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:ملخص
، من خالل حتديد ماهية املقاولة النسوية وخصائها وأمهيتها،هندف من خالل ورقة حبثنا هذه إىل تسليط الضوء على املقاولة النسوية
 وهذا،ابإلضافة إىل حتديد مفهوم املشاريع الصغرية واملتوسطة ومن مث دراسة مدى مسامهة املرأة املقاولة يف إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة
.ANSEJ, ANGEM CNAC يف إطار آليات الدعم اليت توفرها الدولة من خالل جمموعة من اهليئات واملتمثلة يف

 هيئات الدعم، املرأة املقاولة، املؤسسات الصغرية واملتوسطة، املقاولة النسوية:الكلمات املفتاحية
J19, J65, M13. :jel رموز
Abstract:
The aim of this research paper is to shed light on women's entrepreneurship by defining
the nature and importance of women's entrepreneurship, as well as defining the concept of
small and medium enterprises, and then studying the contribution of women entrepreneurs to
the establishment of small and medium enterprises. Through a range of institutions, namely:
ANSEJ, ANGEM and CNAC.
Key words: women's entrepreneurship, small and medium enterprises, women's
entrepreneurship, the support structures.
(JEL) Classification : J19, J65, M13.

مساهمة المقاولة النسوية في إنشاء المشاريع الصغيرة في الجزائر في إطار هيئات الدعم

املقدمة:
كثريا ما يظهر تغري اجملتمع من خالل تغري دور أو وضعية املرأة عرب الزمان والذي يربز ابلعمل ،فمنذ عقود إضافة ملزاولة املرأة أعمال
البيت إال أهنا كانت تقوم أبنشطة إقتصادية يف إطار األسرة من خالل املشاركة يف الزراعة واحلرف التقليدية.
وعند تبين اجلزائر لإلقتصاد الرأمسايل ونتيجة التطور التكنولوجي والعوملة حدثت عدة تغريات وحتوالت على كل املستوايت ،من أمهها
النزوح الريفي نظرا حلاجة املدن الكربى لليد العاملة فنتج عنه اإلنتقال من العائلة املمتدة إىل العائلة النووية ،الذي أدى بدوره لتغري الشبكة
اإلجتماعية نظرا للتفكك العائلي الذي سهل خروج املرأة للعمل لتشكل هي األخرى جزءا هاما من الطبقة العاملة املستغلة ،وابلتايل أخذت
دورا جديد ضمن عملية التفاعل اإلجتماعي.
ويف مقابل مجيع هذه التحوالت اإلقتصادية والقانونية اليت فتحت الباب على مصراعيها لربوز املرأة يف شىت امليادين واألنشطة ،برزت
املرأة اجلزائرية املقاولة كفاعلة يف النشاط اإلقتصادي واإلجتماعي من خالل إنشاء مشاريع خاصة هبا يف شكل مؤسسات صغرية مستفيدة
من الدعم والتشجيع اليت توليه الدولة يف اجملال املقاواليت من خالل خمتلف من األجهزة واهليئات لدعم و مساندة هذا القطاع مثل ،ANSEJ
.ANDI ، CNAC،ANGEM

ويف هذا الصياغ إرأتينا إىل طرح اإلشكالية اآلتية:
ما هو واقع مسامهة املرأة املقاولة يف إنشاء املشاريع الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر؟.
ولإلجابة على اإلشكالية املطروحة قمنا بتقسيم موضوعنا إىل ثالثة حمور كاآليت:
 احملور األول :اإلطار املفاهيمي للمقاولة النسوية؛ احملور الثاين :ماهية املشاريع الصغرية؛ احملور الثالث :مسامهة املقاولة النسوية يف إنشاء املشروعات الصغرية يف اجلزائر. -Iاإلطار املفاهيمي للمقاولة النسوية:
 -1مفهوم املقاولة النسوية  :ميكن تعريف املقاولة بصفة عامة على أهنا حركية إنشاء وإستغالل فرص األعمال من طرف فرد أو عدة أفراد
عن طريق إنشاء منظمات جديدة من أجل خلق قيمة مضافة.1
وإنطالقا من املعىن العام املتداول ملفهوم املقاولة والذي يعترب املقاول كل شخص منشئ ،متعهد ،مؤسس ،صاحب عمل ميكن أن يكون
مقاول .2شرط أن تتوفر فيه بعض السمات الشخصية واملؤسسية ،إذ ينطبق ذلك على النساء والرجال على حد سواء.
وميكننا القول أن مفهوم املرأة املقاولة قد ال يبتعد عن أحد هذه التعريفات واليت سنذكرها فيما يلي:
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املرأة املقاولة :هي كل إمرأة سواء كانت لوحدها أو برفقة شريك أو أكثر ،أسست أو إشرتت أو حتصلت على مؤسسة عن طريق
اإلرث ،فتصبح مسؤولة عليها ماليا ،إداراي ،وإجتماعيا ،كما تساهم يف تسيريها اجلاري.3
كما تعرف على أهنا :تلك املرأة اليت متتلك خصائص ومميزات معينة جتعلها تتحمل خطر القيام ابألعمال التجارية حلساهبا اخلاص،
وهي تلك املرأة اليت متلك روح املبادرة واملخاطرة وتتحمل املسؤولية وتتعامل مبرونة ومبهارة يف التنظيم ،واثقة من قدراهتا وإمكاانهتا ،هدفها
النجاح والتفوق.

