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 الملخص:
 احتلت صعيد، من أكثر على تغيرات من العالمية ديةاالقتصا الااحة تشهده ما ضوء في

 النامية الايما االقتصاديات كافة في التنموية الجهود دعم في رياديا دورا الناوية المقاولة
 تهيئة من بدءا المرأة دور لترقية جهود كغيرها من الدو: بذلت عدة والجزائر منها،

 تنفيذ أجل من مؤاااتية وأجهزة آليات لوضع وصوال والقانونية التشريعية األرضية
 وتميز تحاين بغية المؤااات لهذه والوظيفية التاييرية األنظمة البرامج، وتأهيل ومراقبة
 .أداءها
 الناوية، المقاولة حو: ومختصر شامل إطار هذه الدرااة  إعطاء خال: من انحاو: لذا

 تقديم حاولنا وثم تها،ديموم للمااعدة على الايااات وتعبئة الظروف تهيئة مدى ودرااة
 بنشاط المتعلقة اإلحصائيات آخر بينته لما وفقا اآلليات تلك عمل لنتائج تحليلية قراءة
  .هاهالجزائر ولنتناو: في األخير الصعوبات التي تواج في المقاوالتي المرأة

 المقاولة الناوية، آليات االنشاء و الدعم، الجمعيات الداعمة.الكلمات المفتاحية : 
Abstract 

In the context of the changing economic world, women's 

entrepreneurship has played an important role in supporting 

development efforts in all economies, especially developing ones, 

Algeria, like other countries, has made several efforts to promote 
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the role of women, starting with the creation of the legislative and 

legal framework to establish institutional mechanisms and 

mechanisms for the implementation and monitoring of programs 

and the rehabilitation of the administrative and functional systems 

of these institutions in order to improve their performance. we will 

try to provide an analytical reading of the results of the work of 

these mechanisms according to the latest statistics related to the 

activity of women entrepreneurs in Algeria, with reference to the 

difficulties they face.  

Keywords : women's entrepreneurship, construction and support 

mechanisms, supporting societies. 

 مقدمة:
 معن لهعا لمعا بالمقاوالتيعة، لالهتمعام العراهن الوقعت فعي االقتصعادات معظعم تاععى 

 اواء البلدان تتجه حيث واالجتماعية، االقتصادية الحياة جوانب مختلف على إيجابية آثار
 على وقدرتهم أفرادها مهارات على االرتكاز إلى اليوم النمو طريق في الاائرة أو المتقدمة
 اتخعاذ مرحلة كل في الدو: تحاو: ذلك أجلا، و من اقتصادياته لتطوير اوالتيالمق العمل
 للعمعل الشعباب معن المزيعد وحعث األعمعا:، منعا  تحاعين قصعد اإلجعراءات معن جملعة

نشاء المقاوالتي  .المؤااات وا 
 دون  مماعتدا اقتصعاد  نمو عن التحدث الممكن غير من أنه معروفا بات كماو  

 وقعاطرات االقتصعاد أقطعاب أحعد تمثعل أضعحت حيعث، المقعاوالتي بنعفي الجا المرأة إدماج
 من هذا كل االقتصاديات، مختلف نمو بين يفرق  الذ  هو عدمه من وجودها ومدى نموه
 التي الطرق  عن للبحث والاعي بالظاهرة، االهتمام على المعنية الجهات جميع حث شأنه

 .منها االاتفادة وكيفية ااتغاللها على تااعدهم
دراكا بدورها لجزائروا   معن العديعد بإراعاء قامعت المقعاوالتي، العمل ألهمية منها وا 

 التحاعينية المبعادرات معن العديد وتبنت الخاص، العمل نحو الشباب تشجيع قصد اآلليات
 المجعا: فعي المعرأة، إال أن ماعاهمة التحفيزيعة اإلجعراءات معن المزيعد إضعفاء خعال: معن

 .نابيايبقى ضئيال  المقاوالتي
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صعب  موضعوي يثيعر ألمؤااتها الخاصة  المرأة إنشاءن أ انطالقا من:  . إشكالية البحث2
 حاملعة امعرأة لكعل صععبة مهمعة يعد العملية هذه إنجاح الكثير من الجد: في المجتمع فإن

  التمويعل محدوديعة إلعى باإلضعافة وبيئيعة اجتماعيعة ثقافيعة، معوقعات تواجعه والتعي مشعروي
 الجوهريعة اإلشعكاليةلهعذا فعإن هعذه الدرااعة تحعاو: االجابعة علعى  ولعة،المقا للمعرأة المعدعم
 : اآلتي

 ؟ المقاوالت عالم المرأةدخو:  لتشجيع الماتحدثة اآلليات مدى نجاعة ما
 التالية   قصد اإللمام أكثر بجوانب االشكالية فقد تم تفريعها إلى مجموعة من األائلة و 
  ة الناوية ؟فيما تتمثل الخلفية النظرية للمقاول 
 ما هي أهم المؤااات الحكومية الداعمة للمقاولة الناوية في الجزائر ؟ 
 ما هي أهم الجمعيات الناشطة في مجا: دعم المقاولة الناوية في الجزائر ؟ 
 المقاوالتي القائم على المساهمة النسوية ؟ إلى إ  ماتوى تم النهوض بالنشاط 
 : ة التاليتحقق من الفرضيات اليقوم البحث على . فرضيات الدراسة : 2

من  النايج االقتصاد تأهلها للمااهمة في المقومات التي  كل الجزائريةلمرأة تمتلك ا
  ؛ نشاط المقاوالتيخال: مماراة ال

 مختلف في مشاركة المرأة تفعيل أجل من كبيرة جهودا تبذ: التي الدو: من الجزائر تعتبر
 ؛أوضاعها تحاين على وتعمل والماتويات المجاالت

يعود تنامي الفكر المقاوالتي لدى النااء إلى الدور المحور  للهيئات الحكومية وغير 
 الحكومية في الجزائر . 

تم اإلعتماد على المنهج الوصفي بأالوبيه الكيفي لتوضي  الخلفية . منهج الدراسة : 3
ب التطرق إلى أهم إلى جان النظرية للمقاوالتية بشكل عام والمقاولة الناوية بشكل أاااي

على  االعتمادكما تم  الهيئات الحكومية وغير الحكومية الداعمة للمقاولة الناوية،
تدعيم الدرااة ببعض االحصائيات حو: مااهمة المرأة األالوب الكمي عند محاولة 
 .GEMالمرصد العالمي للمقاوالتية  ما ورد في حابالجزائرية في النشاط المقاوالتي 
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إلى تحقيق مجموعة من األهداف الرئياية أهمها  الدرااة تهدف-: دراسةال أهداف .0
 مايلي   

إبراز واقع المقاولة الناوية في الجزائر،  وأهم الدوافع التي أدت بها إلى مماراة هذا  -
 النشاط؛

 التعريف بالهيئات الحكومية الداعمة للنشاط المقاوالتي؛ -
 حقل دعم المرأة المقاولة في الجزائر؛ التعرف على أهم الجمعيات الناشطة في -
 قراءة إحصائية لمااهمة المرأة المقاولة في النايج االقتصاد  الوطني. -
I  الخلفية النظرية للمقاول النسوية 
 الذ  يتطلب دولة الشيء أ  اقتصاد في أاااية لبنة االقتصادية الناحية من المقاولة تعد
 محور أصبحت ، فقد(1)و توايعها  لتطويرها الداريةا و الخبرات المالية االمكانيات توفير
 أكثر ذواتهم ليصبحوا تحقيق من األفراد يمكن جذاب حياة للتطور و نمط أاااي

 التي األاااية المداخل أحد تعتبر المقاوالتية ، و(2)أفضل معيشي ااتقاللية بماتوى 
 ية.االبتكار  أفكارها و تجايد دورها إبراز المرأة خاللها من تاتطيع

 و الذ  المقاو: لمفهوم المتداو: المعنى من انطالقاماهية المقاولة النسوية :  .2
 أن شرط يكون مقاو: أن يمكن عمل صاحب مؤاس، متعهد، منشئ، شخص كل يعتبر
 عن يختلف ال المقاولة ، فمفهوم المرأة (3)والمؤااية  الشخصية الامات بعض فيه تتوفر
 عامة، بصفة المقاو: مفهوم

