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مركز شؤون املرأة- غزة

المقدمة
النساء و  إلى متكني  تهدف  ربحية  غير  نسويه مستقلة  أهلية  هو جمعية  املرأة  مركز شئون 

مناصرة حقوقهن و املساواة من خالل برامج بناء القدرات واألبحاث و املناصرة انسجاما و انطالقا 

و  والتسامح  الشفافية  و  القانون  و حكم  املسئولية  التي تشمل  و  اإلنسان  من مبادئ حقوق 

العدالة و املساواة و عدم التمييز و املشاركة والتمكني للفئات املهمشة.

ويعمل املركز من خالل برنامج التنمية واملشاريع الصغيرة إلى تنمية قدرات ومهارات املرأة في 

مجال إدارة املشروعات الصغيرة وإعداد دراسات اجلدوى إلنشاء مشاريع صغيرة وذلك لتحسني 

أخرى  ايجابية  آثار  إلى  باإلضافة   ، عام  بشكل  وألسرتها  نفسها  للمرأة  املعيشي  املستوى 

نحو  والسعي  بالنفس  الثقة  من  املزيد  الريادية  املرأة  اكساب  خالل  من  وشخصية  اجتماعية 

املساواة مع الرجل في احلقوق والواجبات.

املرأة – غزة ضمن مشروع تعزيز الدخل وفرص العمل للنساء معيالت األسر  قام مركز شؤون 

واخلريجات اجلامعيات في قطاع غزة باجراء دراسة حتليل السوق للمشاريع الصغيرة اململوكة 

للنساء معيالت األسر واخلريجات اجلامعيات وذلك ملعاجلة املعرفة غير الكافية عن االحتياجات 

األعمال،  رياديات  والنساء  للدخل  املدرة  الصغيرة  املشاريع  تواجه  التي  والتحديات  والفرص 

الصغيرة  التجارية  األفكار  على  عامة  نظرة  خالل  من  منظمة،  لتدخالت  التوصيات  واقتراح 

والقابلة للتطبيق في قطاع غزة وجدواها، باالضافة للطبيعة اإلجمالية للعرض والطلب على 

الطلب،  ومستوى  السلع  اخلدمات /  ملقدمي  التنمية  مستوى  ذلك  في  مبا  السلع،  اخلدمات / 

وكذلك اإليجابيات والسلبيات، والقيود، واملواد اخلام الالزمة والتحديات والفرص لكل نوع من أنواع 

األعمال ذات اجلدوى والقابلة للتطبيق في قطاع غزة.

واعتمدت منهجية الدراسة على املشاركة الدميقراطية النشطة لكل أصحاب املصلحة وذلك 

والفحص،  التثليث  أسلوب  استخدام  ومت  لديهم،   املعرفة  وبناء  والتعلم  بآرائهم  للمساهمة 

)مراجعة  الثانوية  البيانات  حتليل  املتعددة  األساليب  وشملت  املعلومات  جمع  خالل  والتأكد 

الوثائق(، )18( مقابلة شبه مهيكلة، و)6( مجموعات مركزة و)15( دراسة حالة.
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الملخص التنفيذي:
املدرة للدخل والنساء رياديات  التي تواجه املشاريع الصغيرة  الدراسة هو إجراء دراسة حتليل السوق على االحتياجات والفرص والتحديات  الغرض من هذه 

وجدواها، باالضافة  غزة  قطاع  في  للتطبيق  والقابلة  الصغيرة  التجارية  األفكار  على  عامة  نظرة  منظمة، من خالل  لتدخالت  التوصيات  األعمال، واقتراح 

للطبيعة اإلجمالية للعرض والطلب على اخلدمات / السلع، مبا في ذلك مستوى التنمية ملقدمي اخلدمات / السلع ومستوى الطلب، وكذلك اإليجابيات 

والسلبيات، والقيود، واملواد اخلام الالزمة والتحديات والفرص لكل نوع من أنواع األعمال ذات اجلدوى والقابلة للتطبيق في قطاع غزة.

والجراء الدراسة عمل الفريق االستشاري بتعاون وثيق مع إدارة مركز شؤون املرأة - غزة، ومت استخدام منهجية املشاركة الدميقراطية النشطة لكل أصحاب 

املصلحة وذلك للمساهمة بآرائهم والتعلم وبناء املعرفة لديهم،  ومت استخدام أسلوب التثليث والفحص، والتأكد خالل جمع املعلومات وهو نهج حتليلي مرن 

متعدد مبني على التعلم املوجه الديناميكي. يشير التثليث إلى استخدام مصادر مختلفة من املعلومات واألساليب وأنواع البيانات، أو لدراسة القضية من 

زوايا مختلفة، وبالتالي التوصل إلى نتائج أكثر موثوقية. وشملت األساليب املتعددة حتليل البيانات الثانوية )مراجعة الوثائق(، )18( مقابلة شبه مهيكلة، 

و)6( مجموعات مركزة و)15( دراسة حالة.

االستنتاجات والتوصيات الهامة الرئيسية:
• يعاني قطاع غزة من مشكالت اقتصادية تراكمية كبيرة ولكن على الرغم من ذلك اال أن السوق في قطاع غزة يستوعب املشاريع ذات األفكار االبتكارية 	

والتي تركز على املهارة واالبداع في املنتج باالضافة لتقدمي منتجات أو خدمات ذات جودة عالية ومنافسة من ناحية السعر.

• يوجد عرض عالي من قبل السلع واخلدمات التقليدية وباملقابل طلب يتراوح من ضعيف الى متوسط على هذه املنتجات وتنحصر املفاضلة بني هذه 	

املنتجات على السعر. وفي املقابل هناك عرض قليل من قبل املشاريع التي تقدم أفكار أو سلع أو خدمات ابتكارية ذات جودة عالية وطلب يتراوح من 

جيد الى جيد جداً على هذه املنتجات على مستوى قطاع غزة، ويوجد لهذه املشاريع زبائن محددين يبحثون عن الذوق العالي والتميز واجلودة والبعد 

عن التقليدية في املنتجات.

• هناك حتول خالل العشر سنوات املاضية من املشاريع املتوسطة والكبيرة وخصوصا الصناعية منها الى املشاريع الصغيرة  )اقل من 5 عمال( التى 	

تعتمد بشكل اساسى على املدخالت احمللية والتسويق احمللى للمنتجات واخلدمات نظرا النقطاع التواصل  مع الضفة الغربية والدول اجملاورة وعدم حتديث 

املعرفة واملهارات الصحاب املشاريع املتوسطة والكبيرة. 

• تعمل املشاريع الصغيرة في مجال األنشطة اإلنتاجية واخلدمية والسلعية الفكرية وتغطي جزء كبير من احتياجات السوق احمللي, ولديها قدرة على 	

االستجابة ملتغيرات السوق والتطور السريع حلركة العرض والطلب وباتت فرصها بالنمو والبقاء اكبر من املشاريع الكبيرة واملتوسطة ذات املرونة األقل.

• متتاز املشاريع الصغيرة بكثافتها العالية في استخدام األيدي العاملة مقارنة برأس املال املستثمر فيها، واعطاء فرص لتعزيز قدرات صغار رواد االعمال 	

الشباب وزيادة عددهم، وحتريك املوارد اجملتمعية غير املستغلة وخصوصا البشرية واملالية واالستفادة منها، وحتسني سبل العيش، والتخفيف من البطالة 

وحدة الفقر، ومنع االحتكار، األمر الذي يؤكد على دورها األساسي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية، ودعم االستقرار واالمن اجملتمعى بشكل 

أكبر من املشاريع الكبيرة. لذا تعتبر املشاريع الصغيرة أكثر جناحاً من املشاريع املتوسطة والكبيرة بعد احلرب.

• تشكل املشاريع الصغيرة ميداناً متطورا لتحسني املها رات والكفاءات اإلنتاجية والتسويقية.	

• هناك مؤسسات عديدة تقدم اقراض صغير احلجم إال ان هناك صعوبات لدى صغار رواد االعمال في الوصول للموارد املالية نظرا لصعوبة شروط التمويل 	

املطلوبة وغياب تقدمي ضمانات حكومية ملؤسسات االقراض. 

• هناك حاجة لتطوير حاضنات األعمال لتقدمي الدعم لرواد األعمال احملليني في اجملاالت االدارية واملالية والتسويقية والفنية واللوجستية.	

• هناك حاجة لتطوير شبكات دعم واستراتيجية واضحة للوصول الى صغار رواد االعمال لتقدمي االستشارات واملتابعة ومخاطبتهم بطريقة تتناسب مع 	

احتياجاتهم وأوضاعهم العملية واملالية واجلغرافية.
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• يوجد ضعف في التدريبات املقدمة للنساء حول كيفية توليد األفكار الريادية واالبداعية مما يؤدي لتقليدية املشاريع وتكرارها وبالتالي صعوبة جناحها.	

• يوجد توجه لدى النساء معيالت األسر نحو املشاريع التقليدية ومعظم املشاريع املوجودة ال تعبر عن أفكار ريادية.	

• يوجد ضعف لدى اخلريجات اجلامعيات حول املهارات االدارية والفنية الالزمة لنجاح املشاريع.	

• التدريبات أكثر بكثير من النساء اخلريجات وأكثر حرصاً على إجناح مشاريعهن ويرجع السبب في ذلك إلعتقاد 	 التزام النساء معيالت األسر بحضور 

النساء معيالت األسر بأن الفرصة التي تأِت لن تعوض.

• فيما يلي عرض ألفكار املشاريع الصغيرة التي أجمع اخلبراء االقتصاديني والعاملني في املنظمات غير احلكومية التي تقدم مشاريع صغيرة بأنها مالئمة 	

وذات جدوى في قطاع غزة مقسمة حسب الفئة التي تناسبها:

أوالً: أفكار مشاريع صغيرة ذات جدوى وقابلة للتطبيق في قطاع غزة )للنساء معيالت االسر وللخريجات اجلامعيات(:

• اخلياطة والتطريز بطريقة مبتكرة 	

• الصناعات الغذائية	

• حضانة أطفال 	

• اعادة تدوير مخلفات البيئة 	

• تصنيع مواد التنظيف 	

• محل جتميل وكوافير 	

• تصنيع وبيع االكسسوارت 	

      ثانياً: أفكار مشاريع منزلية صغيرة ذات جدوى وقابلة للتطبيق في قطاع غزة للنساء معيالت االسر:
• تربية الدجاج الالحم	

• تربية الدجاج البياض )االسرائيلي(	

• مزرعة خراف	

• بقالة	

•  جتهيز اخلضروات وحتضيرها للطهى للنساء العامالت.	
      ثالثاً: أفكار مشاريع صغيرة ذات جدوى وقابلة للتطبيق في قطاع غزة للخريجات اجلامعيات:

• مركز تعليمي 	

• رياض أطفال 	

• تصميم برامج محوسبة ومواقع الكنرونية من خالل االنترنت )خريجات جامعيات في مجال تكنولوجيا احلاسوب، هندسة احلاسوب واالتصاالت( 	

• اختيار رواد االعمال:	

• خصائص شخصية  تشمل احلاجة لإلجناز، والرغبة في االستقاللية، والثقة بالنفس، والنظرة املستقبلية، والتضحية واإليثار.	

• خصائص سلوكية تشمل املها رات التقنية، و املهارات التفاعلية.	

• خصائص إدارية تشمل مهارات إنسانية، ومهارات فكرية، و مهارات فنية.	

• خصائص الرائد اإلداري تشمل الرؤية الواسعة، واملرونة في بناء فرق العمل، واملثابرة واملواظبة.	

• افكار ابداعية تساعد على جناح املشاريع الصغيرة وزيادة ارباحها:	

• عمل دراسة جدوي تفصيلية تشمل دراسة السوق ملعرفة املنافسني وتوفر املدخالت والعرض والطلب على املنتجات واخلدمات.	

• حتليل سلسلة القيمة بغرض تخفيض تكاليف األنتاج وجعل املنتج اكثر جودة وجاذبية للزبائن لتحقيق امليزة التنافسية والربحية للمنتج 	

مع التركيز على تقييم اخملاطر املتوقعة واحتماالتها ومستواها واالجراءات التخفيفية، ودراسة الفرص بعناية والعمل على استغاللها جيداً، 

والتحسني املستمر جلودة املنتجات واخلدمات ميكن ان يساعد في بيع املنتجات بطريقة اسرع وحتقيق املزيد من االرباح.

• معرفة حاجات ورغبات العمالء ومحاولة اشباعها، وتطوير املنتجات اجلديدة بناء على ردود افعال العمالء وبالتالي يتم زيادة اعداد العمالء وزيادة 	

االرباح.

• عدم تطوير منتج او ادخال منتج جديد اقل كفاءة من املنتجات السابقة حتى ال يتم فقدان الزبائن.	

• عمل حمالت دعاية واعالن وعروض لترويج املنتج اجلديد لتزيد من نسبة املبيعات.	

• استخدام طرق التسويق اخملتلفة وخصوصا التسويق االلكترونى, والتسويق بالفيسبوك والواتس اب واجلوال. 	

• عمل عالقات جيدة مع العمالء بعد شرائهم للمنتج بعرض احلفاظ عليهم وذلك عن طريق تقدمي الدعم لهم في حالة االستفسار عن شئ.	
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1- خلفية عن مركز شؤون املرأة:
تأسس مركز شؤون املرأة في أغسطس 1991 من قبل مجموعة من النساء الناشطات لتعزيز حقوق املرأة وحتقيق املساواة اجلندرية في اجملتمع الفلسطيني 

من خالل برامج بناء القدرات واألبحاث و املناصرة. حيث ميتلك مركز شؤون املرأة جتربة رائدة وخبرة طويلة في دعم احلقوق االقتصادية للنساء، ومتكينهن من 

سبل العيش املستدام، وتعزيز مشاركتهن املتساوية مع الرجال في فرص العمل والدخل املتاحة لدى السوق احمللى وذلك بتقدمي اخلدمات للنساء ذوات الدخل 

االجر في مؤسسات  العملي مدفوعة  التدريب  وفرص  والتقني  املهني  التدريب  تقدمي  والتي تشمل  التنموية  العيادة  اجلامعيات من خالل  واخلريجات  احملدود 

القطاع اخلاص واجملتمع املدني، و تدريبهن حول كيفية بدء مشاريع جديدة وتطوير مشاريع قائمة  وتعزيز الروح الريادية، وتقدمي املساعدة املالية واالستشارات 

الفنية واملالية لهن وتنظيم معارض سنوية لتسويق منتجات النساء الرياديات. 

2- خلفية عن املشروع :
يعالج املشروع املعرفة غير الكافية عن احتياجات السوق املتعلقة باملشاريع الصغيرة املدرة للدخل، وغياب املهارات الشخصية ومهارات ادارة االعمال، فضال 

عن فرص العمل والدخل للخريجات املهمشات والنساء املهمشات معيالت األسر. وعدم كفاية حساسية مؤسسات القطاع اخلاص واجملتمع املدني لتقدمي 

الفرص االقتصادية للنساء املهمشات. الهدف الرئيسي للمشروع هو حتسني الرفاهية االقتصادية للنساء املهمشات معيالت األسر واخلريجات في قطاع غزة. 

وتشمل األنشطة الرئيسية اجراء حتليل احتياجات السوق ؛ تدريب النساء معيالت األسر واخلريجات اجلامعيات حول اجلندر وكيفية بدء وتطوير مشروع صغير 

مدر للدخل. تدريب املوظفني في منظمات االقراض حول اجلندر والتنمية؛ تقدمي املساعدة املالية إلى )20( من املتدربات لبدء أو تطوير مشاريعهم اخلاصة. تقدمي 

االستشارات الفنية للفئة املستهدفة من النساء؛ تنظيم جلسات توعية لعدد )1000( من النساء والرجال املهمشني في مجال اجلندر والتنمية؛ وتنظيم 

معرض ملدة يومني لتمكني النساء رياديات األعمال من تسويق منتجاتهن.

2.1 الغرض من الدراسة
إجراء دراسة حتليل السوق تشمل التعرف على االحتياجات والفرص والتحديات التي تواجه املشاريع الصغيرة املدرة للدخل والنساء رياديات األعمال.

2.2 مجال الدراسة
سوف تركز هذه الدراسة على املشاريع الصغيرة املدرة الدخل التي تديرها النساء الرياديات وحتليل االحتياجات والتحديات بالنسبة لهم والفرص لتوليد أكبر 

ما ميكن من الدخل، واقتراح التوصيات لتدخالت منظمة.

سوف تركز الدراسة على ما يلي:

• الطبيعة اإلجمالية للعرض والطلب على اخلدمات / السلع، مبا في ذلك مستوى التنمية ملقدمي اخلدمات / السلع ومستوى الطلب.	

• نظرة عامة على األفكار التجارية الصغيرة والقابلة للتطبيق في قطاع غزة وجدواها.	

• اإليجابيات والسلبيات، والقيود، واملواد اخلام الالزمة والتحديات والفرص لكل نوع من أنواع األعمال التي تغطيها الدراسة.	

3- مفاهيم ومبادئ
3.1 مفهوم النساء معيالت األسر:

املرأة املعيلة هي املرأة التي تعول نفسها أو أسرتها مبفردها دون وجود رجل سواء كان زوجاً أو أباً أو أخاً وتصبح هي املصدر الوحيد لدخل األسرة. يطلق هذا 

املصطلح علي املرأة املتزوجة التي فقدت زوجها لتصبح مطلقة أو أرملة أو مهجورة أو يوجد الزوج ولكنه عاجز عن الكسب لإلنفاق علي األسرة، أو املرأة 

التي وقع علي زوجها عقوبة سالبة للحرية أكثر من ثالث سنوات أو املرأة التي بلغت السن ولم تتزوج )العانس(، ويكون ذلك بسبب ظروف إعالتها ألخواتها 

أو والديها أو لظروف معيشية أخرى1.  