4

وميكننا القول أبن كلمة مقا ِولَة تشمل كل من اآليت:5
 اجلنس النسوي الذين ميارسون مهنة األعمال املقاوالتية؛مقاولة (مؤسسة) حلساهبا اخلاص؛
 كل إمرأة مستقلة بذاهتا ،تتحكم ،تتخذ قرارات ،وتدير َمقاولة بطريقة مبتكرة ومبدعة.
 -كل إمرأة أنشأت َ

وكنتيجة ملا سبق ذكره ،ال يسعنا سوى القول أبن كل شخص سواء كان ذكر أو أنثى ينشىء وميتلك مؤسسة حلسابه اخلاص وتتوفر

فيه جمموعة من اخلصائص ميكن إعتباره مقاول (ة).
 -2خصائص املرأة املقاولة :تتميز املرأة املقاولة مبجموعة من اخلصائص ،تتمثل أمهها يف:6
أ -اخلصائص االجتماعية :تتمثل يف:
 توفر بيئة أسرية تشجعها على االستمرار؛ القدرة الكبرية على التوفيق بني حياهتا اخلاصة ومسؤوليتها إجتاه املقاولة؛ املرونة يف التعامل مع العنصر البشري على الصعيدين الداخلي واخلارجي.ب -اخلصائص الذاتية :تتمثل يف:
 توفر روح املبادرة ،أي أن متتلك صفة البحث عن الفرص اجلديدة وتقدمي اإلضافات؛ اإلبداع واالبتكار واالهتمام ابملستقبل؛ التميز والكفاءة يف جمال العمل ،فمن املهم أن متتلك املرأة املقاولة عنصر الثقة يف إدارهتا وإمكانياهتا وأن يكون هلا إهلام يف العمل الذيتنشط فيه؛
 القدرة على املخاطرة لكن بشرط أن تكون مبنية على أسس مدروسة مما يؤدي إىل جناحها؛ القدرة على حتمل املسؤولية والرغبة يف احلصول عليها.ج -اخلصائص التنظيمية :تتمثل يف:
 -إمتالك خاصية القدرة على التحكم يف الوقت وإدارته؛

156

" جملة البحوث االقتصادية املتقدمة " جامعة الشهيد محة خلضر .الوادي .اجلزائر .العدد  02جوان .2017

مساهمة المقاولة النسوية في إنشاء المشاريع الصغيرة في الجزائر في إطار هيئات الدعم

 املهارة يف التنظيم ،لكي حتقق املرأة املقاولة النجاح عليها أن أتخذ بعني االعتبار التوافق الذي جيب أن حيدث بني مهارهتا ومواصفاتالعمل ونوعية النشاط ومستلزماته املناسبة كما ونوعا.
د -اخلصائص الذهنية  :تتمثل يف سرعة الفهم واالستيعاب ،مبا أن صاحبة املقاولة هي من تضع خططا تنافسية ملقاولتها إبعتبارها منبع
األفكار ا جلديدة ،هذا يتطلب منها قدرة كبرية على رؤية املشروع ككل من أعلى ،فإذا كان التميز يف العمل يساعدها على التعرف على
كيفية أداء كل نشاط فإن القدرة العقلية والفكرية تساعدها على الربط بني األنشطة والوظائف ضمن كيان املقاولة.
ه -اخلصائص التعليمية :تتمثل يف مستوى تعليمي مقبول ألن األمية تعترب من العوائق املهمة اليت حتول دون حتقيق اهلدف كما تعرض املرأة
إىل االستغالل.
 -3الفرق بني املقاولة النسائية واملقاولة الرجالية :ميكن توضيح الفرق بني املقاولة النسائية عن املقاولة الرجالية ابلعديد من اخلصائص
والسمات اليت ميكن تلخيصها يف اجلدول اآليت:
اجلدول رقم :1الفرق بني املقاولة النسائية واملقاولة الرجالية.
صفات املرأة املقاولة مقارنة ابلرجل
املقاول

