الريــادة، هــذه 

المعيقــات يمكــن تلخيصهــا فيمــا يلــي: 

تواجــه الحكومــة الفلســطينية أزمــات ماليــة حــادة ممــا ينعكــس علــى ضعــف المخصصــات 	 
الالزمــة  الماليــة  وغيــر  الماليــة  المحفــزات  ومحدوديــة  قطاعالريــادة  الماليةلتدخــالت 

لتفعيــل القطــاع.
ريــادة األعمــال ممــا ينعكــس علــى تشــتت 	  غيــاب اســتراتيجية وطنيــة شــاملة لقطــاع 

الوطنيــة.  الجهــود لألولويــات  القــدرة علــى توجيــه  الجهــود وعــدم 
غياب المؤسسات المعنية في األبحاث والمعلومات ذات العالقة 	 
ضعــف التنســيق والحــوار بيــن األطــراف ذات العالقــة يشــتت الجهــود ويضعــف المعرفــة 	 

فــي القطــاع. 
ــوزارة يحــد مــن دورهــا الناظــم 	  ــن وعــدم اكتمــال تأســيس ال ــادة والتمكي ــة وزارة الري حداث

لقطــاع الريــادة والتمكيــن ومــن قدرتهــا علــى توجيــه المؤسســات الحكوميــة وتوفيــر 
النصــح واإلرشــاد لهــا. 

المنظومــة التشــريعية غيــر ممكنــة ومعيقــة فــي الكثيــر مــن جوانبهــا، فمــا زالــت فلســطين 	 
كبــار  تخــدم  الحاليــة  القوانيــن  زالــت  1964، وال  عــام  الصــادر  الشــركات  بقانــون  تعمــل 
المســتثمرين واالســتثمار فــي المشــاريع الكبيــرة دون األخــذ باإلعتبــار الريادييــن والريــادة 
وهــذا مــا جعــل مــن هــذه المشــاكل حواجــز أمــام الريادييــن للقيــام بأعمالهــم علــى أكمــل 
وجــه7. كمــا ان تســجيل شــركة والبــدء بعملياتهــا مكلــف ماديــا ويحتــاج وقــت، فحســب 
تقريــر البنــك الدولــي للعــام 2020 فــإن فلســطين احتلــت المركــز 173 مــن 190 دولــة 
فــي ســهولة البــدء بشــركة. ان البــدء بشــركة يتطلــب مــن الريــادي توفيــر 43 يومــا إلكمــال 
عمليــة التســجيل ويكلفــه مــا ال يقــل عــن $1000 دوالر أمريكــي )تقريبــا 30 % مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي لــكل مواطــن(، ممــا ينعكــس علــى زيــادة عــدد المنشــآت غيــر المســجلة 

فــي وزارة االقتصــاد وزيــادة العمــل غيــر المنظــم فــي فلســطين8 
كمــا ان الضرائــب الفلســطينية ال تميــز بيــن الشــركات الكبيــرة والصغيــرة وهــذا مايجعلهــا 	 

مكلفــة للشــركات الصغيــرة بشــكل عــام، فحســب البنــك الدولــي، احتلــت فلســطين المركــز 
112 مــن 190 فــي قوانيــن الضرائــب9

ــراءة 	  ــة وب ــة الفكري ــة حقــوق الملكي ــن حماي المنظومــة التشــريعية ال زالــت فاقــدة لقواني

7 تقرير تشخيصي حول ريادية االعمال والتمكين االقتصادي – فلسطين، الهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، 9 ايار 2019
8  Doing Business 2020 )West Bank and Gaza Economic Profile(, World Bank, 2020
9  Doing Business 2020 )West Bank and Gaza Economic Profile(, World Bank, 2020
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االختــراع. فقــدان هــذه القوانيــن يشــكل فجــوة بحمايــة الريادييــن ويجعــل عملهــم تحــت 
الخطــر المســتمر مــن ســرقة عملهــم ممــا يزيــد عليهــم مــن أعبــاء الحمايــة، فمثــال رياديــة 

مــن غــزة اضطــرت أن تســجل المنتــج الخــاص بهــا فــي أمريــكا لضمــان حقوقهــا.10

ضعف بيئة حاضنة لألعمال الريادية في فلسطين	 
ليــس أفــراد المجتمــع الفلســطيني هــم مــن يتركــون بمحــض إرادتهــم الريادة ولكن غيــاب مقومات 
نجاحهــا غيــر موجــودة )عــدم االســتقرار والتبعيــة االقتصاديــة وغيرهــا(، فلــو وجــدت لتأســيس 
ســلوك مبنــي علــى ثقافــة صديقــة لريــادة االعمــال . وبشــكل عــام، ينــزع الفلســطينيون إلــى تجنــب 
المخاطــرة عندمــا يتعلــق االمــر بخياراتهــم المعيشــية، بمــا فيهــا الرياديــة إذ أنهــا قــد ال تمثــل منفــذ 
مضمــون لتأميــن معيشــة ورفــاه االســرة. لهــذا نالحــظ أن الشــباب الفلســطيني عــادة مــا يفضــل 
العمــل فــي وظيفــة ثابتــة تعــود عليــه بمــا يكفيــه مــن دخــل ليعيــل نفســه وعائلتــه، الســبب فــي 
هــذا قــد يكــون جــراء عــدة أســباب أهمهــا الحاجــة لمصــدر دخــل باســرع وقــت لمســاعدة العائلــة 
فــي المصاريــف اليوميــة وتســديد الديــون وقلــة الوعــي المجتمعــي بأهميــة اإلبــداع والريــادة 
واالبتــكار. حســب دراســة الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني11فإن مفهــوم اإلبــداع غائــب عــن 
المؤسســات العامــة والخاصــة والســبب يعــود الــى أن المؤسســات تنظــر لإلبــداع والريــادة علــى 
أنهــم عمليــات معقــدة ومكلفــة أو نشــاطات ثانويــة ال تســاهم فــي تطويــر مخرجــات المؤسســة. 
ــادة.   ــاس للري ــات علــى عامــة الشــعب ممــا يفســر تجنــب الن ــؤدي النعــكاس هــذه النظري وهــذا ي
المؤسســات الحكوميــة والغيــر حكوميــة تتبنــى ايضــًا فكــرًا يعتبــر عامــل ســحب وذلــك بجعــل 
دعــم الريــادة والريادييــن بعتمــد علــى المســاعدات والمنــح الخارجيــة ممــا يضعــف قطــاع الريــادة 

واســتمرارية البرامــج ويحــول مصــدر جــذب تبرعــات ومنــح.12

نوعيــة التعليــم العــام والعالــي والمهنــي والتقنــي ال تعــزز توجهــات ومهــارات الريــادة 	 
بالمســتوى المطلــوب ليكــون قطــاع ريــادة األعمــال أساســًا للتنميــة االقتصاديــة فــي 

فلســطين  
بلــغ متوســط التحصيــل فــي امتحــان التقويــم الوطنــي لمــادة العلــوم للصــف الخامــس 45 ونســبة 
النجــاح 42 % وللصــف التاســع 33 ونســبة النجــاح 19 % وفــي مــادة الرياضيــات بلــغ متوســط 
التحصيــل للصــف الخامــس 42 ونســبة النجــاح 31 % بينمــا بلــغ متوســط التحصيــل للصــف التاســع 
32 ونســبة النجــاح 17 %، وبلــغ متوســط التحصيــل باللغــة اإلنجليزيــة للصــف الســادس 43 ونســبة 

النجــاج 33 % 13.

تشــير دراســات البنــك الدولــي بــان نســبة المتعلميــن بيــن الشــباب الفلســطيني عاليــة إال أن 
ــد  ــي ال يســتطيع منافســة الســوق العالمي14وقــد يكــون هــذا الســبب عائ مســتواهم التقن
ــر المتابعــة  ــم، فحســب تقري ــر مــن ســبب لكــن أكثرهــا وضوحــا هــو ضعــف قطــاع التعلي ألكث

10  A silhouette of the nascent Palestinian startup scene – Laure Sune 2020https://www.linkedin.com/pulse/palestinian-startups-scene-laure-
sune/?trackingId=tp8krlmHSXmHq7ufxemvTA %3D %3D

11 دراسة حول مؤشرات االبداع في فلسطين، د. رابح مرار، الجهاز المركزي الفلسطيني لالحصاء الفلسطيني 2016 )ص57-58(
12 تقرير تشخيصي حول ريادية االعمال والتمكين االقتصادي – فلسطين، الهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، 9 ايار 2019

13 وزارة التربية والتعليم، االدارة العامة للقياس والتقويم واالمتحانات، نتائج أولية لدراسة التقويم الوطني، للعام الدراسي 2017 / 2018
14 World Bank IPSD project appraisal document”http://documents.worldbank.org/curated/en/479751528083037454/pdf/PAD-05152018.pdf”
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والتقييــم لــوزارة التربيــة والتعليــم فــإن طــالب الصــف التاســع أحــرزوا معــدل عالمــات فــي 
امتحانــات الرياضيــات والعلــوم الوزاريــة أقــل مــن معــدل النجــاح لتكــون نســبة الطــالب الذيــن 
ــات واقــل مــن 3 % فــي مــادة العلــوم مــع  ــر مــن 70 % اقــل مــن 4 % فــي الرياضي أحــرزوا أكث
نســبة نجــاح اقــل مــن 29 % فــي الرياضيــات و18 % فــي مــادة العلــوم، وهــذه االنمــاط واضحــة 
منــذ الصــف الخامــس، اال ان المؤشــرات تــزداد ســوءا مــع علــو الصــف، وهــذه المؤشــرات تدلل 
علــى قلــة اهتمــام مــن قبــل الطلبــة وســوء جــودة التعليــم فــي المــدارس. فالمــدارس مــا زالــت 
تتبــع نمــط تعليمــي تلقينــي يعتمــد علــى المعرفــة دون انخــراط الطــالب بالشــكل الــالزم، 
ــط(  ــب )التعلــق او الرب ــي ممــا يصعــب علــى الطال ــم العال وتســتمر هــذه األنمــاط فــي التعلي

بالمــواد، وهــذا يؤثــر علــى قدرتــه علــى دخــول الــى ســوق العمــل كاشــخاص منافســين.15

تنعكــس نوعيــة التعليــم العــام علــى مخرجــات التعليــم العالــي فــي فلســطين، حيــث تزيــد 
نســب الملتحقيــن والخريجيــن فــي العلــوم اإلنســانية مــع تراجــع ملحــوط في نســب الملتحقين 
فــي تخصصــات العلــوم والهندســة. كمــا تنقــص خريجييــن الجامعــات العديــد مــن المهــارات 
الحياتيــة والقــدرات البحثيــة. يواجــه ايضــًا التدريــب المهنــي مجموعــة مــن التحديــات وفــي 
مقدمتهــا نقــص التخصصــات وعــدم مواكبــة المناهــج للتطــورات وخاصــة التكنولوجيــة منهــا 

وغيــاب بعــض المناهــج لمواضيــع ذات عالقــة فــي مهــارات الحيــاة والمهــارات المكملــة. 

صعوبة وصول رياديي االعمال الى التمويل الالزم الفكار مشاريعهم 	 
احتلــت فلســطين فــي مؤشــرات الوصــول للتمويــل بحســب التقريــر الســنوي للبنــك الدولــي 
المنطقــة  مســتوى  علــى  الثانيــة  وكانــت  العالــم  علــى   25 المرتبــة   )doing business(
تســبقها األردن التــي تحتــل المرتبــة الرابعــة عالميــا16، ولكــن الوصــول للتمويــل للشــركات 
الناشــئة االبتكاريــة مــا زالــت مشــكلة تضعــف أداء القطــاع وتصعــب نمــو القطــاع، حيــث تحتــاج 
الشــركات الناشــئة لتمويــل مســتمر فــي بداياتهــا كــي تســتطيع نجــاة فتــرة تطويــر المنتــج 
وتســويقه لتصــل الــى القــدرة علــى أن تولــد مبيعــات كافيــة لتغطــي مصاريفهــا وتتلخــص 

مشــاكل التمويــل فــي، 

قلــة ثقــة المســتثمرين والقطــاع الخــاص باإلبــداع والريــادة وخاصــة عنــد الشــباب، وقــد أ. 
يعــود الســبب لثقافــة المجتمــع الفلســطيني بتجنــب المخاطــرة 

قلــة ثقــة البنــوك ومؤسســات التمويــل بالريادييــن والمشــاريع الصغيــرة وتغليبهــا أهــداف ب. 
الربــح علــى دعــم الشــركات يصعــب علــى الريادييــن أخــذ القــروض خصوصــا مــع غيــاب 
القــروض طويلــة األجــل والفوائــد العاليــة علــى القــروض والشــروط المســتلزمة ال تشــجع 

ــن التوجــه للقــروض.17 الرياديي

http://»2017 15 وزارة التربية والتعليم العالي، دولة فلسطين نظام المتابعة والتقييم للخطة االستراتيجية القطاعية 2022-2017 تقرير المتابعة والتقييم لسنة االساس
/www.moehe.gov.ps/Portals/0/MOEHE_Resources

16  Doing Business 2020 )West Bank and Gaza Economic Profile(, World Bank, 2020.
17 تقرير تشخيصي حول ريادية االعمال والتمكين االقتصادي – فلسطين، الهيئة االستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، 9 ايار 2019
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محدودية الدعم والمساندة لرياديي االعمال خاصة في المناطق المحرومة. 	 

يعانــي ســكان بعــض المحافظــات والقــرى والمخيمــات وبعــض البلــدات والمــدن من وصولهم 
لبعــض الخدمــات األساســية التــي تؤثــر علــى حياتهــم اليوميــة وتؤثــر علــى تطــور االعمــال فــي 
محافظتهــم، وفــي مقدمــة هــذه المناطــق مــا يســمى المناطــق جـــ التــي تعــرق إســرائيل 
وصــول الخدمــات األساســية اليهــا مــن ميــاه وكهربــاء وطــرق وحتــى تعرقــل تحســين ظــروف 
ــة فــي  ــر مــن 2 مليــون فلســطيني فــي قطــاع غــزة مشــكالت جدي الســكن. يواجــه ايضــًا أكث
الوصــول الــى الميــاه النظيفــة والطاقــة باإلضافــة الــى الحصــار علــى الحركــة والصيــد ووضــع 
قيــود كبيــرة علــى حركــة البضائــع الــى خــارج غــزة خاصــة المنتجــات الزراعيــة. يواجــه ايضــًا جميــع 
الفلســطينيين معيقــات جديــة فــي نوعيــة وتكلفــة خدمــات البنيــة التحتيــة وخاصــة ارتقــاع 

تكاليــف الطاقــة والميــاه والمواصــالت وذلــك مقارنــة مــع دول المنطقــة. 

امــا عالــى صعيــد التكنولوجيــا واالنترنــت فــان األســعار تعتبــر مرتفعــة مقارنــة مــع بعــض الــدول 
المجــاورة، فســعر GB 1 مــن اإلنترنــت عبــر شــبكات المحمــول يكلــف المواطــن حوالــي 2.06$ 
بينمــا فــي دول مجــاورة تكلــف أقــل ب56 % و فــي األردن كانــت أقــل ب 13 % و فــي الهنــد 
أرخــص منطقــة لإلنترنــت عبــر المحمــول كانــت أقــل ب87 %18. فاالنترنــت بشــكل عــام قــد 
يكــون مشــكلة فــي نطــاق األعمــال فهــو مكلــف جــدا فــي فلســطين و ال تالئــم أســعاره 
مقابــل مــا يقــدم العديــد مــن األفــكار الريــادة وقــد يكــون عامــل مــن العوامــل التــي تضعــف 
هــذا القطــاع، و اإلنترنــت مجــرد دليــل علــى تأخــر فلســطين فــي التكنولوجيــا وهــذا القطــاع، 
كمــا نلحــظ أن أســعار األجهــزة اإللكترونيــة فــي فلســطين أغلــى مــن الســوق العالمــي بنســب 
قــد تصــل الــى 100 % أكثــر كلفــة مــن األجهــزة اإللكترونيــة فــي ســوق اإلحتــالل بنســب قــد 

تصــل ل30 % فــي ظــل دخــل و إنتاجيــة أقــل.

ان تشــتت مفهــوم ريــادة األعمــال الرياديــة وعــدم التمييــز بيــن االعمــال الرياديــة المرتبطــة 
االبتكاريــة Start - up وانعــكاس  SMEs واالعمــال  الصغيــرة والمتوســطة  المشــاريع  فــي 
ذلــك علــى فهــم النظــام ومتطلبــات الدعــم الــالزم لــكل منهمــا خاصــة الدعــم الفنــي والتقنــي 
يضعــف مــن تطــور قطــاع الرياديــة بمكونيــة االعمــال واالعمــال االبتكاريــة. يســاهم ايضــًا 
التشــتت الحالــي اضعــاف خدمــات حاضنــات ومســرعات االعمــال ومجمــل خدمــات تطويــر 
األعمــال وعــدم اســتقرارها او اســتدامتها. حيــث تواجــه حاضنــات االعمــال نقــص فــي المصــادر 
البشــرية المؤهلــة والمدربــة ونقــص وعــدم اســتقرار فــي التمويــل ممــا يضعــف الجهــود 
المبذولــة لتطويــر رياديــة األعمــال. يــرى مديــرو حاضنــات األعمــال فــي فلســطين ان مــا نســبته 
50 % مــن الحاضنــات ال تمتلــك الــكادر البشــري المؤهــل الدارتهــا، وان الحاضنــات التكنولوجيــة 
والزراعيــة تفتقــد 60 % منهــا لــكادر مختــص ويعتمــدوا علــى خبــراء يتــم استشــارتهم، وان 20 % 

مــن الحاضنــات تلجــأ الستشــارة خبــراء أجانــب او عــرب19

18 https://www.itweb.co.za/content/mQwkoM6KmRGq3r9A
19  الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، مؤشر الريادة في حاضنات األعمال الفلسطينية، 2019. 
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محدودية وصول منتجات وخدمات الرياديين لألسواق 	 

تنافســية  علــى  نفســه  الفلســطيني  للمجتمــع  والديموغرافــي  السياســي  الواقــع  يفــرض 
اإلقليميــة  األســواق  فــي  او  المحلــي  الســوق  فــي  ســواًء  الريادييــن  وخدمــات  منتجــات 
والعربيــة. فالمنشــآت الصغيــرة والناْشــة تعانــي مــن صغــر قاعــدة العمــالء، حيــث يبلــغ عــدد 
الفلســطينيين حوالــي 5 مليــون مواطــن تشــكل نســبة النســبة األكبــر منهــم صغــار الســن 39 % 
اقــل مــن 15 ســنة20, والســوق الفلســطيني مفتــوح لالســتيراد ومغلــق للتصديــر ممــا يزيــد 
المنافســة علــى الشــركات المحليــة ويضعــف حصتهــا مــن ســوق اساســا صغيــر، عــالوة علــى 
ذلــك فالتصديــر مهمــة صعبــة اذ ان الحــدود محكومــة مــن االحتــالل ممــا يعرقــل جهــود 
ــر ويخضعهــا للعامــل السياســي خاصــة فــي قطــاع غــزة وفــي بعــض المنتجــات فــي  التصدي
الضفــة . تواجــه ايضــًا مشــكالت الســوق عــدة جوانــب تخــص نوعيــة المنتجــات والخدمــات 
المقدمــة وعــدم مطابقتهــا الــى المواصفــات والمقاييــس المحليــة او الدوليــة باإلضافــة 
الــى عــدم وجــود سياســات تحمــي المنتــج المحلــي او آليــات وطنيــة تقــدم الدعــم الحقيقــي 

للمصدريــن. 

3.2. الشركاء في قطاع الريادة والتمكين

المجتمــع  ومنظمــات  الرســمية  والهيئــات  والمؤسســات  الــوزارات  مــن  مجموعــة  تنشــط 
ــادة  ــات واالتحــادات فــي قطــاع الري ــي ومؤسســات وشــركات القطــاع الخــاص والنقاي المدن
والتمكيــن وتتبايــن أدوار ومهــام كل طــرف. مجموعــة مــن الــوزارات والمؤسســات الرســمية 
تعمــل بشــكل أساســي علــى تنظيــم دور قطــاع الريــادة والتمكيــن وتلعــب بعــض مؤسســات 
وتعمــل  والرياديــات  للريادييــن  والمالــي  الفنــي  الدعــم  توفيــر  علــى  المدنــي  المجتمــع 
مؤسســات القطــاع الخــاص علــى توفيــر التمويــل وتعمــل االتحــادات والنقابــات علــى حمايــة 

حقــوق األعضــاء. 