3.2 تعريف املشروعات الصغيرة2:  
املشروعات  عن  الدولية  العمل  منظمة  أجرتها  دراسة  من  وتبني  االقتصادية،  املشروعات  لتصنيف  موحد  تعريف  حتديد  في  صعوبة  الدول  معظم  تواجه 

الصغيرة بان هناك أكثر من 25 تعريفاً مختلفاً في 25 بلداً أجريت عليها الدراسة ويختلف التصنيف نسبياً باختالف الدول وقطاعات األعمال التي تنتمي 

املال، القيمة املضافة،...( وقد تستخدم تعريفات وفقاً  العمالة، رأس  إليها تلك املشروعات، ويوجد عدة معايير لتعريف املشروعات الصغيرة )مثل معيار 

للخصائص الوظيفية مثل نوع اإلدارة أو التخصص أو أساليب اإلنتاج أو اجتاهات السوق، ويعتبر التعريف ضروري لتقدمي اخلدمات واحلوافز املشجعة ملساندة 

1  محمد الفاحت العتيبي: »التمكني االقتصادي للمرأة املعيلة من خالل املشروعات الصغيرة واملتوسطة« ورقة عمل مقدمة الى مؤمتر )منتدى املرأة العاملة(، مجلة احلوار املتمدن، العدد 3027، 2010.
2 عبدالفتاح نصراهلل و غازي الصوراني: »املشروعات الصغيرة في فلسطني: واقع ورؤية نقدية«، 2005.
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هذه املشروعات وزيادة كفاءتها. ولتحديد تصنيف واضح يجب توفر عدة عوامل، منها توفر املعلومات ودقتها، البناء الهيكلي للمشروعات حسب األنشطة 

اخملتلفة، وخطة السلطة في دعم ومساندة املشروعات االقتصادية، رغم أن صياغة تعريف مبسط ال يعتبر أمراً يسيراً. وتعرف منظمة األمم املتحدة للتنمية 

الصناعية )اليونيدو( املشروعات الصغيرة بأنها تلك املشروعات التي يديرها مالك واحد يتكفل بكامل املسؤولية ويتراوح عدد العاملني فيها ما بني 10 – 50 

عامل فيما يصف البنك الدولي املشروعات التي يعمل فيها اقل من 10 عمال باملشروعات املتناهية الصغر، والتي يعمل فيها بني 10 و 50 عامال باملشروعات 

الصغيرة، والتي يعمل فيها بني 50 – 100 عامل باملشروعات املتوسطة، وتتباين املعايير التي ميكن االستناد عليها لتحديد املشروعات الصغيرة من دولة 

ألخرى وفق امكاناتها وقدراتها وظروفها االقتصادية ومراحل النمو التي بلغتها، وبالتالي املشروعات التي تعتبر كبيرة احلجم في دولة نامية ميكن اعتبارها 

صغيرة أو متوسطة احلجم في دولة متقدمة. وفي الدول العربية تقسم املشروعات الصغيرة واملتوسطة على أساس حجم النشاط إلى:

• املشروعات الصغيرة جداً )MICRO(: التي تشغل اقل من 5 عمال وتستثمر اقل من 5000 دوالر )إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة(.	

• املشروعات الصغيرة )SMALL( التي تشغل 5 – 15 عامل وتستثمر اقل من 15000 دوالر )إضافة إلى استثمارات األبنية والعقارات الثابتة(.	

• املشروعات املتوسطة )MEDIUM( التي تشغل 16 – 25 عامل وتستثمر من 15000 – 25000 دوالر )عدا األبنية والعقارات(.	

وتندرج أنواع املشروعات الصغيرة في ثالث أنواع رئيسية:

• األعمال األولية والتي تشمل مختلف األعمال الزراعية.	

• الصناعات التحويلية، عند قيام املشروع باستخدام املواد األولية أو أية قيمة مضافة باعتماد اآلالت واملعدات التي لديه.	

• مشروعات اخلدمات والتي تشمل املهن احلرة والتجارة واالستشارات وغيرها. 	

وتختلف آلية التعامل مع املشروعات االقتصادية في األراضي الفلسطينية حسب طبيعة النشاط واجلهة ذات املسؤولية وهي تختلف من مؤسسة ألخرى، 

املشروعات حسب  املالية  وزارة  املشروعات حسب طبيعة عملها، وتصنف  الوطني  االقتصاد  وزارة  والتراخيص في  للشركات  العامة  اإلدارة  فبينما تصنف 

الشرائح الضريبية للمكلفني، كما أن قانون تشجيع االستثمار لعام 1998 يعطي امتيازات حسب فئات رأس املال والعمالة، والبلديات جتبي الرسوم ضمن 

معايير مختلفة، مع العلم بان وزارة االقتصاد الوطني حددت ألغراض إحصائية تقسيمات للمشروعات الصناعية حسب امللف الصناعي عام 1997، وأخيرا 

نفذ اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح املشروعات الصغيرة واملتوسطة عام 2002 للمنشآت التي تشغل بني 50-9 عامل وفق رؤية إحصائية 

  .3UNECTAD خاصة مدعومة من

3.3 تعريف دراسة حتليل السوق:
تعني دراسة حتليل السوق القيام بجمع و تسجيل البيانات اخلاصة باملشترين احلاليني واملرتقبني للسلعة أو اخلدمة التي يتم انتاجها وتشمل دراسة السوق:

-  حتديد السوق اخلاصة باملشروع وتوصيفها من حيث السن، الدخل، املهنة، املنطقة ونوع النشاط وحجم األعمال والشكل القانوني واملنطقة بالنسبة 
للمشتري الصناعي.

- دراسة أمناط الشراء والعادات واالجتاهات واالنطباعات والدوافع واآلراء واالحتياجات اخلاصة باملستهلكني واملشترين الصناعيني.
-  حتديد حجم الطلب حالياً ودراسة التغيرات املتوقعة مستقبال.

-  حتديد املواصفات املطلوبة من املشتري او املستهلك الصناعي في املنتجات.
-  وميكن إعطاء تعريف أخر لدراسة السوق على انه حتليل كمي و نوعي للسوق بحيث يشمل حتليل العرض والطلب احلقيقي واالفتراضي لسلعة او 

خدمة معينة لكي تستطيع حتديد واتخاذ القرارات التجارية.

4. الوضع االقتصادي في قطاع غزة: 
4.1 نظرة عامة على الوضع االقتصادي في قطاع غزة:

شهدت نهاية عام 2014 بعد انتهاء العدوان اإلسرائيلي األخير على قطاع غزة والذي أدى الستشهاد أكثر من 2150 شهيد وقرابة 12,000 جريح، إضافة 

خلسائر اقتصادية ومادية كبيرة تفوق إجمالي ما ينتجه قطاع غزة من السلع واخلدمات بعدة أضعاف، ورافق ذلك ومع استمرار احلصار وتأخر عملية إعمار ما 

دمرته قوات االحتالل¬ تراجعاً في األداء االقتصادي، جتلى أكثر بحدوث انكماش اقتصادي بنسبة %15 في العام 2014 قياساً بالعام 2013م، هذا االنكماش 

يعني حدوث ركوداً اقتصادي كبير استمر حتى نهاية 2015 وفي حال استمراره لشهور قادمة فإنه ميكن القول أن االقتصاد في قطاع غزة ينتقل بخطوات 

سريعة حلالة من الكساد االقتصادي وإغالقاً لألسواق وإفالس ملئات الشركات واملنشآت بسبب تراجع الطلب وتباطؤ اإلنتاج وسينجم عن ذلك عملية انهيار 

اقتصادي سيسبقه تراجعا في أهم املؤشرات االقتصادية واالجتماعية وميكن إبراز أهم املؤشرات التي ميكن التنبؤ بها والتي ميكن اختبارها خالل الشهور 

القادمة والتي يؤدي تراجعها إلى حدوث االنهيار الفعلي وهي كالتالي4:  

http://www.mti.gov.eg/SME/Test4.htm .3 داليا جمال الدين: »املشروعات الصغيرة في فلسطني«، التجربة الفلسطينية، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=470048&r=0&cid=0& .2015 املتمدن، مايو الوضع االقتصادي في قطاع غزة«، مقال منشور في مجلة احلوار  الرضيع: »مؤشرات عن  4  حسن عطا 

=u=&i=6393&q
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-  معدل النمو في الناجت احمللي اإلجمالي والذي بلغ معدالت سالبة في العام 2014 واستمرار التراجع في اإلنتاج للعام 2015 من شأنه استمرار معدالت 
النمو السالبة لعام 2016 مما يعني استمرار حتقيق االقتصاد في قطاع غزة لنمو سلبي ومستمر لفترة تزيد عن سنتني وهذا سينعكس على كل املؤشرات 

االقتصادية واالجتماعية، مما يعني أنه في حال ما استمر النمو السلبي للعام 2016 فإنه ميكن القول أن العام 2016 سيشهد انهياراً في عدداً من األنشطة 

االقتصادية الرئيسية وأهمها تراجع الطلب الكلي الفعال بشقيه االستهالكي واالستثماري، وتراجع في اإلنتاج الزراعي، وحدوث منو سلبي في ما تبقى من 

اإلنتاج الصناعي، وتفاقم العجز في امليزان التجاري حيث سيشهد قطاع غزة شبه انعدام للتصدير مقابل ارتفاع في وتيرة االستهالك بسبب غياب شبه 

تام لإلنتاج احمللي.

-   ارتفاع معدالت البطالة وفقاً ملا جاء بتقرير البنك الدولي في العام 2015 فقد بلغت معدالت البطالة في قطاع غزة 43% وارتفعت عند الشباب إلى 
يعملون، مما  ال  العمل  والراغبني في  القادرين  أكثر من نصف  أن  يعني  بكثير، هذا  ذلك  تزيد عن  الواقع فهي  عاملياً، وفي  األعلى  تعد  النسبة  60% تلك 
يعني أن االقتصاد تُستنزف قدراته وارتفاع تلك املعدالت في هذا العام والعام القادم بسبب حالة تفاقم الكساد وحدوث انهيار في عدداً من األنشطة من 

شأنه أن يضغط أكثر على الواقع املعيشي واحلياتي لنسبة كبيرة من أهالي قطاع غزة، وهذا ينذر بكارثة إنسانية حقيقية ستتجلى أكثر بارتفاع معدالت 

الفقر واحلرمان واالعتماد شبه الكلي على املنح واملساعدات اإلغائية، مما يعني تعطُل جل الطبقة العاملة وتشوه في أمناط اإلنتاج، وسيادة أمناط جديدة من 

االستهالك املعتمد على املساعدات وعلى تسريب ما تبقى من مدخرات.

-  معدل التضخم في قطاع غزة ما زال إيجابي وال يؤثر كثيراً في النشاط االقتصادي في قطاع غزة كونه ال زال سقفه لم يتعدى أل 4% ولكن في ظل 
تراجع اإلنتاج احمللي وتشديد احلصار في الوقت الراهن وعدم التخفيف من حدته في الشهور القادمة، فإن االقتصاد في قطاع غزة في طريقه للعودة إلى 

احلالة ستنعكس  تزيد عن 50%، وهذه  بطالة  أل 4% مع معدالت  تفوق  التضخم ملستويات  ارتفاع معدالت  هو  األسوأ  والسيناريو  األول  احلصار  مربع 

بتأثيرات سلبية خطيرة جداً ستنعكس في ذوبان للثروات واملدخرات، وسيلجأ كبار التجار في هذه احلالة لالستثمار في األراضي والعقارات، ورغم حالة 

الركود ستحافظ العقارات على مستويات معينة من األسعار ولن تنخفض إال بحدود متدنية جداً والسبب االحتفاظ بها من قبل التجار من جهة، وازدياد 

الطلب عليها بسبب تأخر األعمار من جهة أخرى.

-   تراجع حصيلة السلطة الفلسطينية من إيرادات قطاع غزة حيث أن عائدات السلطة من غزة تشكل 13%، وإنفاق السلطة على قطاع غزة تبلغ %43  
من موازنتها، حيث بلغت إيرادات السلطة الفلسطينية من ضريبة املقاصة 2,742 مليار دوالر، وإيرادات غزة بلغت 356 مليون دوالر، ونفقات السلطة 

الفلسطينية بلغت 4,2 مليار دوالر، أما نفقات غزة فقد بلغت 1,8مليار دوالر، مما يعني أن قطاع غزة ال ميتلك أدنى مقومات االقتصاد، وبسبب ذلك فحتى 

في حال رفع احلصار بشكل كامل، وضخ املليارات لألعمار وللتنمية، فسيواجه مشاكل متعددة5.  

في  االقتصادي  االنهيار  من  اقتصادي، وحالة  كساد  حلدوث  كبيرة  بإمكانيات  تنذر  غزة  قطاع  في  الكلية  االقتصادية  املؤشرات  كل  أن  يتضح  سبق  -   ومما 
العام القادم في ظل ثبات الوضع القائم املتمثل باستمرار االنقسام، وتأخر األعمار، واستمرار احلصار بالوتيرة الراهنة، وتراجع النشاط الزراعي وتراجع النمو 

الصناعي إن وجد أصالً، وتباطؤ الطلب الكلي وتراجع حجم التجارة الداخلية.

وقد بني مركز االحصاء الفلسطيني في تقريره حول أداء االقتصاد الفلسطيني الصادر في مايو 2015 أن معدل البطالة في قطاع غزة وصل الى %46.2 

وأن 74% من األسر في قطاع غزة تلقت مساعدة خالل العام 2015 وشملت )49.1% مساعدة غذائية، 1.9% مساعدة نقدية، 22.6% تغذية مدرسية، 

بأن 13.9% من األسر في قطاع غزة تعاني من وضع مالي خطير وال تعرف كيف  التقرير  زراعي( كما بني  انتاج  20.6% تشغيل مؤقت، 1.8% مدخالت 
تعتاش، وأن 37.3% من األسر بالكاد تستطيع أن تعيش، وأن 20.1% من األسر تستطيع الصمود لعدة شهور وأن 13.8% من األسر تستطيع الصمود 

لفترة من 12-10 شهر بينما بني التقرير أن 14.9% من األسر في قطاع غزة تستطيع الصمود أكثر من سنة6.  

 
4.2 واقع املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة في فلسطني:

	••يبلغ عدد املشاريع االقتصادية املسجلة رسميا نحو 80,699 منشأة، تشكل املشاريع املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة منها نسبة %99.5  
وتتوزع على األنشطة االقتصادية التالية:

- املشاريع الزراعية 
- املشاريع الصناعية )صناعات استهالكية، ونسيجية وحرفية( 

- مشاريع اخلدمات: )جتارة اجلملة والتجزئة الوكالء والسماسرة واخلدمات املالية ووكاالت(
	••تشكل املشاريع التي توظف اقل من 5 عمال نسبة 90.5 % من إجمالي املشاريع العاملة في االقتصاد الفلسطيني. وهذا احلجم الصغير للمشاريع 
يعكس في الواقع عدم االستقرار السياسي واالقتصادي. وفي ظل هذه البيئة غير املستقرة فان هذه املشاريع تكافح من اجل البقاء وليس من اجل 

التطور.

5 سلطة النقد الفلسطينية: »تقرير التنبؤات االقتصادية لعام 2015«، دائرة األبحاث والسياسة النقدية، 2015.
6 اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني: »تقرير حول أداء االقتصاد الفلسطيني«، مايو 2015.

9دراسة حتليل السوق للمشاريع الصغيرة املدرة للدخل في قطاع غزة



	•تنتج معظم هذه املشاريع منتجا واحدا فقط، مما يحد من إمكانية توزيع اخملاطر، وهذا يرفع من حساسيتها للتقلبات االقتصادية.
	•يشكل العاملون من غير اجر في املشاريع الصغيرة واملتناهية الصغر نسبة 32% من إجمالي العاملني في هذا القطاع.

	•تهيمن امللكية العائلية على املشاريع الصغيرة، وتصل هذه النسبة إلى نحو 67% في املشاريع الصغيرة. 
	•تعتمد 80 % من املشاريع الصغيرة على املدخرات الشخصية إلقامة املشروع، وتغطية املصاريف التشغيلية.

	•ضعف الترابطات األمامية واخللفية بني املشاريع الصناعية الصغيرة، حيث أن 70% من هذه املشاريع تبيع منتجاتها مباشرة إلى املستهلك.
واملواد  واجللود  امللبوسات  إنتاج  مجال  في  الكبرى  الشركات  مع  الباطن  من  التعاقد  أساس  على  املتوسطة  الصناعية  املشاريع  من   %22 	••يعمل 

الغذائية.

	••تشكل املشاريع الصغيرة واملتوسطة نسبة 97 % من إجمالي عدد املشاريع الصناعية العاملة في قطاع الصناعات التحويلية، و 99% من إجمالي 
عدد املشاريع العاملة في القطاع الصناعي ككل.

	•توظف املشاريع الصغيرة واملتوسطة نحو 82% من إجمالي عدد العاملني في القطاع الصناعي.
	••تتتركز املشاريع الصناعية الصغيرة بكثافة في ثالثة قطاعات رئيسية وهي: الصناعات النسيجية، الصناعات الغذائية وصناعة األثاث، وتشكل ما 

نسبته 60% من مجموع املشاريع العاملة في القطاع الصناعي، بينما تقل كثيرا املشاريع املتخصصة في إنتاج السلع الوسيطة7.  

	••بينما توصلت دراسة بحثية إلى أن االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة هو اقتصاد قائم على املشاريع الصغيرة جداً والتي بلغت نسبتها 89% من 
إجمالي عدد املنشآت العاملة في قطاع غزة، بينما بلغت املشاريع الصغيرة واملتوسطة معاً 9.9% من إجمالي عدد املنشآت العاملة في فلسطني. 