طرق التسيري املتبعة من طرف

خصائص املؤسسات املسرية من
املرأة مقارنة ابلرجل

 أقل سنا وحجما؛ أقل سنا؛ تلتحق ابملقاولة بعد قضاء فرتة طويلة  -متركز النشاط يف القطاعاتمن البطالة أو املكوث ابلبيت أو مواجهة منخفضة النمو؛
 ليس فيها شركاء،مشاكل يف عملها السابق؛
 أطول بقاءا؛ أقل كفاءة؛ أقل جناحا؛ أقل خربة يف تسيري املؤسسات؛ مردودية ومنو متماثل. أقل خربة يف جمال النشاط؛ أقل كفاءة على املستوى املايل أواملقاواليت.

املرأة مقارنة ابلرجل

 تفضل اهليكل التنظيمي األفقي؛ منط تسيريي مرن؛ تشجيع املشاركة؛ تقاسم السلطة واملعلومة مع الغري؛ لديها قدرات تفاوضية عالية؛ تقوم بتحقيق األهداف الشخصيةواالجتماعية ابلدرجة األوىل؛
 -أكثر حفاظا على املوارد وتوفريا.

املصدر :كواش خالد ،بن قمجة زهرة ،املقاولة النسوية يف اجلزائر ،األمهية الواقع والتحدايت ،جملة املناجري ،املدرسة التحضريية يف العلوم اإلقتصادية والتجارية
وعلوم التسيري ،درارية ،اجلزائر ،العدد ،2جوان  ،2015ص32

 -4دور املقاولة النسائية يف التنمية اإلقتصادية :تؤدي املقاوالت النسوية دورا مهما يف عملية التنمية االقتصادية عن طريق:7
 املسامهة يف تشغيل املرأة إذ تلعب املقاولة واألعمال الصغرية دورا كبريا يف االهتمام ابملرأة العاملة من خالل دورها الفاعل يف إدخال العديدمن األشغال اليت تتناسب مع عمل املرأة كالعمل على احلاسب ،اخلياطة....اخل كما تساعد الرايدة على تشجيع املرأة على البدء أبعمال
رايدية تقودها بنفسها لتسهم بذلك مسامهة فاعلة يف بناء االقتصاد الوطين؛
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 املسامهة يف احلد من الفقر والبطالة وهذا نتيجة لتدين تكلفة خلق فرصة العمل يف املقاوالت من جانب ،وتدين احلجم الكلي لالستثمارفيها من جانب آخر؛
 إستقرار السكان وختفيض نسب اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدن كوهنا تعتمد على املوارد واألسواق احمللية ،فهذا يعين تركزها يف خدمةملتمعات اليت تعيش فيها مما يساعد يف احلد من اهلجرة الداخلية ،وكذلك يف رفع مستوى التنمية احمللية واجملتمعات اليت تعيش فيها؛
 مصدر لألمن االقتصادي لألسرة ،والنمو االقتصادي للمجتمع ،حيث أن احلصول على الدخل املناسب للمرأة ميكن األسرة من حتقيقتطلباهتا واالرتقاء مبستوايت عيشتها وممتلكاهتا ،وحيقق هذا بدوره األمن االقتصادي؛
 تشجيع التشغيل الذايت وخاصة للفئة النسوية؛ تنمية أساليب اإلنتاج وتطوير تقدمي اخلدمات؛ إستغالل املوارد واملواد املتاحة يف البيئة احمللية نتيجة إعتمادها على األسواق احمللية؛ أسلوب متميز إلعادة توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع عن طريق إاتحة الفرص للجميع. -IIماهية املشاريع الصغرية:
 -1مفهوم املشاريع الصغرية :خيتلف مفهوم املشاريع الصغرية من دولة ألخرى وفقا الختالف إمكانياهتا وظروفها االقتصادية واالجتماعية
اليت حتدد مالمح وطبيعة الصناعات القائمة فيها ،ومن بني هذه التعاريف:
 منظمة العمل الدولية تعرف الصناعات الصغرية أبهنا الصناعات اليت يعمل هبا أقل من  10عمال والصناعات املتوسطة اليتيعمل هبا مابني 10 -إىل  -99عامل ،وما يزيد عن  99يعد صناعات كبرية.8
 كما أن البنك الدويل يعتمد تعريفا للمشروعات الصغرية أبهنا اليت يعمل هبا حىت  50عامل وإمجايل األصول واملبيعات حىت 3مليون دوالر ،واملشروعات املتناهية الصغر حىت  10عمال واملبيعات اإلمجالية السنوية حىت  100ألف دوالر ،وإمجايل األصول
حىت  10آالف دوالر،بينما املشروعات املتوسطة حىت  300عامل وإمجايل األصول واملبيعات حىت  10مليون دوالر ،وما زاد
عن ذلك فيصنف ابملشروعات الكبرية.9
 يف مصر يقصد ابملنشأة الصغرية كل شركة أو منشأة فردية متارس نشاطا اقتصاداي إنتاجيا أو جتاراي أو خدميا وال يقل رأمساهلااملدفوع عن مخسني ألف جنيه وال يتجاوز مليون جنيه وال يزيد عدد العاملني فيها علي مخسني عامال ،ويقصد ابملنشأة متناهية
الصغر كل شركة أو منشأة فردية متارس نشاطا اقتصاداي إنتاجيا أو خدميا أو جتاراي واليت يقل رأمساهلا املدفوع عن مخسني ألف
جنيه.10
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 أما املشرع اجلزائري فقد عرف املؤسسة الصغرية واملتوسطة أبهنا كل مؤسسة إنتاج سلع و/أو خدمات تشغل من  1إىل 250شخصا وال يتجاوز رقم أعماهلا السنوي  2مليار دينار أو ال يتجاوز جمموع حصيلتها السنوية  500مليون دينار ،وميكن تلخيص
تعريف املشرع اجلزائري للمؤسسات الصغرية و املتوسطة يف اجلدول التايل:11
اجلدول رقم :2تصنيف املؤسسات الصغرية واملتوسطة حسب املشرع اجلزائري.
الصنف