 عرفها بأنها   من هناك  عريف المرأة المقاولة :ت. 2-2
  شراء أو ب وقامت شركاء، عدة أو شريك برفقة أو لوحدها تكون  التي هي المرأة

 يوميا تااهم وهي واالجتماعية، اإلدارية المالية، ماؤوليتها تتحمل حيث مؤااة، ورثت
 على الحصو: أو إلنشاء المالية المخاطر يتحمل شخص أنها كما جار ،ت في تايير
و دخو:  جديدة منتجات طريق تطوير عن و ذلك ابداعية بطريقة و تديرها مؤااة 
قبل  من نشاط مقاوالتي وتنمية تأايس مراحل التعريفهذا ، حيث يصف (4)جديدة أاواق

 تماما. الرجل على تنطبق التي نفس الخطوات المرأة و التي هي 
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 تجعلها معينة ومميزات خصائص تمتلك التي المرأة كما تعرف على أنها تلك 
 المبادرة روح تملك تلك التي القيام باألعما: لحاابها الخاص، و هي خطر تتحمل

 من واثقة ، واإلدارة التنظيم  في وبمهارة بمرونة وتتعامل الماؤولية وتتحمل والمخاطرة
 للخصائص األولوية التعريف هذا أعطى ،(5)قدراتها و إمكانياتها، هدفها النجاح والتفوق 

تمتاز بها المرأة المقاولة بغية تحقيق ما تصبو إليه  التي والمؤااية الشخصية والامات
 ماتقبال.

 أنها كل امرأة على المقاولة المرأة برتويعتبر التعريف األكثر شموال، الذ  يع 
 مهما مشروي إلى أفكارها لتحويل واإلبداي القدرة لديها ما،أو اوقية فرصة بااتغال: قامت
 في تااهم كما به المتعلقة المخاطر وتطويره وتحملت نجاحه على واهرت حجمه، كان
 والتطور التقدم تحقيق يمكن ال أنه أجمع، العالم و في معروفا اليومي، فقد أصب  تاييره
 الحياة في النااء مشاركة ضعف ، كما أن المجتمع نصف تمثل التي المرأة بإقصاء
 الديمغرافية، العوامل تأثير يعكس والذ  البلدان،و  الجهات حاب يختلف العملية،

  .(6)والايااية االجتماعية، الثقافية
 تتميز التي الخصائص عن حديثنا عندخصائص و مميزات المقاولة النسوية : . 2-1
 الفروقات بعض توجد أنه إال نظيرها الرجل، مع كثيرا تتقاطع فنجدها المقاولة، المرأة بها

 نبرزها في الجدو: اآلتي   ، (7)عناصر بين ثالث مييزالت خال: من و ذلك
 ( :  خصائص و مميزات المقاوالت النسوية92الجدول رقم )
صفات المرأة المقاولة مقارنة 

 بالرجل المقاو:
خصائص المؤااات المايرة 
من طرف المرأة مقارنة 

 بالرجل

طرق التايير المتبعة من 
 طرف المرأة مقارنة بالرجل

 أقل انا، -
تلتحق بالمقاو: بعد قضاء  -

 -فترة طويلة من البطالة أو في 
 عملها الاابق،

 أقل كفاءة، -
أقل خبرة في تايير  -

 أقل انا و حجما، -
تمركز النشاطات في  -

 القطاعات منخفضة النمو،
 ا شركاء، ليس فيه -
 أطو: بقاء، -
 أقل نجاحا، -

تفضل الهيكل التنظيمي  -
 األفقي،

 نمط تايير مرن، -
 تشجيع المشاركة، -
تقاام الالطة و المعلومة  -

 مع الغير،
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 المؤااات،
 أقل خبرة في مجا: النشاط، -
أقل كفاءة على الماتوى  -

 المالي أو المقاوالتي.

لديها قدرات تفاوضية  - مردودية ونمو متماثل. -
 معتبرة،

تهتم بتحقيق األهداف  -
الشخصية واالجتماعية 

 بالدرجة األولى،
حفاظا و توفيرا أكثر  -

 للموارد.
المصدر  ناصر بوشارب، الهام موااو ، تمويل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة 

، جوان 30للمشاريع الناوية الخاصة، مجلة البحوث االقتصادية و المالية، العدد 
 .69، ص 5302

ا: الرج ياعى حيث مختلف، جد المقاوالت والنااء المقاولين الرجا: حيث أن الوك
 وراء التفاوض من فياعين العكس فعلى النااء أما  األحوا:، كانت مهما للكاب
 الخاصة مدخراتهن تاتخدم الطرفين، كما لكال مرب  وتعاون  دائمة عالقات على الحصو:

 تلجأ ما محيطها ونادرا من عليها تحصل بقروض أو االاتعانة نشاطهن، بدء عند
 تايير مجا: في وتكميلي خاص تكوين تتابع أنها ال للدعم، كما  الخاصة للشبكات

النامية، و في درااة أجراها المرصد العالمي  البلدان في خاصة بصفة المؤااات، وهذا
 و التجديد أجل من مبتكرة خدمات أو الع تقديم على تعمل للمقاولة بينت أن المقاوالت

 على يد: مما مبكرة ةمرحل في كانت إن و حتى االاتمرار و النمو لتحقيق زبائنها إرضاء
 تعود فروق  يوجد ال أنه إلى توصلت حيث لالقتصادات، بالنابة الناوية المقاولة أهمية
النجاح، حيث إذا ااتطاعت المرأة  على الظروف نفس ظل وفي المقاو: جنس طبيعة إلى
 إلى الصغر متناهي من النطاق به وتنتقل ونموه، مشروعها بداية في العوائق تقاوم أن
 (8).وكبير بل متواط لمشروي كمالكة تنافس أن تاتطيع الرامي، ايالقط

 إيجابية إلى الدوافع يقام من هناكالمقاوالتية :  لألعمال المرأة ممارسة دوافع. 2-3
 على العامل المؤثر طبيعة األااس هذا على التقايم معيار يعتمد حيث البية وأخرى 
 لي   ي فيما وتتمثل المقاولة، نحوى  ليدفعه الفرد
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 االاتقاللية... عن البحث فرص، إلى التعرف االيجابية   كاإلرادة، -
 عدم البطالة، من الهروب في الرغبة العمل، عن الفصل أو توقف الالبية   -

 العمل. في أزمة التفرقة، أو المهنية في الحياة الفرص نقص الاابقة، الوظيفة في الرضا
   (9)فئات  ثالث ىإل لدوافعهم وفقا المقاوالت و تصنف النااء

 البطالة، من هربا مؤااتها أنشأت التي : الضرورة بدافع المقاوالت النساء 
 من الخبرة، منخفضة بدرجة الفئة هذه وتتميز

 لذلك المهنية، الخبرة من عا: بماتوى  تتميز : اختياري  بدافع المقاوالت النساء 
 ارتهن،مه بااتغال: لمواصلة النمو فرصة هي لهم بالنابة المقاولة

 هذه المهنية، الحياة و األارة بين التوفيق في يرغبن : اللواتي المقاوالت النساء 
 أارهم. حياة لتحقيق الحرية بعض المهنية مع حياتها مواصلة تريد الواقع في الفئة

 
 الحالي االهتمام ار إن :النسوية  للمقاوالتية واالجتماعية االقتصادية األهمية. 2-4

 والمطورة المنشأة للمؤااات االقتصادية واالجتماعية األهمية في يكمن يةالناو  بالمقاولة
 االقتصاد ، وهذا عن طريق    للتطور مهم مصدر طرفهن، حيث يمثلن من
 في كبيرا دورا الصغيرة و األعما: المقاولة تلعب إذ المرأة تشغيل في المااهمة -