ــز االقتصــاد الوطنــي  ــاًء علــى توجهــات دولــة فلســطين لتعزي ــادة والتمكيــن: بن 1. وزارة الري
مــع إيــالء أهميــة خاصــة للقطــاع الخــاص ال ســيما فئتــي الشــباب والمــرأة، فقــد تــم اســتحداث 
لتكــون   ،2019 نيســان  الثامنــة عشــرة، فــي شــهر  الحكومــة  الريــادة والتمكيــن فــي  وزارة 
المظلــة واإلطــار الناظــم لقطــاع الريــادة والتمكيــن فــي ضــوء التوجهــات العالميــة لالقتصــاد 
المبنــي علــى المعرفــة ودعامتــه الرئيســة الريــادة والتمكيــن، فضــاًل عــن الــدور المتوقــع مــن 
الــوزارة بتعزيــز قطــاع التشــغيل والعمــل علــى إيجــاد فــرص عمــل مســتدامة تســاهم فــي الحــد 
مــن البطالــة المتفشــية وتســاهم فــي التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، تختــص وزارة الريــادة 
والتمكيــن بشــكل أساســي فــي اعــداد وضمــان تطبيــق اســتراتيجية الريــادة والتمكيــن وقيــادة 
البنــى  التشــريعات وتحديــث منظومــة  الحكوميــة لتحديــث منظومــة  الدوائــر  العمــل مــع 

20 https://palestine.unfpa.org/en/population-matters-0
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التحتيــة التكنولوجيــة الالزمــة النتــاج االبتــكارات وبنــاء آليــات وطنيــة لبادئــات األعمــال. تختــص 
الــوزارة ايضــًا فــي تقديــم التوعيــة والتدريــب المتخصــص فــي اســتقطاب الشــركات العالميــة 
للعمــل مــع الريادييــن والرياديــات وضمــان تنســيق تمويــل الشــركاء الدولييــن وبنــاء شــراكات 
محليــة متفاعلــة تعنــى بالريــادة واالبتــكار والتمكيــن، كمــا ســتعمل الــوزارة مــع مؤسســات 
التعليــم والتعليــم العالــي لتقديــم مدخــالت لتحديــث برامــج وحقــول التعليــم العــام والتعليــم 

العالــي وتركيــز الجهــود الجــراء دراســات وأبحــاث المســتقبل. 

2. الــوزارات والمؤسســات الرســمية: ترتبــط معظــم الــوزرات والهيئــات الرســمية فــي قطــاع 
الريــادة والتمكيــن ويتبايــن دور واختصــاص الــوزارت والهيئــات الحكوميــة فــي قطــاع الريــادة 
والتمكيــن بيــن أدوار ممكنــة للرياديــة والريادييــن مثــل الــوزرات والهيئــات التــي تســاهم فــي 
توفيــر البنيــة التحتيــة والتكنولوجيــة للريادييــن وفــي مقدمتهــا وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات، ســلطة الميــاه، ســلطة الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة، وزارة األشــغال العامــة 
واألســكانت. توفــر مجموعــة مــن الــوزارات إطــار تنظيمــي ودعــم فنــي للريادييــن والرياديــات 
ــوزارات وزارة االقتصــاد الوطنــي، وزارة  الناشــطين فــي مجــال عملهــا وفــي مقدمــة هــذه ال
االتصــاالت وتكنولوديــا المعلومــات، وزارة الزراعــة الفلســطينية، وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا 
المعلومــات باإلضافــة الــى الــوزارات الناشــطة فــي المجــاالت الخدماتيــة، ســلطة النقــد، وزارة 
الماليــة. تدعــم بعــض الــوزارات والمؤسســات وصــول الفئــات التــي تقــع فــي إطــار عملهــا 
لبرامــج التمكيــن االقتصــادي والتشــغيل الذاتــي وفــي مقدمــة هــذه المجموعــة وزارة التنميــة 
االجتماعيــة، وزارة شــؤون المــرأة، المجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز، المؤسســة الوطنيــة 
للتمكيــن االقتصــادي، وصنــدوق التشــغيل الفلســطيني كمــا تنشــط مجموعــة مــن الــوزارات 
والمؤسســات فــي تعميــم الثقافــة والوعــي وبنــاء قــدرات المصــادر البشــرية وفــي مقدمــة 
ذلــك وزارة التربيــة والتعليــم، وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، وزارة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي، والمجلــس األعلــى لإلبــداع والتمييــز.  

3. الهيئــات التمثيليــة للقطــاع الخــاص والشــركات المســاهمة العامــة والخاصــة: تســاهم 
مجموعــة مــن المنشــآت والمؤسســات التمثيليــة للقطــاع الخــاص التــي تلعــب دور نقابــي 
وتنظيمــي ومجتمعــي فــي دعــم قطــاع الريــادة والتمكيــن وتوجيه مؤسســات القطاع الخاص 
لدعــم برامــج الريــادة والتمكيــن وفــي مقدمــة هــذه المؤسســات مركــز التجــارة الفلســطيني 
بالتريــد، هيئــة ســوق رأس المــال، جمعيــة رجــال االعمــال، اتحــاد جمعيــات البنــوك، اتحــاد 
شــركات التأميــن، اتحــاد الصناعــات، اتحــاد الغــرف التجاريــة. تنشــط بعــض الشــركات فــي دعــم 
مبــادرات وبرامــج مجتمعيــة وذلــك مــن بــاب المســؤولية االجتماعيــة حيــث تشــرف بعــض 

ــًا.  ــًا وفني الشــركات والمجموعــات التجاريــة علــى برامــج لدعــم وتمكيــن الريادييــن مادي

4. مؤسســات المجتمــع المدنــي: تنشــط مئــات مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي في قطاع 
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الريــادة والتمكيــن وذلــك مــن خــالل مجموعــة مــن التدخــالت واألنشــطة المختلفــة. تســاهم 
مجموعــة كبيــرة مــن المؤسســات واألنديــة والجمعيــات النســوية والشــبابية فــي جميــع 
التجمعــات الســكنية فــي برامــج تدريــب وتوعيــة للشــباب والنســاء والرجــال فــي مواضيــع 
ذات عالقــة بالتمكيــن االقتصــادي مثــل برامــج التدريــب المهنــي وورش العمــل، كمــا تنشــط 
مجموعــة مــن المؤسســات الزراعيــة ومؤسســات التنميــة الريفيــة بدعــم المزارعيــن والنســاء 
والشــباب وتمكينهــم مــن االنخــراط فــي األعمــال الزراعيــة. تختــص بعــض مؤسســات المجتمــع 
ــات ومســرعات لألعمــال فــي  ــر الدعــم الفنــي والمالــي مــن خــالل حاضن ــي ايضــًا بتوفي المدن

العديــد مــن المحافظــات. 

5. الجامعــات والكليــات الجامعيــة والمتوســطة: تســاهم 18 جامعــة و17 كليــة جامعيــة 
و18 كليــة متوســطة بتوفيــر التعليــم والبحــث العلمــي والتنميــة المجتمعيــة، وتنشــط بعــض 
برامــج وتخصصــات تعليــم وتدريــب  الجامعيــة والمتوســطة بتقديــم  الجامعــات والكليــات 
مهنــي تغطــي قطاعــات مختلفــة. تنشــط بعــض الجامعــات الفلســطينية فــي مجــال تقديــم 
الخدمــات الفنيــة والتقنيــة لرياديــي األعمــال وذلــك مــن خــالل تأسيســها لحاضنــات ومســرعات 
اعمــال وفــي مقدمــة هــذه الجامعــات، جامعــة بيرزيــت وجامعــة القــدس. يناط في مؤسســات 
التعليــم العالــي دور مهــم يتعلــق فــي تنميــة المصــادر البشــرية مــن خــالل اثــراء مهــارات 
ومعــارف الخريجيــن وخاصــة مــن كليــات العلــوم والهندســة وتنميــة توجهاتهــم نحــو االبــداع 

والريــادة والبحــث عــن حلــول والمخاطــرة والبحــث عــن فــرص التشــغيل الذاتــي. 

6. البنــوك والمؤسســات التمويليــة: يعمــل فــي فلســطين 7 بنــوك محليــة تقــدم خدماتهــا 
البنكيــة مــن خــالل 231 فــرع ويعمــل ايضــًا 7 بنــوك وافــدة وتقــدم خدماتهــا البنكيــة مــن 
غيــر  اقــراض وهــي مؤسســات  6 شــركات  األقــل  علــى  ايضــًا  تســاهم  فــرع21.   126 خــالل 
ربيحــة ومتخصصــة فــي مجــاالت اقــراض معنيــة تســعى فيهــا للحــد مــن الفقــر والبطالــة فــي 
ــل  ــة أساســية لشــريحة واســعة مــن المجتمــع مقاب ــر خدمــات مالي المجتمــع مــن خــالل توفي

ضمانــات وشــروك ائتمــان ميســرة. 

7. المؤسســات الدوليــة ومنظمــات األمــم المتحــدة: تنشــط مجموعــة مــن منظمــات األمم 
المتحــدة وفــي مقدمتهــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ومنظمــة األغذيــة والزراعــة فــي 
األمــم المتحــدة ومنظمــة المــرأة فــي األمــم المتحــدة ومنظمة العمل الدوليــة بتوفير الدعم 
الفنــي والمالــي والتدريــب والتوعيــة للريادييــن والرياديــات وايضــًا دعــم الجهــود والمبــادرات 
ــر اطــار تشــريعي وسياســاتي ناظــم  ــق وتوفي ــز سياســات العمــل الالئ ــة لتعزي ــة الرامي الوطني
لتطويــر االعمــال الصغيــرة والمتوســطة. كمــا تســاهم العديــد مــن البرامــج والمشــاريع التابعــة 
لمؤسســات دوليــة تنشــط فــي مجــال التنميــة المجتمعيــة الفلســطينية وذلــك مــن خــالل 
توفيــر فــرص التدريــب والدعــم المالــي والفنــي وتبنــي حاضنــات ومســرعات اعمــال متخصصــة. 

http://www.pipa.ps/ar_page.php?id=1b56c4y1791684Y1b56c4 21
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8. المجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز: أنشــئ المجلــس األعلــى لإلبــداع والتميــز بموجــب 
المرســوم الرئاســي رقــم )7( لســنة2012 م. حيــث يخضــع المجلــس ألنظمــة الرقابــة الماليــة 
واإلدارية المعمول بها في دولة فلســطين.  يضطلع المجلس بعدد طبير من المســؤوليات 
التــي تتقاطــع وتتكامــل بشــكل كبيــر مــع مســؤوليات وصالحيــات وزارة الريــادة والتمكيــن 
وهــو مــا يســتدعي التنســيق الوثيــق والعمــل المشــترك بينهمــا.  فعلــى ســبيل المثــال، يهــدف 
ــداع فــي أوســاط الشــعب الفلســطيني خاصــة فــي  ــر ثقافــة اإلب المجلــس إلــى النشــر وتجذي
صفــوف الشــباب، ويضطلــع بمســؤولية وضــع مدونــة تتضمــن القيــم والتوجهــات والمعاييــر 
الدالــة والمحفــزة علــى اإلبــداع والتميــز، واحتضــان المبدعيــن وتوفيــر الرعايــة والدعــم لــه، 
الــوزارات المختصــة علــى وضــع سياســات ولوائــح وبرامــج محفــزة وداعمــة  والعمــل مــع 
ــز بنيــة  لإلبــداع والتميــز، خصوصــًا علــى مســتوى التعليــم األساســي والتعليــم العالــي، وتعزي
ــداع فــي القطاعــات المختلفــة، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل .دعــم المؤسســات  منظومــة اإلب
العاملــة فــي مجــال اإلبــداع والتميــز، وتعزيــز قدراتهــا وتحفيزهــا على تنســيق وتضافــر جهودها 
وتكامــل أدوارهــا، وتشــجيع القطــاع الخــاص فــي الوطــن والشــتات علــى زيــادة اســتثماره فــي 
مجــال اإلبــداع واالبتــكار، وتحفيــز إقامــة شــراكات متعــددة األطــراف )قطــاع عــام وقطــاع 
خــاص وقطــاع أهلــي وأكاديمــي( لتشــكل إطــارًا تنظيميــًا محفــزًا لإلبــداع وميســرًا لتحقيــق 
ــاء نظــم المعلومــات  ــع المجلــس بمســؤولية بن ــة.  كــم يضطل ــة والتنموي ــده االقتصادي عوائ
والمــوارد المعرفيــة، وتوفيــر الخدمــات المعلوماتيــة الداعمــة لألفــراد والمؤسســات العاملــة 
فــي مجــال اإلبــداع، وتوفيــر بيئــة قانونيــة محفــزة وداعمــة لإلبــداع واالبتــكار، بمــا فــي ذلــك 
التعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة فــي إعــداد مشــروعات التشــريعات المتعلقــة باإلبــداع 
والتميــز وتمثيــل فلســطين ضمــن مكونــات اإلبــداع واالبتــكار اإلقليميــة والدوليــة وتيســير 
االســتفادة مــن كافــة الفــرص المتاحــة للتشــبيك، وبنــاء قنــوات تواصــل فعالــة مــع الكفــاءات 
الفلســطينية فــي الشــتات، واســتحداث طرائــق وبرامــج مبتكــرة تيســر وتحفــز االســتفادة مــن 
مواردهــم المختلفــة فــي مجــاالت التميــز واإلبــداع، والعمــل مــع المؤسســات ذات العالقــة 

لتحديــد األولويــات الوطنيــة فــي مجــال اإلبــداع واالبتــكار. 
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4.2 اهم العوامل المؤثرة على قطاع الريادة والتمكين

تســاهم مجموعــة مــن العوامــل االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية والقانونيــة والتكنولوجيــة 
والبيئيــة، فــي دفــع الجهــود الوطنيــة الراميــة للوصــول الــى بيئــة ابتــكار وريــادة مســتدامة وممكنــة 
لممارســة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة بمــا يســهم فــي تحقيــق خطــة التنميــة الفلســطينية، 
وفــي الوقــت نفســه تســاهم مجموعــة مــن العوامــل فــي ســحب او إعاقــة الجهــود الوطنيــة، 
الجــدول ادنــاه يبيــن اهــم العوامــل الممكنــة والعوامــل المعيقيــة للوصــول الــى بيئــة ابتــكار وريــادة 

مســتدامة وممكنــة لممارســة االعمــال واالعمــال االبتكاريــة.

العوامل المعيقةالعوامل الممكنة

1. توفــر اإلرادة السياســية الداعمــة للريــادة واالبتــكار والتــي 
انعكســت بتأســيس وزارة الريــادة والتمكيــن والمجلــس األعلــى 
وبرامــج  وهيئــات  مؤسســات  وتأســيس  والتميــز  لإلبــداع 

التمكيــن االقتصــادي للشــباب والنســاء.  مختصــة فــي 

ــرة  2. وجــود مؤسســات مجتمــع مدنــي وجامعــات لديهــا الخب
الريادييــن  مبــادرات  لدعــم  والماليــة  البشــرية  والمصــادر 

اعمــال  ومســرعات  حاضنــات  خــالل  مــن  والرياديــات 

ــدة تســاعد  ــة تكنولوجيةجي ــرات وبني 3. وجــود مؤسســات وخب
المجــاالت  مختلــف  فــي  الكترونيــة  تواصــل  آليــات  بنــاء  فــي 

االنترنــت  االجتماعــي وخدمــات  التواصــل  وانتشــار وســائل 

قــدرة  ماليــة فلســطينية قويــة وذات  وجــود مؤسســات   .4
تمويــل وإقــراض عاليــة فــي مجــاالت متعــددة وخاصــة شــركات 

اإلقــراض الهادفــة الــى خدمــة المجتمــع. 

ــة متناميــة مثــل القطــاع الزراعــي  5. وجــود قطاعــات اقتصادي
وتكنولوجيــا المعلومــات تشــكل جــذب لــرأس المــال لالســتثمار.

6. وجــود جهــات تمويــل عديــدة لتقديــم الدعــم األولــي والمنــح 
للشــركات الناشــئة والرياديين. 

7. وجــود وعــي عنــد مؤسســات القطــاع الخــاص والمســتثمرين 
فــي دعــم االبتــكار والتمييــز وتخصيــص موازنــات وبرامــج خاصــة 

فــي ذلــك.

1. االحتــالل اإلســرائيلي ال زال يفــرض رزمــة مــن القيــود علــى 
القطــاع  مقدمتهــا  وفــي  القطاعــات  بعــض  فــي  االســتثمار 
الزراعــي والســياحة ويعيــق الوصــول الــى األرض والمياه وتســويق 
المنتجــات ويعــزل غــزة ويعيــق االســتثمار واالعمــال فــي قطــاع 

الســياحة وخاصــة فــي القــدس. 

الناظمــة لألعمــال  القوانيــن والتشــريعات  انجــاز  البــطء فــي   .2
واألعمــال االبتكاريــة ممــا ينعكــس علــى وجــود بعــض األنظمــة 
التشــريعات  وقصــور  األعمــال  لتســجيل  المعيقــة  واللوائــح 
الحوافــز  وضعــف  االبتكاريــة  االعمــال  بعــض  مــع  للتعامــل 
التشــريعية  المنظومــة  اكتمــال  وعــدم  للريادييــن  المتوفــرة 

االبتكاريــة.  واالعمــال  لألعمــال  والمنظمــة  الممكنــة 

الحكومــة  تواجــه  للحكومــة:  الماليــة  المــوارد  ضعــف   .3
الــدول  بعــض  الفلســطينية ضغــوط سياســية كبيــرة مــن قبــل 
ممــا انعكــس علــى مواردهــا مــن المنــح والمســاعدات باإلضافــة 
الــى قرصنــة إســرائيل علــى أمــوال المقاصــة يضعــف ايفــاء بعــض 
ريــادة االعمــال.  تجــاه قطــاع  بأدوارهــا  الــوزارات والمؤسســات 

لألبحــاث  المخصــص  والدعــم  االســتثمارات  ضعــف   .4
وضعــف آليــات التنســيق بيــن الجامعــات مــن جهــة والريادييــن 
والمؤسســات مــن جهــة اخــرى وقصــور أدوات نقــل التكنولوجيــا 

المعرفــة. وتبــادل 

5. تذبــذب وعــدم اســتقرار التمويــل، حيــث ال زال معظــم التمويــل 
المخصــص لدعــم االعمــال مصــدره التمويــل الخارجــي 

ــى  ــه عل ــي، وعــدم قدرت ــج الوطن ــة للمنت 6. ضعــف برامــج الحماي
المنافســة 

7. ارتفــاع نســب الفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني يجعــل أولويــة 
الشــباب والنســاء البحــث عــن وظيفــة ويحــد مــن قدرتهــم علــى 

المخاطــر. 

8. عدم توفر تشريعات وأدوات كافية لحماية الملكية الفكرية. 

ــدول الجــوار، نتيجــة  ــة ب 9. ارتفــاع اســعار خدمــات االنترنــت مقارن
الاختــالف جيــل األتصــاالت فــي تلــك الــدول، حيــث انــه األســعار 
انخفضــت  الجيــل  ارتفــع  )كلمــا  الجيــل  مــع  عكســيا  تتناســب 

األســعار(
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1.3. الرؤيا المشتركة للشركاء

بيئــة ابتــكار وريــادة مســتدامة وممكنــة للممارســة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة فــي فلســطين 
تســتند علــى ممارســات ومعاييــر عالميــة والسياســات الوطنيــة العليــا.

نرتكــز فــي عملنــا علــى جعــل ريــادة األعمــال واألعمال االبتكاريــة الخيار األول لجميع الفلســطينيين 
مــن الرجــال والنســاء والشــباب والشــابات والفتيــان والفتيــات الراغبيــن فــي الوصــول الــى العمــل 
ــز مداخيلهــم ومعيشــتهم وبمــا يســاهم بشــكل فعــال فــي الحــد  الالئــق او الطامحيــن فــي تعزي
مــن الفقــر والبطالــة وتحقيــق االزدهــار ورفــاه العيــش للجميعوتعزيــز االقتصــاد الوطنــي، وذلــك 
ايمانــًا منــا بــان الحــق فــي العمــل واألمــن الغذائــي وتنــوع الخيــارات والفــرص للنــاس هــو حــق مــن 

حقــوق االنســان. 

اننــا نــدرك بــان الوصــول الــى مســتوى متقــدم مــن رياديــة األعمــال يتطلــب تظافــر جهــود القطــاع 
ــة تجــاه  ــة وحشــد الجهــود المجتمعي العــام والخــاص ومنظمــات المجتمــع والمؤسســات الدولي
تحقيــق الغايــات والنتائــج فــي مختلــف القطاعــات كمــا نــدرك أهميــة الدعــم والمســاندة مــن 
الــدول الصديقــة وفــي مقدمتهــا الــدول العربيــة الشــقيقة التــي طالمــا كانــت الداعــم األساســي 

لنضــال الشــعب الفلســطيني السياســي واالقتصــادي.