عدد األجراء

رقم األعمال

جمموع امليزانية السنوي

مؤسسات مصغرة

9-1

أقل من 40مليون دج

أقل من  20مليون دج

مؤسسات صغرية

49-10

من  40إىل  400مليون دج

من  20إىل  400مليون دج

مؤسسات متوسطة

250-50

من 400مليون إىل 4مليار دج

من 400مليون إىل مليار دج

املصدر :من إعداد الباحث ،ابإلعتماد على املواد 8،9و 10من القانون التوجيهي لرتقية املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،سنة  ،2017ص.06

وهبذا صنف املشرع اجلزائري املؤسسات الصغرية واملتوسطة إىل ثالثة أصناف مؤسسة مصغرة ،وصغرية ،ومتوسطة ،حسب عدد
األجراء ورقم األعمال وجمموع امليزانية السنوية.
 -2خصائص املشروعات الصغرية :حتمــل املشروعات املصغرة من اخلصائص ما يؤهلها لتلعب دورا يف عملية التنمية حيث تتميز بـ:12
 إخنفاض التكاليف الرأمسالية نسبيا :يتميز املشروع الصغري أبن استثماراته حمدودة كما أن تكلفة رأس املال املستثمر يف أصولهالثابتة واملتغرية منخفضة نسبياً ،مما جيعل تكلفة خلق فرص العمل فيها متدنية مقارنة بتكلفتها يف الصناعات الكبرية؛
 قلة عدد العاملني يف املشروع الصغري :ال حيتاج املشروع الصغري إىل عدد كبري من العمال ليبدأ نشاطه بقدر ما حيتاج إىل مهارةأولئك العمال ،وعلى الرغم من قلة عدد العاملني يف املشروع الواحد إال أن تعدادها الكبري وإنتشارها الواسع جيعلها كثيفة العمالة
ما مييزها يف إستقطاب األيدي العاملة ،وابلتايل قدرهتا على امتصاص األيدي العاطلة عن العمل مقارنة ابملشروعات الكبرية اليت
يستعاض فيها ابآللة عن اإلنسان ،وهبذا تتميز املشروعات الصغرية يف توفري املزيد من فرص العمل؛
 تواضع املستوى التكنولوجي واآلالت املستخدمة :تتسم املشروعات الصغرية مبحدودية متطلبات التكنولوجيا ،فغالباً ما يكوناملستوى التكنولوجي املستخدم غري متقدم نسبياً ،وتعتمد إىل حد كبري على اإلمكانيات احمللية املتاحة فتكون األدوات واآلالت
املستخدمة بسيطة واليت بدورها تعتمد على مهارة العمال؛
 االنتشار اجلغرايف الواسع :تتميز املشروعات الصغرية ابالنتشار اجلغرايف الواسع الذي جيعلها تغطي مناطق خمتلفة وأعداد كبرية منالسكان ،وذلك نظراً الخنفاض تكاليف أتسيسها من جهة وحمدودية إنتاجها من جهة أخرى ،حيث غالباً ما يكون مستهلكي
هذا اإلنتاج يف إطار وحدود منطقة إقامة املشروع ،األمر الذي يستدعي تلبية إحتياجات اجملتمع احمللي بتأسيس املزيد من هذه
املشروعات ،األمر الذي يساعد على تقليل التفاواتت اإلقليمية وحتقيق التنمية املتوازنة؛