 التي األشغا: من العديد خا:إد في الفاعل دورها خال: العاملة من بالمرأة االهتمام
 على الريادة تااعد كما الخ....الخياطة  على الحااب، كالعمل المرأة عمل مع تتنااب
 بناء في فاعلة مااهمة بذلك لتاهم تقودها بنفاها ريادية بأعما: البدء على المرأة تشجيع

 الوطني؛ االقتصاد
 المقاوالت في العمل رصةف خلق تكلفة لتدني نتيجة وهذا والبطالة الفقر من الحد -

 آخر؛ جانب من فيها لالاتثمار الكلي الحجم وتدني من جانب،
 كونها المدن إلى الريف من الداخلية الهجرة ناب وتخفيض الاكان ااتقرار -

 تعيش التي خدمة المجتمعات في تركزها يعني فهذا المحلية، واألاواق الموارد على تعتمد
 فيها؛
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 أن حيث للمجتمع االقتصاد  والنمو ارة،لأل االقتصاد  لألمن مصدر -
 واالرتقاء متطلباتها تحقيق من األارة يمكن للمرأة الدخل المنااب على الحصو:

 االقتصاد . األمن بدوره ويحقق هذا بماتويات معيشتها،
 دور قياس قصد و ذلك الرجا:، نظرائهن مع ومقارنتهن المقاوالت النااء وحو:  

 بين كبيرة اختالفات تاجيل تم أنشطتها، وتدويل داي والتوظيفاإلب في المقاولة المرأة
 في المااهمة معيار أخدنا المبتغاة، فإذا تحقيق األهداف حيث من والرجا: النااء
باإلبداي  قيامهم حيث من والرجا: اءاالن بين مقارنة أدناه الشكل لنا يظهر اإلبداي،
 كاألتي؛
 المنتجات تطوير يخص فيما والرجال لمقاوالتا النساء معدل بين ( : مقارنة92الشكل )

 والخدمات

 
source : global entrepreneurship monitor, 2015, women’s report, p 

56,  sur site internet_ http://www.gemconsortium.org/report, 

consulte le:12/01/2018. 

 المناطق مختلف يف المقاوالت فالنااء البياني الشكل من خال: نالحظ فكما 
المنتجات، و قد احتلت  وتطوير لالبتكار أهمية يولين فإنهن تقدمها، درجة بلغت مهما

 على الخاصية مجددا يؤكد وهذا المقاولة الجزائرية المرتبة األوى إفريقيا في هذا المجا:
 يدوالتجد التطوير   بالجانب اهتمامهن على تؤكد التي المقاوالت، النااء بها تتميز التي
 .أعمالهن في
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 بتدويل قامت التي المؤااات معدالت يخص فيما ناجلها المالحظة ونفس 
 البياني الشكل في يظهر كما في الناب، كبير اختالف وجود عدم نالحظ حيث نشاطها،
 :أدناه

 والمنطقة المنشئ جنس حسب النشاط تدويل معدالت بين (: مقارنة91الشكل رقم )

 
source : global entrepreneurship monitor, 2015, women’s 

report,OP-Cit, p 56 

 تعدويل حيعث معن والرجعا: المقعاوالت الناعاء بعين فروقعات يوجعد ال يظهعر، فكمعا 
 أ  تمييعز نلمعس حيعث ال البلعدان، بعين النمعو االقتصعاد  ماعتويات اخعتالف رغعم النشعاط
 .رجا: يايرها التي وتلك  الناوية المؤااات بين
 الشكل خال: من فنالحظ الشغل، مناصب توفير في المااهمة حيث من أما 

 الموالي   
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 الجنس حسب التوظيف في المؤسسات مساهمة بين ( : مقارنة93الشكل رقم )
 للمنطقة االقتصادي والمستوى 

 
source : global entrepreneurship monitor, 2012, women’s report, p 

35, sur site internet_ 

-center/global-http://www.babson.edu/Academics/centers/blank

research/gem/Documents/ 

GEM%202012%20Womens%20Report.pdf, consulte 

le:12/01/2018. 

 حيث الشغل، مناصب ااتحداث في المؤااات مااهمة البياني الشكل يبين 
 صفر من الشغل مناصب توفير في مااهمة المؤااات نابة يعطي األزرق  الجزء
األحمر  الجانب أما عما:، خماة غاية إلى الوحيد الشخص ذات مؤااة بمعنى منصب
 فكما شغل، مناصب اتة من أكثر توفير في المؤااات لمااهمة المئوية النابة فيعطينا
 بمعدالت وذلك مناصب خماة من أقل توفر المؤااات فأغلب المقارنة خال: من نالحظ
 (10)و هذا راجع لالنتشار الاريع لهذه المؤااات.  معظم المناطق، في  %52تفوق 

 مع الاوق  اقتصاد نحو التوجه اشتداد إنواقع المقاوالتية النسوية في الجزائر :  .1
 ، الدولي و الوطني النايج االقتصاد  في المرأة إدماج إلى بالدعوة الدولية اداةالمن تفاقم
 العموم على العناية بالمرأة الجزائر منها و النامية الدو: حكومات على حتم و دفع

 و الخاص داخل القطاي فاعلة قوة باعتبارها األعما: لصاحبات الناشئة الفئة هذه وخاصة
 (11)االقتصاد . و االجتماعي المجا: في أاااية شريكة

http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-research/gem/Documents/%20GEM%202012%20Womens%20Report.pdf
http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-research/gem/Documents/%20GEM%202012%20Womens%20Report.pdf
http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-research/gem/Documents/%20GEM%202012%20Womens%20Report.pdf
http://www.babson.edu/Academics/centers/blank-center/global-research/gem/Documents/%20GEM%202012%20Womens%20Report.pdf


ISSN: 2325-0798 مجلة االجتهاد للدراسات القانونية واالقتصادية 
22:الرقم التسلسلي  2829السنة  80: عددال 80:مجلدال 

 

621 

 

  اإلقتصادية التنمية في دورها و الجزائرية المرأة عن نتحدث أن يمكن ال لهذا 
 في ةالحاصل ةاالجتماعي اتالتغيير و   الناو   للعمل التطورية البنيةعن  الحديث دون 

 جميع المجاالت   في عنه الناجمة اآلثار و الجزائر   المجتمع
 االاتعمارية الفترة كان المجتمع الجزائر  فيرة االستعمارية : المرأة و العمل في الفت −

 منزلية مختلفة أعماال اإلنتاجي النمط المرأة في ظل هذا ومارات زراعيا ورعويا، مجتمعا
 الايااات الرعي والزراعة ، وبابب اليومي في جانب عملها البيتي إلى فعملت وشاقة،

أراضيهم، و  ومصادرة العتداء على ممتلكاتهم على األهالي وا مورات التي االاتعمارية
 الشعبية معدالت النااء األرامل بابب الثورات مناطق جبلية وعرة وارتفاي إلى تهجيرهم
 أايرة كانت فقد في المدينة المرأة إلعالة أارتها، أما ماؤولية أكثر وضع في جعلها
 وذلك بابب ل ،ورشة عم إلى البيت أن تحو: ااتطاعت و مع هذا وتقاليد عادات

تقوم بها لتتقاضى  أعما: و مهاراتها، فكانت وقلة إمكانياتها التعليمي، ضعف ماتواها
 كانت الذ  االقتصاد  الدور و رغم هذا .البيت تااهم بها في مصاريف عليها  أجرة

ألنه يرى في الرجل  يعترف لها بذلك يكن لم أن المجتمع إال الفترة تقوم به المرأة في هذه
 نشاطها كان لها الجزائر في القدرة االقتصادية، إال أن المرأة  يملك  الذ  لوحيدهو ا

ما يجعلنا نفهم أن المرأة في  بايطة و لو مادية لها بتحقيق ااتقاللية  ام  التجار  
 المعروفة الخصائص غير بخصائص لكن مقاولة كانت المجتمع التقليد  الجزائر  

 (12)اليوم.
 العادات على ليقضي االاتقال: جاء لقدلشغل بعد االستقالل : المرأة الجزائرية و ا −
والتي  الجزائر   المجتمع في واط زرعها على االاتعمار حرص التي البالية التقاليد و

قحامها المرأة إدخا: مباشرة تم االاتقال: فبعد ، والتنمية التطور رؤى  مع كانت تتناقض  وا 
 تطور، فاعتبرت محدثة القوانين توالت ، وقد(13) الحقوق  كمواطنة كاملة الشغل، عالم في
وبين  بينها مااوية ضدها، التمييز أنواي كل المجتمع، فمنعت في فاعال عضوا المرأة
للمجتمع  والعقائدية الروحية بالقيم المااس دون  مذهلة، أحدث تحوالت الذ  األمر الرجل،
 للمرأة المكثف للدخو: ونظرا العاملة اليد نوي في الحاصل التغير هذا ومع ،(14)الجزائر  

 فرض والتعليمي عملت على الثقافي ماتواها ارتفاي و وعيها العمل و زيادة مجا: في
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 الصحة و التعليم و الصناعة في و الجيش و في اإلدارة في نجدها فأصبحنا ، نفاها
 محيطها تهمل أن دون  للرجل ألصيلاالميدان  هذا تقتحم مقاولة اليوم و هي والتجارة
 (15)العائلي.