الفتاً إلى أن املشاريع الصغيرة واملتوسطة في قطاع غزة هي مشاريع غالبيتها فردية أي ميتلكها شخص واحد فقط  وتشكل ما نسبته 85.4% من 

إجمالي املشاريع القائمة في قطاع غزة، حيث وتوصلت الدراسة إلى استحواذ املشاريع الصغيرة جداً والتي تشغل من )1-4( عمال على النسبة األكبر 

من عدد العاملني في املنشآت االقتصادية والتي شكلت ما نسبته 89% من إجمالي عدد العاملني في قطاع غزة، وشكل نسبة العاملني في املشاريع 

الصغيرة التي تشغل من )5-9( عمال 7.6% من إجمالي عدد العاملني, أما عدد العاملني في املشاريع املتوسطة التي تشغل من )10-19( عامل ما 

نسبته 2.3% من إجمالي عدد العاملني في قطاع غزة، وقد بلغت نسبة القروض املمنوحة من قبل املصارف العاملة في فلسطني لتمويل املشاريع 

الصغيرة 2.79% من إجمالي القروض املمنوحة من املصارف لكافة القطاعات في قطاع غزة خالل الفترة ما بني )2012-2008(8  

4.3 الواقع االقتصادي للنساء معيالت االسر واخلريجات اجلامعيات في قطاع غزة:
تشير اإلحصاءات الوطنية التي تتعلق بوضعية النساء في سوق العمل، أنهن يعانني جملة من املمارسات التمييزية التي متارس ضدهن في ذات السوق على 

أكثر من مستوى، وذلك بفعل الصور النمطية السائدة التي ال زالت تصر على رسم حدود أدوراهن التقليدية في اجملال اخلاص، وبالتالي تقيدهن من الوصول 

إلى الفرص املتاحة في سوق العمل على قدم املساواة مع الرجال، األمر الذي ال بد سيعمق من تبعيتهن االقتصادية للرجال في عائالتهن.  ويبدو أن ثمة ضرورة 

في  ومتركزهن  العمل،  سوق  في  للنساء  عادلة  مشاركة  دون  حتول  التي  واالجتماعية  االقتصادية  العقبات  تذليل  أجل  من  مستوى  من  أكثر  على  للعمل 

قطاعات خدماتيه بعينها كامتداد ألدوراهن اإلجنابية، وحترمهن من منافسة الرجال للدخول في وظائف طاملا احتكرها الرجال9.  

حيث كشفت اإلحصائيات الفلسطينية الصادرة عن اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني خالل مسح القوى العاملة في العام 2015 وجود فجوة في النوع 

النساء في  بلغت نسبة مشاركة  بلغت 19.7% لإلناث مقابل 71% للذكور، حيث  العاملة، حيث  القوى  املرأة في  االجتماعي من حيث نسبة مشاركة 

القوى العاملة في الفترة العمرية من 24-15 سنة نسبة 10.4% وبلغت النسبة 31.7% في الفترة العمرية من 34-25 سنة بينما بلغت النسبة %26 

في الفترة العمرية من 44-35 سنة، وتوزعت نسبة النساء العامالت على مجاالت العمل اخملتلفة حيث بلغت النسبة 20.9% في مجال الزراعة والصيد 

واحلراجة وصيد األسماك، و 9.8% في مجال التعدين والصناعات التحويلية، و0.7% في مجال البناء والتشييد، و 10.3% في مجال التجارة واملطاعم 

والفنادق، و 1.3% في مجال النقل والتخزين واالتصاالت، بينما بلغت النسبة 57% في مجال اخلدمات. وبني مسح القوى العاملة أن نسبة النساء صاحبات 

األعمال بلغت 2% فقط من القوى العاملة. كما كشف املسح أن نسبة البطالة في قطاع غزة بلغت 46.2% وبلغت نسبة البطالة بني االناث في قطاع 

غزة 56.8% وتركز أعلى معدل للبطالة لدى االناث في الفئة العمرية بني 15 – 24 سنة بواقع %82 وبلغت نسبة البطالة لدى االناث مما أنهوا 13 سنة 

دراسية فأكثر 89% وهذا يدل على ارتفاع رهيب لنسبة البطالة لدى اخلريجات اجلامعيات في قطاع غزة، حيث بلغت نسبة البطالة لدى النساء في احملافظة 

الوسطى 65.2% تليها محافظة غزة بنسبة 57.9%، ثم محافظة رفح بنسبة 54.2%، فمحافظة خانيونس بنسبة 53.5% وأخيراً محافظة شمال 

قطاع غزة بنسبة %52.3.10  

7 عبدالفتاح نصراهلل و غازي الصوراني: »املشروعات الصغيرة في فلسطني: واقع ورؤية نقدية«، 2005.
االدارية، جامعة  والعلوم  االقتصاد  منشورة، كلية  غير  ماجستير  الفلسطينية«، رسالة  األراضي  في  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  تعزيز  في  املصرفي  القطاع  السميري: »دور  الدين  الدين محي  8  نور 

األزهر بغزة، 2014.
9 اجلهاز املركزي لالحصاء الفسطيني: »املرأة والعمل«، 2010.

10 اجلهاز املركزي لالحصاء الفسطيني: »قاعدة بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية«، 2015.
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بينما وضح اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني أن نسبة األسر الفقيرة التي ترأسها نساء في قطاع غزة  11%29.7  

5- منهجية اعداد دراسة حتليل سوق املشاريع الصغيرة:
5.1  الطريقة:

عمل الفريق االستشاري بتعاون وثيق مع إدارة مركز شؤون املرأة - غزة، ومت استخدام منهجية املشاركة الدميقراطية النشطة لكل أصحاب املصلحة وذلك 

للمساهمة بآرائهم والتعلم وبناء املعرفة لديهم،  ومت استخدام أسلوب التثليث والفحص، والتأكد خالل جمع املعلومات وهو نهج مرن يستخدم أساليب 

نوعية وكمية معتمدة على التثليث، عبر التحقق والفحص بهدف استنتاج املوضوعية واألدلة املبنية على معلومات التقييم والنتائج مع أصحاب املصلحة. 

يشير التثليث إلى استخدام مصادر مختلفة من املعلومات واألساليب وأنواع البيانات، أو لدراسة القضية من زوايا مختلفة، وبالتالي التوصل إلى نتائج أكثر 

موثوقية. ويعتمد منهج التثليث على :

• مصادر املعلومات األولية )املقابالت املعمقة مع اخلبراء االقتصاديني في قطاع غزة، ممثلي املؤسسات النسوية العاملة في التمكني االقتصادي للنساء، 	

منظمات االقراض، مقابالت مع النساء معيالت لألسر واخلريجات اجلامعيات صاحبات املشاريع، مقابالت مع جتار مواد خام، مجموعات مركزة مع صاحبات 

مشاريع صغيرة ناجحة وفاشلة باالضافة جملموعات مركزة مع خريجات جامعيات ودراسة احلالة ملشاريع صغيرة( 

• مصادر املعلومات الثانوية )مراجعة الدراسات والتقارير االقتصادية ذات العالقة باملشاريع الصغيرة في قطاع غزة( 	

قام االستشاري بتقسيم العمل إلى مجموعة من اخلطوات بحيث تشكل كل خطوة مدخالً للخطوة التي تليها:

• مراجعة الدراسات والتقارير واالحصائيات املتعلقة باملشاريع الصغيرة اململوكة لنساء معيالت لألسر وخلريجات جامعيات في قطاع غزة.	

• عقد املقابالت مع اجلهات ذات العالقة )خبراء اقتصاديني، ممثلي املؤسسات النسوية العاملة في التمكني االقتصادي للنساء، مؤسسات اقراض، للتعرف 	

على جتربتهم في مجال املشاريع الصغيرة املدرة للدخل اململوكة لنساء معيالت لألسر وخلريجات جامعيات.

• تنظيم واجراء مجموعات مركزة مع اخلريجات اجلامعيات.	

• تنظيم واجراء مجموعات مركزة ومقابالت ودراسة احلالة للمشاريع اململوكة للنساء واخلريجات صاحبات املشاريع الناجحة وصاحبات املشاريع الفاشلة.	

• تنظيم زيارات ملوردي املواد اخلام ولألسواق احمللية في جباليا، غزة، دير البلح، خانيونس، رفح	

• مت حتليل املعلومات النوعية التي مت جمعها من خالل املقابالت واجملموعات املركزة ودراسة احلالة والزيارات امليدانية باستخدام حتليل احملتوى ودمج النتائج 	

والوصول لالستنتاجات وتقدمي التوصيات.

• تقدمي مسودة دراسة حتليل السوق ملركز شؤون املرأة ملراجعتها وابداء الرأي.	

• تقدمي نسخة نهائية ملركز شؤون املرأة باجراء التعديالت الالزمة.	

5.2 أدوات جمع املعلومات:
لقد مت استخدام العديد من أدوات جمع املعلومات وهي مبينة باجلدول التالي:

العدداألدوات

18املقابالت

5اجملموعات املركزة

15دراسة احلالة

عديدةاملالحظة باملشاركة

عديدةمراجعة الوثائق

6. استنتاجات حتليل سوق املشاريع الصغيرة
في هذا اجلزء مت التوصل لالستنتاجات الرئيسية لكل محور من محاور الدراسة،  حيث يبدأ كل محور بالنتائج الرئيسية اعتمادا على منهج التثليث للحصول 

على املعلومة من أكثر من مصدر )اخلبراء االقتصاديني، مؤسسات االقراض، صاحبات املشاريع، واملواطنني، اجملموعات املركزة مع اخلريجات اجلامعيات، ودراسة 

احلاالت ومراجعة الوثائق(. حيث مت حتليل املعلومات النوعية التي مت جمعها من خالل املقابالت واجملموعات املركزة ودراسة احلالة باستخدام حتليل احملتوى ودمج 

النتائج والوصول لالستنتاجات وتقدمي التوصيات.

11 اجلهاز املركزي لالحصاء الفسطيني: »تقرير حول حالة النساء مبناسبة يوم املرأة العاملي«، 2015.
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6.1 نظرة عامة على األفكار التجارية الصغيرة والقابلة للتطبيق في قطاع غزة وجدواها.

األفكار التجارية الصغيرة والقابلة للتطبيق في قطاع غزة وجدواها

استنتاجات التحليل

• يعاني قطاع غزة من مشكالت اقتصادية تراكمية كبيرة ولكن على الرغم من ذلك اال أن السوق في قطاع غزة يستوعب املشاريع ذات األفكار االبتكارية 	

والتي تركز على املهارة واالبداع في املنتج باالضافة لتقدمي منتجات أو خدمات ذات جودة عالية ومنافسة من ناحية السعر.

• يوجد عرض عالي من قبل السلع واخلدمات التقليدية وباملقابل طلب يتراوح من ضعيف الى متوسط على هذه املنتجات وتنحصر املفاضلة بني هذه 	

املنتجات على السعر. وفي املقابل هناك عرض قليل من قبل املشاريع التي تقدم أفكار أو سلع أو خدمات ابتكارية ذات جودة عالية وطلب يتراوح من 

جيد الى جيد جداً على هذه املنتجات على مستوى قطاع غزة، ويوجد لهذه املشاريع زبائن محددين يبحثون عن الذوق العالي والتميز واجلودة والبعد 

عن التقليدية في املنتجات.

• هناك حتول خالل العشرة سنوات املاضية من املشاريع املتوسطة والكبيرة وخصوصا الصناعية منها الى املشاريع الصغيرة  )اقل من 5 عمال( التى 	

تعتمد بشكل اساسى على املدخالت احمللية والتسويق احمللى للمنتجات واخلدمات نظرا النقطاع التواصل  مع الضفة الغربية والدول اجملاورة وعدم حتديث 

املعرفة واملهارات الصحاب املشاريع املتوسطة والكبيرة. 

• تعمل املشاريع الصغيرة في مجال األنشطة اإلنتاجية واخلدمية والسلعية الفكرية وتغطي جزء كبير من احتياجات السوق احمللي, ولديها قدرة على 	

االستجابة ملتغيرات السوق والتطور السريع حلركة العرض والطلب وباتت فرصها بالنمو والبقاء اكبر من الشركات الكبيرة ذات املرونة األقل.

• متتاز املشاريع الصغيرة بكثافتها العالية في استخدام األيدي العاملة مقارنة برأس املال املستثمر فيها، واعطاء فرص لتعزيز قدرات صغار رواد االعمال 	

العيش, والتخفيف من  منها, وحتسني سبل  واالستفادة  واملالية  البشرية  وخصوصا  املستغلة  غير  اجملتمعية  املوارد  وزيادة عددهم, وحتريك  الشباب 

البطالة وحدة الفقر, ومنع االحتكار, األمر الذي يؤكد على دورها األساسي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية, ودعم االستقرار واالمن اجملتمعى 

بشكل أكبر من املشاريع الكبيرة. لذا تعتبر املشاريع الصغيرة أكثر جناحاً من املشاريع املتوسطة والكبيرة بعد احلرب.

• تشكل املشاريع الصغيرة ميداناً متطورا لتحسني املها رات والكفاءات اإلنتاجية والتسويقية.	

• هناك مؤسسات عديدة تقدم اقراض صغير احلجم إال ان هناك صعوبات لدى صغار رواد االعمال في الوصول للموارد املالية نظرا لصعوبة شروط التمويل 	

املطلوبة وغياب تقدمي ضمانات حكومية ملؤسسات االقراض. 

• هناك حاجة لتطوير حاضنات األعمال لتقدمي الدعم لرواد األعمال احملليني في اجملاالت االدارية واملالية والتسويقية والفنية واللوجستية.	

• هناك حاجة لتطوير شبكات دعم واستراتيجية واضحة للوصول الى صغار رواد االعمال لتقدمي االستشارات واملتابعة ومخاطبتهم بطريقة تتناسب مع 	

احتياجاتهم وأوضاعهم العملية واملالية واجلغرافية.

• يوجد ضعف في التدريبات املقدمة للنساء حول كيفية توليد األفكار الريادية واالبداعية مما يؤدي لتقليدية املشاريع وتكرارها وبالتالي صعوبة جناحها.	

• يوجد توجه لدى النساء معيالت األسر نحو املشاريع التقليدية ومعظم املشاريع املوجودة ال تعبر عن أفكار ريادية.	

• يوجد ضعف لدى اخلريجات اجلامعيات حول املهارات االدارية والفنية الالزمة لنجاح املشاريع.	

• التدريبات أكثر بكثير من النساء اخلريجات وأكثر حرصاً على إجناح مشاريعهن ويرجع السبب في ذلك إلعتقاد 	 التزام النساء معيالت األسر بحضور 

النساء معيالت األسر بأن الفرصة التي تأِت لن تعوض.

• فيما يلي عرض ألفكار املشاريع الصغيرة التي أجمع اخلبراء االقتصاديني والعاملني في املنظمات غير احلكومية التي تقدم مشاريع صغيرة بأنها مالئمة 	

وذات جدوى في قطاع غزة مقسمة حسب الفئة التي تناسبها:

• 	
أوالً: أفكار مشاريع صغيرة ذات جدوى وقابلة للتطبيق في قطاع غزة )للنساء معيالت االسر وللخريجات اجلامعيات(:

اخلياطة والتطريز بطريقة مبتكرة  ❖

الصناعات الغذائية ❖

حضانة أطفال  ❖

اعادة تدوير مخلفات البيئة  ❖

تصنيع مواد التنظيف  ❖

محل جتميل وكوافير  ❖

تصنيع وبيع االكسسوارت  ❖
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ثانياً: أفكار مشاريع منزلية صغيرة ذات جدوى وقابلة للتطبيق في قطاع غزة للنساء معيالت االسر:

تربية الدجاج الالحم ❖

تربية الدجاج البياض )مزارع( ❖

مزرعة خراف ❖

بقالة ❖

 جتهيز اخلضروات وحتضيرها للطهى للنساء العامالت. ❖

ثالثاً: أفكار مشاريع صغيرة ذات جدوى وقابلة للتطبيق في قطاع غزة للخريجات اجلامعيات:

مركز تعليمي  ❖

رياض أطفال  ❖

تصميم برامج محوسبة ومواقع الكنرونية من خالل االنترنت )خريجات جامعيات في مجال تكنولوجيا احلاسوب، هندسة احلاسوب واالتصاالت(  ❖

اختيار رواد االعمال ❖

خصائص شخصية  تشمل احلاجة لإلجناز, والرغبة في االستقاللية, والثقة بالنفس, والنظرة املستقبلية, والتضحية واإليثار. ❖

خصائص سلوكية تشمل املها رات التقنية, و املهارات التفاعلية. ❖

خصائص إدارية تشمل مهارات إنسانية, ومهارات فكرية, و مهارات فنية. ❖

خصائص الرائد اإلداري تشمل الرؤية الواسعة, واملرونة في بناء فرق العمل, واملثابرة واملواظبة. ❖

افكار ابداعية تساعد على جناح املشاريع الصغيرة وزيادة ارباحها: ❖

عمل دراسة جدوي تفصيلية تشمل دراسة السوق ملعرفة املنافسني وتوفر املدخالت والعرض والطلب على املنتجات واخلدمات. ❖

والربحية للمنتج مع  ❖ التنافسية  امليزة  للزبائن لتحقيق  اكثر جودة وجاذبية  املنتج  األنتاج وجعل  القيمة بغرض تخفيض تكاليف  حتليل سلسلة 

التركيز على تقييم اخملاطر املتوقعة واحتماالتها ومستواها واالجراءات التخفيفية, ودراسة الفرص بعناية والعمل على استغاللها جيداً, والتحسني 

املستمر جلودة املنتجات واخلدمات ميكن ان يساعد في بيع املنتجات بطريقة اسرع وحتقيق املزيد من االرباح.

معرفة حاجات ورغبات العمالء ومحاولة اشباعها، وتطوير املنتجات اجلديدة بناء على ردود افعال العمالء وبالتالي يتم زيادة اعداد العمالء وزيادة االرباح. ❖

عدم تطوير منتج او ادخال منتج جديد اقل كفاءة من املنتجات السابقة حتى ال يتم فقدان الزبائن. ❖

عمل حمالت دعاية واعالن وعروض لترويج املنتج اجلديد لتزيد من نسبة املبيعات. ❖

استخدام طرق التسويق اخملتلفة وخصوصا التسويق االلكترونى, والتسويق بالفيسبوك والواتس اب واجلوال.  ❖

عمل عالقات جيدة مع العمالء بعد شرائهم للمنتج بعرض احلفاظ عليهم وذلك عن طريق تقدمي الدعم لهم في حالة االستفسار عن شئ. ❖

أدوات التثليث: التشخيص / النتائج الرئيسية
نتائج املقابالت مع اخلبراء االقتصاديني، مؤسسات االقراض، صاحبات املشاريع، واملواطنني:

• يعاني قطاع غزة من مشكالت اقتصادية تراكمية كبيرة ولكن على الرغم من ذلك اال أن السوق في قطاع غزة يستوعب املشاريع ذات األفكار االبتكارية 	

والتي تركز على املهارة واالبداع في املنتج باالضافة لتقدمي منتجات أو خدمات ذات جودة عالية ومنافسة من ناحية السعر.