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 إستقطاب العنصر النسائي للعمل فيها  :لعل أبرز ما يالحظ يف املنشآت الصغرية عن غريها من املنشآت الدور البارز للمرأةفيها ،حيث تستقطب نسبة ملفتة من النساء للعمل هبا سواء كانت صاحبة املشروع أم عاملة يف املشروع ،ذلك وإن تفاوتت نسبة
مشاركتها من قطاع إىل قطاع أو من إقليم إىل إقليم ،إال أنه يتضح أن "طبيعة املشروعات الصغرية توائم بشكل أكرب متطلبات
عمل املرأة سيما يف املناطق األكثر احتياجاً.
 -3أنواع املشروعات الصغرية :وميكن تصنيف أنواع املشروعات الصغرية ضمن عدة تصنيفات فأحدها يقسم املشروعات الصغرية إىل
ثالثة جمموعات:13
 األعمال األولية :وتشمل خمتلف األعمال الزراعية واإلنتاج احليواين؛ الصناعات التحويلية :وتشمل املشاريع اليت تستخدم املواد األولية لتحويلها إىل سلع ومنتجات هنائية أو وسيطة ابالعتماد علىاآلالت واملعدات اليت لديها؛
 مشروعات اخلدمات  :واليت تشمل القيام بتقدمي خدمات وأعمال األشخاص غري الراغبني أو القادرين على القيام هبا أبنفسهمكخدمات الصحة والرتفيه والتدريب والتعليم وغريها.
وهناك تصنيف آخر يقسم املشروعات الصغرية من حيث النشاط إىل ثالثة أقسام وهي:14
 املشاريع اإلنتاجية :أساسها التحويل أي حتويل املواد اخلام إىل منتج هنائي أو وسيط أي تلك املشاريع اليت ختلق قيمة مضافة،وبدورها تنقسم إىل نوعان:
 oاملشروعات اليت تنتج سلعاً إستهالكية مثل الصناعات الصغرية واليدوية وورش اإلنتاج اليت تستخدم املوارد احمللية؛
 oاملشاريع اليت تنتج سلعاً إنتاجية ألجزاء تساهم يف إنتاج سلعة أخرى كالصناعات الوسيطة لصناعات السيارات.
 املشروعات اخلدمية :وهي املشروعات اليت تقدم خدمة ما لصاحل اآلخرين مقابل أجر ،حيث تقوم نيابة عنهم بتقدمي خدمة كانواسيقومون هبا أبنفسهم أو ال يستطيعون القيام هبا ،مثل خدمات املواصالت والسياحة واإلصالح والتنظيف.
 املشروعات التجارية  :أساسها شراء وبيع وتوزيع سلعة ما أو عدة سلع خمتلفة ،من أجل حتقيق ربح ،أي هي كل مشروع يقومبشراء سلعة مث يقوم إبعادة بيعها أو تعبئتها أو تغليفها ومن مث بيعها بقصد احلصول على ربح مثل جتارة اجلملة والتجزئة.
وهناك تصنيف أخر يصنف املشروعات الصغرية يف جمال الصناعة حتت مسمى الصناعات الصغرية إىل:15
 الصناعات التقليدية احلرفية :اليت تستخدم طرق التصنيع التقليدية وتنتج منتجات يدوية وتقليدية تليب إحتياجات اجملتمع احملليالبسيط؛
 الصناعات اليت تستخدم طرق اإلنتاج مابني احلديثة والتقليدية :وتتميز إبنتاج منتجات يكون الطلب عليها أكرب مثل املنتجاتاجللدية واألاثث...اخل؛
160

" جملة البحوث االقتصادية املتقدمة " جامعة الشهيد محة خلضر .الوادي .اجلزائر .العدد  02جوان .2017