 توجه البلدان من كغيرها الجزائر تشهدالوضع الحالي للمرأة المقاولة في الجزائر :  −
من  بالرغم مختلف المجاالت، و في و ذلك الخاصة مشاريعهن إلقامة الناو   للعنصر
 الوطني المعد: في فارق  و أحدثن معتبرة ناب شكلن أنهن إال الضعيفة تواجدهن ناب
فإن المرأة الجزائرية  GEM، و حاب المرصد العالمي للمقاوالتية (16)المؤااات  إلنشاء

تظهر ماتوى عا: من العزم و االدراك في مجا: المقاوالتية، إال أن الفرص المقدمة لها 
ضئيلة في هذا المجا: و يعود هذا إلى التشكيك في قدراتها وعدم كفاءتها و الخوف من 

قة، كما يتركز نشاطها بناب عالية في قطاي اخفاقها و فشلها كونها غير مبدعة و خال
 . (17)الخدمات 

 ( : نسبة المقاولة في العالم حسب المنطقة و الجنس94الشكل رقم )

 
source : global entrepreneurship monitor, 2015, women’s report, 

OP-Cit, p 16 

و  %2 متهقي ما 2013 لانة GEM تقرير حاب لإلنشاء اإلجمالي المعد: بلغ حيث
 المرصد أصدر دولة 67 بمقارنة حيث الناوية، المقاولة على أيضا ينعكس األمر
 . % 5 عتبة يتجاوز ال بالجزائر الناوية المقاولة على أن معد: تقرير للمقاوالتية العالمي
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 الجزائر موقع المرأة من ريادة األعمال في ( : 90الشكل رقم )

 
source : global entrepreneurship monitor, 2015, women’s report,op-

cit , p 70 

 لكال مقاوالتي نمو لدعم الجزائرية الدولة بذلتها التي الجهود من وبالرغم 
 ضعيفة أنها عنها يقا: ما إنشاء أقل معدالت تاجل تزا: ال الجزائر أن إال الجناين،
 الهيئات عن الصادرة وليةالد التقارير به تقر ما وهذا لإلنشاء، العام المتواط عن وبعيدة
 نابته ما اجلت التي الوطنية وكذا للمقاوالتية، العالمي والمرصد البنك الدولي مثل الدولية

 ال الجزائر أن يؤكد مما التراب الوطني، على المنشأة الناوية المؤااات معد: فقط  5%
 من لإلنشاء ابةبالن نفاه والحا: الناوية، المقاولة يخص فيما متأخرة مراتب تحتل تزا:
 ( 18) الرجا:. طرف

 حيث ال 5302الوطني لانة  الاجل التجار   االحصائيات الصادرة عن مركز وفيما يلي
 الجزائر في الناو   النشاط تعكس حقيقة ال أن اإلحصائيات الصادرة إلى التنويه يفوتنا
 في ملنيع اللواتي النااء فئة نناى أن يجب ال حيث الخاصة، األعما: إقامة حيث من

 ليس أن الجميع عن يخفى ال حيث األكبر، النابة يشكلن الرامي والالتي غير المجا:
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 وأاباب عديدة ورامي لظروف واض  بشكل نشاطهم إعالن بإمكانهن النااء جميع
 أخواتهم أو زوجاتهم أاماء ياتعملون  رجا: أحيانا أن هناك أيضا نناى ال كما مختلفة،

 يكون  للعمل الخاص الحقيقي التايير لكن جارية بأامائهن،ت اجالت الفتتاح بناتهم أو
 .الرجل طرف من

إلى  والجنس السن حسب الطبيعيين(  األشخاص التجار) توزيع( : 91الجدول رقم )
 1924غاية نهاية سنة 

 النابة المئوية المجموي االناث الذكور الفئات العمرية 
01 – 06 1089 55 1144 3035 
06 – 51 061992 5250 539311 05010 
56 – 01 200932 55310 293919 02016 
06 – 21 200655 05139 229551 55013 
26 – 21 065012 59026 550200 00060 
26 – 91 63912 02902 039561 9095 
 0011 95020 05652 26259 فما فوق  96

 299 2898868 211103 2484810 المجموي
Source : Center National du Registre du Commerce, les créations 

d’entreprises en  Algérie, statistiques 2014, Edition CNRC, mars 

2015, P  81. 

 إلى انة 30 من أقل العمرية الفئة في النااء مشاركة نابة ضعف تفاير يمكن 
 رااتهنفي د ترغب الفئة هذه الجزائر، و أن في جدا النشاط المقاوالتي نشاط حديث كون 

 تحمل على قادرة ليات الان صغيرة المرأة ألن و أيضا الحكومية الوظيفة وتجريب
 مقارنة التاجرات عدد نقص تفاير وتكوين أارة، ويمكن الزواج فتفضل مؤااة ماؤولية
اآلخرين  التجار مع بالتعامالت يتعلق فيما النااء كثيرا تالئم ال المهنة هذه لكون  بالتجار

على الالع و تاويقها، هذا باإلضافة  الحصو: في صعوبة من يتلقونه وما الرجا: ( )
 (19)إلى صعوبة تقبل المجتمع لهذه المهنة.
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II المؤسسات الحكومية الداعمة للمقاولة النسوية 
 المؤااعاتي الناعيج وترقيعة المؤااعات إنشعاء ألهميعة تفطنعت البلعدان معن كغيرهعا الجزائعر
المنتهجعة، فقعد  الايااعات خال: من نلماه ما وهذا فيها، االاتثمار لتشجيع جاهدة وتاعى
 أخعرى و لكعن آلليعات باإلضعافة وزارة، تنصعيب أولهعا اآلليعات معن العديعد بإراعاء قامعت
 (20)اآلليات. هذه من المقاولة المرأة نصيب حو: يتمحور المطروح التااؤ:

 المراوم بموجب   تم تأاياه CNAC البطالة عن للتأمين الوطني الصندوق  .2
 لمكافحة الوطنية الايااة اطار في0662 جويلية 9 في المؤر  011−62رقم  تنفيذ ال

للبطالين  مالي دعم طريق عن وهذا االقتصاد  النشاط لدعم كآلية أنشأ  الفقر، و البطالة
، (21)اقتصادية  ألاباب عملهم مناصب فقدوا والذين ، 23 و 03 بين ما العمر من البالغ
تقديم الدعم المالي  تشمل اآللية هذه خال: من المشاريع حابألص المقدمة الخدمات إن

ماليين دينار وفق صيغة التمويل الثالثي ،كما يقدم  03للمشاريع التي ال تتجاوز قيمتها 
 الشخصية. امتيازات ضريبية و شبه ضريبية متنوعة باإلضافة إلى المرافقة

المراوم  جببمو  أنشأت : ANSEJالشباب  تشغيل لدعم الوطنية الوكالة .1
 آلية هي فالوكالة الشباب تشغيل بدعم المتعلق 0669 جويلية 2 في المؤر  69−502
الشباب  مرافقة إلى االجتماعي تهدف والضمان التشغيل ، العمل وزارة وصاية تحت