• يوجد عرض عالي من قبل السلع واخلدمات التقليدية وباملقابل طلب يتراوح من ضعيف الى متوسط على هذه املنتجات وتنحصر املفاضلة بني هذه 	

املنتجات على السعر.

• وفي املقابل هناك عرض قليل من قبل املشاريع التي تقدم أفكار أو سلع أو خدمات ابتكارية ذات جودة عالية وطلب يتراوح من جيد الى جيد جداً على 	

هذه املنتجات على مستوى قطاع غزة، ويوجد لهذه املشاريع زبائن محددين يبحثون عن الذوق العالي والتميز واجلودة والبعد عن التقليدية في املنتجات.

• هناك حتول خالل العشرة سنوات املاضية من املشاريع املتوسطة والكبيرة وخصوصا الصناعية منها الى املشاريع الصغيرة  )اقل من 5 عمال( التى 	

تعتمد بشكل اساسى على املدخالت احمللية والتسويق احمللى للمنتجات واخلدمات نظرا النقطاع التواصل مع الضفة الغربية والدول اجملاورة وعدم حتديث 

املعرفة واملهارات الصحاب املشاريع املتوسطة والكبيرة. 

• تعمل املشاريع الصغيرة في مجال األنشطة اإلنتاجية واخلدمية والسلعية الفكرية وتغطي جزء كبير من احتياجات السوق احمللي, ولديها قدرة على 	

االستجابة ملتغيرات السوق والتطور السريع حلركة العرض والطلب وباتت فرصها بالنمو والبقاء اكبر من الشركات الكبيرة ذات املرونة األقل.

• متتاز املشاريع الصغيرة بكثافتها العالية في استخدام األيدي العاملة مقارنة برأس املال املستثمر فيها، واعطاء فرص لتعزيز قدرات صغار رواد االعمال 	

العيش, والتخفيف من  منها, وحتسني سبل  واالستفادة  واملالية  البشرية  وخصوصا  املستغلة  غير  اجملتمعية  املوارد  وزيادة عددهم, وحتريك  الشباب 
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البطالة وحدة الفقر, ومنع االحتكار, األمر الذي يؤكد على دورها األساسي في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية, ودعم االستقرار واالمن اجملتمعى 

بشكل أكبر من املشاريع الكبيرة. لذا تعتبر املشاريع الصغيرة أكثر جناحاً من املشاريع املتوسطة والكبيرة بعد احلرب.

• تشكل املشاريع الصغيرة ميداناً متطورا لتحسني املها رات والكفاءات اإلنتاجية والتسويقية.	

• هناك مؤسسات عديدة تقدم اقراض صغير احلجم إال ان هناك صعوبات لدى صغار رواد االعمال في الوصول للموارد املالية نظرا لصعوبة شروط التمويل 	

املطلوبة وغياب تقدمي ضمانات حكومية ملؤسسات االقراض. 

• هناك حاجة لتطوير حاضنات األعمال لتقدمي الدعم لرواد األعمال احملليني في اجملاالت االدارية واملالية والتسويقية والفنية واللوجستية.	

• هناك حاجة لتطوير شبكات دعم واستراتيجية واضحة للوصول الى صغار رواد االعمال لتقدمي االستشارات واملتابعة ومخاطبتهم بطريقة تتناسب مع 	

احتياجاتهم وأوضاعهم العملية واملالية واجلغرافية.

• يوجد ضعف في التدريبات املقدمة للنساء حول كيفية توليد األفكار الريادية واالبداعية مما يؤدي لتقليدية املشاريع وتكرارها وبالتالي صعوبة جناحها.	

• يوجد توجه لدى النساء معيالت األسر نحو املشاريع التقليدية ومعظم املشاريع املوجودة ال تعبر عن أفكار ريادية.	

• يوجد ضعف لدى اخلريجات اجلامعيات حول املهارات االدارية والفنية الالزمة لنجاح املشاريع.	

• التدريبات أكثر بكثير من النساء اخلريجات وأكثر حرصاً على إجناح مشاريعهن ويرجع السبب في ذلك إلعتقاد 	 التزام النساء معيالت األسر بحضور 

النساء معيالت األسر بأن الفرصة التي تأِت لن تعوض.

أفكار مشاريع صغيرة قابلة للتطبيق في قطاع غزة وجدواها:

أو االمارات  ❖ اخلياطة والتطريز بطريقة مبتكرة )للنساء معيالت االسر وللخريجات اجلامعيات(: )اضافة تطريز مبتكر لعبايات مستوردة من تركيا 

ووضع ملسات جمالية عليها، باالضافة ملنتجات أخرى مثل التطريز على الشنط واملفارش وغيرها( ويعتبر من املشاريع القابلة للتطبيق وذات اجلدوى 

في حالة وجود مهارة استخدام األلوان بلمسات جمالية ابداعية لدى صاحبة املشروع باالضافة لضرورة توفر شبكة تسويق للمنتجات.

مركز تعليمي )للخريجات اجلامعيات(: من أكثر املشاريع القابلة للتطبيق بسبب صعوبة املنهج التعليمي الفلسطيني وعدم قدرة األمهات على  ❖

تدريس أوالدهم والتعامل مع املنهج الصعب.

رياض أطفال )خريجات جامعيات(: من املشاريع املربحة للخريجات احلاصالت على تخصص تربية لكنه يتطلب رأس مال يصل ل 7000 دوالر أمريكي  ❖

في حالة عدم توفر املكان.

ميكن  ❖ املنزل  في  غرفة  توفر  حالة  في  للتطبيق  والقابلة  املربحة  املشاريع  من  يعتبر  جامعيات(:  وخريجات  لألسر  معيالت  )نساء  أطفال  حضانة 

استغاللها وجتهيزها كحضانة

املشاريع  ❖ ويعتبر من  املشروع  ابداعية لدى صاحبة  البيئة )نساء معيالت لألسر وخريجات جامعيات(: تتطلب مهارة خاصة  تدوير مخلفات  اعادة 

القابلة للتطبيق في حالة قدرة صاحبة املشروع على احلصول على اخمللفات التي حتتاجها وكذلك قدرتها على تسويق منتجاتها لدى املهتمني.

تصميم برامج محوسبة )خريجات جامعيات في مجال تكنلوجيا احلاسوب، هندسة احلاسوب واالتصاالت(: في حالة توفر التدريب املناسب للخريجات  ❖

فان هذا املشروع يعتبر من أفضل املشاريع القابلة للتطبيق في قطاع غزة حيث أنها ال تتطلب اال جهاز حاسوب محمول واتصال بشبكة االنترنت 

ويتم العمل من بعد من خالل Outsourcing وله مردود مالي ممتاز.

ان تنجح لكنها بحاجة لتسويق جيد  ❖ املمكن  والتي من  التقليدية  املشاريع  الغذائية )نساء معيالت لألسر وخريجات جامعيات(: من  الصناعات 

وشبكة عالقات كبيرة مع املؤسسات واألفراد.

تربية الدجاج الالحم أو الدجاج البياض -مزارع( )نساء معيالت لألسر(: مجدى في حالة وجود أكثر من 100 دجاجة ويعتبر من املشاريع الناجحة جدا  ❖

في حالة توفر ادارة جيدة له.

مزرعة خراف )نساء معيالت لألسر(: مجدى في حالة وجود أكثر من 4 خراف ويعتبر من املشاريع الناجحة جدا في حالة توفر ادارة جيدة له. ❖

جتهيز اخلضروات ونحضيرها للطهى للنساء العامالت )نساء معيالت لألسر(: قائمة على مساعدة الزوجات العامالت فى جتهيز اخلضروات وحتضيرها  ❖

للطهى، حيث ان الزوجة العاملة ال جتد الوقت الكاف لعمل ذلك، وبالتالى لن متانع السيدات العامالت من دفع زيادة قليلة فى السعر مقابل احلصول 

على خضرات مجهزة للطبخ، وبالتالى فكرة املشروع فكرة جيدة وناجحة.

تصنيع مواد التنظيف )نساء معيالت لألسر وخريجات جامعيات(: مجدي في حالة جودة املنتج والقدرة على التسويق. ❖

بقالة )نساء معيالت لألسر(: يعتبر من املشاريع اجملدية في حالة توفر مكان مناسب ورأس مال ال يقل عن 5000 دوالر لكي تستطيع شراء بضائعها  ❖

وتستفيد من اخلصم على اخلصومات ووفورات احلجم الكبير من البضائع.

محل جتميل وكوافير )نساء معيالت لألسر وخريجات جامعيات(: من املشاريع الناجحة جدا في حالة توفر املهارة واخلبرة والسمعة اجليدة لدى صاحبة  ❖

املشروع ومن املمكن بيع كرميات وزيوت للبشرة من خالل املشروع كمصدر دخل اضافي.
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توفير  ❖ باالضافة للقدرة على  وبيع االكسسوارت )نساء معيالت لألسر وخريجات جامعيات(: مشروع مجدي لكنه يتطلب موقع مناسب  تصنيع 

البضائع من خارج القطاع بأسعار مميزة ورخيصة. 

اختيار رواد االعمال

خصائص شخصية  تشمل احلاجة لإلجناز, والرغبة في االستقاللية, والثقة بالنفس, والنظرة املستقبلية, والتضحية واإليثار. ✦

خصائص سلوكية تشمل املها رات التقنية, و املهارات التفاعلية. ✦

خصائص إدارية تشمل مهارات إنسانية, ومهارات فكرية, و مهارات فنية. ✦

خصائص الرائد اإلداري تشمل الرؤية الواسعة, واملرونة في بناء فرق العمل, واملثابرة واملواظبة. ✦

افكار ابداعية تساعد على جناح املشاريع الصغيرة وزيادة ارباحها:

عمل دراسة جدوي تفصيلية تشمل دراسة السوق ملعرفة املنافسني وتوفر املدخالت والعرض والطلب على املنتجات واخلدمات. ❖

والربحية للمنتج مع  ❖ التنافسية  امليزة  للزبائن لتحقيق  اكثر جودة وجاذبية  املنتج  األنتاج وجعل  القيمة بغرض تخفيض تكاليف  حتليل سلسلة 

التركيز على تقييم اخملاطر املتوقعة واحتماالتها ومستواها واالجراءات التخفيفية, ودراسة الفرص بعناية والعمل على استغاللها جيداً, والتحسني 

املستمر جلودة املنتجات واخلدمات ميكن ان يساعد في بيع املنتجات بطريقة اسرع وحتقيق املزيد من االرباح.

معرفة حاجات ورغبات العمالء ومحاولة اشباعها، وتطوير املنتجات اجلديدة بناء على ردود افعال العمالء وبالتالي يتم زيادة اعداد العمالء وزيادة االرباح. ❖

عدم تطوير منتج او ادخال منتج جديد اقل كفاءة من املنتجات السابقة حتى ال يتم فقدان الزبائن ❖

عمل حمالت دعاية واعالن وعروض لترويج املنتج اجلديد، لتزيد من نسبة املبيعات. ❖

استخدام طرق التسويق اخملتلفة وخصوصا التسويق االلكترونى, والتسويق بالفيسبوك والواتس اب واجلوال.  ❖

عمل عالقات جيدة مع العمالء بعد شرائهم للمنتج بعرض احلفاظ عليهم وذلك عن طريق تقدمي الدعم لهم في حالة االستفسار عن شئ. ❖

نتائج اجملموعات املركزة مع اخلريجات اجلامعيات

• معظم اخلريجات اجلامعيات عاطالت عن العمل.	

• يوجد لدينا توجه نحو املشاريع الصغيرة اململوكة لنا لكنا ال منتلك التدريب املناسب وال يتوفر لنا مبلغ مالي للبدء بهكذا مشاريع.	

• يوجد ترحيب من األهل لفكرة امتالكنا ملشروع خاص بنا لكن بشرط أن يكون مناسب للبيئة احمليطة لنا وللثقافة اجملتمعية السائدة.	

• من وجهة نظرنا أن أهم املشاريع الصغيرة التي يوجد عليها طلب عالي ومن املمكن أن تكون مناسبة وناجحة كالتالي:	

• التطريز واخلياطة	

• الصناعات الغذائية	

• مركز تعليمي 	

• روضة وحضانة أطفال	

• تصميم برامج محوسبة	

• تصنيع وبيع االكسسوارات	

النتائج  من دراسة احلالة: 
• مشروع اخلياطة والتطريز بطريقة مبتكرة من املشاريع الناحجة جدا في قطاع غزة وهناك طلب كبير عليه من قبل السيدات واخلريجات اجلامعيات.	

• هناك حاجة كبيرة وطلب عالي على املراكز التعليمية في جميع أنحاء قطاع غزة بسبب صعوبة املنهج التعليمي وانتهاء مشروع ما بعد املدرسة املمول 	

من قبل امليرسي كور املنفذ على مستوى قطاع غزة.

• يعتبر مشروع حضانة وروضة أطفال تقدم خدمات متميزة وقيمة اضافية عن الرياض املوجودة وفي مكان مناسب ومؤهل من املشاريع التي عليها طلب 	

في قطاع غزة.

• مشروع اعادة تدوير مخلفات البيئة من املشاريع ذات األفكار الريادية الناجحة في قطاع غزة	

• احلاسوب، هندسة 	 تكنلوجيا  اجلامعيات في مجال  للخريجات  واملالئمة  الناجحة  املشاريع  برامج محوسبة من  في تصميم  بعد  العمل عن  مشروع 

احلاسوب واالتصاالت حيث يوجد العديد من اخلريجات الالتي ميتلكن شركات خاصة باملوضوع أو يعملن في هذا اجملال ويحققن دخل ممتاز.

• مشروع التصنيع الغذائي من املشاريع التقليدية والتي من املمكن ان تنجح لكنها بحاجة لتسويق جيد وشبكة عالقات كبيرة مع املؤسسات واألفراد.	
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• مشروع تربية الدجاج الالحم أو تربية الدجاج البياض )مزارع( من املشاريع الناجحة في قطاع غزة لكنها حتتاج ملتابعة وخبرة في موضوع التربية وكذلك 	

توفر مكان مناسب وهذا املشروع يناسب املناطق الريفية في قطاع غزة أكثر من املدن.

• مشروع تصنيع مواد التنظيف مشروع متميز في حالة القدرة على التسويق.	

• مشروع ميني ماركت أو بقالة صغيرة من املشاريع التي لديها فرصة كبيرة في النجاح بشرط املثابرة وكذلك عدم خلط مصروف البيت بايرادات املشروع 	

وكذلك أن يتم شراء املنتجات التي يحتاجها البيت ودفع ثمنها في البقالة. 

• محل جتميل وكوافير من املشاريع الناجحة بشرط أن يكون احملل كبير وفي مكان ممتاز وبديكورات واضاءة متميزة.	

• مشروع تصنيع وبيع االكسسوارت هو مشروع ناجح يتطلب وجود مهارة فنية وذوق رفيع باالضافة للقدرة على توفير االكسسوارات من خارج القطاع 	

بأسعار مميزة ورخيصة.

النتائج من مراجعة الوثائق

• بينت نتائج دراسة مركز شؤون املرأة حول واقع النساء صاحبات املشاريع الصغيرة في قطاع غزة “التحديات والفرص”  أن تقسيمات املشاريع الصغيرة 	

اململوكة للنساء معيالت األسر وللخريجات اجلامعيات في قطاع غزة تتركز في املشاريع التالية: )تربية حيوانات، كوافير، الصناعات الغذائية، التطريز 

واخلياطة، حضانات ورياض أطفال، وتربية نحل، ومواد تنظيف، ومكتبة، ومحل اكسسوارت، وبقالة، ومشروع تصميم برامج محوسبة، ومشروع اعادة 

تدوير مخلفات البيئة(

6.2 اإليجابيات والسلبيات، والتحديات والفرص واملواد اخلام الالزمة للمشاريع الصغيرة ذات اجلدوى والقابلة للتطبيق في قطاع 
غزة

مشروع اخلياطة والتطريز بطريقة مبتكرة:  6.2.1
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

هوعبارة عن مشغل صغير للخياطة والتطريز ملنتجات نسائية باالضافة لتفصيل وتطريز منتجات منزلية بأقل التكاليف املمكنة مع مراعاة عنصر االتقان 

واجلودة واالختالف في التصاميم وااللوان وذلك للتمكن من تقدمي منتجات متقنة وجميلة الشكل وبأسعار مناسبة وفي نفس الوقت لتناسب اذواق كافة 
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املستهلكني. ينطلق هذا املشروع من املنزل اخلاص لصاحبة املشروع مبعنى أن عملية التسويق ستكون عملية ذاتيه وذلك عن طريق االتصال املباشر مع الزبائن 

من النساء أو االتصال باحملالت النسائية التي ترغب في اضافة ملسات على املنتجات التي تبيعها. ومن املمكن أن يقوم املشروع باملهام التالية: )تفصيل مالبس 

نسائية )عبايات، باليز، بالطني، فساتني سهرة، معاطف(، عمليات ضبط املقاسات، عمليات التطريز اإلضافية على مالبس مسبقة الصنع، عمليات الشك ) 

خرز، ترتر ،استرايب ،.......وأي إضافات أخرى ميكن أن حتتاجها الزبونة(، عمليات الترميم، إعادة صياغة وإخراج منتج جاهز، تصنيع إكسسوارات األفراح ) قبعات 

، والطرح ، واجلونتيات(، صناعة الشنط ، واملقلميات ) القماش ( وتزيينها، منتجات املنزل وهي عبارة عن )اطقم االسرة سواء كانت مفارش او ماليات، مفارش 
السفرة والطاوالت(.

يوجد في السوق العديد من املشاريع التي تركز على اخلياطة والتطريز وكمية العرض في السوق كبيرة لكن تتصف املنتجات املعروضة بالسوق بالتقليدية 

الشديدة والبعد عن االبتكار وقلة الطلب عليها وضعف القوة الشرائية.