مساهمة المقاولة النسوية في إنشاء المشاريع الصغيرة في الجزائر في إطار هيئات الدعم

 الصناعات اليت تنتج منتجات متطورة :ومبختلف اجملاالت (اهلندسية ،الكيماوية ،الطبية... ،إخل). -IIIمسامهة املقاولة النسوية يف إنشاء املشروعات الصغرية يف اجلزائر
دفع االهتمام الذي خصته اجلزائر للمقاوالتية بواضعي السياسات إلرساء العديد من اآلليات اليت تسمح بدمج املرأة يف النشاط
االقتصادي ومن بني هذه اآلليات جند خمتلف هيئات دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،ابإلضافة إىل جمموعة كبرية من اهليئات غري
احلكومية اليت تدف يف جمملها إىل حث املرأة على االخنراط يف احلياة االقتصادية وترقية نشاطها مبا يساعد يف حتقيق التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،كل هذا أدى إىل توسع يف النسيج املؤسسايت النسوي كما سنوضحه فيما يلي:
 -1الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  :ANSEJمت إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مبوجب املرسوم التنفيذي رقم -96
 ،296املؤرخ يف  8سبتمرب  ،1996وقد وضعت حتت سلطة رئيس احلكومة ،ويتوىل الوزير املكلف ابلتشغيل املتابعة العملية جلميع نشاطات
الوكالة ،وهي هيئة وطنية ذات طابع خاص تتمتع ابلشخصية املعنوية واالستقالل املايل ،وتسعى لتشجيع كل الصيغ املؤدية إلنعاش قطاع
التشغيل الشباين من خالل إنشاء مؤسسات مصغرة إلنتاج السلع واخلدمات.16
ومنذ نشأة الوكالة الوطنية لدعم الشباب وإىل غاية  30جوان 2016م ،قامت الوكالة بتمويل  327802مشروع مقاولة رجالية مقابل
 36643مشروع مقولة نسائية يف إطار إنشاء مؤسسات مصغرة وصغرية ،حيث يكمن توضيح هذه املعطيات يف الشكل اآليت:
الشكل1عدد المشاريع المستحدثة من قبل الوكالة حسب الجنس
النساء; ;Series1
10 ;36643%

النساء
الرجال
الرجال; ;Series1
90 ;327802%

املصدر :من إعداد الباحث ابإلعتماد على املعلومات أعاله.
من الشكل أعاله ،نالحظ أن نسبة املشاريع املنشأة من طرف النساء واملمولة من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب متثل  %10من
إمجايل املشاريع ،وتعتري نسبة ضعيفة مقارنة بنسبة النساء من عدد السكان من جهة ،ونسبة املتخرجني من النساء من جهة أخرى واليت
تفوق نسبة الذكور.
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وتتوزع هذه املشاريع حسب النشاط كما يوضحه اجلدول اآليت:
اجلدول رقم( :)03توزيع عدد املشاريع املمولة من الوكالة حسب اجلنس والقطاع لغاية .2016/06/30
قطاعات النشاط

املشاريع املمولة

الرجال

النساء

النسبة املئوية للنساء

الزراعة

52367

49951

2416

%5

الصناعات التقليدية

42513

35258

7255

%17

البناء واألشغال العمومية

31864

31172

692

%2

الري

541

517

24

%4

الصناعة

23915

20528

3387

%14

الصيانة

9081

8928

153

%2

الصيد البحري

1119

1103

16

%1

أعمال حرة

9198

5135

4063

%44

اخلدمات

104947

87889

17058

%16

نقل التربيد

13385

12996

389

%3

نقل البضائع

56530

55821

709

%1

نقل املسافرين

18985

18504

481

%3

اجملموع

364445

327802

36643

%10

املصدر :نشرية املعلومات االقتصادية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية ،العدد  ،29،2016ص.30

وميكن متثيل اجلدول يف أعاله يف الشكل اآليت:
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الشكل رقم :2عدد المشاريع المستحدثة حسب النشاط والجنس
نسبة النساء; الخدمات;
16%

%نسبة النساء; الزراعة; 5
نسبة النساء; الصناعات
نسبة17النساء; البناء
%التقليدية;
%واألشغال العمومية; 2
نسبة النساء; الصناعة;
14%

نسبة النساء; نقل البضائع;
1%

نسبة النساء; نقل
نسبة
حرة;النساء; نقل التبريد; %المسافرين; 3
نسبة2النساء; أعمال
%نسبة النساء; الصيانة;
3%
نسبة النساء; الصيد
44%
%نسبة النساء; الري; 4
%البحري; 1