 توايع أو انشاء أجل من انة 02 و 06 بين ما العمر من البطا: البالغ والشابات
 ونشر لترقية وايلة بمثابة تعتبر أنها و الخدمات، كما للمواد المنتجة المصغرة مؤاااتهم

 مع والتنايق المشروي مراحل طيلة ضريبية ومزايا ماليا دعما ومنحهم المقاوالتية روح
 التي المتميزة الخدمات بين من المرافقة خدمة ، تعتبر(22)التمويل صاحبة العمومية البنوك
 خال: واالاتشارة التوجيه اإلعالم، االاتقبا:، خدمات لهم تضمن حيث الوكالة، تقدمها
 .( 23)  االاتغال: المشروي مرحلة خال: المتابعة و كذا المؤااة، و توايع إنشاء مرحلة

 التنفيذ  المراوم بموجب ااتحداثها تم    ANDIاالستثمار  لتطوير الوطنية الوكالة .3
 و العمل قية، تطويرتر   أهمها بمهام ، و تطلع5330أوت  53المؤر  في  30−30رقم 
 الماتثمرين ومرافقة توجيه ااتقبا:، الجزائر، و كذلك في ااتمرارية االاتثمارات على
 حو: عموما تتمحور التي و التحفيزية األنظمة من طريق عدد عن مؤااات انشاء بهدف
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 االاتثمارات بمتابعة أيضا الوكالة تكلف ،  كما(24)الضريبي  التخفيضو  االعفاء إجراءات
 و للقواعد الماتثمر احترام مدى من و انجازها في التقدم ماتوى  من التحقق خال: نم

 وانشاء التعارف خدمة كما تضمن ، له منحت التي المزايا مقابل عليها المتفق االلتزامات
 والاهر الجزائريين مع المتعاملين األجانبو  المقيمين غير الماتثمرين بين مهنية عالقات
 . (25)األعما: فرص و المشاريع روتطوي ترقية على

 :  FGARو المتوسطة الصغيرة للمؤسسات الممنوحة القروض ضمان صندوق  .4
 يتعلق فيما اواء والمتواطة الصغيرة المؤااات لصال  االقتراض عملية تاهيل بهدف

رقم  التنفيذ  المراوم بموجب و ذلك الصندوق  بإنشاء الدولة قامت التوايع،  أو باإلنشاء
 إلى الوصو: عملية بتاهيل تام  ، يعتبر آلية 5335 نوفمبر 11 في المؤر  35−050

 بين المقاو: الوايط دور يلعب تطويرها، وذلك وكذا المؤااات إلنشاء الالزم التمويل
 وهو األخير، لهذا مالية ضمانات تقديم خال: من الخطر تقاام في يشاركه الذ  والبنك
 في المقاوالتية لتطوير مالئم منا  لخلق تاعى تيال المالية األدوات إحدى يشكل بذلك

 (26) .الجزائر
 أداة المصغر القرض   يعتبرANGEM المصغر  القرض لتسيير الوطنية الوكالة .0

 تلك خاصة المجتمع، فئات بعض منه تعاني الذ  االجتماعي التهميش محاربة في فعالة
 تشجيع في المهم لدوره نظرا وذلك البنكية، القروض من لالاتفادة المؤهلة غير الفئات
 ااتحداث في النفس على االعتماد ثقافة ونشر المبادرة الفردية، وتدعيم المقاوالتية، روح

 وا عادة العزلة فك في صغيرة تااهم اقتصادية أنشطة شكل في تتجاد ذاتية شغل مناصب
دولة ال قامت الماعى هذا إطار الشريحة، و في لهذه واالقتصاد  االجتماعي اإلدماج

 رقم التنفيذ  المراوم المصغر بمقتضى القرض لتايير الوطنية الوكالة بااتحداث
، وال تمن  الوكالة للماتفيدين المااعدات المالية  5332جانفي  55المؤر  في  32−00

فقط، بل يتعدى ذلك إلى مااعدات غير مالية كالتوجيه والمرافقة على ماتوى كل 
القتصادية للمشروي، و التكوين في التربية المالية و تايير الدوائر، الدرااة التقنية و ا

الصالونات المؤااة، وكذا إعطاء الفرصة لهؤالء الماتفيدين من المشاركة في المعارض و 
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أين يتم التعارف بينهم و اكتااب خبرات مختلفة و كذا خلق فضاءلت جديدة لتاويق 
 (27)منتجاتهم.

 هو : CGCIو المتوسطة  الصغيرة تالمؤسسا استثمارات قروض ضمان صندوق  .8
أفريل  02المؤر  في  002−32بموجب المراوم الرئااي رقم  إنشاؤها تم ضمان هيئة

 االاتثمار قروض تاديد عدم مخاطر لتغطية العمومية الالطات من بمبادرة  5332
 أو إلنشاء ااتثمارية مشاريع تمويل أجل من المالية و المؤااات البنوك التي تتحملها

 الكفيلة الضمانات بتقديم الصندوق  يقوم والمتواطة، حيث الصغيرة المؤااات طويرت
 القروض ماتوى  يتجاوز يمكن أن وال المقاولون، منها ياتفيد التي البنكية القروض بتاديد
 (28)جزائر . دينار مليون   500للضمان القابلة
 آلية ماعدا للمرأة، طفق مخصصة غير أنها يجد اآلليات، هذه مختلف في إن المتأمل    

 هذه أن كما الحرفية المشاريع للنااء حامالت األصل في المخصصة المصغر القرض
 أن ينفي ال هذا لكن المرأة، وقضايا واألارة التضامن الوطني وزارة وصاية تحت اآللية
 المشاريع المقاوالتية لتمويل مخصصة فهي اآلليات باقي الوكالة، أما من نصيب للرجا:
 خاصة آليات ، و بالتالي ناتطيع القو: أنه ال يوجد(29)المشروي  حامل جنس كان مهما
الموضوعة  العامة الايااات عدا ما الدولة، طرف من المقاوالتية الناوية إنشاء بدعم

 الناوية. المقاوالتية دعم في الحكومية غير الهيئات دور عن فماذا المرأة، عمل لتشجيع
III ة النسويةالجمعيات الداعمة للمقاول 
 عامة بصفة اإلنشاء دعم على الدولة طرف من المنصبة واألجهزة اآلليات القتصار نظرا
 بذلك لتقوم الحكومية المنظمات غير من برزت العديد معين، جنس لصال  تمييز دون 

 لدعم المقاوالتية نصبت التي الجزائرية واالتحادات الجمعيات خال: من وذلك الدور،
 الجمعيات هذه ، و تهدف(30)المقاولة المرأة بدعم خصيصا اهتمت وأخرى  عامة، بصفة
 مع عالقات بإقامة فتقوم الجزائر و الناوية خاصة ، في المقاولة إلى تطوير المهنية
 مشاكل إيصا: والمشاورات و النقاش فت  من أجل البالد في االقتصاديين المقررين
الضغط،  تخفيف على تااعد انينووضع قو  حلو: إيجاد ومحاولة المقاوالت، وانشغاالت

 على بالتعرف لهم بدورها تام  التي للمقاوالت ولقاءات اجتماعات بتنظيم تقوم كما
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قامة البعض، بعضهن  فضاء لطرح وتكون  االجتماعي، لرصيدهن تضاف عالقات وا 
 من بحمايتهن تقوم كما العملية، الحياة في تواجههن التي والصعوبات المشاكل مختلف
 المؤااات بمواكبة المطالبة لمحاولتها باإلضافة الجزائر، في المنتشرة اوداءالاوق ال
 يتنااب بما منتوجها وذلك بتحاين العالم، في للتطور الحاصل والمتواطة الصغيرة
 (31)المعمو:.  الدولية المعايير وحاب العالمية، المنافاة ومتطلبات

 12 نشأت الجمعية في  : SEVEالمؤسسات  رئيسات للسيدات الجزائرية الجمعية .2
 مؤااتها إنشاء في المرأة ومااندة التكوين، اإلعالم  :أهدافها ومن ، 1993 جوان