السوق بحاجة كبيرة ملشروعات خياطة وتطريز ابتكارية تتواكب مع املوضة وتتصف بتناسق األلوان حيث يوجد عرض قليل لهذه املنتجات في السوق في 

قطاع غزة وهناك طلب عالي عليها من قبل العرائس والطالبات اجلامعيات والفتيات والسيدات خصوصاً في مدن قطاع غزة وهذا الطلب ال يتأثر كثيراً بالوضع 

االقتصادي في قطاع غزة بسبب أن مثل هذا املشروع يستهدف شريحة من املستهلكني تبحث عن اجلودة والتميز في املنتج بغض النظر عن السعر.

السلبياتااليجابيات

األلوان  استخدام  على  والقدرة  والذوق  املهارة  على  املشروع  -  يعتمد 
اجلديدة  املوديالت  على  املشروع  صاحبة  لدى  املستمر  واالطالع  والتجديد 

واملوضة.
-  نسبة العرض من املنتجات املشابهة قليل بسبب قلة املشاريع املتميزة 

في اجملال وان وجدت تكون تقليدية ومكررة. 
ان  ملساعدة  باالضافة  املشروع  )صاحبة  قليلة  لعمالة  املشروع  -  يحتاج 

تطلب األمر(
- مساحة قليلة )غرفة  4 * 4(

- رأس مال صغير نسبياً ال يتجاوز )3000 دوالر(
- نسبة ربح عالية.

-  امكانية عالية على االنتشار في السوق سواء داخل قطاع غزة أو اخلارج 
من خالل التسويق من خالل االنترنت )الفيس بوك(

ضعف  حالة  في  بالسوق  واالنتشار  املنتجات  تسويق  على  القدرة  -  عدم 
مهارات صاحبة املشروع في التسويق والتشبيك.

ألي  املنتج  في  خطأ  أي  وأن  الزبائن  مع  الثقة  لبناء  كبيرة  فترة  -  يتطلب 
سبب يؤثر سلبياً على سمعة املشروع ومن الصعب تداركه بسهولة.

- العمل بساعات طويلة يؤثر بشكل سلبي على اجلو األسري.
- عدم اختيار مكان مناسب قريب لعرض منتجات املشغل.

- عدم توثيق صور املنتجات التي يتم تصميمها.
تعرف  ال  لكن  النظرية،  الناحية  من  مبتكرة  املشروع  صاحبة  كانت  -  لو 
مبدعة  ماهرة  أيدي  الستقطاب  حتتاج  وهنا  األفكار،  تطبيق  كيفية 

وسريعة لكي تواكب متطلبات السوق.

التحدياتالفرص

-  وجود عدد قليل من املشاريع املشابهة التي تقدم قيمة مضافة ومنتجات 
متميزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

واجلودة  التميز  بشرط  مشروع  هكذا  على  النساء  من  عالي  طلب  -  وجود 
وااللتزام باملواعيد.

- يتوافق املشروع مع العادات والتقاليد والثقافة اجملتمعية
صاحبة  اطالع  خالل  من  بنائها  السهل  من  بسيطة  فنية  خلبرة  -  يحتاج 

املشروع على مناذج ملنتجات مشابهة من خالل االنترنت.
-  وجود مؤسسات نسوية تقوم بتنظيم معارض داخل قطاع غزة لتسويق 
النساء  لتنظيم مشاركة  املشاريع، باالضافة  النساء صاحبات  منتجات 

صاحبات املشاريع في معارض خارج قطاع غزة.

- وجود مؤسسات نسوية تقدم قروض ميسرة .

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
- احلصار واالنقسام الفلسطيني.

-  هذا املشروع يقبل التجديد والتطوير دوماً، لذا نرى أن األسواق ال تشبع أبدا 
باملنتج اجليد. ولكن تطفح وتلفظ املنتجات التقليدية الغير منافسة.

تعويض  وعدم  احلروب  في  الصغيرة  املشاريع  من  عدد  اإلحتالل  -  تدمير 
أصحاب املشاريع الصغيرة املدمرة.

- عدم سماح األهالي للنساء لتوزيع وتسويق منتجاتها في األسواق.
- الضغوط والقيود اجملتمعية.

- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- اآلالت واملواد اخلام الالزمة للمشروع متوفرة في السوق احمللي.
- األقمشة اخملتلفة وغيرهم من املواد باالضافة الى اخليوط املناسبة للخياطة وخيوط التطريز واالكسسوارات موجودة في أسواق اجلملة واملفرق.

- عدم توفر بعض االحتياجات أحياناً في السوق مثل االكسسوارات.
- قطع غيار املاكنات غير متوفرة بالشكل املطلوب.
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مشروع حضانة أطفال:  6.2.2
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

يعتبر من أجنح املشاريع املناسبة لعمل املرأة لعدة أسباب تصب في مصلحة املرأة صاحبة املشروع من الناحية املادية واملعنوية، وفي مصلحة من يستفيد 

من هذا املشروع، خاصة أن هناك الكثير من العامالت واملوظفات اللواتي يجدن صعوبة في ترك أطفالهن في املنزل، وأحيانا يفقدن وظيفتهن لعدم وجود 

املكان املالئم ليضعن به أطفالهن حتت رعاية آمنة ومكان مناسب أثناء الدوام، واملشروع عبارة عبارة عن استقبال األطفال الذين تتراوح أعمارهم بني الشهر 

الدوام الرسمي للنساء العامالت، باالضافة لتوفر ما يسمى باخلدمة اخلاصة وتتلخص في  – األربع سنوات كحد أقصى، وتكون فترة االستقبال هي فترة 
استقبال األطفال في أي وقت يرغب أهله إيداعه لدى احلضانة وتقدم هذه اخلدمة طوال أيام األسبوع السبعة وعلى مدار األربع والعشرين ساعة، مع توفير 

كل الوسائل والسبل لقضاء وقت مريح للطفل سواء من ناحية ) النوم الهادئ ، اللعب والترفيه(، يتطلب املشروع غرفة كبيرة، جيدة التهوية واالضاءة 

مجهزة بأسرة وخزائن ودواليب ملستلزمات كل طفل، ثالجة صغيرة ودورة مياه مؤهلة لألطفال.

هناك عرض كبير في السوق ملثل هذه احلضانات حيث يتوفر في السوق العديد من احلضانات لكن ال يوجد احصائية رسمية بعددها، وتشتكي النساء العامالت 

اللواتي يضعن أطفالهن في هذه احلضانات من اكتظاظ هذه احلضانات باألطفال وعدم توفر البيئة املناسبة للطفل وافتقارها للنظافة وعدم تأهيل العامالت 

فيها، باالضافة الرتفاع السعر لهذه احلضانات حيث يتراوح السعر ما بني 150 الى 200 شيكل شهرياً.

وهى من املشروعات الهامة جداً وبخاصة فى املناطق التى يرتفع فيها نسبة العاملني من النساء مثل مدينة غزة وذلك لتركز املصالح احلكومية والشركات 

اخلاصة في مدينة غزة، وهناك طلب كبير في السوق في مدينة غزة على حضانات مؤهالت يتميزن بتوفر البيئة والرعاية املناسبة للطفل وفي مناطق قريبة 

من بيوت النساء العامالت أو قريبة من عملهن.

السلبياتااليجابيات

- املساحة التي يتطلبها املشروع صغيرة
- تكلفة املشروع قليلة حيث تتطلب تكاليف استثمارية ملرة واحدة

- نسبة الربح عالية بسبب انخفاض تكلفة التشغيل.
- يحتاج املشروع لعمالة قليلة )صاحبة املشروع فقط(

- بعد مكان احلضانة عن مكان سكن الزبونة 
- عدم وجود خبرة حول كيفية تربية والتعامل مع األطفال

- عدم وجود مكان مناسب لفتح حضانة.

التحدياتالفرص

- وجود طلب كبير للحضانات بسبب وجود عدد كبير من النساء العامالت.
-  قلة عدد احلضانات التي تقدم خدمة متميزة وذات جودة عالية في قطاع 
غزة، وهذا يؤدي لتغيير النساء العامالت للعديد من احلضانات في السنة 

الواحدة.
- عدم احلاجة لتدريبات فنية متخصصة حول االدارة اليومية للحضانة.

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
-  انخفاض جودة اخلدمة يؤدي لتغيير احلضانة من قبل األمهات وذلك يؤدي 

لتكوين صورة منطية سلبية عن احلضانة.
الدفع  على  الزبائن  التزام  يؤدي لضعف  مما  الرواتب  انتظام  وعدم  -  انقطاع 

املنتظم لرسوم احلضانة.
- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- ال يحتاج مواد خام واألدوات واألجهزة واألثاث التأسيسي واأللعاب متوفرة وبأسعار مناسبة في السوق احمللية في قطاع غزة

مشروع اعادة تدوير مخلفات البيئة:  6.2.3
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

هو عبارة عن إعادة تدوير مخلفات البيئة بهدف االستفاده من أشياء ال تلزمنا في احلياة اليومية وهو طريقة عملية حملاولة جعل االشياء من حولناعلى نحو 

أفضل، و”صديقة للبيئة” مثل )الزفزف، خرز، حرف باخلشب، الرسم على الزجاج، مجسمات( من خالل توفر ملسات فنية وذوق رفيع وبعد نظر لدى صاحبة 

املشروع بحيث جتعل كل جهد ومحاولة إلعادة تدوير مفيده وعمليه من خالل استهالك واالستفاده من املوارد الطبيعية املتاحة وتعزيز بيئة صحية.

يوجد عرض قليل جداً في السوق للمنتجات املصنعة من تدوير مخلفات البيئة باالضافة لوجود طلب عالي من قبل زبائن من فئة خاصة ملثل هذه املنتجات 

خصوصاً اذا كانت متميزة، املنتجات التي عليها طلب عالي تتصف باللمسة الفنية االبداعية الغير تقليدية ويتم بيعها بأسعار مناسبة. ويتم تسويق 

املنتجات وعرضها من خالل البازارات واستخدام وسائل التواصل االجتماعي باالضافة للمشاركة في معارض املشاريع الصغيرة التي تنظمها املؤسسات 

النسوية.

مركـــز شـــؤون الـمرأة –غزة 18



السلبياتااليجابيات

-  يتطلب املشروع مكان مناسب للتصنيع باالضافة خملزن ملدخالت التصنيع 
وللمنتجات.

- مدخالت االنتاج متوفرة وبأسعار زهيدة.
- تكلفة املشروع قليلة.

- نسبة الربح عالية بسبب انخفاض تكلفة مدخالت االنتاج.
- يحتاج املشروع لعمالة قليلة )صاحبة املشروع فقط(.

- حتتاج الى مدخالت انتاج خاصة ومناسبة 
- من املمكن أن ال يعجب املنتج الزبون وبالتالي ال يتم بيعه.
- عدم تقدير القيمة املادية والفنية للمنتج من قبل الزبون.

- انحصار الزبائن في فئة خاصة.

التحدياتالفرص

- وجود طلب كبير على املنتجات الفنية املتميزة.
- قلة املشاريع املشابهة وتقليدية املعروض.

- التركيز من قبل املؤسسات نحو البيئة واعادة تدوير مخلفاتها. 
التسويق من خالل  النسوية وتسهيل عملية  املؤسسات  -  وجود دعم من 
املعارض التي يتم تنظيمها لتسويق منتجات النساء صاحبات األعمال. 

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
- احلصار واالنقسام الفلسطيني.

- الضغوط والقيود اجملتمعية.
- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- متوفرة في البيئة وفي محالت بيع اخلردة وميكن احلصول عليها بأسعار زهيدة.

مشروع التصنيع الغذائي  6.2.4
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

إعداد  املربيات،  صناعة  اخمللالت،  )صناعة  وتشمل  املشاريع  صاحبات  النساء  اليها  تتجه  التي  املشاريع  أكثر  من  للنساء  الغذائي  التصنيع  مشروع  يعتبر 

البسكويت واحللويات، إعداد الفطائر واملعجنات، عمل منتجات األلبان، جتميد اخلضار، جتهيز األطباق الشعبية “احللوة أو املاحلة”(

يوجد عرض كبير في السوق من هذه املنتجات باالضافة لوجود طلب كبير من املواطنني وينحصر املنافسون احلاليون في أصحاب املصانع العاملة في مجال 

التصنيع الغذائى وهذه املصانع ذات روؤس أموال عالية وإجمالى استثمارات مرتفعة مما يزيد من حجم التكاليف بها. ولكي ينافس املشروع اخلاص بالنساء 

يجب أن يعتمد على  1( املنافسة السعرية )بسبب انخفاض التكاليف اإلجمالية وعدم خضوع املشروع للضرائب(، 2( التركيز على الوصول للعميل النهائى 

من خالل توصيل املنتج إلي املستهلك النهائى مباشرة من خالل تقليل قنوات التوزيع، 3( متتع املنتج مبواصفات وجودة صحية عالية تنافس املواصفات الصحة 

الغذائية للمنتجات املماثلة، 4( عمل حملة اعالنية للترويج للمنتج في محالت اجلملة والتجزئة. والسوق في قطاع غزة بشكل عام سوق متقبل ملنتجات 

التصنيع الغذائي التي تتميز بالقدرة التنافسية، وهذا أمر مشجع للنساء صاحبات األعمال إذا ما تبنوا اخلطوات الالزمة لوضع منتجاتهم في موضع تنافسي 

مريح.

السلبياتااليجابيات

- سهولة اتقان مهارة التصنيع الغذائي لدى النساء.
- مدخالت االنتاج متوفرة وبأسعار زهيدة

- نسبة الربح مناسبة بسبب انخفاض تكلفة مدخالت االنتاج.
- يحتاج املشروع لعمالة قليلة وغير مكلفة

- احلاجة خلبرة عالية وتأهيل علمي وتدريب مستمر في التصنيع الغذائي.
- يتطلب املشروع مكان مناسب وواسع ومناسب صحياً.

- احلاجة ألجهزة ومعدات وأدوات كثيرة ومكلفة.
- امكانية تلف املنتجات بسرعة.

التحدياتالفرص

- وجود طلب كبير على منتجات التصنيع الغذائي.
املنتج  بتصنيع  بقيامه  مقارنة  الزبون  على  املنتج  تكلفة  -  انخفاض 

بنفسه.
والسعر  للشكل  باالضافة  املميز  والطعم  اجلودة  على  يركزون  -  الزبائن 

املناسبني.
بعض  في  والفواكه  اخلضروات  أسعار  انخفاض  من  االستفادة  -  امكانية 
التصنيع والتجميد للخضار  األوقات وذلك الستغالل هذا االنخفاض في 

والفواكه.
التسويق من خالل  النسوية وتسهيل عملية  املؤسسات  - وجود دعم من 

املعارض التي يتم تنظيمها لتسويق منتجات النساء صاحبات األعمال. 

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار في قطاع غزة.
-  االنقطاع املستمر للكهرباء وحاجة املشروع لثالجات موصولة بالكهرباء 

24 ساعة حتى ال تتلف املنتجات احملفوظة بها.
-  يحتاج هذا املشروع لفترة طويلة وجهود تسويقية ممتازة لكي يستطيع 

املنافسة وحجز حصة سوقية مناسبة.
- احلصار واالنقسام الفلسطيني.

- الضغوط والقيود اجملتمعية.
- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.
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املواد اخلام

- مدخالت االنتاج متوفرة في السوق احمللي وميكن احلصول عليها بسهولة.
- من املمكن االستفادة من موسمية بعض اخلضار والفواكه.

- من املمكن االستفادة من الشراء مباشرة من املزارع وذلك لتقليل سعر الشراء.

مشروع تصنيع مواد التنظيف:  6.2.5
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

التى  املنتجات  املمكنة، مع تعدد  التكاليف  وبأقل  االتقان  بدرجات عالية من  اخملتلفة  التنظيف  الصابون ومستحضرات  هو عبارة عن مصنع صغير النتاج 

يقدمها املشروع مثل )الصابون السائل الذي يستخدم في غسل االطباق واملواعني، منظفات الزجاج والفاترينات الزجاجية، ورنيش االرضيات اخلشبية، منظف 

وملمع االثاث واملوبيليا، سائل تنظيف الرخام والسيراميك والبالط، سائل تنظيف املوكيت والسجاد، شامبو الشعر وشامبو اجلسم(.

املنتجات  السوق من هذه  لكل منزل ومطعم ومغسلة، ويوجد عرض كبير في  استهالكية الغنى عنها  مواد  وقوي فهي  املشروع كبير  ويعتبر سوق هذا 

املصانع ذات  التنظيف وهذه  التصنيع مواد  العاملة في مجال  املصانع  احلاليون في أصحاب  املنافسون  وينحصر  املواطنني  باالضافة لوجود طلب كبير من 

روؤس أموال عالية وإجمالى استثمارات مرتفعة مما يزيد من حجم التكاليف بها. ولكي ينافس املشروع اخلاص بالنساء يجب أن يعتمد على  1( املنافسة 

إلي  املنتج  توصيل  النهائى من خالل  للعميل  الوصول  للضرائب(، 2( التركيز على  املشروع  اإلجمالية وعدم خضوع  التكاليف  انخفاض  السعرية )بسبب 

املستهلك النهائى مباشرة من خالل تقليل قنوات التوزيع، 3( متتع املنتج مبواصفات وجودة عالية تنافس مواصفات املنتجات املماثلة، 4( عمل حملة اعالنية 

للترويج للمنتج في محالت اجلملة والتجزئة.

السلبياتااليجابيات

-امكانية حتقيق ربح عالي جدا.
-سهولة عملية التصنيع.

-تكلفة املشروع قليلة.
-اماكنية صنع كميات كبيرة من املنتجات 

-مدخالت االنتاج متوفرة وبأسعار مقبولة
-يحتاج املشروع لعمالة قليلة )صاحبة املشروع باالضافة ملوزعني(.

- هناك حاجة لوجود مكان واسع يبلغ ع األقل 100 متر ومقسم للتصنيع، 
للتعبئة والتغليف، للتخزين، للمواد اخلام، للمنتجات.