رجال

نساء

نسبة النساء

املصدر :من إعداد الباحث ابإلعتماد على اجلدول أعاله.
من الشكل أعاله ،نالحظ أن نسبة املشاريع اليت ميتلكها النساء متثل ب %10من العدد الكلي ،وأن النساء ينافسن الرجال بشدة يف
قطاع األعمال احلرة واخلدمات والصناعات التقليدية بنسب  %16 ،%17 ،%44من العدد اإلمجايل هلذه القطاعات ،وهذا راجع لطبيعة
هذه النشاطات اليت تتناسب مع خصائص املرأة .عكس ذلك النشاطات فيما يتعلق ابلنشاطات املتمثلة يف الصيد البحري والصيانة والبناء
واألشغال العمومية والنقل والزراعة واليت ال تتعدى نسبة  ،%5وذلك ألن هذه املشاريع ال تتالءم وخصوصية املرأة من جهة وعدم إمتالك
املرأة للخربة واملعرفة املتعلقة هبذه النشاطات من جهة أخرى.
 -2الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  :ANGEMمت إنشاء الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر مبوجب املرسوم التنفيذي رقم
 14-04املؤرخ يف  22جانفي  2004املعدل ،وهي وكالة ذات طابع خاص .تتمثل يف شبكة المركزية تضم  49تنسيقية والئية (منها
تنسيقيتني ابجلزائر العاصمة) ،موزعة عرب كافة أرجاء الوطن ،وهي مدعمة خبالاي امل ـرافقة على مستوى الــدوائر .وابلتايل يعترب جهاز القرض
املصغر برانجما يعتمد على السياسة اإلجتماعية اهلادفة إىل مكافحة البطالة واألوضاع املرتدية للمجتمع وهو موجه إىل أشخاص بدون عمل
ولكنهم قادرون على القيام بنشاط معيشي مصغر بواسطة دعم مايل قليل و بشروط مرنة ومرحية؛ وعلى هذا يعتمد هذا اجلهاز على منح
قروض يف آجال سريعة تتكون من مبالغ صغـرية (تصل إىل غاية  1000000دج) ،يتم تسديدها على املدى القصري أو الطويل و تكون
مرفوقة مبساعدة الدولة واليت تتمثل يف ختفيض نسبة الفوائد مع ضمان يتكفل به صندوق الضمان املشرتك للقروض املصغرة.17
وقامت الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر منذ إنشائها وإىل غاية  2016/11/30بتقدمي  779025قرض على مستوى الرتاب
الوطين ،واجلدول اآليت يوضح توزيع عدد املستفيدين من هذه القروض حسب اجلنس:
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اجلدول رقم :4توزيع عدد املستفيدين من القروض حسب اجلنس
جنس املستفيد

العدد

النسبة ()%

نساء

484 339

62,17%

رجال

294 686

37,83%

اجملموع

779 025

%100,00

املصدر :الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر  www.angem.dzبتاريخ.2017/03/12 :
وميكن متثيل معطيات اجلدول أعاله يف الشكل اآليت:
الشكل رقم  :1توزيع المستفيدين حسب الجنس
الجنس; النساء;
;484339
%62

الجنس; الرجال;
;294686
%38

املصدر :من إعداد الباحث ابإلعتماد على بياانت اجلدول أعاله.
من الشكل أعاله ،نالحظ أن نسبة النساء الالئي إستفدن من القروض املقدمة من الوكالة تقارب  ،%62بينما نسبة الرجال الذين
إستفادوا من القروض مل تتجاوز نسبة  ،%38وهذا راجع ألن نسبة القروض املخصصة لشراء املواد األولية أكرب من القروض املخصصة
إلنشاء املشاريع املصغرة ،حيث أن النساء يقمن بشراء املواد األولية املتعلقة ابلصناعات التقليدية من لوازم النسيج واخلياطة وغريها ،كما أن
هذا النوع من القروض يشجع كثريا النساء القاطنات يف البيت على توسيع مشاريعهن وإنشاء مشاريع جديدة خاصة يف جمال الصناعات
التقليدية والفالحة.
 -3الصندوق الوطين للتأمني على البطالة (:)CNAC
الصندوق الوطين للتأمني على البطالة هيئة حكومية جزائرية أنشئت يف  1994ملساعدة الفئة اليت فقدت مناصب عملها
ألسباب اقتصادية أو بشكل ال إرادي لتسهيل إعادة اإلدماج ,وذلك عرب طرق البحث الفعلي عن مناصب العمل واملساعدة يف اإلجراءات
إلنشاء مؤسسة أو عن طريق التكوين أو التحويل .إذا فقد تطور دور الصندوق من جمرد تقدمي اإلعاانت إىل جهاز حكومي لدعم االستثمار
والتقليص من حجم البطالة ,وهو ما يتضح من مهامه ،واملتمثلة يف:
 املساعدة على البحث عن الشغل.
 دعم العمل احلر.

 التكوين إبعادة التأهيل.
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ومنذ نشأة الصندوق الوطين للتأمني على البطالة إىل غاية  ،2016/6/30قام بتمويل  36643مشروع صغري ،منها  3533مشروع
ملقاولة نسائية والباقي ملقاولة رجالية .وميكن توضيح ذلك يف الشكل اآليت:
الشكل رقم  :4توزيع المشاريع المستحدثة من الصندوق حسب الجنس
الجنس; النساء;
10 ;3533%