 بمؤااتها في االاتقال: ترغب ايدة كل مرافقة على تعمل نشأتها ومنذ الخاصة،
 العامل تكوين على كثيرا التركيز مع المختار، عملها مجا: في تتكون  حتى الخاصة
 الفروي مختلف في التكوين و الخارج، و الداخل في دورية ملتقيات من خال: البشر  
 من االتصا: و لإلعالم الجديدة توظيف التكنولوجيات الايما المؤااة، بتايير الخاصة
 تعمل و جديدة، اختراق أاواق و الدولية، المعايير وفق العمل و المردودية، تحاين أجل
بالخبرة  ماتعينة التاويق و المؤااات إدارة و:ح تكوينية دورات تنظيم على الجمعية هذه

 عامال يعد الذ  الخبرات نقل و الناوية المقاوالت تأصيل أجل من التكوين في األجنبية
 المجلس في و الثالثية، في عضو الجمعية هذه أن العلم القطاي، مع هذا في مهم جد

 بمتابعة المكلفة اديةو االقتص التجارية الغرفة في شريك و االجتماعي، و االقتصاد 
  الصغيرة للمؤااات االاتشار   الوطني المجلس في كذا و المتواطي، الشراكة ميثاق

 النااء جعل أهمها تحقيقها، أجل من تعمل ماتقبلية أهداف لديها فهي لهذا والمتواطة،
 المعايير وفق عندها العمل وليكون  الجمركية، الحواجز إزالة ماتعدات لموعد الجزائر في

 (32) .جديدة أاواق اختراق من لتتمكن الدولية
 انة الجمعية تأاات:  AFKARأفكار  / الجزائرية النسوية اإلطارات جمعية .1

 لها العون  يد ومد الجزائر في المرأة عمل ترقية وتطوير على تأاياها و تعمل منذ 1998
 كلمتها :صوتها و  قو  إاماي من تمكنها التي المراكز أعلى إلى الوصو: بها أجل من

 تجعل أن الجمعية الرجل، و ااتطاعت إلى الرجوي دون  بمفردها المهمة القرارات واتخاذ
 الاعي إلى تحقيق بضرورة وتوعيتها لحثها تاعى شعارها حيث العاملة المرأة دعم من
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 تقوم القرار، و اتخاذ مناصب إلى والوصو: المهني الماتوى  على االنجازات من المزيد
 واط وخلق العمل ظروف تحاين و ذلك من خال: العاملة ة المرأةمااعد مبدأ على
 كأم ماؤولياتها  وبين األفضل وتطوير قدراتها  إلى عملها بين بالتوفيق يام  لها مالئم
 حو: حقوق  ملتقيات وتنظيم وتكوينية تدريبية دورات في بإشراكها تعمل كما بيت، وربة
قامت بها  التي الدورات مختلف ااهمت وقد واالجتماعي، االقتصاد  الجانب في المرأة

 العملي بمحيطها صلتها وتقوية العاملة الجزائرية للمرأة معنو   دعم تقديم في الجمعية
 (33)المهني. الالم في المراتب أعلى إلى والوصو: طموحها تحقيق في رغبتها وزيادة

،  2005 العام في أنشئت: AMEالجزائريات  المسيرات و األعمال سيدات رابطة .3
 التجارية، والجمعيات والمهنية الغرفة التجارية في األعما: ايدات عضوية تشجيع هدفها
 المنظمات و الحكوميين الماؤولين بين جديدة شبكات تشكيل إلى ايؤد  الذ  األمر

 إمكانيات بتوفير كما تهتم  الجديدة، المشاريع وصاحبات الدوليين والخبراء غير الحكومية
 األعما: بعالم لربطهن الجزائريات الصغيرة المهن وأصحاب األعما: لايدات جديدة

 تدريب  فكرية، أطر إنشاء المتزايدة، كما تهدف إلى التجارية أعمالهن في ومااعدتهن
نشاء لإلدارة، جديدة أدوات ااتخدام على األعما: ايدات  الخبرات لتباد: شبكة وا 

 تحاين إلى يؤد  أن شأنه من والمعارف الخبرات وتباد: بينهن التواصل أن إذ والمعارف
 (34) .واحد آن في و الدولي الوطني الصعيد على المشاركة ماتوى  ورفع التعاون 
 جمعية منها نذكر المحلي، الماتوى  على الناشطة األخرى  الجمعيات لبعض باإلضافة

 القروض بعض على الحصو: الريفيات على النااء ااعدت التي الريفية المرأة ترقية
 مثا: الدولية، البرامج بعض مع بالتعاون  وذلك دوالر ألف 30 تتجاوز ال التي لمصغرةا

 بمثابة تعد الجمعيات هذه مثل أن إلى اإلشارة نود األخير ، وفيWASP ذلك برنامج
 الخبرات وتباد: على المعلومات الحصو: على المقاوالت النااء تااعد أعما: شبكات
 للنااء أكبر جذب فرصة بذلك تعد فهي بالنااء خاصة ولكونها المزايا، من والعديد
  (35)األعما:.  لشبكات لالنضمام صعوبة يجدن العديد منهن باعتبار
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IV الجهود المحققة لرفع المساهمة النسوية في النشاط المقاوالتي 
 رأينا كما اآلليات من العديد إلرااء واضعي الايااات دفع الجزائر بالمقاوالتية اهتمام إن

، و هذا ما يعكس اهتمام المرأة  الناو   المؤاااتي النايج في تواع إلى أدى مما ذلك،
الجزائرية بالولوج في عالم المقاولة وانشاء المؤااات و اقتحام ميدان االاتثمار خاصة 
في ظل تنوي الفرص المتاحة و التدابير التي تضعها الدولة بشكل عام، حيث أصبحت 

حيث جاء . (36)ا المااهمة في إحداث التطوير االقتصاد المقاو: الناوية قوة من شأنه
في تصري  المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير االاتثمار الايد عبد الكريم منصور  أن 

 وهو ،(37)5331بالمائة كمعد: انو  منذ   02نايج المقاولة الناوية حقق نموا  بنابة 
 إنشاء على الجزائرية للمرأة المتزايد ا:اإلقب إلى زيادة محتشمة كونها من بالرغم يشير ما

 . المؤااات
 صنفين النااء إلى لنشاطهن والتجارية القانونية للطبيعة وفقا األعما:، نااء وتنقام
 كال في عددهن طبيعيين( وبلغ أشخاص تجار) المؤااات( و نااء )مايرات التجار
 و 2014 ةبنهاي  130.416 مقابل 2015 نهاية غاية إلى 136.204 الصنفين

 . التجار   للاجل الوطني المركز أرقام حاب ، 2010 في 115.241
 )أشخاص المؤااات مايرات النااء عدد تضاعف األخيرة الخمس الانوات وخال:

 التجار النااء ، أما2015 في 8.754 إلى 1929في   4.451  من لينتقل معنويين(
 في 122.253 إلى 2010 في امرأة  110.790 من فارتفع الطبيعيين( األشخاص )

 7.4 نابة اوى  تمثل ال النااء فئة أنه ، غير2015في  27.450يبلغ  أن قبل 2014
 وبالمقارنة، تاجر مليون  1.84 عددهم والبالغ الجزائر في الناشطين التجار إجمالي من ٪

نابتهن  تقدر بينما ٪ 5.3يمثلن األعما: نااء فإن )مؤااة 164.332التجار ) بإجمالي
 . (38)٪  7.6شخص( مليون 1.67الطبيعيين) األشخاص إجمالي مع ارنةبالمق

  التاجرات النشاطات التالية    النااء تمارس النشاط وبحاب
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 1920( : األنشطة التي تمارسها النساء في الجزائر إلى غاية نهاية 98الشكل رقم )

  
، FCEلمؤااات المصدر  من إعداد الباحثين باالعتماد على معطيات منتدى رؤااء ا

مارس  36ألف ايدة أعما: )الفجر(،  009معرض الصحافة، الجزائر تحصي أزيد من 
 . 6 -1ص  ، ص5309