2.3. رسالة وزارة الريادة والتمكين قائد القطاع

نســعى الــى تيســير ودعــم وخلــق التناغــم فــي الجهــود الوطنيــة الراميــة لتطويــر ريــادة األعمــال 
ــك مــن خــالل تنســيق هــذه الجهــود ودفــع  ــة وذل ــات الوطني ــكار بمــا يتوافــق مــع األولوي واالبت
عجلــة تطويــر البيئــة الناظمــة لقطــاع ريــادة األعمــال، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تطويــر بيئــة خدمــات 
االعمــال الرياديــة وتضميــن توجهــات ريــادة االعمــال فــي البرامــج الحكوميــة وحشــد الدعــم المالــي 

والفنــي لتطويــر القطــاع.

يضمــن  تشــاركي  بنهــج  والتمكيــن  الريــادة  ملــف  بقيــادة  والتمكيــن  الريــادة  وزارة  ســتعمل 
المشــاركة الحقيقيــة لجميــع الجهــات المعنيــة ببيئــة الريــادة والتمكيــن مــن خــالل التوافــق علــى 
اطــار اســتراتيجي وطنــي يشــمل األولويــات الوطنيــة فــي مجــال الريــادة والتمكيــن وتحديــد ودور 
ومســؤوليات األطــراف المختلفــة فــي الوصــول الــى النتائــج المرجــوة في مختلــف القطاعات ذات 
العالقــة، والعمــل علــى حشــد وتنســيق المــوارد الماليــة وتجنيــد الخبــرات والمعرفــة والتكنولوجيــا 

الالزمــة لتنميــة ونمــو األعمــال الرياديــة واالبتكاريــة فــي مختلــف القطاعــات ذات العالقــة. 

القسم الثالث
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الريــادة  ومرتكــزات  مفهــوم  وتضميــن  مأسســة  الــى  ستســعى  والتمكيــن  الريــادة  وزارة  ان 
والتمكيــن فــي جميــع القطاعــات ذات العالقــة ســواًء كانــت قطاعــات تســتهدف تعزيــز ريــادة 
األعمــال بشــكل مباشــر كقطــاع الصناعــة والتكنولوجيــا والزراعــة والخدمــات او القطاعــات التــي 
ــادة األعمــال وفــي مقدمتهــا قطــاع  ــة الالزمــة لنمــو وتوســع واســتمرارية ري ــة التحتي توفــر البني

التعليــم والتعليــم العالــي والطاقــة والميــاه والمواصــالت واالتصــاالت.

ان وزارة الريــادة التمكيــن وبالتعــاون مــع جميــع القطاعــات ســتعمل علــى ان تكــون بيئــة األعمــال 
ــان والذيــن  شــاملة للجميــع ســواًء األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألســرى المحرريــن والنســاء والفتي
يســكنون القــرى واالحيــاء والمخيمــات وخاصــة ســكان المناطــق المعزولــة والمناطــق المســماة 

“ج”. 

ننطلــق فــي عملنــا مــن ايماننــا بــان توفــر المعلومــات الدقيقــة وبشــكل مســتمر مــن خــالل الجهــات 
المختصــة وفــي مقدمتهــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني يعتبر متطلب أساســي للوصول 

الــى سياســات وبرامــج قــادرة علــى تحقيــق األهــداف والنتائــج المرجوة. 

3.3. القيم المشتركة للشركاء
ــادة والتقييــم والشــركاء مــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والمجتمــع  ســيلتزم كادر وزارة الري
المدنــي فــي مجموعــة مــن القيــم التــي تعتبــر أساســية لتعزيــز ســلوك جميــع العامليــن فــي قطــاع 
رياديــة األعمــال بمــا يخــدم الوصــول الــى الطمــوح واالهــداف المتفــق عليهــا فــي إطــار الرؤيــة 

المتفــق عليهــا وحــدود قطــاع الريــادة والتمكيــن. 

أفــكار . 1 تبنــي  علــى  والرياديــات  الريادييــن  تحفيــز  علــى  ســنركز  االجتماعيــة:  المســؤولية 
األعمــال بمــا يســاهم فــي إيجــاد حلــول لمشــكالت المجتمــع الفلســطيني والمجتمعــي 
المحلــي وخاصــة الفئــات المســتضعفة والمناطــق المحرومــة مــن التنميــة، كمــا ســنعمل 
ــن ألســس  ــة للريادي ــة وعقــود الدعــم والرعاي ــة والتوجيهي ــا التدريبي علــى تضميــن مناهجن
ومبادئ المســؤولية االجتماعية للشــركات واألعمال بكافة القطاعات واألحجام وخاصة 
الريــادة االجتماعيــة أي التــي تســعى الــى حــل توفيــر الخدمــات األساســية للمجتمــع مثــل 

الطاقــة والميــاه. 

والهيئــات . 2 المؤسســات  فــي  العامليــن  تحلــي جميــع  ذلــك  يشــمل  والمثابــرة:  االلتــزام 
والبرامــج ذات العالقــة فــي الريــادة بمواصفــات شــخصية تعبــر عــن التزامهــم العالــي تجــاه 
تحقيــق اهدافهــم وتحليهــم بالعزيمــة والدافعيــة نحــو الوصــول الــى اعمــال رياديــة قــادرة 

علــى المنافســة واالســتمرارية مهمــا تطلــب ذلــك مــن جهــد او عمــل شــاق وطويــل. 

التطويــر . 3 واســتمراريتها  األعمــال  رياديــة  تعزيــز  يســتدعي  األداء:  فــي  والتميــز  االبــداع 
المســتمر لمنتجاتنــا وطريقــة وصــول المنتــج للمســتهلك وآليــات وطريقــة العمــل فــي 
انتــاج المنتــج او تقديــم الخدمــات، حيــث ان جــودة وتميــز منتجــات وخدمــات المؤسســات 
االبتكاريــة  واألعمــال  األعمــال  ريــادة  لتعزيــز  أساســي  مطلــب  والرياديــات  والريادييــن 
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ويتطلــب الوصــول الــى الجــودة التــزام المؤسســات واالفــراد بعناصــر مهمــة مثــل اإلصــرار 
والقيــادة والتعلــم المســتمر والتغذيــة الراجعــة والبحــث والتطويــر

الشــراكة الحقيقــة: ان ضمــان التواصــل المســتمر بيــن جميــع األطــراف ذات العالقــة فــي . 4
رياديــة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة يعتبــر متطلــب اساســي لبنــاء الثقــة بيــن الشــركاء 
للوصــول الــى بيئــة حاضنــة لألعمــال واألعمــال الرياديــة، ويســهم بشــكل فعــال فــي تعزيــز 
ــن  ــي بي ــي او جماعــي او تعاون ــي او ثالث العالقــات والعمــل المشــترك ســواًء بشــكل ثنائ
الريادييــن أنفســهم او بيــن المؤسســات والمســتثمرين مــن جهــة أخــرى او بيــن الريادييــن 

والمؤسســات والمســتثمرين والمســتهلكين والمســتخدمين والجامعــات. 

المشــاركة واالندمــاج: ســنعمل كمؤسســات لدعــم وتوجيــه برامجنــا وسياســاتنا وأدواتنــا . 5
المناطــق  جميــع  وفــي  والشــابات  والشــباب  والنســاء  الرجــال  جميــع  وصــول  لضمــان 
الــى خدمــات وبرامــج الريــادة والتمكيــن ووضــع معاييــر تعــزز المســاواة والعدالــة بيــن 

المحافظــات وتعــزز مشــاركة الشــباب والنســاء فــي األعمــال الرياديــة واالبتكاريــة 

المؤسســات . 6 فــي  والعامليــن  والرياديــات  الريادييــن  جميــع  مــن  يتطلــب  النزاهــة: 
والمســتثمرين ان يتحلــوا بمواصفــات شــخصية كاألمانــة والوضــوح والصــدق وااللتــزام 
بســلوك انســاني يحتــرم اآلخــر ويلتــزم فــي القيــم االنســانية والوطنيــة. ان النزاهــة تعتبــر 
الــى  الــى شــراكات وتجنيــد شــراكات تمويــل والوصــول  شــرط أساســي ايضــًا للوصــول 

المشــترك.  والتعلــم  الشــفافية 

المســاءلة والشــفافية: تشــمل الشــفافية التــزام الجميــع بنشــر او اإلفصــاح عــن سياســات . 7
ومعاييــر وإجــراءات ونتائــج العمــل وهــذا يســاهم ايضــًا فــي الوصــول الى الثقة بيــن الجميع، 
المؤسســات مــدى قيامهــم بواجباتهــم  المســؤولين فــي  المســاءلة افصــاح  وتشــمل 
وتحقيقهــم لألهــداف المناطــة بهــم وتبريرهــم لإلخفاقــات وكذلــك الريادييــن والرياديــات 

الذيــن اســتفادوا مــن الدعــم والمســاعدات. 



القسم الرابع

األهداف والنتائج المرجوة
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األهداف والنتائج المرجوة

1.4. الهــدف االســتراتيجي األول، تعزيــز اإلطــار التشــريعي والــدور التنظيمــي 
لقطــاع الريــادة

واألعمــال  والمتوســطة  الصغيــرة  للمشــاريع  العنــان  إطــالق  الــى  المحــور  هــذا  يســعى 
االبتكاريــة مــن خــالل ازالــة جميــع القيــود والمعيقــات فــي انشــاء وتســجيل او تطويــر او اغــالق 
او نقــل ملكيــة االعمــال خاصــة الوقــت والتكلفــة، ووضــع كافــة السياســات والتشــريعات التــي 
تشــجع االفــراد والجماعــات إلنشــاء األعمــال والشــركات بمختلــف القطاعــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة وبمــا يســاهم فــي تحقيــق السياســات الوطنيــة ذات األولويــة القصــوى. كمــا 
يشــمل هــذا األمــر تعزيــز قــدرات مختلــف المؤسســات الحكوميــة علــى دعــم وتشــجيع الريــادة، 

بمــا فــي ذلــك تعزيــز دور وزارة الريــادة والتمكيــن فــي تنظيــم وقيــادة تنميــة القطــاع.

التدخالت السياساتية22النتائج القطاعية 

1.1. تبني تشريعات محفزة 
لنمو وانشاء األعمال الصغيرة 

والمتوسطة واألعمال االبتكارية  

1. تقديــم مقترحــات لتعديــل القوانيــن الناظمــة لألعمــال الصغيــرة والمتوســطة واألعمــال 
المنشــئات  تســجيل  وإجــراءات  والرســوم  واللوائــح  الشــركات  قانــون  تحديــدا،  االبتكاريــة. 
 ،)Homebased Business Licensing( وتســهيل ترخيــص وعمــل المنشــئات مــن المنــازل
خــاص  قانــون  واقتــراح  الرســمي،  للعمــل  التحــول  لتشــجيع  الضريبيــة  اإلعفــاءات  وتوفيــر 

بالريــادة واإلبــداع

2. دراســة مقارنــة للبيئــة السياســاتية والتشــريعية والتنظيميــة فــي خمســة دول ناميــة 
تــم  العاليــة  المعلوماتيــة  التقنيــة  وقطاعــات  الريــادة  نمــو  فــي  نوعيــة  نقــالت  حققــت 

.2021 العــام  منتصــف  مــع  تنفيذهــا 

2. تقديم مقترحات لتبني قوانين جديدة ممكنة للمشاريع الريادية  

3. تقديم مقترحات لتبني او تعديل األنظمة والسياسات ذات العالقة

4. تقديم مقترحات لتعزيز المواصفات والمقاييس لمنتجات وخدمات واعدة 

5. ايجاد اآلليات لتيسير وتشجيع تسجيل براءات االختراع وانشاء شركات التقنية العالية 

22   انظر الملحق رقم 3، الذي يبين المؤسسات المناط بها مسؤولية العمل على تنفيذ التدخالت بمشاركة األطراف المختلفة 

القسم الرابع
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التدخالت السياساتية22النتائج القطاعية 

2.1. مأسسة وتضمين مفهوم 
ريادة األعمال واألعمال االبتكارية 

في القطاعات ذات األولوية 

1. تقديــم أوراق سياســاتية لتبنيهــا مــن قبــل الحكومــة بمــا فيهــا وزارات االختصــاص لتضمين 
الرياديــة فــي القطاع 

2. تيســير او دعــم اعــداد خطــط وبرامــج العمــل ذات العالقــة فــي تعزيــز رياديــة األعمــال 
والصناعــة  والصناعــة  الزراعــة  قطاعــات  فــي  وخصوصــا  األولويــة،  ذات  القطاعــات  فــي 

المعلومــات.  وتقكنولوجيــا  واالتصــاالت 

3. مراجعــة السياســات واالســتراتيجيات القطاعيــة وعبــر القطاعيــة والعناقيــد مــن حيــث 
شــمولها لسياســات وتدخــالت ذات عالقــة برياديــة األعمــال. 

4. تطويــر نظــام رقابــة وتقييــم وتعلــم ومســاءلة فعــال ومرتكــز علــى دروس مســتفادة مــن 
واقــع تجــارب المؤسســات الحكوميــة

5. تأسيس برنامج للدراسات واألبحاث ذات العالقة في ريادة األعمال. 

6. برنامــج تدريــب وتوجيــه للكــوادر فــي القطاعــات ذات األولويــة حــول مفهــوم وأهميــة 
رياديــة االعمــال علــى المســتوى الوطنــي، وبمــا يشــجع الريــادة واإلبــداع واالبتــكار فــي 

القطــاع العــام.

3.1. تمكين وزارة الريادة والتمكين 
من تحقيق أهدافها بكفاءة 

وفاعلية 

استكمال السياسات الناظمة لعمل وزارة الريادة والتمكين.

اعداد خطة عمل وموازنة وزارة الريادة والتمكين.

استكمال التشكيالت الوظيفية للوزارة. 

استقطاب وتدريب المصادر البشرية. 

تعزيــز فهــم رســالة ودور ومكانــة الــوزارة عبــر التنســيق والتعــاون المشــترك مــع الــوزارات 
األخــرى مــن جهــة، والتنســيق مــع مؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص مــن جهــة 

أخــرى. 

2.4. الهــدف االســتراتيجي الثانــي، تعزيــز دور التعليــم والتدريــب فــي تنميــة 
ريــادة األعمــال

يتطلــب تنميــة األعمــال الرياديــة فــي المجتمــع تحلــي االفــراد بمجموعــة مــن المواقــف 
ــرة والقــدرة علــى نســج العالقــات  ــل المثاب ــة مث واالتجاهــات والمهــارات الشــخصية والحياتي
والتواصــل والثقــة بالنفــس والمغامــرة باإلضافــة الــى بعــض المعارف األساســية فــي التمكين 
كمهــارات تخطيــط االعمــال وأساســيات إدارة المــال والمحاســبة والمعرفــة فــي إجــراءات 
تنميــة  ان  التســويق.  والتمويــل واساســيات  الصيرفــة  والشــركات ونظــام  االعمــال  انشــاء 
المهــارات والمواقــف والمعــارف عنــد االفــراد تســاهم فــي نشــر ثقافــة ريــادة األعمــال فــي 
المجتمــع وتعزيــز نظــرة المجتمــع لــدور التشــغيل الذاتــي فــي الحــد مــن البطالــة والفقــر وتعزيــز 
المســؤولية الذاتيــة كمــا يســهم فــي زيــادة عــدد المشــاريع الناجحــة وجــدوى االســتثمار فيهــا. 
ــه كذلــك التدريــب المقــّدم مــن المؤسســات الرســمية  تســاهم برامــج التعليــم بكافــة مراحل
والمجتمعيــة فــي الوصــول الــى ثقافــة مجتمعيــة داعمــة لنشــر وتنميــة األعمــال الرياديــة 

واالبتكاريــة. 
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التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية 

العــام  التعليــم  مناهــج  اثــراء   .1.2
بمواضيــع لهــا عالقــة فــي المواقــف 
ومهــارات الحيــاة ذات العالقــة فــي 

رياديــة األعمــال  

1. تشكيل لجنة خاصة في تعميم مفهوم ريادية األعمال في التعليم العام. 

وتعزيــز فهــم  المختلفــة  للمســتويات  الحاليــة  المناهــج  تعليميــة إلثــراء  مــواد  تحضيــر   .2
وتقديــر أنــواع الوظائــف والمهــن الغيــر تقليديــة والرياديــة، وكذلــك االبتعــاد عــن تنميــط 

العالــي مجتمعيــا.  التقديــر  ذات  والوظائــف  الجندريــة  األدوار 

3. تقديم حلول لتحسين أدوات التعلم التفاعلي والتعليم عن بعد.

4. رعاية ودعم مبادرات ال منهجية في مجال ريادة األعمال للطالب في المدارس

5. دعم برامج تدريب المعلمين في المدارس بالمواد ذات العالقة بالريادية. 

6. دعــم البيئــة التعليمــة لمؤسســات التعليــم العــام  بالمــوارد الالزمــة لتشــجيع وتعزيــز 
رياديــة األعمــال وتمنيــة اإلبــداع وربطهــا بشــكل أقــوى مــع التعليــم االكاديمــي

التدريــب  برامــج  دور  تعزيــز   .2.2
فــي  الصناعيــة  والتلمــذة  المهنــي 

األعمــال  تنميــة 

1. مراجعة برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية من منظور تعزيز ريادية األعمال. 

2. تقديــم مقترحــات ومنافــذ التمويــل لمؤسســات التدريــب المهنــي والتلمــذة الصناعيــة 
ــة األعمــال.  لتبنــي مناهــج او أدوات او مــواد تدريــب تعــزز ريادي

3. توفيــر آليــة وطنيــة لتيســير بــدء اعمــال المهنييــن المدربيــن فــي الســوق المحلــي بشــكل 
فــردي او جماعــي. 

4. توفير معلومات حول احتياجات السوق المحلي في مجال المهن والحرف المختلفة 

فــي  الجامعــات  دور  تفعيــل   .3.2
رياديــة  مفهــوم  وتعميــم  نشــر 
األعمــال لــدى الطــالب واالســتفادة 
مــن مشــاريع التخــرج لهــذا الغــرض

1. تعزيز المناهج التعليمية في مواد تعلمية ذات عالقة في الريادية.

2. توفير فرص لتدريب الطلبة الملتحقين في مواضيع ريادية األعمال  

3. دعم مبادرات الطلبة الملتحقين في مجال ريادية األعمال. 

الجامعــات  ومــع  جهــة  مــن  الوطنيــة  الجامعــات  بيــن  الخبــرات  لتبــادل  ملتقــى  توفيــر   .4
أخــرى.  جهــة  مــن  العربيــة  والمعاهــد 

5. رعايــة عالقــات شــراكة وتعــاون بيــن الجامعــات والقطــاع الخــاص او المطوريــن لتبنــي 
وتشــجيع المبــادرات الطالبيــة فــي ريــادة األعمــال. 

6. تشــجيع وتوجيــه الجامعــات لتبنــي مســاقات وتطبيقــات تدعــم الرياديــة، مثــل مســاق 
كيــف تصبــح online freelancer لعــدد مــن التخصصــات المطلوبــة اقيلميــا ودوليــا ويمكــن 

النفــاذ لهــا بســهولة عبــر منصــات العمــل الحــر عــن بعــد اإلقليميــة والدوليــة. 

7. دعــم البيئــة التعليمــة لمؤسســات التعليــم العالــي بالمــوارد الالزمــة لتشــجيع وتعزيــز 
رياديــة األعمــال وتمنيــة اإلبــداع وربطهــا بشــكل أقــوى مــع التعليــم االكاديمــي

3.4. الهــدف الثالــث، تعزيــز قــدرات المنظومــة المؤسســاتية الداعمــة لريــادة 
األعمــال والتنســيق فيمــا بنيهــا

يســعى هــذا الهــدف بشــكل أساســي إلــى تطويــر منظومــة الخدمــات التــي يحتاجهــا الرياديــون 
لتطويــر أعمالهــم، وتحســين جــودة الخدمــات التــي تقدمهــا.  يحتــاج الرياديــون والرياديــات 
الــى حزمــة متنوعــة ومتناســبة مــن أدوات التمويــل والخدمــات الماليــة والتــي تتوافــق مــع 
وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي والتــي قــد تشــمل التأمينــات والتســهيالت 
المصرفيــة والتمويــل اإلســالمي والوصــول الــى االئتمــان والضمانــات. إن تطويــر قــدرات 
ــًا  ــر ركن حاضنــات ومســرعات األعمــال لتقديــم خدمــات االحتضــان والتســريع واالســتثمار يعتب
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أساســيًا مــن أركان تطــور منظومــة الريــادة فــي فلســطين، وهــو مــا سيســعى لتحقيقــه مــن 
خــالل هــذه االســتراتيجية.  وفــي حيــن أن المنافســة بيــن حاضنــات ومســرعات األعمــال تعتبــر 
ــًا لتطــور الريــادة، إال أن هنــاك حاجــة أيضــًا للتنســيق والتكامــل وتبــادل الخبــرات  عنصــرًا ايجابي
والتجــارب بيــن هــذه المؤسســات بمــا يخــدم التنافســية وتطــور سلســلة القيمــة فــي هــذه 

المنظومــة وهــو مــا ســيتم العمــل عليــه فــي ذات اإلطــار.

التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية 

1.3. تعزيز التنسيق والتواصل بين 
جميع األطراف ذات العالقة في 

ريادة األعمال االبتكارية

1. تأســيس ملتقيــات وأطــر عبــر قطاعيــة وتخصصيــة للتنســيق وتبــادل الخبــرات فــي قضايــا 
التشــغيل الذاتــي وريــادة االعمــال الصغيــرة ومتوســطة الصغــر 

2. تأســيس ملتقيــات وأطــر تنســيقية وداعمــة لريــادة االعمــال االبتكاريــة Start - up، بمــا 
فــي ذلــك لتبــادل الخبــرات

3. دعــم المشــاركة الفلســطينية )مؤسســات وريادييــن أفــراد( فــي أطــر وملتقيــات إقليميــة 
ودوليــة 

4. توفيــر المعلومــات وفــرص االحتــكاك والتواصــل مــع الخــارج لتعزيــز فهــم التوجهــات 
ابتــكار حلــول محليــة ذات فــرص توســع  العالميــة، ممــا يشــجع  والفــرص فــي األســواق 

عالمــي.

5.  اســتحداث لجنــة وزاريــة لتنسيقالسياســات والعمــل علــى معالجــة القضايــا ذات العالقــة 
فــي الريــادة والتمكيــن 

6. تعزيــز التشــبيك والتواصــل بيــن الباحثيــن والمبدعيــن فــي الجامعــات ومراكــز األبحــاث 
الوطنيــة

2.3. تمكين الرياديين والرياديات 
من الوصول الى الخدمات المالية 

المناسبة )التكلفة، الوقت، 
والضمانات( القادرة على انشاء او 

تطوير أعمالهم الريادية. 

 Palestinian .)1. صنــدوق اســتثماري لدعــم المشــاريع االبتكاريــة( مســتقل عــن الحكومــة
 .Star - up investment Fund

 Venture االبتكاريــة  المشــاريع  لتمويــل  والعــرب  الفلســطينيين  المســتثمرين  تحفيــر   .2
األولــي االحتضــان  بعــد  مــا  مراحــل  فــي  االســتثمار  Capital Investors، وخصوصــًا 

3. وضع وتبني ميثاق مالي وطني لتمويل المشاريع االبتكارية.  

4. تشجيع ودعم حلول الدفع االلكتروني الممكنة لريادة األعمال والعمل الحر عن بعد

3.3. تطوير قدرات حاضنات 
ومسرعات األعمال لتقديم 

خدمات نوعية وتخصصية

1. تطوير ودعم برامج لالرتقاء بالقدرات الفنية واإلدارية لحاضنات األعمال واعتمادها

 ،Hi - tech 2. تطويــر قــدرات حاضنــات األعمــال باتجــاه التخصــص فــي التكنولوجيــا المتقدمــة
بمــا فــي ذلــك مــن خــالل التوأمــة والتكامليــة فيمــا بينهــا

المعرفــة  مجــاالت  فــي  والعربيــة  العالميــة  المؤسســة  مــع  وعالقــات  شــبكات  بنــاء   .3
المتقدمــة. والتكنولوجيــا 

العــام وحاضنــات ومســرعات األعمــال اليجــاد حلــول  القطــاع  بيــن  الشــراكات  4.تشــجيع 
لتســريع وتيــرة االنتقــال إلــى الحكومــة االلكترونيــة، بمــا فــي ذلــك تيســير ودعــم مبــادرات 

العنقوديــة. القطاعــات والخطــط  التكنولوجيــا والمعلوماتيــة فــي  اســتخدام 

5. دعــم مبــادرات واعمــال ذات عالقــة فــي تطويــر منصــات المعلوماتيــة الكبيــرة ألغــراض 
االبتــكار والريــادة التقنيــة. 

6. تشــجيع ودعــم اســتحداث منصــات التســويق االلكترونــي، وخصوصــًا تلــك التــي تعتمــد 
علــى التقانــة المحليــة وتدعــم الصناعــات المحليــة.

7. دعــم برامــج داخــل حاضنــات األعمــال لتعزيــز قــدرات الشــباب والشــابات فــي مجــال العمــل 
الحــر عــن بعــد)Online Freelancing(، بمــا فــي ذلــك تشــجيع وتحفيــز انشــاء الشــركات 

فيمــا بينهــم لتطويــر رزم خدماتهــم واالرتقــاء بهــا فــي سالســل قيمهــا.
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4.4. الهــدف الرابــع، تطويــر البنــى التحتيــة والخدمــات األساســية الالزمــة 
لتطــور وتنميــة ريــادة األعمــال

باإلضافــة إلــى الدعــم الفنــي والتمويــل، يتطلــب تطــور الريــادة واالبتــكار واســتمراريتها توفــر 
البنيــة التحتيــة الالزمــة مــن ميــاه وكهربــاء وطــرق ووســائل االتصــال المختلفــة، حيــث تكــون 
الحاجــة مضطــردة ويكــون عــدم وفــرة هــذه الخدمــات عقبــة فــي نمــو وتنميــة ريــادة األعمــال 
كلمــا زاد تهميــش المنطقــة او بعدهــا عــن مراكــز المــدن.  وفــي الحالــة الفلســطينية، كمــا 
هــو الحــال فــي الكثيــر مــن البلــدان، هنــاك فجــوة خدماتيــة وتمويليــة كبيــرة تعيــق بشــكل كبيــر 
مــن تطــور الريــادة فــي المناطــق الريفيــة والمهمشــة والمعزولــة، وهــو مــا ينعكــس ســلبًا 
علــى مســتويات المعيشــة والرفــاه االجتماعــي فــي فلســكين بشــكل عــام التســاع البقعــة 
الجغرافيــة التــي تغطيهــا هــذه المناطــق.  وعليــه، ســيركز العمــل فــي إطــار هــذا الهــدف 
ــادة األعمــال بشــكل عــام،  ــر ري ــة وتطوي ــة الالزمــة لتنمي ــى التحتي ــز الخدمــات والبن ــى تعزي عل
وفــي المناطــق الريفيــة والمهمشــة بشــكل خــاص.  وتشــمل هــذه األمورضمــان الوصــول الــى 
ــى  ــاه والطــرق واالتصــاالت بجــودة وســعر مناســبين وتنافســيين باإلضافــة ال الطاقــة والمي

وتعزيــز قــدرة الريادييــن للوصــول لألســواق، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل توفيــر المعلومــات. 

التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية

1.4. تمكين الرياديين والرياديات 
في جميع المحافظات من الوصول 
الى خدمات حقيقية ونوعية لتطوير 

األعمال. 

1. تطويــر رزم ارشــادية وتدريبيــة ومنهجيــات وأدوات خاصــة فــي وظائــف خدمــات االعمــال 
المختلفــة )التمويــل، المحاســبة، التخطيــط، اإلدارة،(

2.  المرافقة والتوجيه لرياديي االعمال في جميع مراحل الريادة. 

3. تطوير وتنفيذ برامج تدريب متنوعة للرياديين. 

2.4. تعزيز وصول الرياديين 
والرياديات الى األسواق المحلية 

والخارجية 

القطاعــات  لتحديــد فــرص االعمــال فــي  المحلــي والخارجــي  الســوق  1. رصــد ودراســة 
المختلفــة االقتصاديــة 

2. حمالت لترويج المنتجات الوطنية في السوق المحلي والخارجي.

3. تيسير وصول المنتجات الوطنية لألسواق الخارجية 

4. برامج تدريب محترفة في آليات التسويق

5. تيسير وصول الرياديين الى شهادات الجودة وشهادات المنتجات النوعية.

6. توفيــر رزم ارشــاد وتدريــب وأدوات للشــباب حــول مجــاالت وســوق وسياســات العمــل 
الحــر عــن بعــد.

3.4. توفير خدمات البنية التحتية 
األساسية لألعمال، وخصوصًا في 

المناطق المسماة )جـ( وقطاع غزة 
والقدس 

1. برامج وطنية تختص بتوفير الطاقة البديلة ألغراض تشجيع الريادة وتطوير األعمال.

2. دعــم انشــاء منشــآت مائيــة كبيــرة ومتوســطة الحجــم بمــا يســاهم فــي الريــادة فــي 
القطــاع الزراعــي.

3. حملــة مناصــرة دوليــة حــول حــق المناطــق “ج”ـ وقطــاع غــزة فــي الوصــول الــى الميــاه 
والطاقــة والطــرق بتكلفــة وميســر مناســب لتطويــر االقتصــاد وســبل العيــش. 

4.4.حشد الضغط الدولي لتطوير 
بنية االتصاالت كممّكن للريادة

1. العمــل بشــكل مشــترك مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات للضغــط علــى 
المؤسســات الدوليــة والــدول المؤثــرة للعــب دورا فــي تحريــر تــرددات الجيــل الرابــع مــن 
ــم للجيــل الخامــس، وبينمــا تنتشــر خدمــات  االتصــال الخليــوي حيــث وصلــت شــبكات العال
الجيــل الثالــث فــي الضفــة الغربيــة، إال أنهــا غيــر متوفــرة فــي قطــاع غــزة بســبب منــع دولــة 
االحتــالل لتشــغيلها. مــن شــأن ذلــك أن يوفــر حلــوال منافســة ومتقدمــة ويســرع ابتــكار 

ــة تواكــب العصــر. تطبيقــات ريادي
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5.4. مصفوفة النتائج والمؤشرات لألهداف االستراتيجية
يبيــن الجــدول التالــي المؤشــرات التــي ســيعمل القطــاع علــى تتبعهــا مــن أجــل قيــاس التقــدم 
ــم أن خطــوط األســاس لهــذه المؤشــرات  المحــرز باتجــاه األهــداف االســتراتيجية23، مــع العل
ســيتم تحديدهــا خــالل الســنة األولــى لتنفيــذ االســتراتيجية كجــزء مــن عمليــة الرقابــة والتقييــم 
ــد  ــا ال ب ــزواًل.  وهن ــاء عليــه ســيتم مراجعــة االســتهدافات إمــا صعــودًا أو ن لالســتراتيجية، وبن
مــن اإلشــارة إلــى أنــه لــم يكــن ممكنــًا خــالل فتــرة إعــداد هــذه االســتراتيجية –والتــي تزامنــت 
مــع حالــة الطــوارئ التــي أعلــن عنهــا بســبب جائحــة كورونا - تحديــد خطــوط األســاس والتحقــق 
منهــا لمعظــم المؤشــرات، وهــو –كمــا ذكرنــا آنفًا - مــا ســيصار العمــل عليــه بالشــراكة مــع 
جميــع األطــراف ذات العالقــة مباشــرة بعــد مصادقــة مجلــس الــوزراء علــى االســتراتيجية 

بتوجهاتهــا العامــة.  

مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

202020212022

الهدف االستراتيجي األول: تعزيز اإلطار التشريعي والدور التنظيمي لقطاع الريادة

1.1. تبني تشريعات محفزة 
لنمو وانشاء األعمال 
الصغيرة والمتوسطة 

واألعمال االبتكارية  

عــدد التشــريعات )سياســات، إجــراءات، قوانيــن( التــي 
التدخــالت  علــى  بنــاء  اســتحداثها  أو  تعديلهــا  تــم 
الريــادة  قطــاع  اســتراتيجية  فــي  الــواردة  السياســة 
والتمكيــن وأصبحــت نافــذة لـــ: 1( تســهيل وتحفيز ريادة 
األعمــال بكافــة أشــكالها، أو 2( تشــجيع االســتثمار فــي 

قطــاع ريــادة األعمــال

034

نســبة النمــو الســنوية فــي عــدد الشــركات المســجلة 
ــا 2 %1 %ال يوجدحديث

مــن  اســتفادوا  الذيــن  الريادييــن  فــي  الزيــادة  نســبة 
تطويــر  أو  لتســجيل  القــروض  برامــج  أو  التســهيالت 

تهم كا شــر
10 %5 %ال يوجد

نســبة الزيــادة فــي قيمــة التمويــل المخصــص لدعــم 
وحجــم  وجهــة  القطــاع  )حســب  الرياديــة  األعمــال 

التمويــل(
غير محددغير محددغير متوفر

2.1. مأسسة وتضمين 
مفهوم ريادة األعمال 

واألعمال االبتكارية في 
القطاعات ذات األولوية 

عــدد الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة التــي قامــت 
المعالــم  واضــح  عمــل  برنامــج  و/أو  سياســة  ببلــورة 
الرياديــون  يواجههــا  التــي  المعوقــات  مــن  للحــد  إمــا 
فــي تســجيل شــركاتهم ومشــاريعهم أو تشــجيع نمــو 

قطاعاتهــم مــن خــالل ريــادة األعمــال

013

عــدد وحــدات الريــادة والتمكيــن تــم اســتحداثها بشــكل 
011تجريبــي فــي المؤسســات الحكوميــة

23   ال تغطــي المؤشــرات التدخــالت السياســاتية المقترحــة ســابقُا فــي هــذه الوثيقــة، وذلــك لعــدم توفــر االمكانيــات للتتبــع هــذه السياســات.  مــن المتوقــع أن تقــوم جميــع 
االطــراف ذات العالقــة بتتبــع هــذه السياســات واألبــالغ عــن التقــدم المحــرز فــي تبنيهــا وتنفيذهــا فــي ســياق عمليــات الرقابــة والتقييــم واإلبــالغ المعياريــة التــي تعتمدهــا.  هــذا 
وســتقوم وزارة الريــادة والتمكيــن فــي جمــع المعلومــات التــي تتيــح تتبــع هــذه السياســات فــي إطــار المراجعــات الدوريــة التــي ســتعتمدها للرقابــة وتقييــم هــذه االســتراتيجية، بمــا 

فــي ذلــك فــي المراجعــة التــي ســتقوم بهــا لتحديــث االســتراتيجية فــي العــام 2022 كمــا هــو مخطــط.
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استهدافخط أساس
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4.1. تمكين وزارة الريادة 
والتمكين من تحقيق 

أهدافها بكفاءة وفاعلية

اســتكمالها  تــم  للــوزارة  الوظيفــي  التشــكيالت 
عليهــا التسكينالمصادقةال يوجدوالمصادقــة 

للخدمــات  العمــل  وإجــراءات  السياســات  عــدد 
تــم  الــوزارة  بهــا  تقــوم  التــي  الرئيســية  واألنشــطة 

هــا ير تطو
35ال يوجد

نســبة المناصــب فــي الهيــكل التنظيمــي للــوزارة التــي 
40 %70 %100 %ال تــزال شــاغرة

إلــى مقــر جديــد ومناســب  الــوزارة  اســتكمال انتقــال 
لعملهــا

ال يوجد 
مقر

استكمال 
70 % من 
التجهيزات

استكمال 
100 % من 
التجهيزات

ــة المرصــودة للــوزارة  نســبة الزيــادة فــي قيمــة الموازن
16 مليون مــن الحكومــة

50 %20 %شيكل

الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز دور التعليم والتدريب في ريادة األعمال

1.2. إثراء مناهج التعليم 
العام بمواضيع لها عالقة 

في المواقف ومهارات 
الحياة ذات العالقة في 

ريادية األعمال  

التــي  الدراســية  والخطــط  التعليميــة  المــواد  عــدد 
والمعلمــات  المعلميــن  وتدريــب  تطويرهــا  تــم 
فــي  تنفيذهــا  علــى  العمــل  وبــدء  اســتخدامها  علــى 
المؤسســة  )حســب  المختلفــة  التعليــم  مؤسســات 
وعــدد الطــالب المســتفيدين( إلدمــاج ريــادة االعمــال 

التعليــم فــي 

01020

2.2. تعزيز دور برامج 
التدريب المهني والتلمذة 

الصناعية في تنمية 
األعمال

التــي  المهنــي  التدريــب  وكليــات  المــدارس  نســبة 
تعمــل علــى تطويــر خططهــا الدراســية لتعزيــز الثقافــة 

طالبهــا  لــدى  الرياديــة  والمعرفــة 
0% 20% 50

نســبة طــالب التدريــب المهنــي الذيــن يتلقــون اإلرشــاد 
والتدريــب المتخصــص للبــدء فــي أعمالهــم الخاصــة مــن 

اجمالــي الطلبــة الخريجيــن والملتحقيــن 
50 %30 %غير متوفر

والتدريــب  التعليــم  فــي  الملتحقيــن  الطــالب  نســبة 
التلمــذة  برامــج  فــي  ينخرطــون  الذيــن  المهنــي 
الصناعيــة والعمــل فــي موقــع العمــل أو التدريــب مــن 

الدراســة أثنــاء  الخــاص  القطــاع  فــي  العمــل  خــالل 
50 % لكال غير متوفر

الجنسين
60 % لكال 

الجنسين

نســبة الزيــادة فــي خريجــي المــدارس وكليــات التدريــب 
فــي  الخاصــة  مشــاريعهم  يبــدؤون  الذيــن  المهنيــة 
مجــاالت تخصصهــم خــالل عــام مــن تخرجهــم، حســب 

الجنــس
10 % لكال 0

الجنسين
15 % لكال 

الجنسين
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3.2. تفعيــل دور الجامعــات 
فــي نشــر وتعميــم مفهــوم 
لــدي  األعمــال  رياديــة 
واالســتفادة  الطــالب 
لهــذا  التخــرج  مــن مشــاريع 

ض لغــر ا

فــي  تطويرهــا  تــم  التــي  الدراســية  الخطــط  عــدد 
واالبــداع  الريــادة  لتعزيــز  الفلســطينية  الجامعــات 

الحــر العمــل  وتشــجيع  واالبتــكار 
01020

عــدد مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية التــي 
التعليــم  مؤسســات  تصنيــف  فــي  بمكانتهــا  ترتقــي 
اعتمادهــا  ســيتم  التــي  التصنيــف  )جهــة  العربيــة 

 )2020 عــام  خلــل  ســتحدد  للقيــاس 
37غير متوفر

الدراســات  برامــج  فــي  الملتحقيــن  الطلبــة  نســبة 
العليــا الذيــن يقومــون بإعــداد ابحــاث تســعى البتــكار 
القطاعــات  فــي  األعمــال  ريــادة  علــى  تقــوم  حلــول 

االجتماعيــة أو  االقتصاديــة 
8 %5 %غير متوفر

حاضنــات  تطــور  أو  تنشــئ  التــي  الجامعــات  عــدد 
أعمالهــا لتشــجيع طالبهــا علــى االنخــراط فــي ريــادة 

المشــاريع وابتــكار  االعمــال 
810غير محدد

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز المنظومة المؤسساتية الداعمة لريادة األعمال والتنسيق فيما بنيها  

1.3. تعزيز التنسيق 
والتواصل بين جميع 

األطراف ذات العالقة في 
ريادة األعمال االبتكارية

عــدد الملتقيــات واألطــر التنســيقية والتخصصيــة فــي 
الذاتــي  والتشــغيل  الصغيــرة  االعمــال  ريــادة  مجــال 
ســنوي  ربــع  بشــكل  لقاءاتهــا  وتنتظــم  أنشــآت  التــي 

علــى األقــل 

ال يوجد 
24ملتقيات

واألطــر  الملتقيــات  فــي  الفاعليــن  المشــاركين  عــدد 
االعمــال  ريــادة  مجــال  فــي  والتخصصيــة  التنســيقية 
وتنتظــم  أنشــأت  التــي   )Start - ups( االبتكاريــة 

األقــل علــى  ســنوي  ربــع  بشــكل  لقاءاتهــا 
100200غير محدد 

عــدد المشــاركين فــي المؤتمــر الوطنــي الســنوي حــول 
0200300ريــادة األعمــال

مؤتمــرات  فــي  الفلســطينيين  المشــاركين  عــدد 
ريــادة  حــول  اقليميــة ودوليــة  وفعاليــات وملتقيــات 

المشــاركة      وطبيعــة  الجنــس  حســب  األعمــال، 
3080غير متوفر

2.3. تمكين الرياديين 
والرياديات من الوصول الى 
الخدمات المالية المناسبة 

)التكلفة، الوقت،و 
الضمانات( القادرة على 

انشاء او تطوير أعمالهم 
الريادية. 