الروائح  )مثل  اخملتلفة  الكيماوية  التركيبات  استخدام  مهارة  توفر  - عدم 
املميزة، أو صنع منتج يعطي نعومة لليدين( وذلك لتقدمي قيمة مضافة 

عن مشاريع تصنيع مواد التنظيف األخرى
-االعتماد على الكيماويات التي حتتاج لتعامل خاص بعيداً عن املنزل.

التحدياتالفرص

- وجود طلب كبير مواد التنظيف حيث أنها حاجة أساسية لكل منزل.
-  محدودية تنوع املنتجات في مشاريع تصنيع مواد التنظيف األخرى حيث 
والشامبوهات  األرضيات  تنظيف  وسائل  اجللي  سائل  على  التركيز  يتم 

فقط.
التسويق من خالل  النسوية وتسهيل عملية  املؤسسات  -  وجود دعم من 
املعارض التي يتم تنظيمها لتسويق منتجات النساء صاحبات األعمال. 

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار في قطاع غزة.
الكيماوية  املواد  توفر  على  يؤثر  أن  املمكن  من  اخلانق  االسرائيلي  - احلصار 

التي تدخل في التصنيع.
ثبات  اللوني،  )االستقرار  الفيزيائي  االستقرار  املنتج  في  يتوفر  أن  -  ضرورة 
عند  احلراري  االستقرار  بعضها،  عن  املواد  انفصال  عدم  احملتوي،  قوام 
في  )ويتمثل  الكيميائي  االستقرار  وتوفر   ، احلرارية  للمؤثرات  التعرض 
احمللول  داخل  الفعالة  املادة  واستقرار  الكيميائية،  التفاعالت  استقرار 
ألطول فترة ممكنة، عدم التأثير علي لون أو طبيعة املادة املطلوب تنظيفها( 
باالضافة الى االستقرار االقتصادي من حيث )ثبات تكاليف املنتج ويأتي 
ذلك من ثبات تكاليف املواد املستخدمة في اإلنتاج وثبات تكاليف العبوة 

املستخدمة لفترة طويلة(.
- احلاجة الكبيرة ملهارات عالية في التسويق والتعبئة والتغليف.

- الضغوط والقيود اجملتمعية.
- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

-  تتوفر املواد اخلام الالزمة لهذا املشروع في السوق احمللية  وتشمل: )صودا كاوية - محلول سليكات - محلول سلفونيت - جليسرين - خل - كحل 
أحمر - نشادر - ألوان صناعية - روائح - زيت بذر الكتان - زيت تربنتينة - شمع - إسبيداج - حجر خفاف ناعم(
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مشروع محل جتميل وكوافير:  6.2.6
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

يعتبر مشروع محالت التجميل )محدودة االمكانيات( من املشاريع ذات اخملاطر العاليه، وتصنف مشاريع محالت التجميل عادة بانها مشاريع ذات تكلفه عاليه 

جدا الن السيدات يلجأن الى احملالت التي تتمتع بامكانيات عاليه وخدمات مميزه ومثل هذا املشروع الميكن حتقيق املثاليه فيه اال براس مال عالي، وما يشجع 

على االستثمار في مثل هذا املشروع بالرغم من التكلفه العاليه له هو الربح اجملزي والعائد املرتفع مبعنى انه كلما انفقنا على هذا املشروع بسخاء على 

الديكورات، والتجهيزات، واخلدمات التي يقدمها كلما كان االقبال عليه مرتفع وهذا ينعكس ايجابيا على الدخل وهامش الربح بالرغم من املنافسه الكبيرة 

املنافسة في محالت  املتوسط ، وال توجد  او  املتدني  التصنيف  ذات  التجميل  املنافسه بني محالت  بني اصحاب مثل هذه املشاريع، وغالبا ما تنحصر هذه 

وربحيته،  الصالون  ايجابيا على وضع  انعكست  وامكانات  احملالت من خدمات  ماتقدمه هذه  في  يكمن  والسبب  العالي  او  املمتاز  التصنيف  ذات  التجميل 

وللتغلب على ما سبق يجب أن نفكر في تأمني راس املال جيدا وبطرق تتسم باحلكمه والبعد عن مخاطرة )القروض(، وذلك عن طريق تأسيس شراكة بني 

زميالت العمل، الصديقات، االهل واالقارب ومن ميتلكون نفس التوجه ويتمتعن ببعض امليول لعالم املال واالعمال.

يجب ان يركز املشروع على عمل )املاسكات، التقشير، احلواجب، ازالة الشعر، ماسكات اجلسم، كرميات التجميل، رسم احلنة، جتهيز العروس، طرق جديدة 

ومبتكرة لعمل املكياج وقص الشعر والتسريحات اخملتلفة، صبغ الشعر، والسشوار(

يوجد في السوق العديد من صالونات التجميل والكوافير لكن معظمها ذات تصنيف متدني أو متوسط، وهناك حاجة في األماكن الرئيسية في قطاع غزة 

وانارة  حملالت جتميل ذات تصنيف ممتاز حيث يوجد عرض محدود لهذه الصالونات باالضافة لطلب عالي من قبل السيدات، هناك حاجة لصالون بديكورات 

مميزة ومبساحة واسعة تسمح بحركة الزبائن خصوصاً وقت األفراح ويفضل ان يتم افتتاح الصالون في بداية فصل الصيف وذلك لوجود طلب عالي بسبب 

كثرة األفراح واملناسبات في فصل الصيف.

السلبياتااليجابيات

- مشروع يحقق ربح كبير.
- قلة املدخالت املطلوبة وانخفاض ثمنها بالسوق.

سمعة  تكوين  وسهولة  السوق  في  االنتشار  على  عالية  -  امكانية 
للصالون.

ان  ملساعدة  باالضافة  املشروع  )صاحبة  قليلة  لعمالة  املشروع  -  يحتاج 
تطلب األمر(

- يتطلب رأس مال كبير نسبياً )10-7 أالف دوالر(
سمعة  على  سلبياً  يؤثر  سبب  ألي  الصالون  في  ارتكابه  يتم  خطأ  -  أي 

املشروع ومن الصعب تداركه بسهولة.
- العمل بساعات طويلة يؤثر بشكل سلبي على اجلو األسري.

- عدم اختيار مكان مناسب سهل الوصول اليه للصالون.

التحدياتالفرص

- نسبة الصالونات الشبيهة في مختلف مناطق قطاع غزة قليلة 
-  وجود طلب عالي من النساء على هكذا مشروع بشرط توفر الذوق الرفيع 

واالبداع وااللتزام باملواعيد.
- وجود مؤسسات نسوية تقدم قروض ميسرة .

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
- احلصار واالنقسام الفلسطيني.
- انقطاع الكهرباء لفترات طويلة.

تعويض  وعدم  احلروب  في  الصغيرة  املشاريع  من  عدد  اإلحتالل  -  تدمير 
أصحاب املشاريع الصغيرة املدمرة.

- الضغوط والقيود اجملتمعية.
- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- األجهزة واملعدات الالزمة للمشروع متوفرة في السوق احمللي.
- الكرميات والصبغات والزيوت متوفرة وميكن تركيبها في االسوق احمللي من قبل أخصائي التجميل أو التغذية االكلينيكية.

- بعض الصبغات غير متوفرة ويتم استيرادها من دول اخلليج وتركيا.
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مشروع تصنيع وبيع االكسسوارات:  6.2.7
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

الناس سواء النساء  اليها  التى يحتاج  الالزمة  الذوق واالناقة واملظهر، حيث تعتبر بعض املكمالت  التي تعكس   تعتبر االكسسورات إضافة من اإلضافات 
او الرجال حيث جتد الكثير من النساء في قطاع غزة يرتدين االكسسوارات اخملتلفة فى ايديهن ويلبسن الساعات ايضاً والنظارات الشمسية وغيرها من 
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االكسسوارات، وميكن للنساء اللواتي يرغنب في انشاء مشروع صغير بدون تكاليف وبدون رأس مال كبير ان تستغل هذه الشريحة من الناس للبدء مبشروعها 

اخلاص. ويركز هذا املشروع على بيع االكسسوارات املستوردة باالضافة لتصنيع بعض االكسسوارت وتشمل االكسسوارات املستوردة )االكسسوارات اخلاصة 

بالبنات والسيدات والذهب االبيض والفضة وغيرها، النظارت الشمسية الهاى كوبى وتباع على انها هاى كوبى وليست اصلية، الساعات الهاى كوبى وتباع 

ايضاً على انها هاى كوبى وليست اصلية( وميكن احلصول على هذة البضائع من الساعات والعطور والنظارات والفضة من خالل االستيراد عبر مواقع البيع 

على االنترنت او شراء االكسسوارت من األسواق اخلارجية في الصني أو تركيا أو االمارات اما بالنسبة الى االكسسوارات املصنعة فيفضل صناعتها من قبل 

صاحبة املشروع حتى حتقق الكثير من االرباح بشرط ان يكون لديها موهبة إبداعية بصنع االكسسوارات “الهاند ميد” التي تناسب ذوق اآلخرين، وأن تبتكر 

في صنعها للحلي ماهو جديد ومتميز غير متداول وتقليدي في األسواق، حيث سيتم تسويق املنتجات من خالل استخدام االنترنت أو من خالل استئجار محل 

صغير في بعض املواقع املميزة في قطاع غزة.

يوجد في السوق العديد من املشاريع التي تركز على صناعة وبيع االكسسوارت وكمية العرض في السوق كبيرة لكن تتصف املنتجات املعروضة بالسوق 

بالتقليدية الشديدة والبعد عن االبتكار وقلة الطلب عليها وضعف القوة الشرائية. وفي املقابل يوجد بعض املشاريع التي تقوم بتصنيع وبيع االكسسوارت 

األلوان وهذه املشروعات عليها طلب كبير من قبل السيدات  بتناسق  املوضة وتتصف  تتواكب مع  ابتكارية  التي تقدم منتجات  الرفيع  الذوق  ذات  املتميزة 

وطالبات اجلامعات، وهذا الطلب ال يتأثر كثيراً بالوضع االقتصادي في قطاع غزة بسبب أن مثل هذا املشروع يستهدف شريحة من املستهلكني تبحث عن 

اجلودة والتميز في املنتج بغض النظر عن السعر.

السلبياتااليجابيات

تصل  عالية  ربح  يتجاوز )2000 دوالر( ونسبة  ال  نسبياً  صغير  مال  - رأس 
الى %50

- مساحة قليلة 
األلوان  استخدام  على  والقدرة  والذوق  املهارة  على  املشروع  -  يعتمد 
اجلديدة  املوديالت  على  املشروع  صاحبة  لدى  املستمر  واالطالع  والتجديد 

واملوضة.
-  نسبة العرض من املنتجات املشابهة قليل بسبب قلة املشاريع املتميزة 

في اجملال وان وجدت تكون تقليدية ومكررة. 
- يحتاج املشروع لعمالة قليلة )صاحبة املشروع فقط(

ضعف  حالة  في  بالسوق  واالنتشار  املنتجات  تسويق  على  القدرة  -  عدم 
مهارات صاحبة املشروع في التسويق والتشبيك.

ألي  املنتج  في  خطأ  أي  وأن  الزبائن  مع  الثقة  لبناء  كبيرة  فترة  -  يتطلب 
سبب يؤثر سلبياً على سمعة املشروع ومن الصعب تداركه بسهولة.

- العمل بساعات طويلة أثر بشكل سلبي على اجلو األسري.
- عدم اختيار مكان مناسب قريب لعرض االكسسوارت.

- عدم توثيق صور املنتجات التي يتم تصميمها.

التحدياتالفرص

-  امكانية عالية على االنتشار في السوق سواء داخل قطاع غزة أو اخلارج 
من خالل التسويق من خالل االنترنت )الفيس بوك(

-  وجود عدد قليل من املشاريع املشابهة التي تقدم قيمة مضافة ومنتجات 
متميزة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

واجلودة  التميز  بشرط  مشروع  هكذا  على  النساء  من  عالي  طلب  -  وجود 
واالبتكار.

- يتوافق املشروع مع العادات والتقاليد والثقافة اجملتمعية
-  وجود مؤسسات نسوية تقوم بتنظيم معارض داخل قطاع غزة لتسويق 
النساء  لتنظيم مشاركة  املشاريع، باالضافة  النساء صاحبات  منتجات 

صاحبات املشاريع في معارض خارج قطاع غزة.

- وجود مؤسسات نسوية تقدم قروض ميسرة .

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
- احلصار واالنقسام الفلسطيني.

-  هذا املشروع يقبل التجديد والتطوير دوماً، لذا نرى أن األسواق ال تشبع أبدا 
باملنتج اجليد. ولكن تطفح وتلفظ املنتجات التقليدية الغير منافسة.

تعويض  وعدم  احلروب  في  الصغيرة  املشاريع  من  عدد  اإلحتالل  -  تدمير 
أصحاب املشاريع الصغيرة املدمرة.

- عدم سماح األهالي للنساء لتوزيع وتسويق منتجاتها في األسواق.
- الضغوط والقيود اجملتمعية.

- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- املعدات الالزمة للمشروع )الكماشات والقطاعات واملفكات( متوفرة في السوق احمللي.
أو  التركي  أو  الصيني  السوق  خالل  من  شرائها  او  السترادها  وبحاجة  احمللي  بالسوق  موجودة  غير  كوبي  الهاي  واالكسسوارات  والنظارات  -  الساعات 

االماراتي.
اللولى، خيوط  من  وعقود  واألشكال، خرز  األحجام  متعددة  وتشمل )سالسل  احمللي  السوق  في  موجودة  محلياً  االكسسوارات  لتصنيع  الالزمة  -  املواد 

صنارة “املتينة، األستيك”، أنواع مختلفة من احللقان اخلام “هوك، برمية، كليبس”، أقفال للعقاد “عادى، املربع”، داليات لتجميل االكسسوارات(
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مشروع تربية الدجاج البياض  6.2.8
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

املرتبة  اللحم في  انتاج  بينما  لإلنتاج  األولي  املرتبة  البيض في  انتاج  ويأتي  الناجحة في قطاع غزة  املشاريع  أكثر  البياض من  الدجاج  تربية  يعتبر مشروع 

الثانية، فيعد البيض مادة غذائية غنية بالبروتينات احليوانية وهو غذاء كامل لإلنسان حيث انه يحتوي على البروتني والكالسيوم وكثير من األحماض االمينية 

الضرورية والدهنية عالوة على انه مصدر هام للحديد والفسفور والعناصر املعدنية النادرة ،وتزيد كمية املح)الصفار( كلما زاد عمر الدجاجة. ويختلف العمر 

الذي تبدأ الدجاجة فيه بإنتاج البيض من السالالت األخرى حيث يتأثر هذا العمر في طرق الرعاية والتغذية التي تقدم للدجاج خالل مراحل عمره اخملتلفة حتى 

يبدأ في انتاج البيض لذا فان العملية االنتاجية ذاتها حتتاج خلبرة عالية في معاملة الدجاج أثناء مرحلة الرعاية واالنتاج، ويجب انتقاء الدجاج البياض بعمر 

105 يوم )15 أسبوع( أثناء عملية الشراء لتجنب فترة النمو األولى التي حتتاج الى عناية كبيرة وللعديد من البرامج والعمليات والتحصينات التي جتعلها 
من أهم الفترات في حياة دجاج البيض، وال تقتصر الظروف البيئية احمليطة بتربية الدواجن على الظروف املناخية فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل النظافة، 

والتطهير، والتغذية، واإلضاءة، والرعاية الصحية، واإلدارة السليمة، وغير ذلك من العوامل املؤثرة في عملية التربية.

وضحت وزارة الزراعة أن سالالت الدجاج البياض ثالثة أنواع وهي )اللوهمن، الهاي الين، B7( فمنها املنتج للبيض األبيض واملنتج للبيض البني لكنها تتقارب 

عدد  ويبلغ  االبيض.  اللون  غزة  قطاع  في  املنتشر  ان  حيث  سنويا  بيضة  من 250  يقرب  ما  تنتج  أن  ميكنها  فجميعها  اإلنتاجية  صفاتها  في  ما  حد  إلى 

مزارع الدجاج البياض في قطاع غزة 226 مزرعة ويوجد بها 705 االف دجاجة ومبعدل انتاج من البيض 115 مليون بيضة سنوياً، ويبلغ متوسط استهالك 

الفرد الواحد في القطاع 80 – 90 بيضة سنويا. وتتوزع  املزارع بواقع 55 مزرعة في محافظة الشمال، 87 مزرعة في محافظة غزة، 26 مزرعة في احملافظة 

الوسطى، 41 مزرعة في محافظة خانيونس، 17 مزرعة في محافظة رفح. ان سعر البيض يتغير حسب املوسم  ومدى توفر العلف و أسعاره ومرتبط باألزمات 

االقتصادية التي يتعرض لها افراد اجملتمع ، حيث ان سعر كرتونة البيض مرتبط بالوزن و العلف و حالة السوق، ويختلف االقبال على البيض من فصل ألخر 

وذلك حسب سوق الطلب حيث في فصل الصيف نتيجة ارتفاع احلرارة يقل استهالك العلف ويقل اإلنتاج من البيض ويقل اقبال املستهلك عليه، اما في 

موسم الشتاء يتم تهيئة جميع الظروف إلنتاج البيض وبالتالي يحافظ على انتاجيته و يزيد االقبال على البيض في فصل الشتاء. لكن مع اعتبار البيض من 

الوجبات الغذائية الضرورية لكل منزل يكون االقبال شبه ثابت، لكن ارتفاع سعر البيض يؤدي النخفاض بسيط في الطلب.

من الفضل اتباع أسلوب التوزيع املباشر للزبائن مباشرة من اجليران واألقارب مما يؤدي لزيادة الربح املتحقق على أن يتم توزيع الفائض من البيض على احملالت 

التجارية.