 عمل ونتائج جهود تعكس اإلحصائيات من مجموعة الاالفة الذكر صدرت وتبعا لآلليات
 اآلليات مختلف إحصائيات بجميع ناتشف لن أننا إلى اإلشارة فقط نود لكن آلية، كل
 اإلحصائيات، لمختلف طرحها عند االجتماعي النوي ببعد أخذها لعدم نظرا آنفا ذكورةالم

 كما المؤااة، ماير بين جنس وفرقت ذلك راعت التي اآلليات بنتائج فقط انكتفي حيث
 يلي    ما في اناتعرضها

 نابة ارتفعت:   CNACالبطالة   على للتأمين الوطني الصندوق  إحصائيات .2
 تتعدى تكن لم بينما الجارية الانة خال: % 02إلى النااء طرف من ةالمنشأ المؤااات

 أكد البطالة و على للتأمين الوطني الصندوق  به أفاد ما حاب ، 2011 عام % 05 الع
 المقاولتية بعالم المرأة الجزائرية اهتمام تعكس هذه  النابة أن للصندوق  العام المدير

في  كان الناوية الفئة طرف من المؤااات نشاءإل الحقيقي االنطالق قا: و واالاتثمار،
 أن الجار  وأضاف 2016 خال:  % 15.04 نابة ليبلغ % 5.77 بمعد: 2011 عام

 % 27 و حرفية مشاريع منه % 29 ، مشروي 2543 من أكثر بتمويل تكفل الصندوق 
 (39) .صناعية % 15و خدماتية %  25و فالحية
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 CNACمشاريع النسوية الممولة عن طريق ( : التوزيع القطاعي لل96الشكل رقم )

 
حاب  56المصدر  من إعداد الباحثين باالعتماد على  نشرية المعلومات االحصائية رقم 

 http://www.industrie.gov.dzالموقع  
الحرة أعاله أن قطاي المهن  الشكل في يظهر كما الصندوق  إلحصائيات تبعا 

مشروي ممو:   %22يقابل  بما الصندوق  طريق عن الممولة المشاريع من نابة أكبر أخذ
نابته  بما الصناعي للقطاي توجه نلمس أننا إال لصال  النااء، و من ثم بقية القطاعات،

 النشاط بهذا أكثر اهتمام يعكس مما في القطاي الممولة المشاريع إجما: من 02%
 المشاريع جميع أن أخذنا إذا األكبر، هذا المضافة القيمة ذات المشاريع نحو وانفتاح

 الماجلة باام النااء تاير من طرف نااء .
 : الشباب تشغيل لدعم الوطنية الوكالة حسب المنشأة النسوية المؤسسات عدد .1

أدناه  البياني الشكل ذلك يظهر كما فيصل الوكالة، عن الصادرة آخر احصائيات حاب
 المرتبة في ، ليأتي% 20.06المهن الحرة بنابة  قطاي في تتركز اريعالمش غالبية أن

صري   بشكل نشاطهن توايع في رغبتهن يعكس ما وهو التقليدية الحرف قطاي الثانية
 مراكز في القطاعات و بقية الصناعة تأتي الموالية المرتبة في ثم مباشرة، بصفة وتاويقه
بتخصصات  أحيانا لربطها لها الوصو: صعوبة أو باألنشطة االهتمام قلة تعكس متأخرة
 .مجتمعية أو شخصية ألاباب ترجع أخرى  وأحيانا أكثر، رجالية

http://www.industrie.gov.dz/
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 ANSEJ( : التوزيع القطاعي للمشاريع النسوية عن طريق 98الشكل رقم )

 
  .56المصدر  من إعداد الباحثين باالعتماد على  نشرية المعلومات االحصائية رقم 

 المصغر  القرض لتسيير الوطنية الوكالة حسب المنشأة ةالنسوي المؤسسات عدد .3
ANGEM  :النااء، لفئة ااتقطابا و جذبا اآلليات أكثر من المصغر القرض آلية تعتبر 

 قروضها، وحاب من لالاتفادة تعجيزية شروط وجود وعدم اإلجراءات لاهولة نظرا وذلك
 5309 انة من شهر نوفمبر نهاية غاية إلى الوكالة موقع على إحصائيات منشورة آخر
 بنابة وذلك النااء وجهت لفئة الوكالة طرف من الممولة المشاريع غالبية أن فتشير ،

 :أدناه البياني الشكل في مبين هو كما للرجا:،   %05010مقابل   95005%
 39/22/1928لغاية   ANGEM(: القروض الممنوحة عن طريق 90الشكل رقم )

 
source : http://www.angem.dz/portail/index.php/ar 

فبالرغم من تطور المقاولة الناوية في الانوات األخيرة إال أن نابتها تبقى  
ضئيلة ضمن نايج المقاولة الوطنية بشكل عام، رغم أن منا  االاتثمار في الجزائر 
يمن  الفرص بشكل متكافئ بالنابة للرجا: النااء، و يرجع ضعف التمثيل الناو  إلى 

فة المقاوالتية في المجتمع الجزائر  الذ  ينظر إلى ولوج المرأة  في عام األعما: الثقا
 برؤية البية و غياب المجا: المقاوالتي ضمن المنظومة التعليمية.
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 : الخالصة واالستنتاجات
 كانت اواء الدو: جميع في االقتصادية التنمية في حيويا دورا الناوية المقاوالت تؤد 
 لتعزيز أاااية وأداة النايج االقتصاد  داخل فاعلة قوة بحيث تشكل  ،أو نامية متقدمة
 تفعيل أجل من كبيرة جهودا تبذ: التي الدو: من الجزائر و تعتبر،  الماتدامة التنمية

أوضاعها، و هو ما  تحاين على وتعمل والماتويات المجاالت مختلف في مشاركة المرأة
 مجاالت اقتحمت الجزائرية المقاولة المرأة نالدرااة حيث وجدنا أ خال: لماناه من 

 معدالت تطور يؤكده ما وهذا يوم عن يوما نفاها إثبات فهي تحاو:، ومتعددة مختلفة
 األعما: اير يعرقل عثرة حجر يشكل يزا: ال الجزائر في األعما: أن منا  إال اإلنشاء،

 في إدراجها الدولة مدت اعت التي واآلليات التحاينات مختلف من فبالرغم الجناين، لكال
 دون  تحو: عدة عراقيل حيث تواجهها  منها، المرجو للماتوى  ترتقي مرة، إال أنها لم  كل
 . نوعية صبغة ذا هو ما خاصة مشاركتها، آفاق تقوية
 ومواجهة الجزائرية، الناوية المقاوالت أداء وتميز بقاء مقومات تتوافر وحتى 

   :ى عل العمل العولمة يجب عصر تحديات
 والنااء للرجا: المقاوالتية بالنابة بالروح التربو   النظام خال: من التحايس 

 الوحيد والحل المخرج الوظيفة اعتبار بعدم الطلبة أفكار على اواء، و التأثير حد على
قناعهم اجتماعيا، للنجاح  ؛تجاهله يمكن وال أيضا هو حل مؤااة إنشاء بأن وا 

 :التكوين وتعزيز الجامعية، و المقررات البرامج في المقاولة ريادة مفاهيم إدخا 
 الناائية؛ للمشاريع للترويج العامة والعالقات مجا: التاويق في المعرفي

 يرتكز وأن المدركة النقائص يأخذ المقاولة في متخصص تكوين تخصيص 
 المبادرة، روح اإلبداي، مثل بالمقاولة الخاصة القدرات الشخصية تطوير على أاااا
 مؤااة؛ إلطالق والتجارية الالزمة التقنية القدرات و تلقين  الماؤولية وروح خاطرةالم
 وذلك الشهادات، حملة الفتيات مقاوالت لحضانة نموذجية وحدات إقامة 

 ؛والمهني الفني هياكل التكوين مع بالتنايق
 مكانيات تتماشى التي الصناعية المشاريع إلقامة الترويج  والتزاماتها المرأة وا 

 العائلية؛
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 الناوية؛ الترقية مجا: في الرئياة واالاتراتيجيات والبرامج المشاريع تنفيذ متابعة 
 حو: المقاوالت توعية لزيادة التجارية الغرف ماتوى  على مفتوحة أبواب تنظيم 