الوطنــي  الصنــدوق  مــن  المقــدم  التمويــل  قيمــة 
واالبداعيــة   االبتكاريــة  األعمــال  ريــادة  8 مليون 5 مليون0لتمويــل 

المشــاريع  فــي  الخاصــة  االســتثمار  محافــظ  قيمــة 
تــم  مــا  وقيمــة  فلســطين،  فــي  الناشــئة  الريــادة 

فعــاًل منهــا  اســتثماره 
غير متوفر

سيتم 
تحديده 

خالل 2020

سيتم 
تحديده 

خالل 2020

حلــول  لتقديــم  ترخيصهــا  تــم  التــي  الشــركات  عــدد 
الدفــع اإللكترونــي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 

الشــرقية والقــدس 
24

سيتم 
تحديده 

الحقًا
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مؤشرنتائج
استهدافخط أساس

202020212022

3.3. تطوير قدرات 
حاضنات ومسرعات 

األعمال لتقديم خدمات 
نوعية وتخصصية

فــي  الملتحقــة  المشــاريع  عــدد  فــي  الزيــادة  نســبة 
المرحلــة حســب  مقســمة  30 %20 %0حاضنــات 

تقــدم  التــي  األعمــال  ومســرعات  حضانــات  عــدد 
مجــال  فــي  متخصصــة  واحتضــان  تســريع  خدمــات 

Hi -  Tech
035

عــدد الشــركات التــي تــم احتضانهــا التــي اســتطاعت 
وقيمــة  دوليــة،  أو  اقليميــة  أســواق  إلــى  الولــوج 

فيهــا االســتثمار 
234

نســبة الزيــادة فــي عــدد الريادييــن الــذي يقــدم لهــم 
خدمــات االحتضــان مــن أجــل االســتثمار ســنويًا، حســب 

الجنــس
20 %10 %غير متوفر

عــدد المســتفيدين مــن خدمــات حاضنــات األعمــال غيــر 
االحتضــان مــن أجــل االســتثمار )مــن غيــر الريادييــن الذين 

يتــم احتضانهــم(، حســب الجنــس وطبيعــة الخدمــات
15 %10 %غير متوفر

نســبة الزيــادة فــي عــدد األشــخاص المســجلين علــى 
15 %10 %غير محددمنصــات العمــل الحــر عــن بعــد، حســب الجنــس

الهدف االستراتيجي الرابع: تطوير البنى التحتية والخدمات األساسية الالزمة لتطور وتنمية ريادة األعمال
1.4. تمكين الرياديين 
والرياديات في جميع 

المحافظات من الوصول 
الى خدمات حقيقية 

ونوعية  لتطوير األعمال. 

برامــج  مــن  المســتفيدين  عــدد  فــي  الزيــادة  نســبة 
التدريــب )ال تقــل عــن 12 ســاعة تدريــب( فــي مجــال 
ريــادة األعمــال المنفــذة لصالــح الشــباب والنســاء خــارج 

الجنــس( التعليــم )حســب 
30 %20 %غير متوفر

2.4. تعزيز وصول الرياديين 
والرياديات الى األسواق 

المحلية والخارجية 

اســتفادوا  ممــن  الريادييــن  عــدد  فــي  الزيــادة  نســبة 
مــن خدمــات التســويق الذيــن اســتطاعوا فتــح قنــوات 
حســب  خدماتهــم،  أو  لمنتجاتهــم  جديــدة  تســويق 

الجنــس
50 %20 %غير متوفر

نســبة الزيــادة فــي إجمالــي مبيعــات الريادييــن المصــرح 
50 %20 %0عنهــا فــي قنــوات التســويق الجديــدة، حســب الجنــس

3.4. توفير خدمات البنية 
التحتية األساسية لألعمال، 

وخصوصًا في المناطق 
المسماة )جـ( وقطاع غزة 

والقدس 

عــدد الســكان المســتفيدين مــن مشــاريع تطويــر البنــى 
التحتيــة العامــة والخاصــة المختلفــة التــي يتــم تنفيذهــا 
وقيمــة  المنطقــة  حســب  الريــادة،  تعزيــز  إطــار  فــي 

االســتثمار
غير محدد

100 ألف 
نسمة و 

10 مليون 
دوالر

200 ألف 
نسمة و 

20 مليون 
دوالر
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صالت استراتيجية قطاع الريادة والتمكين مع المرجعيات الوطنية والدولية

السياســات  اجنــدة  مــع  والتمكيــن  الريــادة  قطــاع  اســتراتيجية  صلــة   .1.5
الوطنيــة

تتقاطــع االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الريــادة والتمكيــن مــع الرؤيــا الوطنيــة الجنــدة السياســات 
الوطنيــة وخاصــة مــع الجــزء الثانــي مــن هــذه الرؤيــا »....امــا الحكومــة الفســطينية ، فهــي حكومــة 
منفتحــة وشــفافة ومســؤولة تســتجيب لحاجــات مواطنيهــا، وتقــدم لهــم الخدمــات األساســية 
بنجاعــة، وتوفــر البيئــة التــي تتيــح للقطــاع الخــاص مجــال التطــور والنمــور. وتعتبــر المصــادر البشــرية 
الفلســطينية، القــوة المحركــة للتنميــة الوطنيــة. امــا االقتصــاد الفلســطيني، فهــو مفتــوح علــى 
االقتصــادات األخــرى فــي ارجــاء العالــم كافــة، ويســعى الــى انتــاج بضائــع وخدمــات منافســة تتميــز 
بقيمــة وجــودة عاليــة. وعلــى المــدى األبعــد، فــان االقتصــاد الفلســطيني يطمــح الن يصبــح 
اقتصــادًا مبنيــًا علــى المعرفــة...«. حيــث ان اســتراتيجية قطــاع الريــادة والتمكيــن تعزيــز بشــكل 
مباشــر االقتصــاد المبنــي علــى المعرفــة وتســعى الــى تعزيــز القيمــة المضافــة للخدمــات والبضائع 
الفلســطينية وزيــادة تنافســيتها )التنافســية جــزء أساســي مــن ريــادة األعمــال( كمــا تســعى الرؤيــة 
مســتدامة  وريــادة  ابتــكار  بيئــة  الــى  للوصــول  الريــادة  لقطــاع  الوطنيــة  االســتراتيجية  الخاصــة 
الــى ممارســات  وممكنــة للممارســة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة فــي فلســطين باالســتناد 
ومعاييــر عالميــة والسياســات الوطنيــة العليــا. بشــكل محــدد تتقاطــع األهــداف والنتائــج لقطــاع 

الريــادة والتمكيــن مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة فيمــا يلــي:   

األهداف والنتائج لقطاع الريادة والتمكين ذات الصلة األولوية الوطنية الجندة السياسات الوطنية

بمســتوى  االرتقــاء  الثامنــة:  الوطنيــة  السياســة 
للمواطن)تطويــر  المقدمــة  العامــة  الخدمــات 
المقدمــة  الخدمــات  تحســين  اســتراتيجية 
للمواطنيــن علــى المســتويات المختلفــة وتنفيذهــا 
بالتعــاون مــع الشــركاء، وبالتركيــز علــى المناطــق 
والقــدس  )ج(  المســماة  ســيما  ال  المهمشــة 
اإللكترونيــة  الحكومــة  بوابــة  وإطــالق  الشــرقية 
مــن  للمواطنيــن  األساســية  الخدمــات  وتوفيــر 

لهــا  خال

خصصــت االســتراتيجية فــي اطــار الهــدف الثالــث الهــدف الثالــث، تمكيــن 
التكنولوجيــا  الــى  الوصــول  مــن  التجاريــة  واالعمــال  األعمــال  رياديــي 
تعميــم   .1.3 منهــا  النتائــج  مــن  مجموعــة  الحــدود  ألقصــى  واســتغاللها 
ــا المعلومــات واالتصــال فــي القطــاع الحكومــي وغيــره  اســتخدام تكنولوجي
مــن قطاعــات األعمــال و  2.3. تعزيــز االتصــال والتواصــل بيــن الفاعليــن فــي 
الفاعلــة  مجــال االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات واالبتــكار والمؤسســات 
فــي القطاعــات ذات األولويــة. كمــا خصصــت االســتراتيجية فــي اطــار الهــدف 
االســتراتيجي الرابــع، تعزيــز وصــول رياديــي االعمــال الصغيــرة والمتوســطة 
واالبتكاريــة للخدمــات والبنيــة التحتيــة الالزمــة النتيجــة الرابعــة 4.4. توفيــر 
خدمــات البنيــة التحتيــة األساســية  فــي المناطــق المســماة )جـــ( وقطــاع غــزة 

والقــدس والمناســبة القامــة وتطويــر األعمــال الرياديــة.

القسم الخامس
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األهداف والنتائج لقطاع الريادة والتمكين ذات الصلة األولوية الوطنية الجندة السياسات الوطنية

المســاءلة  تعزيــز  التاســعة:  الوطنيــة  السياســة 
فية لشــفا ا و

ــز الشــفافية فــي عمــل الحكومــة بمــا يشــمل  تعزي
الحــق فــي الوصــول للمعلومــات.

تعزيــز اإلدارة العامــة المرتكــزة علــى النتائــج واألداء 
بالموازنــة  التخطيــط  دمــج  عمليــة  واســتكمال 

البرامــج. لموازنــة  والتحــول 

الخدمــة  قطــاع  فــي  البشــرية  المــوارد  تنميــة   
بفعاليــة. وإدارتهــا  المدنيــة 

فــي اطــار الهــدف االســتراتيجي األول، الهــدف االســتراتيجي األول، تحســين 
واألعمــال  والمتوســطة  الصغيــرة  األعمــال  لممارســة  الناظــم  االطــار 
االبتكاريــة، خصصــت االســتراتيجية النتيجــة 2.1. مأسســة وتضميــن مفهــوم 
ريــادة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة فــي القطاعــات ذات األولويــة حيــث 
تشــمل عمليــة المأسســة والتضميــن مجموعــة مــن التدخــالت ذات العالقــة 
فــي تنميــة المــوارد البشــرية وفــي تعزيــز اإلدارة العامــة المرتكــزة علــى النتائــج 

خاصــة:

تطويــر نظــام رقابــة وتقييــم وتعلــم ومســاءلة فعــال ومرتكــز علــى دروس 
مســتفادة 

برنامــج تدريــب وتوجيــه للكــوادر فــي القطاعــات ذات األولويــة حــول مفهــوم 
وأهميــة رياديــة االعمــال علــى المســتوى الوطنــي وفــي القطــاع

السياســة الوطنيــة 11، بنــاء مقومــات االقتصــاد 
لفلســطيني ا

إعادة بناء قاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني 
وتطويرها، بالتركيز على الصناعة والزراعة 

والسياحة.

جذباالستثمار المحلي واألجنبي المباشر 
وتشجيعه، بالتركيز على قطاعات اإلنشاءات، 

والسياحة، والزراعة، والطاقة، واالتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات. 

تعزيــز دور القطــاع المالــي فــي إســناد نمــو القطــاع 
الخاص. 

لممارســة  الناظــم  االطــار  تحســين  األول،  االســتراتيجي  الهــدف  خصــص 
األعمــال الصغيــرة والمتوســطة واألعمــال االبتكاريــة مجموعــة مــن النتائــج 

العالقــة وخاصــة  ذات 

2.1. مأسســة وتضميــن مفهــوم ريــادة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة فــي 
القطاعــات ذات األولويــة :والتــي تركــز علــى الزراعــة والصناعــة والســياحة

الصغيــرة  االعمــال  رياديــي  وصــول  تعزيــز  الرابــع،  الهــدف  خصــص  كمــا 
ــة الالزمــة مجموعــة مــن  ــة التحتي ــة للخدمــات والبني والمتوســطة واالبتكاري

منهــا  العالقــة  ذات  النتائــج 

الماليــة  الخدمــات  الــى  الوصــول  مــن  والرياديــات  الريادييــن  تمكيــن   .1.4
او تطويــر  انشــاء  علــى  القــادرة  الضمانــات(  الوقــت،و  )التكلفــة،  المناســبة 
أعمالهــم الرياديــة حيــث تــم تحديــد مجموعــة مــن التدخــالت ذات العالقــة 
 .Public Credit Schemes ،2اإلئتمــان برامــج  لضمــان  نظــام  إيجــاد   .1(
إيجــاد صنــدوق وطنــي لتمويــل االعمــال االبتكاريــة واالبداعيــة، 3. تحفيــر 
 Venture المســتثمرين الفلســطينين والعــرب لتمويــل المشــاريع االبتكاريــة
المشــاريع  لتمويــل  وطنــي  مالــي  ميثــاق  وضــع   .Capital Investors،4

االبتكاريــة.  

السياسة الوطنية 12، توفير فرص عمل الئقة 
للجميع

اعتماد إجراءات ُتعنى بالتعجيل بخلق فرص عمل 
دائمة من خالل شراكات استثمارية بين القطاعين 

العام والخاص.

اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في إطالق 
المشاريع الريادية إلعادة تأهيل الخريجين 

وتشغيلهم من كال الجنسين.

لممارســة  الناظــم  االطــار  تحســين  األول،  االســتراتيجي  الهــدف  خصــص 
تبنــي  النتيجــة1.1.  االبتكاريــة  واألعمــال  والمتوســطة  الصغيــرة  األعمــال 
ــرة والمتوســطة واألعمــال  تشــريعات محفــزة لنمــو وانشــاء األعمــال الصغي
االبتكاريــة، وتــم ادراج مجموعــة مــن التدخــالت التــي تعــزز وتســرع انشــاء 

منهــا  االســتثمارية  والمشــاريع  الشــركات 

تقديــم مقترحــات لتعديــل القوانيــن الناظمــة لالعمــال الصغيــرة والمتوســطة  
واألعمــال االبتكاريــة. تحديــدا، قانــون الشــركات واللوائــح والرســوم وإجــراءات 
المنــازل  مــن  المنشــئات  وعمــل  ترخيــص  وتســهيل  المنشــئات  تســجيل 
الضريبيــة  اإلعفــاءات  وتوفيــر   ،)Homebased Business Licensing(

لتشــجيع التحــول للعمــل الرســمي، كذلــك الملكيــة الفكريــة

تقديم مقترحات لتبني قوانين جديدة ممكنة للمشاريع الريادية  

وخدمــات  لمنتجــات  والمقايســس  المواصفــات  لتعزيــز  مقترحــات  تقديــم 
واعــدة
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األهداف والنتائج لقطاع الريادة والتمكين ذات الصلة األولوية الوطنية الجندة السياسات الوطنية

السياسات الوطنية رقم:

21 “تحسين االلتحاق والبقاء في التعليم”

22 “تحسين نوعية التعليم”

23 “من التعليم الى العمل”

مــع  مباشــر  ارتبــاط  ترتبــط  لالســتراتيجية  الثانــي  الهــدف  نتائــج  جميــع 
السياســات الوطنيــة المقابلــة، وإن اختلــف مســتوى هــذا الترابــط بيــن هــذه 

هــي: النتائــج  هــذه  والسياســات.   النتائــج 

ــراء مناهــج التعليــم العــام بمواضيــع لهــا عالقــة فــي المواقــف ومهــارات  اث
ــة األعمــال   ــاة ذات العالقــة فــي ريادي الحي

تعزيز دور برامج التدريب المهني والتلمذة الصناعية في تنمية األعمال

لــدى  تفعيــل دور الجامعــات فــي نشــر وتعميــم مفهــوم رياديــة األعمــال 
الغــرض. لهــذا  التخــرج  الطــالب واالســتفادة مــن مشــاريع 

التنميــة  اهــداف  مــع  والتمكيــن  الريــادة  قطــاع  اســتراتيجية  صلــة   .2.5
لمســتدامة. ا

تتقاطــع االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع الريــادة والتمكيــن مــع مجموعــة مــن اهــداف ونتائــج 
التنميــة المســتدامة 2030، وذلــك كــون ريــادة األعمــال تتقاطــع مــع معظــم قطاعــات التنميــة 
والمؤسســاتية،  والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الجوانــب  فــي  العالقــة  ذات  المســتدامة 

وبشــكل محــدد تتقاطــع االســتراتيجية مــع األهــداف والنتائــج التاليــة. 

الرابط مع استراتيجية الريادةأهداف التنمية المستدامة

الهدف األول: القضاء على الفقر

الهــدف الثانــي: القضــاء التــام علــى الجوعوخاصــة 
النتيجــة »مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار 
منتجــي األغذيــة، ...... مــن خــالل ضمــان المســاواة 
فــي حصولهــم علــى األراضــي وعلــى مــوارد اإلنتــاج 
األخــرى والمدخــالت والمعــارف والخدمــات الماليــة 
وإمكانيــة وصولهــم إلــى األســواق وحصولهــم علــى 
الفــرص لتحقيــق قيمــة مضافــة وحصولهــم علــى 

فــرص عمــل غيــر زراعيــة، بحلــول عــام 2030« 

ــز النمــو االقتصــادي المطــرد  الهــدف الثامــن: تعزي
والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة 
والمنتجــة، وتوفيــر العمــل الالئــق للجميــع وخاصــة 
السياســات  تعزيــز   ، فــي  العالقــة  ذات  النتيجــة 
األنشــطة  تدعــم  والتــي  التنميــة  نحــو  الموجهــة 
اإلنتاجيــة، وفــرص العمــل الالئق، ومباشــرة األعمال 
الحــرة، والقــدرة علــى اإلبــداع واالبتــكار، وتشــجع 
المشــاريع  علــى  الرســمي  الطابــع  إضفــاء  علــى 
ــرة والمتوســطة الحجــم،  ــة الصغــر والصغي المتناهي
ونموهــا، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل الحصــول علــى 
الخدمــات الماليةوالنتيجــة ذات العالقــة فــي  تعزيــز 
ــة علــى تشــجيع  ــة المحلي قــدرة المؤسســات المالي
المصرفيــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  إمكانيــة 
وتوســيع  للجميــع،  الماليــة  والخدمــات  والتأميــن 

نطاقهــا

لخــص البنــد الخــاص فــي نبــذة حــول قطــاع الريــادة )الحــدود والمفهــوم( 	 
قطــاع  تطويــر  دعــم  أهميــة  االســتراتيجية  مــن  األول  القســم  فــي 
ريــادة االعمــال لخدمــة السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة، وفــي 
مقدمتهــا التشــغيل ومكافحــة الفقــر وتعزيــز المشــاركة االقتصاديــة 
لجميــع الفئــات مــن الرجــال والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة وســكان 

المناطــق المحرومــة. 

ترتكــز الرؤيــا الخاصــة فــي قطــاع الريــادة والتمكيــن علــى ســعيها  لجعــل 	 
ريــادة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة الخيــار األول لجميــع الفلســطينيين 
مــن الرجــال والنســاء والشــباب والشــابات والفتيــان والفتيــات الراغبيــن 
ــز مداخيلهــم  فــي الوصــول الــى العمــل الالئــق او الطامحيــن فــي تعزي
ومعيشــتهم وبمــا يســاهم بشــكل فعــال فــي الحــد مــن الفقــر والبطالــة 
ــي،  ــز االقتصــاد الوطن ــع وتعزي ــق االزدهــار ورفــاه العيــش للجمي وتحقي
وذلــك مــن منطلــق بــان الحــق فــي العمــل  واألمــن الغذائــي وتنــوع 

الخيــارات والفــرص للنــاس هــو حــق مــن حقــوق االنســان. 

