
 

 

 
 
  



 

 

  

المشاريع  صاحبات  النساء  أمام  المتاحة  الفرص  لفحص  السياساتية  الورقة  هذه  سعت 
، والمتوسطة لالنتقال إلى القطاع المنظم بتحليل مدى مالئمة القوانين المنظمة  1الصغيرة

لالنتقال   تهيئلواقع المشاريع الصغيرة، كونها تشكل نقطة االنطالق لفهم آليات التحول التي  
إلى العمل المنظم. تؤكد ورقة السياسات إلى أن التحول إلى القطاع المنظم يجب أن يكون  

سياسات تشجيعية تحقق التمكين للنساء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  تدريجيًا يسبقه  
ليس فقط من خالل تخفيض معدالت الضريبة، بل من خالل اعتماد آلية االسترداد الضريبي،  
بما من شأنه أن يدعم من العملية التشغيلية للمشروعات. يترافق مع ذلك مراجعة فنية ومالية 

التسجيل،   اجراءات  االنضمام  لتسهيل  أعمال تشجع  بيئة  لخلق  الناظمة  القوانين  وإصالح 
 للقطاع المنظم.  

فدون إصالح اإلطار القانوني الناظم لعملية تسجيل المشاريع ومنح التراخيص، ودون إقرار  
عية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ستظل عملية التحول للقطاع المنظم تراوح  يسياسات تشج

حات بقانون الشركات ومواءمته مع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مكانها. وتبدأ أولى االصال
مع التشديد على ضرورة إصالح قانون تشجيع االستثمار والذي منح االعفاءات للمشاريع  

،  وهذا  1ألف دوالر أمريكي فما فوق   100االستثمارية، بدءا من االستثمارات التي تبدأ من  
انون ركز على االستثمارات الكبيرة، وأغفل االستثمارات  ال ينطبق على المشاريع الصغيرة، فالق 

الصغيرة والمتوسطة القائمة، والتي تعاني من سوء البيئة االستثمارية، وضعف البنى االنتاجية  
 في بيئة اقتصادية تتسم بالهشاشة. 
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" االنتقال من العمل غير المنظم إلى المنظم"  



 

 

 
تعتقد النساء اللواتي جرى مقابلتهن في إطار اعداد هذه الورقة أن عملية التسجيل مكلفة وتحتاج إلى   

تصبح مشاريعهّن مالحقة ضريبيًا،  أن  التخوف من  هو  ذلك  واألهم من  والوقت،  الجهد  الكثير من 
ليات التي  والمسألة األخرى هي االعتقاد بأن عملية التسجيل غير مجدية، ولن تسهم في حل االشكا

تعاني منها المشاريع القائمة، والتي تتعلق بـ: التمويل، ومشكلة التسويق لمنتجاتها، وتقديم المساعدات 
المشاريع،   وإدارة  العمل،  مهارات  اكتساب  في مجاالت  لهّن وخاصة  اإلدارية  القدرات  وتطوير  الفنية 

عم أو إعفاء في حال تراجع الوضع ومعالجة الضعف المتعلق باستخدام التكنولوجيا، وعدم تقديم أي د
المالي للمشروع.  فتتفق الجهات الرسمية التي جرى مقابالتها في إطار إعداد هذه الورقة إضافة إلى  
التقارير التي جرى مراجعتها، وأهمها الوثيقة الصادرة عن وزارة االقتصاد بعنوان "دعم ريادة المرأة في 

("، مع ما تعتقده صاحبات المشاريع الصغيرة 2022-2019فلسطين االستراتيجية"، "وخطة العمل )
والمتوسطة بأن العمل على إدخال تعديالت على األنظمة والقوانين باتت ضرورة ملحة لتسريع االنتقال 

  .إلى العمل المنظم وتحديدًا في المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

إدخال تعديالت ذات طابع قانوني ليس كما تؤكد ورقة السياسات كما هو مشار إليه في التوصيات بإن  
كفياًل بتسريع االنتقال من العمل غير المنظم إلى المنظم، ما لم يترافق ذلك مع إقرار سياسات تشجيعية  
وإدخال العديد من التسهيالت األخرى على صعيد الضرائب عبر تطوير آلية االسترداد الضريبي، ومنح  

الصغيرة، وإعفاءات على رسوم التسجيل، واستحداث بوابة اعفاءات على القروض الموجهة للمشاريع  
األدوات  اختيار  أهمية  مدى  على  التأكيد  أيضًا  المهم  ومن  العملية.  خطوات  مختلف  تدير  موحدة 

أعلنت الحكومة عن   الطوارئواألساليب المناسبة في الوصول إلى النساء، هذا ليس صعبًا ففي أزمة  
ؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، عبر صندوق  العمل على خطة إنعاش اقتصادي للم

مليون دوالر، بما يخلق حوافز لبعض القطاعات األكثر تضررا من خالل برامج   300بقيمة مبدئية تبلغ  
    .1بنكية ميسرة وبتعزيز من الصناديق العربية واإلسالمية
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