 االاتفادة منها؛ وفرص المتاحة، التمويلية الخيارات
 عالم إلى للدخو: بأعمالهن المصرح غير المشاريع صاحبات وتشجيع دعم 

  رامي وقانوني، بشكل االقتصاد
 للتعريف التجارية الغرف ماتوى  على مفتوحة أبواب و توعية حمالت تنشيط 

 غير نشاطها تاجيل حالة في المرأة المقاولة منها تاتفيد أن يمكن التي باالمتيازات
 رامي؛ بشكل المصرح

 األعما: ونواد  والجمعيات التجارية الغرف بين تعاون  اتفاقيات إقامة 
 العمل وأهمية المقاوالتية بالروح وملتقيات للتحايس ندوات إقامة خال: من والجامعات،
 . المقاوالتي
 والمراجع المعتمدةالهوامش 

                                                           

ناصر بوشارب، الهام موااو ، تمويل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة   (1)
للمشاريع الناوية الخاصة بالبناء واألشغا: العمومية درااة حالة والية اطيف، مجلة 

، 30، العدد الجزائر-، الصادرة عن جامعة أم البواقي البحوث االقتصادية و المالية
على الرابط   متوفرة  ،69−62ص  ، ص5302جوان 

 https://www.asjp.cerist.dz/en/article/4797 
الجود  محمد علي، نحو تطوير المقاوالتية من خال: التعليم المقاوالتي، راالة   (2)

 .03، ص 5302دكتوراه في علوم التايير، جامعة باكرة، 
ماجاتير في  راالةشلوف فريدة، المرأة المقاولة في الجزائر، درااة اوايولوجية،   (3)

 .00، ص 5336تايير الموارد البشرية، جامعة قانطينة،  علوم اجتماي تنمية و
 .69ناصر بوشارب، الهام موااو ، مرجع ابق ذكره، ص   (4)
االمي منيرة، م ص م كأداة للتمكين االقتصاد  للمرأة في الجزائر، شهادة مااتر   (5)

 .21ص ، 5305تخصص تايير م ص م، جامعة ورقلة، 
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بالجزائر، راالة دكتوراه  االمي منيرة، درااة و تحليل واقع المقاولة الناوية  (6)
 .025−029ص  ، ص5302تخصص تايير م ص م، جامعة ورقلة، 

االمي منيرة، درااة وتحليل واقع المقاولة الناوية بالجزائر، مرجع ابق ذكره، ص   (7)
025. 

لقطاي الرامي و غير الرامي، شهادة مااتر قائد منى، النااء المقاوالت بين ا  (8)
 .31، ص 5302اكاديمي، تخصص تايير م ص م، جامعة ورقلة، 

 .35قائد منى، مرجع ابق ذكره، ص   (9)

منيرة االمي، يواف قريشي، المقاوالتية الناوية في الجزائر واقع االنشاء و   (10)
، صدر عن جامعة ورقلة، تتحديات منا  األعما:، مجلة أداء  المؤااات الجزائرية

، متوفر على الرابط   65 – 60ص  ، ص5302، 32العدد 
-https://dspace.univ

ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6979/1/ABPR0506.pdf 
 .02رجع ابق ذكره، شلوف فريدة، م  (11)
مناد لطيفة، المرأة المقاولة و المشاركة االقتصادية في الجزائر، راالة ماجاتير   (12)

 .02 – 00، صص 5302تخصص االحصاء الوصفي، جامعة تلماان، 
 .22شلوف فريدة، مرجع ابق ذكره، ص   (13)
 .09مناد لطيفة، مرجع ابق ذكره، ص   (14)
اولة و تحديات الناق االجتماعي، راالة ماجاتير في علم عدمان رقية، المرأة المق  (15)

 .20، ص 5331االجتماي، تخصص تنظيم و عمل، جامعة الجزائر، 
االمي منيرة، درااة و تحليل واقع المقاولة الناوية بالجزائر، مرجع ابق ذكره،   (16)

 .069ص 
(17) GEM, special report women’s entrepreneurship, 2015, p 61. 

منيرة االمي، يواف قريشي، المقاوالتية الناوية في الجزائر واقع االنشاء و    (18)
 .65تحديات منا  األعما:، مرجع ابق ذكره، ص 

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6979/1/ABPR0506.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/6979/1/ABPR0506.pdf
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كواش خالد، بن قمجة زهرة، المقاولة الناوية في الجزائر األهمية الواقع و   (19)
قتصادية ، تصدر عن المدراة التحضيرية في العلوم االالتحديات، مجلة المناجير
، 09 – 02ص  ، ص5302، 35، العدد درارية /الجزائر–والتجارية وعلوم التايير 

http://www.epsecg-متوفرة عبر الرابط   

A.pdf-alger.dz/pdf/LE%20MANAGER%20N2 
منيرة االمي، يواف قريشي، المقاوالتية الناوية في الجزائر واقع االنشاء و   (20)

 .65ع ابق ذكره، ص تحديات منا  األعما: ، مرج
ناصر بوشارب، الهام موااو ، تمويل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة  (21)

للمشاريع الناوية الخاصة بالبناء و األشغا: العمومية درااة حالة والية اطيف، 
 .033، ص 5302، جوان 30مجلة البحوث االقتصادية و المالية، العدد 

كالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في انشاء و مرافقة م قوجيل محمد، تقييم أداء الو   (22)
 .003، ص 5331ص م ، راالة ماجاتير، جامعة ورقلة، 

الجود  محمد علي، نحو تطوير المقاوالتية من خال: التعليم المقاوالتي، راالة   (23)
 .51، ص 5302دكتوراه في علوم التايير، جامعة باكرة، 

اايبي، دور المرافقة في دعم انشاء م ص م واقع  عبد الفتاح  بوخمخم، صندرة  (24)
، 30، العدد 35التجربة الجزائرية، المجلة األردنية في إدارة األعما:، المجلد 

 233، ص 5300
 .50−55الجود  محمد علي، مرجع ابق ذكره، صص   (25)
 .16المرجع الاابق ص   (26)
المشاريع الصغيرة تحليل محمد قوجيل، محمد حافظ بوغابة، المرافقة في انشاء   (27)

نظر  و ااقاط على الواقع الجزائر ، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حو: ااتراتيجية 
 .00،  ص 5300التنظيم و مرافقة م ص م، جامعة ورقلة، 

بن عياى عبد الفتاح، كيفية انشاء مؤااة درااة حالة انشاء مؤااة لتحضير   (28)
لداخلي للمناز: بوالية تلماان، شهادة مااتر، ألوان الدهن و تقديم خدمات الديكور ا

 .53،  ص 5302
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منيرة االمي، يواف قريشي، المقاوالتية الناوية في الجزائر واقع االنشاء و   (29)
 .36تحديات منا  األعما: ، مرجع ابق ذكره، ص 

االمي منيرة، درااة و تحليل واقع المقاولة الناوية بالجزائر، مرجع ابق ذكره،   (30)
 .062ص 

 .61عدمان رقية، مرجع ابق ذكره، ص   (31)
الزهرة عباو ، الماارات االجتماعية و الثقافية للمرأة المقاولة و عالقتها باختيار   (32)

النشاط االجتماعي، راالة ماجاتير تخصص تنظيم و عمل، جامعة اطيف، 
 .052، ص 5302

)33(  http://www.djazairess.com/elhiwar/19294  

االمي منيرة، م ص م كأداة للتمكين االقتصاد  للمرأة في الجزائر، مرجع ابق   (34)
 .15ذكره، ص 

االمي منيرة، درااة و تحليل واقع المقاولة الناوية بالجزائر، مرجع ابق ذكره،   (35)
 .069ص 

)36(  http://localhost/aps-ouest/spip.php?article13857  

(37)   Ibid  

، معرض الصحافة، الجزائر تحصي أزيد من FCEمنتدى رؤااء المؤااات   (38)
 . 6 -1، صص 5309مارس  36ألف ايدة أعما: )الفجر(،  009

 .31ق ، ص بالمرجع الاا   (39)
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