خصصــت فــي اطــار الهــدف االســتراتيجي الرابــع نتيجــة خاصــة فــي تعزيــز 	 
ــات  ــن والريادي ــن الرياديي ــة » 1.4. تمكي ــى الخدمــات المالي الحصــول عل
الوقــت،و  )التكلفــة،  المناســبة  الماليــة  الخدمــات  الــى  الوصــول  مــن 

ــة”  ــر أعمالهــم الريادي ــى انشــاء او تطوي ــات( القــادرة عل الضمان
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الرابط مع استراتيجية الريادةأهداف التنمية المستدامة

المنصــف  الجيــد  التعليــم  ضمــان  الرابــع:  الهــدف 
مــدى  التعّلــم  فــرص  وتعزيــز  للجميــع  والشــامل 
الرابعــة:  النتيجــة  بالتحديــد  و  للجميــع.  الحيــاة 
الشــباب والكبــار  الزيــادة بنســبة كبيــرة فــي عــدد 
الذيــن تتوافــر لديهــم المهــارات المناســبة، بمــا فــي 
ذلــك المهــارات التقنيــة والمهنيــة، للعمــل وشــغل 
وظائــف الئقــة ولمباشــرة األعمــال الحــرة بحلــول 

.2030 عــام 

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تعزيــز دور التعليــم والتدريــب فــي تنميــة ريــادة 
األعمــال والــذي يركــز علــى تحقيــق مجموعــة مــن النتائــج ذات العالقــة فــي 
اثــراء مناهــج التعليــم العــام بمواضيــع لهــا عالقــة فــي المواقــف ومهــارات 
التدريــب  برامــج  دور  تعزيــز  و  األعمــال  رياديــة  فــي  العالقــة  ذات  الحيــاة 
ــة األعمــال و تفعيــل دور الجامعــات  ــة فــي تنمي المهنــي والتلمــذة الصناعي
فــي نشــر وتعميــم مفهــوم رياديــة األعمــال لــدي الخريجيــن واالســتفادة مــن 

مشــاريع التخــرج لهــذا الغــرض

الهــدف الخامــس: تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين 
وتمكيــن كل النســاء والفتيــات و بالتحديــد النتيجــة 
التمكينيــة،  التكنولوجيــا  اســتخدام  تعزيــز  الثامنــة: 
وبخاصــة تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، مــن 

أجــل تعزيــز تمكيــن المــرأة

وزارة  بــان  رســالتها  فــي مكونــات  والتمكيــن   الرؤيــا  وزارة  رســالة  حــددت 
ــادة التمكيــن وبالتعــاون مــع جميــع القطاعــات ســتعمل علــى ان تكــون  الري
بيئــة األعمــال شــاملة للجميــع ســواًء األشــخاص ذوي اإلعاقــة واألســرى 
المحرريــن والنســاء والفتيــان والذيــن يســكنون القــرى واالحيــاء والمخيمــات 
وخاصــة ســكان المناطــق المعزولــة والمناطــق المســماه جـــ .كمــا أدرجــت 
الشــركاء  ان  تعنــي  واالندماجوالتــي  المشــاركة   .5 قيمــة  االســتراتيجية 
ســيعملوا علــى دعــم وتوجيــه برامــج وسياســات وأدوات لضمــان وصــول 
الــى  المناطــق  والشــابات وفــي جميــع  والشــباب  والنســاء  الرجــال  جميــع 
خدمــات وبرامــج الريــادة والتمكيــن ووضــع معاييــر تعــزز المســاواة والعدالــة 
بيــن المحافظــات وتعــزز مشــاركة الشــباب والنســاء فــي األعمــال الرياديــة 

واالبتكاريــة 

الهــدف االســتراتيجي الثالــث، تمكيــن رياديــي األعمــال واألعمــال التجاريــة 
الحدودوبالتحديــد  ألقصــى  واســتغاللها  التكنولوجيــا  الــى  الوصــول  مــن 
ــا المعلومــات واالتصــال فــي  ــم اســتخدام تكنولوجي ــة: »تعمي النتيجــة الثالث
القطــاع الحكومــي وغيــره مــن قطاعــات األعمــال” والتــي ســتكون عنصــرا 

مهمــا لتمكيــن المــرأة باألخــص فــي الســياق الفلســطيني.

الهــدف الســابع، ضمــان حصــول الجميــع بتكلفــة 
ميســورة علــى خدمــات الطاقــة الحديثــة الموثوقــة 
الثانيــة: تحقيــق  النتيجــة  والمســتدامة وبالتحديــد 
فــي  المتجــددة  الطاقــة  حصــة  فــي  كبيــرة  زيــادة 
عــام  بحلــول  العالميــة  الطاقــة  مجموعــة مصــادر 

2030

والمتوســطة  الصغيــرة  األعمــال  رياديــي  وصــول  تعزيــز  الرابــع:  الهــدف 
واالبتكاريــة للخدمــات والبنيــة التحتيــة الالزمــة.و بالتحديــد التدخــالالول  مــن 

النتيجــة الرابعــة: برامــج وطنيــة للطاقــة البديلــة 

الهــدف التاســع: إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى 
للجميــع  الشــامل  التصنيــع  وتحفيــز  الصمــود، 

االبتــكار وتشــجيع  والمســتدام، 

الشــامل  التصنيــع  تحفيــز  فــي  األربعــة  االســتراتيجية  األهــداف  تســاهم 
ــكار وبشــكل محــدد األهــداف األول، والثالــث،  والمســتدامة وتشــجيع االبت

والرابــع. 

األعمــال  لممارســة  الناظــم  اإلطــار  تحســين  األول،  االســتراتيجي  الهــدف 
االبتكاريــة.  واألعمــال  والمتوســطة  الصغيــرة 

والهــدف الثالــث، تمكيــن رياديــي األعمــال واألعمــال التجاريــة مــن الوصــول 
الــى التكنولوجيــا واســتغاللها ألقصــى الحــدود 

والمتوســطة  الصغيــرة  األعمــال  رياديــي  وصــول  تعزيــز  الرابــع،  الهــدف 
الالزمــة. التحتيــة  والبنيــة  للخدمــات  واالبتكاريــة 
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 برامج الموازنة
ســتعمل وزارة الريــادة والتمكيــن بنــاء علــى الصالحيــات والمســؤوليات والمهــام التــي حددهــا 
قــرار مجلــس الــوزراء بشــأن نظــام صالحيــات واختصاصــات وزارة الدولــة للريــادة والتمكيــن وبناء 
علــى خطــة التنميــة الفلســطينية واالهــداف النتائــج المحــددة فــي االســتراتيجية الوطنيــة 
ــة أساســية، حيــث يتكــون كل برنامــج مــن  ــن فــي أربعــة برامــج موازن ــادة والتمكي لقطــاع الري
مجموعــة مــن النتائــج والمخرجــات القطاعيــة والتــي ســيتم تخصيــص الموازنــات الالزمــة لهــا 

حســب قانــون الموازنــة ومــن مصــادر تمويــل خارجيــة. 

الوصف االسم الرقم

تنمية القدرات الريادية 4602

يســعى هــذا البرنامــج بشــكل أساســي إلــى المســاهمة فــي الجهــود الوطنيــة لمكافحــة 
األعمــال  ريــادة  تنميــة وتطويــر  فــي  االســتثمار  خــالل  مــن  البطالــة  مــن  والحــد  الفقــر 
القائمــة علــى الحاجــة.  ويقــوم البرنامــج علــى العمــل مــع الشــركاء لتطويــر خدمــات ريــادة 
األعمــال الموجهــة للفئــات الضعيفــة فــي اتجاهيــن رئيســين: أواًل، بنــاء قــدرات األفــراد 
)المعــارف والمهــارات الفنيــة والحياتيــة والتوجهــات( ليصبحــوا أكثــر قــدرة علــى إنشــاء 
وتطويــر مشــاريعهم االقتصاديــة التــي تمكنهــم مــن االعتمــاد علــى الــذات والخــروج مــن 
دائــرة الفقــر والتهميــش وتهديداتهــا. وسيشــمل العمــل فــي هــذا اإلطــار توفيــر خدمــات 
التوعيــة واإلرشــاد والتدريــب، والمســاهمة فــي تضميــن ريــادة األعمــال فــي منظومــة 
حزمــة  توفيــر  وثانيــًا،  األعمــال.    بريــادة  لالرتقــاء  األمــد  كاســتراتيجية طويلــة  التعليــم 
متنوعــة ومتناســبة مــن الحوافــز والخدمــات الماليــة لرياديــي الحاجــة  - والتــي تتوافــق 
مــع وضعهــم االجتماعــي واالقتصــادي والثقافــي -  للبــدء فــي مشــاريعهم وتطويرهــا.  
وسيشــمل عمــل البرنامــج فــي هــذا االتجــاه العمــل مــع المصــارف ومؤسســات اإلقــراض 
التمويــل واإلقــراض  وبرامــج  لتطويــر خدمــات  العالقــة  الحكوميــة ذات  والمؤسســات 
هــذه  قــدرات  بنــاء  خــالل  مــن  ذلــك  فــي  بمــا  المســتهدفة،  الفئــات  احتياجــات  لتلبيــة 
المؤسســات لتقديــم هــذه الخدمــات وتوفيــر ضمانــات القــروض والتســهيالت المصرفيــة 

وتطويــر خدمــات التمويــل اإلســالمي. 

االبداع ونقل 4603
التكنولوجيا 

يســعى هــذا البرنامــج إلــى االرتقــاء بمســتوى االبــداع واالبتــكار فــي ريــادة األعمــال فــي 
المجــاالت التــي تعتمــد بشــكل رئيســي علــى تكنولوجيــا المعلومــات والتقانــة العاليــة، 
القطاعــات  تطويــر  فــي  المجــاالت  هــذا  فــي  واإلبــداع  االبتــكار  لربــط  الســبل  وايجــاد 
ــة التنميــة  االقتصاديــة واالجتماعيــة بمــا يســاهم فــي تحقيــق التنميــة االقتصاديــة ورؤي
بالعناقيــد.  وفــي هــذا اإلطــار، ومــن أجــل تعزيــز دور التكنولوجيــا والمعرفــة فــي تنميــة 
ــى المســاهمة فــي توجهــات الحكومــة لتحســين الخدمــات  األعمــال، يعمــل البرنامــج عل
المقدمــة للمواطــن مــن خــالل مســاعدة وتحفيــز الريادييــن إليجــاد الحلــول لالنتقــال إلــى 
الخدمــات االلكترونيــة والرقميــة وتحســين مــا هــو قائــم منهــا،  وتشــجيع تبــادل المعرفــة 

ــي.  ــداع التقن ــكار واالب ــر فــي مجــاالت االبت ــرات والبحــث والتطوي ــاء الخب وبن

 4604
المأسسة والتنظيم 

لقطاع الريادة 
والتمكين 

يســعى هــذا البرنامــج لضمــان الموائمــة المســتمرة للتشــريعات والسياســات الوطنيــة مــع 
متطلبــات نمــو وتطــور قطــاع الريــادة والتمكيــن، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل ايجــاد األطــر 
المؤسســاتية لتنســيق جهــود كافــة األطــراف الفاعلــة فــي هــذا القطــاع وموائمتهــا مــع 
األولويــات الوطنيــة بمــا يضمــن الشــراكة بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص واألهلــي 
وتعزيــز ريــادة االعمــال فــي منظومــة التعليــم الوطنيــة وإرســاء النظــم الكفيلــة بتوفيــر 
ــات الكبيــرة )Bid Data( لمــا فــي ذلــك مــن أهميــة فــي تطويــر قطــاع  واســتخدام البيان

الريــادة واالبــداع.

البرنامج اإلداري 4605
يشــمل البرنامــج تقديــم الخدمــات المســاندة لــوزارة الريــادة والتمكيــن وإدارة المصــادر 
العــام وتطويــر اإلدارات  القطــاع  البشــرية والماليــة وفــق األنظمــة والسياســات فــي 
والوحــدات اإلداريــة وتوفيــر جميــع مــن يلــزم مــن ادلــة عمــل وسياســات وبــدل نقليــات 

وســفريات. 

القسم السادس
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6.1 البرنامج األول، تنمية القدرات الريادية

غايــة البرنامــج: مجتمــع فلســطيني يشــجع ريــادة األعمــال ولــدى رياديــوه المعرفــة والمهــارات 
والتوجــه للمبــادرة الرياديــة والتشــغيل الذاتي.  

مخرجات البرنامج اهداف البرنامج 

1. تنمية مهارات ومعارف الشباب والنساء 
خارج التعليم في مجال ريادة األعمال 

1. برنامــج تدريبــي موجــه للشــباب والشــابات فــي ريــادة األعمــال تــم تصميمــه 
التعليــم  ومؤسســات  األعمــال  ومســرعات  حاضنــات  مــع  بالشــراكة  وتنفيــذه 
والتدريــب ذات العالقــة لصالــح مــا ال يقــل عــن 500 شــاب وشــابة بحلــول عــام 

 .2022

2. مــا ال يقــل عــن 200 شــاب وشــابة تــم تقديــم اإلرشــاد والدعــم الفنــي والتوجيــه 
لهــم للبــدء فــي عمليــة انشــاء أو تطويــر مشــاريعهم بحلــول عــام 2022 بالتعــاون 

مــع المؤسســات الشــريكة 

2. تطوير خدمات األعمال والتمويل 
الداعمة لريادة األعمال الصغيرة

1. ميثــاق وطنــي لتشــجيع ريــادة األعمــال الصغيــرة وتكثيــف توجيــه التمويــل لهــا 
تــم وضعــه وتبنيــه مــن قبــل المصــارف ومؤسســات اإلقــراض وحاضنات ومســرعات 
األعمــال وبرامــج التمكيــن االقتصــادي الوطنيــة واألجنبــة مــع نهايــة العــام 2021، 

وبرعايــة وزارة الريــادة والتمكيــن وســلطة النقــد الفلســطينية.  

ــم الدعــم  ــات ومســرعات األعمــال فــي مجــال تقدي ــاء قــدرات حاضن 2. برنامــج لبن
الفنــي والتقنــي لريــادي األعمــال الصغيــرة فــي قطاعــات تخصصيــة تــم تنفيــذه 
لصالــح 40 حاضنــة ومســرعة أعمــال مــع نهايــة العــام 2022، وبمــا يســاهم فــي 

تحســين مســتوى جــودة الخدمــات المقدمــة وتغطيتهــا الجغرافيــة.

3. برنامــج لضمــان القــروض والتســهيالت البنكيــة لقطــاع ريــادة األعمــال الصغيــرة 
تــم انشــاؤه بالشــراكة مــع المصــارف ومؤسســات اإلقــراض لفائــدة مــا ال يقــل عــن 

500 مشــروع ريــادي صغيــر مــع نهايــة العــام 2022.

ــة العــام 2022  4. مــا ال يقــل عــن 20 لقــاء واجتمــاع رســمي تــم تنفيــذه مــع نهاي
مــع مســتثمرين عــرب وأجانــب )Venture Capital and Angel Investors( تــم 
تنفيذهــا ألغــراض تجنيــد التمويــل وتحفيــز االســتثمار فــي ريــادة األعمــال الصغيــرة 

فــي فلســطين.

5. برنامــج إعالمــي يهــدف لرفــع الوعــي والقبــول المجتمعــي لريــادة األعمــال تــم 
إعــداده وبثــه فــي األعــالم الرســمي، بــدءًا فــي العــام 2020.  

6. تيســير وصــول الريادييــن الــى الخدمــات الداعمــة والمنظمــة العمالهــم بمــا فيهــا 
تســويق وترويــج أفكارهــم وخدماتهــم وتســويق منتجاتهم
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6.2 البرنامج الثاني، التعليم واالبداع ونقل التكولوجيا 

غايــة البرنامــج، تعزيــز مســاهمة التعليــم  والتكنولوجيــا فــي تطويــر األعمــال الرياديــة واالبتكاريــة  فــي 
القطــاع العــام والخــاص والقطــاع االجتماعــي . 

مخرجات البرنامج اهداف البرنامج 

1. تسريع وتيرة استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال في القطاع الحكومي 

والربــط  االلكترونيــة  للحكومــة  االنتقــال  وتيــرة  لتســريع  تقنيــة  حلــول  أربعــة   .1
الحكومــي االلكترونــي تــم تحديدهــا بالتعــاون مــع ريــادي األعمــال ومؤسســات 
ــداع فــي منتصــف عــام 2021، وتبنــي واحــد  ــز واالب التعليــم العالــي ومراكــز التمي

منهــا علــى األقــل مــع نهايــة العــام 2022 برعايــة وزارة الريــادة والتمكيــن. 

فــي  العاليــة  التقنيــة  مجــاالت  فــي  االعمــال  رواد  لمشــاركة  جزئــي  دعــم   .2
المؤتمــرات والملتقيــات الدوليــة تــم تقديمــه بشــكل ســنوي لصالــح مــا ال يقــل عــن 
20 رائــد ورائــدة أعمــال لزيــادة فــرص احتكاكهــم وتواصلهــم مــع الخــارج لبمــا يشــجع 

ــة ذات فــرص توســع عالمــي. ــول محلي ــكار حل ابت

2. تعزيز المبادرات الرامية لتاسيس 
الشركات في مجال التكنولوجيا المتقدمة 

 Hi - tech

1. أربعــة مبادرات/مشــاريع رياديــة ناضجةتهــدف الســتخدام تكنولوجيا المعلومات 
ــة تــم دعمهــا وتنفيذهــا مــع  واالتصــاالت فــي تحقيــق أهــداف الخطــط العنقودي

نهايــة العــام 2022.

 Hi - tech 2. ثالثــة حاضنــات أعمــال متخصصــة فــي مجــاالت التكنولوجيــا المتقدمــة
تــم توفيــر الدعــم لهــا بمــا يضمــن ارتقائهــا بخدماتهــا وتســريع مراحــل انتقــال مــا ال 
يقــل عــن ثالثــة مــن المشــاريع التــي تحتضنهــا لمراحــل االســتثمار التاليــة مــع نهايــة 

.2022

الباحثيــن  بيــن  خبــرات  وتبــادل  تشــبيك  أنشــطة   10 عــن  يقــل  ال  مــا  دعــم   .4
الوطنيــة واالقليميــة ومســرعات  األبحــاث  الجامعــات ومراكــز  فــي  والمبدعيــن 

 .2022 العــام  بحلــول  األعمــال 

3. اثراء مناهج التعليم في مراحل التعليم 
األساسي والثانوي والعالي بمواضيع لها 
عالقة في المواقف ومهارات الحياة ذات 

العالقة في ريادية األعمال  

1. لجنــة وطنيــة )Task Force( خاصــة فــي تعميــم مفهــوم رياديــة األعمــال فــي 
التعليــم تــم تشــكيلها وباشــرت أعمالهــا بانتظــام فــي العــام 2020. 

2. 30 مــادة تعليميــة وخطــة دراســية الدمــاج ريــادة األعمــال –بمــا فــي ذلــك 
الدراســية  المناهــج  فــي    - online freelancer بعــد  عــن  الحــر والعمــل  العمــل 
للمســتويات المختلفــة تــم إعدادهــا وتعميمهــا بحلــول عــام 2022، بالشــراكة مــع 
وزارات التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي والبحــث العلمــي والعمــل، بمــا فــي ذلــك 

مــن خــالل حلــول التعلــم عــن بعــد. 

3. مــا ال يقــل عــن 200 معلــم ومعلمــة تــم تدريبهــم كمدربيــن فــي مجــال إدمــاج 
ريــادة األعمــال فــي المنهــاج التعليمــي واالنشــطة الالمنهجيــة، وقامــوا بتدريــب 

مــا ال يقــل عــن 3000 معلــم ومعلمــة آخريــن بحلــول عــام 2022. 

ــادة األعمــال للطــالب فــي  ــة فــي مجــال ري 4. مــا ال يقــل عــن 3 منافســات وطني
المــدارس والجامعــات تــم تنظيمهــا بحلــول عــام 2022.
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6.3 البرنامج الثالث، المأسسة التنظيم لقطاع الريادة والتمكين
هدف البرنامج، تعزيز اإلطار التشريعي والدور التنظيمي لقطاع الريادة والتمكين وضمان 

التكامل بين القطاعات 

مخرجات البرنامج اهداف البرنامج 

1. تبنــي سياســات وتشــريعات محفــزة لنمــو 
والمتوســطة  الصغيــرة  األعمــال  وانشــاء 

االبتكاريــة  واألعمــال 

ــة للبيئــة السياســاتية والتشــريعية والتنظيميــة فــي خمســة دول  1. دراســة مقارن
ناميــة حققــت نقــالت نوعيــة فــي نمــو الريــادة وقطاعــات التقنيــة المعلوماتيــة 

ــم تنفيذهــا مــع منتصــف العــام 2021.  ــة ت العالي

2. خمســة أوراق سياســات ومقترحــات تفصيليــة لتعديــل السياســات والقوانيــن 
فــي  الرياديــة  والشــركات  والمتوســطة   الصغيــرة  الشــركات  لألعمــال  الناظمــة 
مجــاالت التقنيــة العاليــة تــم تقديمهــا لمجلــس الــوزراء مــع نهايــة العــام 2020 

بهــدف تحســين البيئــة الناظمــة للريــادة فــي فلســطين. 

2. تعزيــز ريــادة األعمــال واألعمــال االبتكاريــة 
فــي القطاعــات ذات األولويــة 

1. مــا ال يقــل عــن ثالثــة برامــج ومشــاريع مشــتركة مــع وزارات الزراعــة والتنميــة 
االجتماعيــة واالقتصــاد والعمــل والســياحة واآلثــار تــم تطويرهــا مــع نهايــة العــام 
2022 لالرتقــاء بالبرامــج الحكوميــة التــي تعنــى بتنميــة ريــادة األعمــال فــي هــذه 

القطاعــات.

ــة وتقييــم وتعلــم ومســاءلة فعــال ومرتكــز علــى دروس مســتفادة  2. نظــام رقاب
لقطــاع الريــادة والتمكيــن تــم مأسســته بالشــراكة مــع الــوزارات والمؤسســات ذات 

العالقــة بحلــول عــام 2022. 