%الجنس; ; 0 ;0

النساء
الرجال

الجنس; الرجال;
90 ;33110%

املصدر :من إعداد الباحث ابإلعتماد على املعطيات أعاله.
من الشكل أعاله ،نالحظ أن نسبة املقاولة النسائية املستفيدة من الصندوق الوطين للتأمني على البطالة ال تتعدى  %10من إمجايل
عدد املشاريع املستحدثة من الصندوق ،إال أن هذه النسبة شهدت إرتفاع ملحوظ مقارنة بسنة حيث كانت نسبتها تقدر ب.%7.23
وتتوزع املشاريع النسائية اليت موهلا الصندوق على مجيع القطاعات ،وهذا ما يوضحه اجلدول اآليت:
اجلدول رقم  :5توزيع املشاريع املمولة من طرف الصندوق حسب النشاط.
املشاريع املمولة خالل 2015

املشاريع املمولة إىل غاية 2016/6/30

قطاعات النشاط

املشاريع املمولة

نسبة النساء

املشاريع املمولة

النسبة للنساء

الزراعة

1978

%11.17

16166

%11.77

الصناعات التقليدية

1260

%20

11130

%22.09

البناء واألشغال العمومية

310

%2.90

7909

%2.28

الري

9

%0

316

%4.75

الصناعة

558

%22.76

10379

%21.72

الصيانة

31

%0

768

%2.34

الصيد البحري

27

%0

382

%0.52

أعمال حرة

67

%35.82

778

%43.19

اخلدمات

1274

%18.05

29526

%17.05

نقل البضائع

38

%0

45831

%1.52

نقل املسافرين

7

%0

12188

اجملموع

5559

%15.52

36643

%1.23
%9.64

املصدر :نشرية املعلومات االقتصادية لقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعة التقليدية ،العدد  ،29،2016ص.30
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من اجلدول أعاله ،نالحظ أن املشاريع اليت إستفادت منها النساء تتوزع على مجيع القطاعات ،إال أهنا تتواجد بنسب كبرية يف كل من
قطاع األعمال احلرة والصناعات التقليدية والصناعة واخلدمات بنسب  %43.19و %22.09و %21.72و ،%17.05وهذا راجع
لتناسب هذه القطاعات مع خصوصية املرأة من جهة ،وإمتالكها الكفاءة واملهارة واخلربات يف هذه اجملاالت من جهة أخرى.
اخلامتة:
تعد املرأة شريكا أساسيا يف حتقيق أهداف التنمية وتطوير اجملتمع ،فال ميكن أن حنقق أي تقدم فعلي دون إشراك املرأة يف مجيع اجملاالت
السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية ،كيف ال واملرأة تشكل نصف سكان اجلزائر ،وهو ما شكل أحد أهم الدوافع اليت جعلت من
اخنراطها داخل اجملتمع بشكل فعلي أمرا ملحا ،على اعتبار أنه ال ميكن هلذا اجملتمع أن حيقق قفزة نوعية يف جمال التنمية ونصفه مشلول.
وميكن القول أن املرأة أثبتت وجودها يف احلياة االقتصادية وأكدت على دورها املهم ،والذي ال ميكن جتاهله إذا أردان الوصول إىل التنمية
املستدامة ،وهذا ما أثبتته الدراسات اليت حتاول رصد أتثري املرأة على التنمية االقتصادية املستدامة ،خاصة من خالل قيامها بتأسيس مشاريعها
اخلاصة ،حيث إستطاعت توفري مناصب شغل دائمة نسبيا من خالل عدم اكتفاءها بتجسيد فكرة املشروع فقط وحتقيق األرابح بل هدفها
هو حتقيق استدامة املشروع وإستمراريته ،وهذا ما توصلنا إليه من عرض خمتلف اإلحصائيات وقراءة أهم التقارير الدولية املنجزة حول املقاوالتية
النسوي.
ويف ختام حبثنا ميكننا القول أن جتربة املقاولة النسوية اجلزائرية ال زالت يف بدايتها بعيدة عن املستوى الذي وصلت اليه العديد من البلدان
اجملاورة وعلى رأسها املغرب .فبالرغم من اآلليات اليت وفرهتا الدولة لدعم ومرافقة هذا النوع من املقاوالت إال ان النتائج ال تعكس اجلهود
املبذولة ،حيث ال يزال إقبال املرأة اجلزائرية على املقاولة حمتشما ،حيث ال تتعدى نسبة املشاريع املقاوالتية النسوية املستحدثة من طرف
الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطين للتأمني على املرأة نسبة  %10من إمجايل املشاريع املستحدثة ،وهذا راجع لكوهنا
تواجه العديد من املشاكل والعراقيل على رأسها التهميش والتمييز يف املعاملة ابملقارنة مع الرجل من جهة ،والتخوف من جهة أخرى جراء
التشكيك يف قدراهتا ومهاراهتا وكفاءهتا.
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