السلبياتااليجابيات

- دخل يومي مستقر مع نسبة الربح عالية.
- استقرار في سعر كرتونة البيض في حدود )13 شيكل(

- حتقيق اكتفاء ذاتي داخل األسرة من البيض

- املساحة التي يتطلبها املشروع كبيرة
- تكلفة املشروع كبيرة حيث تتطلب تكاليف استثمارية كبيرة

عند  بيطري  طبيب  عامل،  املشروع،  )صاحبة  لعمالة  املشروع  -  يحتاج 
احلاجة(

-  يحتاج لتوفر مهارة ومعرفة لدى صاحبة املشروع حول املمارسات املثلى 
في تربية الدجاج البياض.

التحدياتالفرص

- طلب كبير مستقر نسبياً على البيض في االسوق احمللي.
مع  الطلب  الرتفاع  ذلك  يؤدي  البياض  بالدجاج  اخلاصة  املزارع  عدد  -  قلة 
 20 الى  لتصل  البيض  كرتونة  سعر  لزيادة  يؤدي  مما  العرض  انخفاص 

شيكل.
- امكانية استغالل زبل الدجاج وبيعه كمصدر دخل اضافي.

-  وجود مؤسسات زراعية تدعم املشاريع الزراعية للنساء التي تعمل على 
حتقيق األمن الغذائي لألسر وللمجتمع.

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
- احلصار ونقص توفر األعالف واألدوية في السوق احمللي.

على  يؤثر  األحيان  بعض  في  الغاز  توفر  وعدم  املتكرر  الكهرباء  -  انقطاع 
املزرعة بسبب حاجة املزرعة لدرجة حرارة محددة.

درجات  وارتفاع  الشتاء  فصل  في  املتتالية  اجلوية  واملنخفضات  -  الظروف 
احلرارة ملستويات قياسية في فصل الصيف.

- تعرض املزرعة لألمراض.
- انقطاع وعدم انتظام الرواتب. 

- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

-  الدجاج البياض بعمر 105 يوم واألدوات واألعالف واألدوية متوفرة في السوق احمللية في قطاع غزة
-  أحياناً يتم اغالق املعابر مما يؤدي الرتفاع أسعار األعالف واألدوية في السوق ونقصها.

-  في فصل الشتاء يوجد نقص واضح في توفر الغاز الالزم للتدفئة.
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مشروع تربية الدجاج الالحم  6.2.9
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

البيئية املناسبة لتربية  اذا لقي العناية املناسبة، مع ضرورة توفير الظروف  الناجحة في قطاع غزة  يعتبر مشروع تربية الدجاج الالحم من أكثر املشاريع 

الدواجن، وال تقتصر الظروف البيئية احمليطة بتربية الدواجن على الظروف املناخية فقط، بل تتعدى ذلك لتشمل النظافة، والتطهير، والتغذية، واإلضاءة، 

والرعاية الصحية، واإلدارة السليمة، وغير ذلك من العوامل املؤثرة في عملية التربية. حيث أن تربية الدجاج الالحم هي من أكثر األمور طلباً في األسواق احمللية 

في القطاع،  والسبب في ذلك هو أن حلم الدجاج من أكثر اللحوم البيضاء وفرةً ورخصاً مقارنة باللحوم احلمراء، كما أن له طعم خفيف و قليل الدهون و ذو 

طعم مستساغ ويحتوي على نسبة بروتني حيواني عالية تقدر ب20% وهو اعلى من نسبة البروتني في اللحوم احلمراء والذي يقدر ب16% فقط، ناهيك 

وراثية عالية  التسمني بكفاءة  الشيء. ويتميز دجاج  ذو كلفة قليلة بعض  الالحم تعتبر  الدجاج  املواشي، فتربية  أنه ينضج بسرعة مقارنة مع حلوم  عن 

متكنه من حتويل مواد العلف إلى حلوم حيث ان كل 2 كيلوجرام علف تعطي 1 كيلو جرام حلوم بيضاء، ولالستفادة من هذه الكفاءة الوراثية الكامنة في 

الدجاجة يجب حتسني الظروف البيئية احمليطة بعملية التربية جلعلها تتشابه مع الظروف املثلى حلياة الدجاج، وبذلك ميكن احلصول على قطيع جيد وحتقيق 

أرباح معقولة، وحسب وزارة الزراعة الفلسطينية يحتاج قطاع غزة إلى نحو مليوني دجاجة شهرياً، تقوم نحو 1400 مزرعة دجاج الحم بتربيتها، وتزداد تلك 

الكمية في فصل الصيف. 

ومن ناحية التأثيرات املوسمية على املنتج يعتبر تأثير املوسمية عالي حيث ان اغلب املربيني يعتمدوا على التربية في االشهر القريبة من شهر رمضان واالعياد 

واقبال  الطلب  لزيادة  وذلك  يوم اجلمعة من كل اسبوع  الدجاج في  بيع  والتجار  املزارعني  يتعمد  الالحم بشكل كبير كما  الدواجن  الطلب على  يزداد  حيث 

املستهلكني عليه ويفضل أن يكون اسلوب البيع املتبع من خالل التوزيع املباشر للمنتج على املذابح واحملال التجارية وذلك لتقليل قنوات التوزيع وزيادة الربح 

احملقق.

السلبياتااليجابيات

- دورة حياة االنتاج صغيرة كل 40 يوم
- دخل مستقر مع نسبة ربح عالية.

- استقرار في سعر كيلو الدجاج في حدود )10 شيكل(
- حتقيق اكتفاء ذاتي داخل األسرة من الدجاج

- املساحة التي يتطلبها املشروع كبيرة
- تكلفة املشروع كبيرة حيث تتطلب تكاليف استثمارية كبيرة

عند  بيطري  طبيب  املشروع،  )صاحبة  قليلة  لعمالة  املشروع  -  يحتاج 
احلاجة(

-  يحتاج لتوفر مهارة ومعرفة لدى صاحبة املشروع حول املمارسات املثلى 
في تربية الدجاج الالحم.

التحدياتالفرص

- طلب كبير مستقر نسبياً على الدجاج الالحم في االسوق احمللي.
-  في فصل الشتاء والصيف ينخفض العرض ويزيد الطلب مما يؤدي لزيادة 

سعر كيلو الدجاج ليصل الى 15 شيكل في املتوسط.
- امكانية استغالل زبل الدجاج وبيعه كمصدر دخل اضافي.

-  وجود مؤسسات زراعية تدعم املشاريع الزراعية للنساء التي تعمل على 
حتقيق األمن الغذائي لألسر وللمجتمع.

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
- احلصار ونقص توفر األعالف واألدوية في السوق احمللي.

على  يؤثر  األحيان  بعض  في  الغاز  توفر  وعدم  املتكرر  الكهرباء  -  انقطاع 
املزرعة بسبب حاجة املزرعة لدرجة حرارة محددة.

درجات  وارتفاع  الشتاء  فصل  في  املتتالية  اجلوية  واملنخفضات  -  الظروف 
احلرارة ملستويات قياسية في فصل الصيف.

- تعرض املزرعة لألمراض.
- انقطاع وعدم انتظام الرواتب. 

- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- الكتاكيت واألدوات واألعالف واألدوية متوفرة في السوق احمللية في قطاع غزة
- أحياناً يتم اغالق املعابر مما يؤدي الرتفاع أسعار األعالف واألدوية في السوق ونقصها.

- في فصل الشتاء يوجد نقص واضح في توفر الغاز الالزم للتدفئة.

25دراسة حتليل السوق للمشاريع الصغيرة املدرة للدخل في قطاع غزة



مشروع بقالة )ميني ماركت(:  6.2.10
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

 مشروع بقالة أو بيع تغذية بالتجزئة )ميني ماركت( يعد واحداً من املشاريع القدمية جداً والتى ال زالت منتشرة حتى يومناً هذا والسبب في ذلك هو انه 
يقدم منتجات اساسية جداً يحتاج اليها الزبائن بشكل يومي وفي حالة اختفاء البقاالت من الشوارع واالسواق فستحدث ازمات كبيرة في اجملتمع، لذلك 

ميكننا القول بأن مشروع بقالة هو مشروع مضمون او فرص جناحة عالية جداً، وال يكاد يخلو كل حي أو منطقة في قطاع غزة من ميني ماركت قريب، وميكن 

للنساء صاحبات رأس املال البسيط ومن ال ميتلكن اى خبرات في اعداد وتنفيذ املشاريع الصغيرة ان ينفذوه ويحققوا الكثير من االرباح عن طريقه.

يعتبر من املشاريع الناجحة في جميع مناطق قطاع غزة في حال كون صاحبة املشروع محبوبة وذات عالقات جيدة مع جيرانها باالضافة لتوفيرها معظم 

البضائع التي حتتاجها األسر التي تعيش مبحيطها حيث يؤدي ذلك لزيادة الطلب على البضائع املوجودة لديها وبالتالي حتقيقها لربح معقول وجناح املشروع، 

ويجب ان يكون املشروع على شارع رئيسي في منطقة مكتظة بالسكان وال يوجد بها مشروع بقالة اخر وان تواجد فيجب ان تكون املسافة املشروع والبقالة 

األخرى  100 متر على االقل وذلك لضمان حتقيق مبيعات مرتفعة.

السلبياتااليجابيات

-  رأس مال صغير نسبياً ال يتجاوز )2000 دوالر( مع امكانية الشراء باالجل 
من جتار اجلملة واملوزعني.

- نسبة ربح جيدة  
- محل خارج املنزل مبساحة قليلة 50 متر

- يحتاج املشروع لعمالة قليلة )صاحبة املشروع فقط(
بأسعار مساوية السعار  اليها  الزبون  يحتاج  التى  املنتجات  -  تتوفر جميع 

السوق.

- العمل بساعات طويلة أثر بشكل سلبي على اجلو األسري.
الديكورات،  املساحة،  املوقع،  حيث  من  املشروع  مكان  مناسبة  -  عدم 

ساعات فتح احملل.
-  عدم توفر مخزون جيد أو نقص في البضائع التي حتتاجها األسرة في أي 
الزبائن  امليني ماركت وحتول  لبروز نظرة منطية سلبية جتاه  يؤدي  مما  وقت 

حملالت توفر معظم ما يحتاجه الزبون.

التحدياتالفرص

زبائن  وتكوين  البيع  سهولة  ويوجد  عالية  خبرات  أو  ملهارة  يحتاج  -  ال 
للمشروع.

-  ميكنك التعامل مع جتار اجلملة الذين سيوردون كافة البضائع التى يحتاج 
املشروع  بزيارة  التوزيع  مندوبني  من  العديد  الوقت سيقوم  املشروع، ومع 

وعرض منتجاتهم ولن توجد اى صعوبات في احلصول على البضائع.
االجل  البيع  خالل  من  واملوزعني  اجلملة  جتار  من  البضائع  شراء  -  ميكن 

وبتسديدات سداد ميسرة.
- وجود مؤسسات نسوية تقدم قروض ميسرة .

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
- احلصار واالنقسام الفلسطيني.

- الفصل بني أموال املشروع وبني مصروف واحتياجات البيت.
- الضغوط والقيود اجملتمعية.

- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- تتوفر جميع مستلزمات امليني ماركت في السوق احمللية.
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مشروع روضة أطفال:  6.2.11
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

املشروع هو عبارة عن انشاء روضة لتنمية مهارات االطفال الصغار في اعمار مبكرة من سن 4 الى 6 سنوات اى قبل دخول املرحلة االبتدائية، وذلك من خالل 

شراكة أكثر من خريجة جامعية في مجاالت التربية وخصوصاً تربية الطفل وذلك ألن املصاريف التأسيسية للمشروع عالية لكن العائد من املشروع مجدي 

بدرجة كبيرة، ويهدف املشروع االهتمام بالتعليم املبكر ومساعدة الصغار على التعبير عما يدور بداخلهم بطريقة صحيحة واسلوب راقي باالضافة الى 

منحهم الثقة فى انفسهم. حيث اثبتت الدراسات ان االطفال الذين التحقوا برياض االطفال قد اكتسبوا مهارات ومعرفة واسعة من خالل التعلم واللعب 

ومشاركة االطفال االخرين بعكس اقرانهم الذين لم تتح لهم فرصة االلتحاق برياض االطفال.

تعرف السياسة التعليمية الفلسطينية مرحلة ما قبل االبتدائي )مرحلة الطفولة املبكرة( بأنها: مرحلة أولية من مراحل التربية والتعليم، تتميز بالرفق في 

معاملة الطفولة وتوجيهها وهي تهيئة الطفل الستقبال أدوار احلياة التالية على أساس صحيح من خالل التنشئة الصاحلة املبكرة.

ويتطلب املشروع مساحة كبيرة ال تقل عن 200 متر مع وجود ساحة خارجية لأللعاب املفتوحة وعدد )4( غرف كبيرة، جيدة التهوية واالضاءة مجهزة باألثاث 

املناسب ملرحلة الطفولة وخزائن ودواليب ملستلزمات كل طفل، ثالجة صغيرة ودورة مياه مؤهلة لألطفال.

وبينت احصائيات وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة وجود 350 روضة أطفال موزعة كالتالي: 67 روضة في محافظة الشمال، و 117 روضة في محافظة 

غزة، و 50 روضة في محافظة الوسطى و63 روضة في محافظة خانيونس، و53 روضة في محافظة رفح.

اجملموعرفحخانيونسالوسطىغزةالشمال

67117506353350عدد الرياض

325622278311265عدد املربيات
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ويبلغ عدد األطفال امللتحقني في هذه الرياض 40545 طفل بواقع 20496 ذكر و20049 أنثى.

وأشارت الدراسة التقوميية التي قامت بها مؤسسة ألنيرا لواقع رياض األطفال في قطاع غزة في العام 2006 الى أنه فقط ثلث أعداد املربيات في رياض 

األطفال لديهم مؤهل جامعي بينما جميعهن يحملن مؤهل ثانوية عامة وبينت الدراسة أيضاً بأن املربيات يعانني من نقص في املعرفة وقلة في اخلبرة في 

مجال الطفولة املبكرة.

ووضحت نتائج دراسة تقييم احتياجات رياض األطفال في قطاع غزة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالتعاون مع اليونيسيف في قطاع غزة 

في العام 2010 والتي استمرت ستة أشهر متواصلة واستهدفت )350( روضة أطفال في أربع مجاالت أساسية تنوعت ما بني مربيات األطفال، والتعليم في 

رياض األطفال، وبيئة الروضة، والعالقة بني األسرة والروضة والتي أكدت على ضرورة وضع خطة للتطوير التربوي في رياض األطفال للوصول إلى مستوى أفضل 

في تعليم أبناءنا الطلبة منذ البداية وبينت ضعف قدرات مربيات األطفال وافنقارهم للمؤهالت العلمية وللخبرات في مجال فهم الوضع النفسي والعقلي 

لألطفال وعدم قدرتهن على التعامل مع األطفال واحتياجاتهم ومشاكلهم.

برياض  يلتحقون  الفلسطينني  األطفال  من  حوالي %43.1  أن  إلى  الفلسطينية)2014-2019(  والتعليم  التربية  لوزارة  االستراتيجية  اخلطة  بينت  وقد 

األطفال وأكدت اخلطة الى ضرورة تطوير نظام التعليم ما قبل املدرسة وضرورة بناء قدرات رياض األطفال لتصبح مؤهلة للتعامل مع املنهج الفلسطيني 

املوحد وللوصول الى التحاق 60% على األقل من األطفال الفلسطينني في أعمار من 4 - 6 سنوات في رياض األطفال بحلول عام 2020م.

بناًء على ما سبق يفتقر قطاع غزة لرياض أطفال مؤهلة سواء من ناحية املربيات أو من ناحية بيئة ومنهاج الروضة، ويتضح وجود طلب كبير في في السوق 

على رياض أطفال مؤهلة حيث أن عرض قليل من الرياض املؤهلة ويستدل على ذلك من خالل وجود طلب كبير من قبل األهالي على الرياض املؤهلة وأن هذه 

الرياض تقوم بفتح باب التسجيل بها قبل بداية العام الدراسي بفترة طويلة وينتهي التسجيل بها بسرعة وال تستطيع استيعاب العدد املتقدم، كما أن هذه 

الرياض تقوم بعمل قوائم انتظار لألطفال في حالة انسحاب أحد األطفال املسجلني.

السلبياتااليجابيات

- عائد شهري منتظم
- نسبة الربح عالية بسبب انخفاض التكاليف التشغيلية.

- العمالة في املشروع من الشريكات في املشروع باالضافة لعاملة نظافة.

- حتتاج ملساحة كبيرة تبلغ ع األقل 200 متر.
- تكلفة كبيرة ومصاريف تأسيسية عالية

- عدم مناسبة مكان الروضة وعدم تأثيثها باألثاث الالزم. 
مع  والتعامل  تربية  كيفية  حول  خبرة  وجود  عدم  التأهيل  في  -  نقص 

األطفال
- عدم وجود مكان مناسب لفتح الروضة.

التحدياتالفرص

عالية  جودة  وذات  متميزة  خدمة  تقدم  التي  األطفال  رياض  عدد  -  قلة 
السنة  في  الرياض  من  للعديد  األسر  لتغيير  يؤدي  وهذا  غزة،  قطاع  في 

الواحدة.
- وجود العديد من املؤسسات التي تقدم دعم لرياض األطفال.

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
-  انخفاض جودة اخلدمة يؤدي لتغيير الروضة من قبل األمهات وذلك يؤدي 

لتكوين صورة منطية سلبية عن الروضة.
الدفع  على  الزبائن  التزام  يؤدي لضعف  مما  الرواتب  انتظام  وعدم  -  انقطاع 

املنتظم لرسوم الروضة.
- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- ال يحتاج مواد خام واألدوات واألجهزة واألثاث التأسيسي واأللعاب واملناهج التعليمية متوفرة وبأسعار مناسبة في السوق احمللية في قطاع غزة
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مشروع مركز تعليمي:  6.2.12
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

يعتبر من أهم املشاريع الهامة واملربحة في قطاع غزة التي من املمكن أن تقوم به اخلريجات اجلامعيات في الفترة احلالية بسبب صعوبة املنهج التعليمي 

الفلسطيني وارتفاع عدد الطلبة في الفصل الواحد ليصل الى أكثر من 50 طالب، باالضافة لقصر فترة احلصة الدراسية وعدم قدرة األمهات على مساعدة 

أبنائهم دراسياً باالضافة لرغبة الطالب في مختلف املراحل التعليمية في حتسني مستواهم التعليمي في املواد اخملتلفة احلصول على مجاميع مرتفعة وهنا 

املركز يجب أن يعتمد على معلمات متخصصات مؤهالت حتى تكون طريقة الشرح جيدة ويرتفع معهم مستوى الطلبة.