3. برنامــج للدراســات واألبحــاث فــي ريــادة األعمــال تــم ـــتأسيسه مــع نهايــة العــام 
 .2022

ــة حــول مفهــوم  ــه للكــوادر فــي القطاعــات ذات األولوي ــب وتوجي 4. برنامــج تدري
تنفيــذه  تــم  القطــاع  الوطنــي وفــي  المســتوى  علــى  االعمــال  رياديــة  وأهميــة 
لصالــح مــا ال يقــل عــن 150 موظــف فــي مؤسســات القطــاع العــام ذات العالقــة 

مــع نهايــة عــام 2022.

5, تضميــن ريــادة األعمــال فــي 5 قطاعــات ذات عالقــة مــن خــالل اعــداد مراجعــة 
الخطــط والبرامــج والسياســات فــي القطــاع وتوقيــع مذكــرات تفاهــم للعمــل 

المشــترك. 

6. برنامــج وطنــي الرســاء األســس لتوفيــر وتشــجيع اســتخدام البيانــات الكبيــرة 
)Big Data( لتطويــر ريــادة االعمــال والتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة بالشــراكة 

مــع القطــاع الخــاص تــم تنفيــذه مــع نهايــة العــام 2022.

جميــع  بيــن  والتواصــل  االتصــال  تعزيــز   .3
األطــراف ذات العالقــة فــي ريــادة األعمــال 

1. ملتقــى اقليمــي لتبــادل الخبــرات بيــن الجامعــات ومؤسســات التعليــم العالــي 
تــم  الريــادة  مجــال  فــي  الريــادة  مجــال  فــي  العاملــة  والشــركات  والمؤسســات 
تنظيمــه مــع نهايــة عــام 2020، وتنتظــم لقاءاتــه بشــكل نصــف ســنوي علــى األقــل 

ــة عــام 2021.   مــع بداي

تنفيــذه فــي  تــم  ريــادة االعمــال واالبــداع واالبتكاريــة  2. مؤتمــر ســنوي حــول 
.2021 العــام  مــن  ابتــداًء  فلســطين 

الصغيــرة  االعمــال  ريــادة  يشــمل  الذاتــي  للتشــغيل  موســع  فاعــل  ملتقــى   .3
والمتوســطة تــم تأسيســه فــي العــام 2020، وبــدأ لقاءاتــه بانتظــام بحلــول العــام 

 .2021

4. ملتقــى فاعــل موســع  لريــادة  االعمــال االبتكاريــة Start - up  تــم تأسيســه فــي 
العــام 2020، وتبــدأ لقاءاتــه بانتظــام بحلــول العــام 2021.

5. لجنــة وزاريــة لتنســيق  القضايــا ذات العالقــة فــي الريــادة والتمكيــن تــم تشــكيلها 
ومباشــرة عملها.
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6.4 البرنامج الرابع، البرنامج اإلداري

غاية البرنامج، تعزيز اإلطار التشريعي والدور التنظيمي لقطاع الريادة من خالل تمكين 
وزارة الريادة والتمكين من القيام بدورها 

مخرجات البرنامج اهداف البرنامج 

1. اســتكمال السياســات الناظمــة لعمــل وزارة 
الريــادة والتمكيــن 

التشــكيالت الوظيفيــة للــوزارة تــم اســتكمالها والمصادقــة عليهــا بحلــول عــام 
.2021

سياســات وإجــراءات العمــل للخدمــات واألنشــطة األساســية )سياســات الجــودة 
وادلــة العمــل( تــم تطويرهــا مــع نهايــة العــام 2021. 

والماليــة  البشــرية  المصــادر  اســتقطاب   .2
الالزمــة 

1. جميع الشواغر األساسية تم ملؤها مع الربع األول للعام 2021. 

2. جميــع موظفــي وزارة الريــادة والتمكيــن تــم تحديــد احتياجاتهــم التدريبيــة مــع 
منتصــف العــام 2021 وخضعــوا للتدريبــات الرئيســية التــي يحتاجونهــا مــع نهايــة 

العــام 2021.  

3. الفجــوات الوظيفيــة تــم ملؤهــا مــن خــالل تعاقــدات خاصــة حســب الحاجــة حتــى 
نهايــة العام 2022.

بشــكل  تغطيتهــا  تــم  للــوزارة  التطويريــة  البرامــج  لتنفيــذ  الماليــة  الفجــوات   .4
ســنوي مــن خــالل مشــاريع مــع شــركاء وطنييــن ودولييــن. 

3. توفير مقر الوزارة وتجهيزه 

1. وزارة الريــادة والتمكيــن وفــرت وجهــزت مقــرًا رئيســيا لعملهــا مــع نهايــة العــام 
.2020

2. وزارة الريــادة والتمكيــن وفــرت احتياجاتهــا اللوجســتية األساســية مــن وســائط 
تنقــل واتصــال مــع نهايــة العــام 2020.



القسم السابع
المالحق
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 المالحق
الملحق رقم 1، قائمة المشاركين في مشاورات اعداد االستراتيجية

1. المشاركون في اعداد وثيقة اطار الخطة االستراتيجية للوزارة 2019 - 2023:المشاركون في ورشة التحليل 

الرباعي 

المحافظهمكان العملاالسم

جنينحاضنة فكرة لدعم المشاريع الصغيرة محمد كميل1

رام اللهتغيير لإلعالم االجتماعي  -  رياديسائد كرزون2

رام اللهBuild Palestineلما عمرو3

رام اللهاإلغاثة الزراعية– مسرعة األعمال اشرف طه4

الخليلحاضنة الغرفة التجارية والصناعية في الخليلزهير المحتسب5

الخليلمدير حاضنة البولتكنك الخليلاشرف الزغير6

الخليلحاضنة بولتكنك الخليلعلي رمضان7

رام اللهخبير ومدير حاضنة جوالليث قسيس8

الخليلمدير حاضنة نادي بيت الطفل الفلسطيني YDRCانس سرابطة9

جنينحاضنة حسيب الصباغ الجامعة العربية األمريكيةاحمد فؤاد10

رام اللهمركز المؤسسات الصغيرة SECأحمد ابو بكر11

رام اللهمزاياماجد نزال12

يطا/ الخليلجمعية عين الشمس محمد عيسى ابو غنيم13

نابلسالمركز العربي للتطوير الزراعي ACADخليل الخطيب14

القدسJerusalem Entrepreneurs Society and Technologyرنا قطينة15

رام اللهLeaders \ مؤسسة قيادات زاهر بسيوني16

رام اللهالتعليم من أجل التوظيفسارو نكاشيان17

رام الله\ التعليممنأجاللتوظيفهبة عطشان18

رام اللهمؤسسة جهودمغنم غنام19

رام اللهمنتدى سيدات األعمالدعاء وادي20

رام اللهمؤسسة التعاون – برنامج YESمحمود نزال21

رام اللهرئيس مجلس إدارة شبكة مؤسسات اإلقراضعالء سيسالم22

رام اللهالحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات “بكتي”أماني معدي23

رام اللهدروسوسDrososريم خليل24

القدسمؤسسة الرؤيا الفلسطينيةرامي ناصر الدين25

رام اللهمركز العمل التنموي معاغسان الجمل26

نمو فلسطينصالح العملة27

رام اللهمؤسسة التعاونهاني أبو غزالة28

القسم السابع



65 االستراتيجية القطاعية للريادة والتمكين

1. المشاركون في اعداد وثيقة اطار الخطة االستراتيجية للوزارة 2019 - 2023:المشاركون في ورشة التحليل 

الرباعي 

المحافظهمكان العملاالسم

الخليلمديرة حاضنة أعمال بلدية الخليلجمانة الدويك29

رام اللهشبكة المنظمات األهليةشذى عودة30

نابلسمدير المعهد الكوري بجامعة النجاح )مدير الحاضنة(راني شهوان31

طوباسيبوس لالستشارات والدراساتسليمان بشارات32

رام اللهمركز العمل التنموي/ معاسامي خضر33

رام اللهيوميكuMakeداوود غنام34

رام اللهالصندوق الفلسطيني للتشغيلمنير شاللدة35

رام اللهالصندوق الفلسطيني للتشغيلهبة عبد الرحيم ياسين36

القدسجامعة القدس/ مركز القدس للدراساتسحر شحادة37

رام اللهمنتدى سيدات األعمالجين قريطم38

رام اللهوزارة الريادة والتمكينياسين ياسين39

رام اللهوزارة االقتصاد علي ذوقان40

رام اللهوزارة االقتصاد الوطنيأشرف ديري41

بيت لحمحاضنة بيت لحم لالعمال - جامعة بيت لحمفيروز خوري42

رام اللهوزارة الريادة والتمكينمحمود الفروخ43

رام اللهخبير قانونيطارق طوقان44

رام اللهمدير برنامج DEEP سابقُا وخبير اقتصادي باسم دودين45

رام اللهGlow Innovations, Development and Investmentحسن عمر46

رام اللهLeaders \ مؤسسة قياداتحجازي النتشة47

رام اللهمدير مؤسسة مساءلة العنف ضد االطفالصيام نوارة48

رام اللهالفلسطينية لالقراض والتنمية )فاتن(أحمد نمر49

رام اللهمدير مؤسسة مساءلة العنف ضد االطفالرائد عطير50

رام اللهمدربة دولية معتمدةناريمان سالمينة51

رام اللهمنتدى سيدات األعمالايمان الحساسنة52

رام اللهمركز الشركات الناشئة Mission داوود زهران53

رام اللهجهود Johoudميرفت سالمة54

رام اللهالتعليم من أجل التوظيفعرين طوطح55

غيــر معتصم زايد56 المؤسســات  لتطويــر  الفلســطينية  االستشــارية  الهيئــة 
)PCS( جنين الحكوميــة 

رام الله الصندوق الفلسطيني للتشغيل )PFESP(مهدي حمدان 57

غيــر أحمد أبو الهيجا58 المؤسســات  لتطويــر  الفلســطينية  االستشــارية  الهيئــة 
)PCS( الحكوميــة 

  
جنيــن 

رام الله  د. منتصر خاطر 59
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1. المشاركون في اعداد وثيقة اطار الخطة االستراتيجية للوزارة 2019 - 2023:المشاركون في ورشة التحليل 

الرباعي 

المحافظهمكان العملاالسم

غيــر سوزان أبو فرحة60 المؤسســات  لتطويــر  الفلســطينية  االستشــارية  الهيئــة 
)PCS( جنين الحكوميــة 

2. المشاركون في تحديث االستراتيجية الوطنية لقطاع الريادة والتمكين 2020  - 2022

المحافظهمكان العملاالسم

وباحــث د. عودة شحادة 1 والتمكيــن  الريــادة  فــي قطــاع  اقتصــادي ومهتــم  خبيــر 
رام اللهومستشــار

رام اللهمؤسسة قيادات شادي عطشان 2

رام الله جامعة بيرزيت Business Hubاولغا بطران 3

القدسمركز التعليم المستمر – جامعة بيرزيت مروان ترزي 4

رام اللهاإلغاثة الزراعية الفلسطينية عزت زيدان 5

رام اللهGlow Innovations, Development and Investmentحسن حامد 6

رام الله مدير مشروع Grow صفاء عبدالرحمن7

الخليلمركز مصادر تنمية الشباب، الخليل عمر دهمان8

الخليلعلي عبيد9

رام اللهمكتب رئيس الوزراءمحمود عطايا10

بيرزيتمؤسسة جهود للتنمية المجتمعيةمغنم غنام11

غزةGaza Sky Geeksمازن السيد12

بيت لحمخبيرة في ريادة األعمال/االبتكار  -  حاضنة أعمال بيت لحمفيروز خوري13

رام اللهالتعاون اإلنمائي األلماني GIZليندا العزة14

رام اللهالتعاون اإلنمائي األلماني GIZفاطمة غظية15

رام اللهمؤسسة التعاونهاني أبو غزالة16

رام اللهخبير في ريادة األعمال/االبتكار Leaders \ مؤسسة قياداتحجازي النتشة17

رام اللهخبيرة في ريادة األعمال/االبتكار– رواب لالبتكارنادية سباعنة18

رام اللهخبير في ريادة األعمالليث قسيس19

رام اللهمؤسسة دروسوسريم خليل20

غزةGaza Sky Geeksحنين بدر21

رام اللهمدير تنفيذي حاضنة أعمالإمام حثناوي22

غيــر سوزان أبو فرحة22 المؤسســات  لتطويــر  الفلســطينية  االستشــارية  الهيئــة 
)PCS( جنينالحكوميــة 

رام اللهمدير عام، Venture Capitalسعيد صبري23

غزةGaza Sky Geeksرند صافي24

القدسمسرعة األعمال الزراعيةأشرف طه25
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2. المشاركون في تحديث االستراتيجية الوطنية لقطاع الريادة والتمكين 2020  - 2022

المحافظهمكان العملاالسم

غزةالحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلوماتإياد الطهراوي26

غزةخبير في مجال الريادة – جامعة البوليتكنكعلي رمضان 27

رام اللهخبيرة في مجال الريادة وتكنولوجيا المعلوماتأماني أبو طير28

غيــر سليمان بشارات29 المؤسســات  لتطويــر  الفلســطينية  االستشــارية  الهيئــة 
)PCS( جنينالحكوميــة 

Business عمر الساحلي30 المعلومــات  وتكنولوجيــا  الريــادة  مجــال  فــي  خبيــر 
Allianceرام الله

غزةخبير في مجال الريادة وتكنولوجيا المعلومات UCAS سعيد الزبدة31

غزةخبير في مجال التعليم المهني والتدريبجميل شقورة32

رام اللهخبير في مجال الريادة وتكنولوجيا المعلوماتأمجد هيجاوي33

غزةالصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية االجتماعيةمحمد أبو زعيتر34

رام اللهصندوق االستثمار الفلسطينيماهر صالح35

القدسجست هب )حاضنة أعمال(رنا قطينة36

 -  - خبير في قطاع ريادة األعمالمأمون بسيسو37

رام اللهمركز العمل التنموي “معا”غسان الجمل38

رام اللهحاضنة فلومجد خليفة39

غزةالهالل األحمر القطريمها البنا40

رام اللهمؤسسة إنقاذ الطفل الدوليةسناء علوي41
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الملحق رقم 2، تعريفات ذات عالقة في االستراتيجية الوطنية لقطاع الريادة والتمكين.

ريــادة األعمــال Entrepreneurship: جميــع المبــادرات الفرديــة اوالجماعيــة التــي تبنــى علــى 
أســس تجاريــة وتســعى لتحقيــق الربــح او خدمــة المجتمــع مــن خــالل انتــاج ســلع أو خدمــات جديــدة 
أو مــن خــالل إضافــة القيمــة علــى ســلع وخدمــات موجــودة وتطــور فــي سلســلة قيمتهــا. تشــمل 
ريــادة األعمــال جميــع األعمــال الصغيــرة والمتوســطة التــي تهــدف للتشــغيل الذاتــي واألعمــال 
االبتكاريةالتــي تســعى الــى النمــو واالنتشــار والوصــول الــى األســواق اإلقليميــة والعالميــة. يرتبــط 
فــي رائــد األعمــال مجموعــة مــن الصفــات مــن أهمهــا الدافعيــة بفكــرة العمــل واالســتعداد 
االبتكاريــة فــي  ريــادة األعمــال واألعمــال  المشــروع وتمــر  للمخاطــرة واالســتثمار فــي فكــرة 

مجموعــة مــن المراحــل. 

االبــداع Innovation: تعــرف مؤسســات االتحــاد األوروبــي االبــداع، علــى انــه التغييــر الــذي يعمــل علــى تســريع 
وتحســين طريقــة فهــم وإدراك وتطويــر وإنتــاج الســلع والخدمــات الجديــدة او طــرق اإلنتــاج المســتخدمة. وهــو ايضــًا 

التغييــر الــذي يــؤدي الــى خلــق فــرص عمــل وتحســين حيــاة النــاس وبنــاء مجتمعــات أفضــل24. 

الريــادة االجتماعيــة Social Entrepreneurship: مجموعــة االعمــال التــي تقديــم خدمــات 
او منتجــات للمجتمعــات علــى أســس تجاريــة وال تهــدف لتحقيــق الربــح وانمــا تســعى الــى 
تحســين حيــاة المجتمــع او افــراد فــي المجتمــع او التعامــل مــع مشــكالت تواجــه المجتمــع. 

بانهــا  التنافســية  العالمــي  االقتصــادي  المنتــدى  عــرف   :Competitiveness التنافســية 
قــدرة االقتصــاد علــى انتــاج وبيــع ســلع وخدمــات جديــدة فــي الســوق العالمــي، ممــا يــؤدي 
الــى زيــادة الدخــل وتحســين مســتوى الرفاهيــة للمواطنيــن أي ان التنافســية تركــز علــى توفيــر 
الظــروف المثلــى داخــل الدولــة والتــي تؤثــر علــى النمــو االقتصــادي، والتوظيــف ونوعيــة 
الصــادرات وحجمهــا وشــركات األعمــال وتوســع الســوق المحلــي. امــا علــى مســتوى الشــركة، 
تعــد التنافســية معيــار رئيســيًا فــي تقييــم مســتوى النجــاح لــدى الشــركات والصناعــات العاملة 

فــي اقتصــاد مــا والــذي يعبــر عنــع بمســتوى األربــاح25. 

 :Information in Communication Technology واالتصــال  المعلومــات  تكنولوجيــا 
وصــف أدوات وطــرق النفــاذ لوســائل وتكنولوجيــا المعلومــات، والقيــام بعمليــات اســترجاع 
البيانــات وتخزينهــا وتنظيمهــا وأســاليب معالجتهــا وانتاجــه. كذلــك وصــف وســائل عــرض 

المعلومــات وتبادلهــا مــن خــالل الطــرق االلكترونيــة واليدويــة.26

المســتثمر المــالك Angel Investor : رجــل اعمــال او فــرد فــي المجتمــع يتصــف بالكــرم 
والســخاء يقــدم منــح ومســاعدات فنيــة وماليــة لرياديــي األعمــال فــي بدايــة عملهــم مقابــل 

حصــة بســيطة فــي المســتقبل تمهيــدًا للوصــول الــى رأســمال مغامــر 

24 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني-دراسة حول مؤشرات االبداع في فلسطينيـ 2016 
25  نفس المصدر أعاله 
26  نفس المصدر اعاله
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المســتثمر المغامــر Venture Investor :رجــل أعمــال  محتــرف ولديــه معرفة ودراية واســعة 
فــي الســوق ومســتعد للمخاطــرة فــي الشــركات الناشــئة مقابــل حصــة كبيرة من األســهم 

حاضنــات ومســرعات األعمــال Incubators and Accelerators: منشــأة او برنامــج فــي 
مؤسســة يهــدف الــى تقديــم المســاعدة الفنيــة والماليــة والتقنيــة فــي المراحــل األولــى 
مــن  شــبكات  بنــاء  الــى  الريادييــن  وتســاعد  الفكــرة(  )مرحلــة  الناشــئة  الشــركات  لتاســيس 
العالقــات وتجنيــد شــركاء ومصــادر تمويــل كافيــة النشــاء الشــركات واالعمال وتقــدم خدمات 
التدريــب واإلرشــاد لــرواد االعمــال وخاصــة خدمــات تطويــر االعمــال مــن اعــداد خطــط العمــل 
والموازنــات ودراســات الجــدوى. امــا مســرعات األعمــال فهــي ال تختلــف كثيــرُا عــن حاضنــات 
االعمــال مــن حيــث الخدمــات المقدمــة ولكنهــا تتبنــى الشــركات الناشــئة الواعــدة فــي مراحــل 
متقدمــة وتحــاول ان تزيــد مــن وتيــرة تطورهــا وفــي العامــة تحصــل المســرعات او الحاضنــات 

علــى نســبة مــن اســهم الشــركات الناشــئة.

حــق األمتيــاز التجــاري Franchising : عقــد يتــم بيــن شــركة ناشــئة او محليــة مــع شــركة 
صاحبــة اســم تجــاري ومعروفــة فــي الســوق ولهــا زبائنهــا بموجبــه بتــم اســتخدام نفــس 
العالمــة التجاريــة لمنتجــات وخدمــات الشــركة الناشــئة مقابــل رســوم او نســبة مــن المبيعــات 

للشــركة صاحبــة االمتيــاز. 

الملتقــىForum : منصــة او اطــار يجمــع جميــع المؤسســات واالفــراد والخبــراء والمهتميــن 
فــي قطــاع ريــادة األعمــال ويحكمــه نظــام خــاص بــه او مذكرة تفاهم من اجــل تحديد العالقاة 
بيــن جميــع األطــراف. يهــدف الملتقــى بشــكل أساســي الــى تعزيــز تبــادل الخبــرات والمعرفــة 
بيــن جميــع األطــراف المعنيــة بقطــاع الريــادة وتحســين المعرفــة المبنيــة علــى البحــث وايضــًا 
تخفيــز العالقــات والشــراكات الثنائيــة والمتعــددة األطــراف. فــي العــادة المنتــدى يكــون 
ــه اتخــاذ قــرارات قــد  ــر عــدد ممكــن مــن ذوي العالقــة وال يتضمــن عمل واســع أي يضــم اكب

تجعــل بعــض األعضــاء خــارج الملتقــى او ان يتخــذ قــرارات لهــا عالقــة فــي تنظيــم القطــاع. 

انشــطة  مــن  رزمــة   :  Business Development Services األعمــال   تطويــر  خدمــات 
التدريــب واإلرشــاد والتوعيــة والمرافقــة واالستشــارات التــي تقــدم للريادييــن فــي مجــال 
اإلدارة والتخطيــط والماليــة والتســويق وفــي مهــارات الحيــاة التــي تلزمهــم، وبشــكل محــدد 
تســعى الــى مســاعدة الريادييــن فــي اعــداد الجــدوى االقتصاديــة لفكــرة المشــروع وتطويــر 
خطــة العمــل Business Plan لفكــرة المشــروع والتبيشــك مــع مصــادر التمويــل مــن اجــل 

ــل لفكــرة مشــروع.  ــى تموي الحصــول عل
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الملحق رقم 3، التدخالت والمسؤوليات 

المسؤولية التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية 

1.1. تبني تشريعات 
محفزة لنمو وانشاء 

األعمال الصغيرة 
والمتوسطة واألعمال 

االبتكارية  

لألعمــال  الناظمــة  القوانيــن  لتعديــل  مقترحــات  تقديــم   .1
قانــون  تحديــدا،  االبتكاريــة.  واألعمــال  والمتوســطة  الصغيــرة 
المنشــئات  تســجيل  وإجــراءات  والرســوم  واللوائــح  الشــركات 
 Homebased( وتســهيل ترخيــص وعمــل المنشــئات مــن المنــازل
Business Licensing(، وتوفيــر اإلعفــاءات الضريبيــة لتشــجيع 

الرســمي للعمــل  التحــول 

وزارة االقتصاد الوطني 

2. دراســة مقارنــة للبيئــة السياســاتية والتشــريعية والتنظيميــة 
فــي دول ناميــة حققــت نقــالت نوعيــة فــي نمو الريــادة وقطاعات 

التقنيــة المعلوماتيــة العاليــة 
وزارة الريادة والتمكين 

3.  تقديــم مقترحــات لتبنــي قوانيــن جديــدة ممكنــة للمشــاريع 
وزارة الريادة والتمكينالرياديــة  

4. تقديــم مقترحــات لتبنــي او تعديــل األنظمــة والسياســات ذات 
وزارة الريادة والتمكينالعالقــة

5.  تقديــم مقترحــات لتعزيــز المواصفــات والمقاييــس لمنتجــات 
وخدمــات واعــدة 

المواصفــات  مؤسســة 
يســس  لمقا ا و

االختــراع  بــراءات  تســجيل  وتشــجيع  لتيســير  اآلليــات  ايجــاد    .6
العاليــة  التقنيــة  شــركات  وزارة االقتصاد الوطني وانشــاء 

2.1. مأسسة وتضمين 
مفهوم ريادة األعمال 

واألعمال االبتكارية في 
القطاعات ذات األولوية 

1. تقديــم أوراق سياســاتية لتبنيهــا مــن قبــل الحكومــة بمــا فيهــا 
وزارة الريادة والتمكينوزارات االختصــاص لتضميــن الرياديــة فــي القطــاع 

2. تيســير او دعــم  اعــداد خطــط وبرامــج العمــل ذات العالقــة فــي 
وزارة الريادة والتمكينتعزيــز رياديــة األعمــال فــي القطاعــات ذات األولويــة 

وعبــر  القطاعيــة  واالســتراتيجيات  السياســات  مراجعــة   .3
القطاعيــة والعناقيــد مــن حيــث شــمولها لسياســات وتدخــالت 

األعمــال.  برياديــة  عالقــة  ذات 
القياديــة  المؤسســات 

ت  عــا للقطا

4. تطويــر نظــام رقابــة وتقييــم وتعلــم ومســاءلة فعــال ومرتكــز 
وزارة الريادة والتمكينعلــى دروس مســتفادة مــن واقــع تجــارب المؤسســات الحكوميــة

5. تأســيس برنامــج  للدراســات واألبحــاث ذات العالقــة فــي ريــادة 
الجامعات الفلسطينيةاألعمال. 

6. برنامــج تدريــب وتوجيــه للكــوادر فــي القطاعــات ذات األولويــة 
حــول مفهــوم وأهميــة رياديــة االعمــال علــى المســتوى الوطنــي 

وفــي القطــاع
وزارة الريادة والتمكين
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الملحق رقم 3، التدخالت والمسؤوليات 

المسؤولية التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية 

3.1. تمكين وزارة الريادة 
والتمكين من تحقيق 

أهدافها بكفاءة وفاعلية 

وزارة الريادة والتمكين استكمال السياسات الناظمة لعمل وزارة الريادة والتمكين.

وزارة الريادة والتمكين اعداد خطة عمل وموازنة وزارة الريادة والتمكين.

وزارة الريادة والتمكين استكمال التشكيالت الوظيفية للوزارة. 

استقطاب وتدريب المصادر البشرية. 

تعزيــز فهــم رســالة ودور ومكانــة الــوزارة عبــر التنســيق والتعــاون 
المشــترك 

وزارة الريادة والتمكين 

مؤسســات  مــع   والتنســيق  جهــة،  مــن  األخــرى  الــوزارات  مــع 
أخــرى.  جهــة  مــن  الخــاص  والقطــاع  المدنــي  وزارة الريادة والتمكينالمجتمــع 

 1.2. اثراء مناهج التعليم 
العام بمواضيع لها 

عالقة في المواقف 
ومهارات الحياة ذات 
العالقة في ريادية 

األعمال  

1. تشــكيل لجنــة خاصــة فــي تعميــم مفهــوم رياديــة األعمــال فــي 
وزارة التربية والتعليمالتعليــم العــام. 

للمســتويات  الحاليــة  المناهــج  تعليميــة إلثــراء  مــواد  2. تحضيــر 
المختلفــة وتعزيــز فهــم وتقديــر أنــواع الوظائــف والمهــن الغيــر 
تقليديــة والرياديــة، وكذلــك االبتعــاد عــن تنميــط األدوار الجندريــة 

والوظائــف ذات التقديــر العالــي مجتمعيــا. 
وزارة التربية والتعليم 

3. تقديــم حلــول لتحســين أدوات التعلــم التفاعلــي والتعليــم عــن 
وزارة الريادة والتمكينبعــد.

ــادة األعمــال  ــة فــي مجــال ري ــادرات ال منهجي ــة ودعــم مب 4. رعاي
وزارة التربية والتعليمللطــالب فــي المــدارس

5. دعــم برامــج تدريــب المعلميــن فــي المــدارس بالمــواد ذات 
بالرياديــة.  وزارة الريادة والتمكينالعالقــة 

2.2. تعزيز دور برامج 
التدريب المهني 

والتلمذة الصناعية في 
تنمية األعمال 

مــن  الصناعيــة  والتلمــذة  المهنــي  التدريــب  برامــج  مراجعــة   .1
األعمــال.  رياديــة  تعزيــز  وزارة العمل منظــور 

التدريــب  لمؤسســات  التمويــل  ومنافــذ  مقترحــات  تقديــم   .2
لتبنــي مناهــج او أدوات او مــواد  المهنــي والتلمــذة الصناعيــة 

األعمــال.  رياديــة  تعــزز  تدريــب 
وزارة العمل 

3. توفيــر آليــة وطنيــة لتيســير بــدء اعمــال المهنييــن المدربيــن فــي 
وزارة العمل الســوق المحلــي بشــكل فــردي او جماعــي. 

4. توفيــر معلومــات حــول احتياجــات الســوق المحلــي فــي مجــال 
وزارة العمل المهــن والحــرف المختلفــة 
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الملحق رقم 3، التدخالت والمسؤوليات 

المسؤولية التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية 

3.2. تفعيل دور 
الجامعات في نشر 

وتعميم مفهوم ريادية 
األعمال لدى الطالب 

واالستفادة من مشاريع 
التخرج لهذا الغرض

1. تعزيــز المناهــج التعليميــة فــي مــواد تعلميــة ذات عالقــة فــي 
وزارة التعليم العاليالرياديــة.

2. توفيــر فــرص لتدريــب الطلبــة الملتحقيــن فــي مواضيــع رياديــة 
وزارة التعليم العالي األعمــال  

وزارة التربية والتعليم 3. دعم مبادرات الطلبة الملتحقين في مجال ريادية األعمال. 

4. توفيــر ملتقــى لتبــادل الخبــرات بيــن الجامعــات الوطنيــة مــن 
وزارة التعليم العالي جهــة ومــع الجامعــات والمعاهــد العربيــة مــن جهــة أخــرى. 

والقطــاع  الجامعــات  بيــن  وتعــاون  شــراكة  عالقــات  رعايــة   .5
الخــاص او المطوريــن لتبنــي وتشــجيع المبــادرات الطالبيــة فــي 

األعمــال.  ريــادة 
وزارة التعليم العالي

6. تشــجيع وتوجيــه الجامعــات لتبنــي مســاقات وتطبيقــات تدعــم 
الرياديــة، مثــل مســاق كيــف تصبــح online freelancer لعــدد 
مــن التخصصــات المطلوبــة اقيلميــا ودوليــا ويمكــن النفــاذ لهــا 
بســهولة عبــر منصــات العمــل الحــر عــن بعــد اإلقليميــة والدوليــة. 

وزارة التعليم العالي

1.3. تعزيز التنسيق 
والتواصل بين جميع 

األطراف ذات العالقة 
في ريادة األعمال 

االبتكارية

1. تأســيس ملتقيــات وأطــر عبــر قطاعيــة وتخصصيــة للتنســيق 
وتبــادل الخبــرات فــي قضايــا التشــغيل الذاتــي وريــادة االعمــال 

الصغــر  الصغيــرة ومتوســطة 
الوزارت القيادية للقطاعات

2. تأســيس ملتقيــات وأطــر تنســيقية وداعمــة لريــادة  االعمــال 
وزارة الريادة والتمكيناالبتكاريــة Start - up، بمــا فــي ذلــك لتبــادل الخبــرات

3. دعــم المشــاركة الفلســطينية )مؤسســات وريادييــن أفــراد( فــي 
وزارة الريادة والتمكين أطــر وملتقيــات إقليميــة ودوليــة 

4. توفيــر المعلومــات وفــرص االحتــكاك والتواصــل مــع الخــارج 
لتعزيــز فهــم التوجهــات والفــرص فــي األســواق العالميــة، ممــا 

يشــجع ابتــكار حلــول محليــة ذات فــرص توســع عالمــي.
وزارة الريادة والتمكين

5.  اســتحداث لجنــة وزاريــة لتنســيق السياســات والعمــل علــى 
وزارة الريادة والتمكينمعالجــة القضايــا ذات العالقــة فــي الريــادة والتمكيــن 

فــي  والمبدعيــن  الباحثيــن  بيــن  والتواصــل  التشــبيك  تعزيــز   .6
الوطنيــة األبحــاث  ومراكــز  وزارة التعليم العالي الجامعــات 

7. برنامــج وطنــي الرســاء األســس لتوفيــر وتشــجيع اســتخدام 
ريــادة االعمــال والتنميــة  لتطويــر   )Big Data( الكبيــرة البيانــات 
تــم  الخــاص  القطــاع  مــع  بالشــراكة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 

.2022 العــام  نهايــة  تنفيــذه مــع 
وزارة الريادة والتمكين



73 االستراتيجية القطاعية للريادة والتمكين

الملحق رقم 3، التدخالت والمسؤوليات 

المسؤولية التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية 

2.3. تمكين الرياديين 
والرياديات من الوصول 
الى الخدمات المالية 
المناسبة )التكلفة، 
الوقت، والضمانات( 
القادرة على انشاء او 

تطوير أعمالهم الريادية. 

1. صنــدوق اســتثماري لدعــم المشــاريع االبتكاريــة ) مســتقل عــن 
 .Palestinian Star - up investment Fund .)وزارة الريادة والتمكينالحكومــة

2. تحفيــر المســتثمرين الفلســطينيين والعــرب لتمويــل المشــاريع 
االبتكاريــة Venture Capital Investors، وخصوصــًا االســتثمار 

فــي مراحــل مــا بعــد االحتضــان األولــي
وزارة الريادة والتمكين

وزارة الريادة والتمكين3. وضع وتبني ميثاق مالي وطني لتمويل المشاريع االبتكارية. 

لريــادة  الممكنــة  االلكترونــي  الدفــع  حلــول  ودعــم  تشــجيع   .4
بعــد عــن  الحــر  والعمــل  األعمــال 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
ت  مــا لمعلو ا

3.3. تطوير قدرات 
حاضنات ومسرعات 

األعمال لتقديم خدمات 
نوعية وتخصصية

واإلداريــة  الفنيــة  بالقــدرات  لالرتقــاء  برامــج  ودعــم  تطويــر   .1
واعتمادهــا األعمــال  وزارة الريادة والتمكينلحاضنــات 

فــي  التخصــص  باتجــاه  األعمــال  حاضنــات  قــدرات  تطويــر   .2
خــالل  مــن  ذلــك  فــي  بمــا   ،Hi - tech المتقدمــة  التكنولوجيــا 

بينهــا فيمــا  والتكامليــة  التوأمــة 
وزارة الريادة والتمكين

3. بنــاء شــبكات وعالقــات مــع المؤسســة العالميــة والعربيــة فــي 
وزارة الريادة والتمكينمجــاالت المعرفــة والتكنولوجيــا المتقدمــة.

4.تشــجيع الشــراكات بيــن القطــاع العــام وحاضنــات ومســرعات 
الحكومــة  إلــى  االنتقــال  لتســريع وتيــرة  األعمــال اليجــاد حلــول 
اســتخدام  مبــادرات  ودعــم  تيســير  ذلــك  فــي  بمــا  االلكترونيــة، 
التكنولوجيــا والمعلوماتيــة فــي القطاعــات والخطــط العنقوديــة.

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
ت مــا لمعلو ا

منصــات  تطويــر  فــي  عالقــة  ذات  واعمــال  مبــادرات  دعــم   .5
التقنيــة.  والريــادة  االبتــكار  ألغــراض  الكبيــرة  المعلوماتيــة 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
ت مــا لمعلو ا

االلكترونــي،  التســويق  منصــات  اســتحداث  ودعــم  تشــجيع   .6
وتدعــم  المحليــة  التقانــة  علــى  تعتمــد  التــي  تلــك  وخصوصــًا 

المحليــة. الصناعــات 
وزارة االقتصاد 

قــدرات  لتعزيــز  األعمــال  حاضنــات  داخــل  برامــج  دعــم   .7  
 Online(بعــد عــن  الحــر  العمــل  مجــال  فــي  والشــابات  الشــباب 
Freelancing(، بمــا فــي ذلــك تشــجيع وتحفيــز انشــاء الشــركات 
فيمــا بينهــم لتطويــر رزم خدماتهــم واالرتقــاء بهــا فــي سالســل 

. قيمهــا

مؤسسات المجتمع المدني 

1.4. تمكين الرياديين 
والرياديات في جميع 

المحافظات من الوصول 
الى خدمات حقيقية 

ونوعية  لتطوير األعمال. 

خاصــة  وأدوات  ومنهجيــات  وتدريبيــة  ارشــادية  رزم  تطويــر   .1
فــي وظائــف خدمــات االعمــال المختلفــة )التمويــل، المحاســبة، 

اإلدارة،...( التخطيــط، 
مؤسسات المجتمع المدني 

مراحــل  جميــع  فــي  االعمــال  لرياديــي  والتوجيــه  المرافقــة    .2
الريــادة. 

مؤسسات المجتمع المدني 3. تطوير وتنفيذ برامج تدريب متنوعة للرياديين.  
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الملحق رقم 3، التدخالت والمسؤوليات 

المسؤولية التدخالت السياساتيةالنتائج القطاعية 

2.4. تعزيز وصول 
الرياديين والرياديات 

الى األسواق المحلية 
والخارجية 

فــرص  لتحديــد  والخارجــي  المحلــي  الســوق  ودراســة  رصــد   .1
المختلفــة االقتصاديــة  القطاعــات  فــي  وزارة الريادة والتمكيناالعمــال 

المحلــي  الســوق  فــي  الوطنيــة  المنتجــات  لترويــج  حمــالت   .2
وزارة االقتصاد الوطنيوالخارجــي.

وزارة االقتصاد الوطني3. تيسير وصول المنتجات الوطنية لألسواق الخارجية 

مؤسسات المجتمع المدني4. برامج تدريب محترفة في آليات التسويق

الجــودة وشــهادات  شــهادات  الــى  الريادييــن  وصــول  تيســير   .5
النوعيــة. مؤسسات المجتمع المدنيالمنتجــات 

مجــاالت  حــول  للشــباب  وأدوات  وتدريــب  ارشــاد  رزم  توفيــر   .6
الحــر عــن بعــد. مؤسسات المجتمع المدنيوســوق وسياســات العمــل 

3.4. توفير خدمات 
البنية التحتية األساسية 
لألعمال، وخصوصًا  في 
المناطق المسماة )جـ( 
وقطاع غزة والقدس 

1. برامــج وطنيــة تختــص بتوفيــر الطاقــة البديلــة ألغــراض تشــجيع 
مؤسسات المجتمع المدنيالريــادة وتطويــر األعمــال.

بمــا  الحجــم  كبيــرة ومتوســطة  مائيــة  انشــاء منشــآت  دعــم   .2
الزراعــي. القطــاع  فــي  الريــادة  فــي  مؤسسات المجتمع المدنييســاهم 

3. حملــة مناصــرة دوليــة حــول حــق المناطــق “ج”ـ وقطــاع غــزة 
وميســر  بتكلفــة  والطــرق  والطاقــة  الميــاه  الــى  الوصــول  فــي 

العيــش.  االقتصــاد وســبل  لتطويــر  مناســب 
مؤسسات المجتمع المدني

4.4. حشد الضغط 
الدولي لتطوير بنية 
االتصاالت كممّكن 

للريادة

1. الضغــط علــى المؤسســات الدوليــة والــدول المؤثــرة للعــب 
دورا فــي تحريــر تــرددات الجيــل الرابــع مــن االتصــال الخليــوي حيــث 
ــل الخامــس، وبينمــا تنتشــر خدمــات  ــم للجي وصلــت شــبكات العال
فــي  غيــر متوفــرة  أنهــا  إال  الغربيــة،  الضفــة  فــي  الثالــث  الجيــل 
قطــاع غــزة بســبب منــع دولــة االحتــالل لتشــغيلها. مــن شــأن 
ذلــك أن يوفــر حلــوال منافســة ومتقدمــة ويســرع ابتــكار تطبيقــات 

رياديــة تواكــب العصــر. 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة 
ت  مــا لمعلو ا
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The Ministry of Entrepreneurship and Empowerment is the government’s arm 
designed to enhance the holding environment conducive to building new business in 
Palestine.  We are committed to supporting all types of entrepreneurship; innovation 
driven entrepreneurship has a special place in our heart.
The ministry will connect and align the different stakeholders and resources to 
optimize the development of the sector.  We are a startup within the government, 
and we will be a catalyst for innovation in the government and the private sector.  We 
will empower Palestinian entrepreneurship in all of Palestine with a special focus on 
marginalized segments of the population including people living in Area C, women, 
and the youth.  
We will be working with seven main stakeholders:

1. Entrepreneurs and aspiring entrepreneurs
2. Universities 
3. The Government
4. International Aid Organizations 
5. Non-Governmental Organizations )NGOs( and Community Based 
Organizations )CBOs(
6. Risk Capital 
7. The Private Sector

We will be working to achieve the following goals:
1. Creating a legal framework conducive to creating and supporting startups and 

the organizations supporting entrepreneurship
2. Inject entrepreneurship into curricula and reinforce the role of skill-based 

education and training including vocational training
3. Align stakeholders supporting entrepreneurship in Palestine
4. Enhance the infrastructure and services necessary for entrepreneurship
Strategic Connections: We will be working within national and international 
development priorities and strategies including:
1. Elimination of poverty
2. Promotion of sustainable economic growth 
3. Lifelong education 
4. Gender equality and human rights
5. Sustainable and resilient infrastructure necessary for production and innovation
The ministry will provide a one stop shop for all stakeholders to engage together.  We 
will act as a collaboration platform where all stakeholders can get the information 
and support to grow entrepreneurship in Palestine.  