يوجد طلب كبير على مثل هذه املراكز في جميع املناطق في قطاع غزة، وكمية املعروض قليلة جدا حيث كان يوجد برنامج ما بعد املدرسة اخلاص مبؤسسة 

امليرسي كور حيث يقدم مساعدات للطلبة في جميع مناطق قطاع غزة في حل الواجب لكن انتهى متويل البرنامج في سبتمبر 2015 مما أدى لوجود طلب 

عالي على مثل هذه املراكز.

السلبياتااليجابيات

- عائد شهري منتظم
- تكلفة قليلة ومصاريف تأسيسية بسيطة

- نسبة الربح عالية بسبب انخفاض التكاليف التشغيلية.
اختيار  املمكن  ومن  املشروع،  في  الشريكات  من  املشروع  في  -  العمالة 
الدراسية  املناهج  وشرح  تفسير  علي  املناسبة  القدرة  لهم  ُمعلمني 

بشكل جيد ، وان يكون املعلمني ذو خبرة وسمعة معروفة لدي الطالب.
عدد  حسب  علي  الشهري  حسابهم  علي  املُعلمني  مع  االتفاق  -  يتم 

الطالب املقيدين في املركز.

- عدم تأهيل اخلريجات اجلامعيات في التعامل وتوصيل املعلومات املتضمنة 
باملنهج التعليمي بسهولة ويسر.

- تفاوت في القدرات التعليمية للشريكات.
- عدم وجود مكان مناسب لفتح املركز التعليمي.

-  عدم القدرة على تسويق خدمات املركز والوصول ألكبر عدد من الطالب.
لنقطة  الوصول  ممكن  او   ، جيد  مكسب  املركز  يعطي  ال  البداية  -  في 
التعادل، ولكن طرق التعامل وشرح املعلمات بشكل جيد، وشكل املكان 
املكان  ادارة  يجب  وبالتالي  الطلبة،  من  مزيد  الي  ذلك  بعد  يؤدي  الالئق 

باسلوب جيد ، ومنظم حتي تزيد االرباح الصافية للمركز.

التحدياتالفرص

عالية  جودة  وذات  متميزة  خدمة  تقدم  التي  التعليمية  املراكز  عدد  -  قلة 
في قطاع غزة.

- ارتفاع تكلفة الدروس احلصوصية.
-  صعوبة املنهج الفلسطيني، واكتظاظ الغرف املدرسية بالطالب، وقصر 

مدة احلصة الدراسية.

- الوضع اإلقتصادي السئ الغير مشجع على االستثمار.
لتكوين  يؤدي  وذلك  املعلمات  مستوى  وضعف  اخلدمة  جودة  -  انخفاض 

صورة منطية سلبية عن املركز.
الدفع  على  الزبائن  التزام  يؤدي لضعف  مما  الرواتب  انتظام  وعدم  -  انقطاع 

املنتظم لرسوم املركز التعليمي.
- قصر فترة السماح لسداد القروض، وارتفاع الفائدة على القروض.

املواد اخلام

- ال يحتاج مواد خام واألدوات واألجهزة واألثاث التأسيسي متوفرة وبأسعار مناسبة في السوق احمللية في قطاع غزة
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مشروع تصميم برامج محوسبة )خريجات جامعيات في مجال تكنلوجيا احلاسوب، هندسة احلاسوب واالتصاالت(  6.2.13
تعريف عن املشروع وحتليل للسوق

يعتبر من أهم املشاريع الهامة واملربحة في قطاع غزة التي من املمكن أن تقوم به اخلريجات اجلامعيات في الفترة احلالية وال يتطلب أية مصاريف حيث أن 

املطلوب فقط هو جهاز حاسوب، والشخص الذي يعمل عن بعد هو الشخص الذي يعمل بدون عقود طويلة االمد جلهة معينة أو شركة معينة. يعتبر 

اإلنترنت اليوم أحد أكبر اسواق العمل عن بعد، حيث يستطيع ربط شخصني في قطبى الكرة األرضية دون التقيد بالزمان واملكان.

قد ال تتبع االجور في العمل عن بعد النظام التقليدى في الراتب الشهرى مثال.. ولكن هناك طرق عديدة يتم االتفاق عليها في العمل مثل حساب االجر 
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بالساعة أو االجر اليومى أو االجر باملشروع كامال وهكذا، فهذا االمر راجع للطرفني. وميكن ان يطلب الشخص الذي يعمل عن بعد دفعة مقدمة أو كل املبلغ 

مقدمة قبل بدء العمل.. كما يفضل البعض االخر الدفع على مراحل حتى ينتهى العمل على املشروع، وهناك من يطلب املبلغ بعد انتهائه من املشروع. 

يلجأ البعض بتوقيع عقود لضمان حقوقهم أثناء العمل عن بعد، إال أن هناك عدد كبير ال يفضل العمل بعقود ويكتفى بقبول جزء من املبلغ قبل امتام الشغل 

وجزء بعد امتامه.

املهام ملتعاقد خارجي( ومما  اخلارجية Outsourcing )اسناد  التعاقدات  املهتمة مبوضوع  االنترنت  العمل في هذا املشروع عن بعد من خالل مواقع  ويتم 

يساعد على تطوير مهارات اخلريجات في سوق قطاع غزة وجود مؤسسات كبرى في قطاع غزة تعمل على تأهيل مهارات اخلريجات في مجال تكنولوجيا 

املعلومات لتتوائم مع متطلبات سوق العمل العاملي مثل امليرسي كور وحاضنة تكنولوجيا املعلومات، وجمعية تكنولوجيا املعلومات الفلسطينية “بيتا” 

ونقابة خريجي تكنولوجيا املعلومات “بيكتي”

سوق هذه املشاريع هو سوق عاملية والعرض هو عرض على مستوى العالم حيث تتنافس اخلريجات مع املهندسني على مستوى العالم وهناك كمية طلب 

كبيرة على مثل هذه املهارات ومثل هذه املشاريع مجدية مالياً ألقصى درجة والتركيز هنا يكون على العمل احلر عن بعد )تصميم صفحات الويب، تصميم 

رسومات وجرافيك، تطبيقات برمجة الهواتف الذكية )Android and IOS(، تطبيقات برمجة الويب )PHP and Asp.net(، والتسويق االلكتروني( 

لكن هذه املهمات املطروحة على السوق العاملي تتطلب مهارات عالية جداً من قبل اخلريجات.

السلبياتااليجابيات

- ساعات عمل مرنة
- تكاليف تقترب من الصفر

- نسبة ربح عالية
مع  تعاملها  بسبب  املشروع  صاحبة  وخبرات  ملهارات  متسارع  -  تطوير 

الشركات اخلارجية.
يقومون  التي  االعمال  اختيار  في  كبيرة  بحرية  بعد  عن  العاملون  -  يتمتع 
بتنفيذها واختيار األشخاص الذين يعملون معهم بدون التقيد باشخاص 

معينة.
اجملتمع  شرائح  بني  العمل  فرص  تكافؤ  على  بعد  عن  العمل  -  يساعد 

اخملتلفة من حيث النوع والعمر والظروف الصحية واالجتماعية.

-  عدم تأهيل اخلريجات اجلامعيات في التعامل مع شركات العمل عن بعد 
بسهولة ويسر.

على  قدرتها  وعدم  املشروع  صاحبة  لدى  واملهارات  القدرات  في  -  نقص 
املنافسة.

ثبات  عدم  وبالتالى  العمل  ثبات  عدم  هو  بعد  عن  العمل  سلبيات  -  أهم 
الدخل فأحيانا ال يستطيع الشخص العثور على املشروع املناسب لفترة 
واملعاشات  التأمينات  من  الدائم  التوظيف  مزايا  فقدان  أيضا  طويلة، 

واالجازات املدفوعة.
أنظمة  في  السابقة  التقاليد  عن  خروجا  يعتبر  العمل  من  النوع  -  هذا 
العمل، فيفتقد  الفكرة وحداثة استخدام وسيط  واألجور حلداثة  العمل 
األجور  لتحديد  والقانونية  التنظيمية  التشريعات  من  الكثير  إلى 

والعالقات واالرتباطات بني اخلريجة وصاحب العمل.
العمل  لتنفيذ  زائدة  ساعات  للعمل  بعد  عن  العاملون  يضطر  -  أحيانا 
يوجد  فال  الساعات  في  الزيادة  لهذه  مقابل  على  احلصول  دون  املطلوب 

مقياس محدد.

التحدياتالفرص

- فرصة ذهبية ملواجهة البطالة والركود االقتصادي في قطاع غزة.
-  ارتفاع الطلب على خدمات العمل عن بعد في السوق العاملي ووجود حتول 
أكثر  العمل  أسواق  وجتعل  جديدة  عمل  فرص  وخلق  العمل،  أسواق  في 

ابتكارا واشتماال وعاملية.
الرواتب في  دفع  التحقق منها لضمان  أنظمة مالية فعالة وميكن  -  وجود 

موعدها، واحلصول على التمويل لدعم االبتكار والعمل احلر.
- مناسبة نظام العمل عن بعد خلصوصية املرأة الفلسطينية 

ال  الذين  والشركات  األعمال  ألصحاب  مخرجا  بعد  عن  العمل  -  يعد 
يستطيعون توفير أماكن أو ظروف مناسبة تستوعب العمالة لديهم.

تكنولوجيا  مجال  في  عالية  مبهارات  اجلامعية  اخلريجة  متتع  -  ضرورة 
املعلومات واالتصاالت، وبالوعي وباملهارات التكنولوجية التي ترجح امليزة 

التنافسية في سوق العمل.
- التطور السريع في املهارات املطلوبة في سوق العمل العاملية

املواد اخلام

- يحتاج املشروع الى جهاز كمبيوتر محمول وشبكة اتصال مع االنترنت وهذا متوفر في السوق احمللية في قطاع غزة
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7. املالحق:
7.1 ملحق اسئلة دراسة حتليل احتياجات السوق

االستجابة )البيانات اخلام(م

ما هو نوع املشروع؟ )انتاجي، خدماتي، جتاري، زراعي، غيره حدد(1

ما هي مخرجات املشروع؟2

كيفية احلصول على منحة املشروع؟3

هل لديك خبرة سابقة في هذا املشروع أو مبشاريع أخرى؟4

كيف متت اختيار فكرة املشروع؟5

ما هو حجم متويل املشروع؟ وهل حجم التمويل كافي أم ال؟ وهل كانت لِك مساهمة مالية؟6

ما هي خطوات تنفيذ املشروع؟7

ما هو حجم العمالة في املشروع؟)مستأجرة أم عائلية(8

هل مت عمل دراسة جدوى للمشروع؟9

هل حصلتي على تدريب حول إدارة املشاريع الصغيرة قبل أو أثناء تنفيذ املشروع؟ 10

هل اآلالت واملواد اخلام الالزمة للمشروع متوفرة أم ال؟ 11

هل يوجد لديك اخلبرة الكافية في ترويج منتجاتك/ خدماتك؟ وما هي اآلليات املستخدمة في ذلك؟12

هل يوجد متابعة من قبل مركز شئون املرأة للمشروع؟ وكيف؟13

ما هي أهم املعيقات التي واجهتك في تنفيذ املشروع؟14

هل يوجد استمرارية للمشروع؟15

هل لديك دراية في طريقة حساب أرباح املشاريع؟16

حسب اعتقادك لو تكرر نفس املشروع في أماكن أخرى هل سينجح أم ال؟ وملاذا؟17

من وجهة نظرك ما أهم ما مييز مشروعك عن غيره من املشاريع املشابهة؟18

هل مت وضع خطة عمل للمشروع؟19

ما هي أفكارك لتطوير املشروع في املستقبل؟20

ما هي الطاقة اإلنتاجية/ اخلدماتية ملشروعك شهرياً؟ 21

كيف يتم توزيع املنتجات/ اخلدمات على الزبائن؟22

هل املنتجات/ اخلدمات سهلة احلصول عليها من قبل الزبائن؟ وما هو مدى جودتها مقارنًة باملنتجات/ اخلدمات املنافسة؟23

هل مكان املشروع ملك أم مستأجر؟ مناسب أم غير مناسب؟24

ما هي نقاط ضعف املشروع؟ وكيفية التغلب عليها؟مع ذكر مثال25

ما هي التهديدات واخملاطر التي يواجهها املشروع؟ وكيفية التعامل معها مع ذكر مثال26

ما هي توصياتك ملشاريع صغيرة مشابهة؟27

هل حسن املشروع من الوضع االقتصادي ألسرتك؟28

ما هي التغيرات التي طرأت ألسرتك مع املشروع؟ وهل كانت إيجابية أم سلبية؟29

ما هي أهم قصص النجاح التي حققها املشروع؟30
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7.2 قائمة باملشاركني:

اجملموعات املركزة:

	•)1( مجموعة مركزة مع النساء صاحبات املشاريع الصغيرة املدرة للدخل الفاشلة
	•)4( مجموعات مركزة مع طالبات وخريجات جامعيات )األزهر، األقصى، القدس املفتوحة، الكلية العربية للعلوم التطبيقية(

املقابالت:
منسقة املشاريع الصغيرة - مركز شؤون املرأةرمي النيرب

استشاري ومدربة في املشاريع الصغيرة.سماح الصفدي

املدقق املالي ملؤسسة فاتنمتارا لولو

منسق مشروع التنمية االقتصادية World Visionعلي النمس

وكيل وزارة االقتصاد الوطنيم. حامت عويضة

استاذ مساعد التسويق – جامعة غزةد. ابراهيم أبو رحمة

أستاذ مشارك / قسم االقتصاد– جامعة األزهرد. سمير أبو مدللة

مدير عام الهيئة العامة للمدن الصناعية واملناطق الصناعية احلرة عبد الرحيم فودة

مدير عام املشاريع الصغيرة - وزارة اإلقتصاد الوطنيعبد الناصر عواد

جمعية الثقافة والفكر احلر – دائرة اإلقراضعال الفقعاوي

مدير عام هيئة تشجيع االستثمارعالم غباين

املدير التنفيذي جلمعية النجدةنوال الدغمة

منسق ميداني - مشروع DEEP سمير حميد

مسئول املشاريع الصغيرة في قطاع الثروة احليوانية – االغاثة الزراعية.محمود قاسم

استشاري مشاريع صغيرة ومدير التدريب في دائرة التمويل الصغير )سميث( وكالة غوث وتشغيل الالجئنيوليد الكحلوت

املدير التنفيذي _ جمعية الوفاق للمرأة والطفلبثينة صبح

أستاذ االقتصاد بجامعة القدس املفتوحةد. عدنان أبو حسني

املدير التنفيذي_ مركز البرامج النسائية – رفحام حتسني عياش

شركة ريف لتمويل املشاريع الصغيرة )غير ربحية(خليل شراب

مدير مؤسسة بال ثينكعمر شعبان

زيارات ميدانية
	•)15( مشروع صغير مدر للدخل للنساء معيالت األسر وخلريجات جامعيات
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الوثائق التي متت مراجعتها:  7.3
• دراسة “واقع النساء صاحبات املشاريع الصغيرة في قطاع غزة “التحديات والفرص”، مركز شؤون املرأة،  2014.	

• 	UN Women ،”دراسة حول “نساء غزة حتت احلصار بحث في حقوقهن وأمنهن االقتصادي

• الشرق 	 منطقة  في  األعمال  ريادة  في  املرأة  لزيادة مشاركة  الداعمة  السياسات  واألعمال  اخلاص: السيدات  القطاع  وتنمية  تقرير حول “التنافسية 

األوسط وشمال أفريقيا”، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2012

• بحث حول “دور اجلمعيات اخليرية االغاثية في االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة”، محمد مقداد، بحث مقدم ملؤمتر االستثمار والتمويل في قطاع غزة 	

بني افاق التنمية والتحديات املعاصرة، 2005.

• دراسة “أثر الية املنح والقروض على املنتفعات من مركز شؤون املرأة – غزة”، مركز شؤون املرأة،  2008.	

• ورقة عمل حول “التمكني االقتصادي للمرأة املعيلة من خالل املشروعات الصغيرة واملتوسطة” مقدمة الى مؤمتر )منتدى املرأة العاملة(، مجلة احلوار 	

املتمدن، العدد 3027، 2010.

• دراسة “املشروعات الصغيرة في فلسطني: واقع ورؤية نقدية”، عبدالفتاح نصراهلل و غازي الصوراني، 2005.	

• دراسة حول “احلرفيات وصاحبات االعمال الفلسطينيات: الواقع واالفاق، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية “ماس”، 2005.	

• تقرير حول :املشروعات الصغيرة في فلسطني: التجربة الفلسطينية”، داليا جمال الدين، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني. 	

• “مؤشرات عن الوضع االقتصادي في قطاع غزة”، حسن عطا الرضيع، مجلة احلوار املتمدن، مايو 2015. 	
• “تقرير التنبؤات االقتصادية لعام 2015”، دائرة األبحاث والسياسة النقدية، سلطة النقد الفلسطينية، 2015.	
• “تقرير حول أحوال السكان املقيمني في فلسطني”، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، 2015.	
• “تقرير حول أداء االقتصاد الفلسطيني”، اجلهاز املركزي لالحصاء الفلسطيني، مايو 2015.	
• تقرير حول “املرأة والعمل”، اجلهاز املركزي لالحصاء الفسطيني،  2010.	

• “قاعدة بيانات مسح القوى العاملة الفلسطينية”،  اجلهاز املركزي لالحصاء الفسطيني، 2015.	
• تقرير حول حالة النساء مبناسبة يوم املرأة العاملي، اجلهاز املركزي لالحصاء الفسطيني، 2015.	

• تقرير حول بعض التجارب الدولية الناجحة في مجال تنمية وتطوير املشاريع الصغيرة: مناذج ميكن االحتذاء بها في فلسطني، وزارة االقتصاد الوطني 	
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