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واجهت ادلرأة اجلزائرية  العديد من التحديات للدخوؿ إىل قطاع األعماؿ، مثل صعوبة احلصوؿ على ترخيص من اجلهات  :ملخص
االستشارات اذلندسية وادلقاوالت واالستًناد والتصدير، واضطرار ادلرأة بالتايل إىل أف الرمسية دلزاولة بعض األنشطة يف قطاع األعماؿ، ك

اجلزائرية من إمكانيات  تعمل من خالؿ تسجيل نشاطها باسم والدىا أو زوجها  يف بعض األحياف، ونظرًا دلا تتمتع بو ادلرأة
وتقبلو دخوؿ ادلرأة رلاؿ العمل واالستثمار، توسع حضور ادلرأة يف  ومستويات تعليمية متميزة، فضاًل عن تغًن نظرة اجملتمع اجلزائري 

النشاط االقتصادي. وتكشف إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة عن حضور ملموس للمرأة كسيدة أعماؿ، إذ تبلغ نسبة مشاركتها 
، وبالنظر إىل 4107اية عاـ % بنه:وىي النسبة اليت ارتفعت إىل  % ،9577إىل  4106 من مجلة السجالت التجارية يف عاـ

ىذه االحصاءات صلد أف حصة سيدات األعماؿ مل تسجل ارتفاعا ملحوظا بادلقارنة مع مثيالهتا يف دوؿ اخلليج وادلنطقة العربية. 
ثل مستوى ( فاف اقتصاديات لديها أدىن نسبة يف عمالة ادلرأة يف العامل وبادل4106وفقا لتقرير منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية )

منخفض من رائدات األعماؿ ، واستغالؿ إمكانات ادلرأة قد يعزز تنمية القطاع اخلاص وينعش اإلنتاجية واالبتكار والنمو 
االقتصادي . يقـو ىذا البحت حوؿ إمكانية رفع التحديات ادلتعلقة بريادة األعماؿ النسائية يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا 

 لى رلموعة من الدراسات ادليدانية.وىذا باالعتماد ع
 ريادة األعماؿ النسائية ؛ التحديات ؛ منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ؛ دراسات ميدانية. الكلمات المفتاحية6

Abstract: The primary aim of this research is to examine challenges and opportunities facing 

women entrepreneurship in the developing context of MENA region with a particular focus on 

sociocultural context of Algeria. While existing studies have laudably increased the interest of 

scholars in theorizing and conceptualizing issues and policy makers in promoting 

entrepreneurship in various economic sectors and for everyone, there has been a tendency to 

over emphasize male entrepreneurship with a particular focus on Anglo-American economies 

and a few emerging business contexts. Such Western- and male-dominated entrepreneurship 

research has been to the detriment of other: women entrepreneurship in non-Western 

developing economies which are characterized by their masculine domination. 

The absence of recent empirical research on women entrepreneurship suggests that the existing 

research of entrepreneurship fails to account for challenges and opportunities in contemporary 

fast-growing economies of MENA region which has been characterized by its unique socio-

economic, religious, cultural and political context. In fact, recent research evidence indicates 

that women entrepreneurship world wide is an under-tapped force that has the potential to 

rekindle economic growth and development in the region. 

Overall, the current study highlights a need for a context-based evaluation of women 

entrepreneurship. In the light of sparse nature of the empirical evidence on women 

entrepreneurship within the milieu of non-Western developing economies, the rise of feminism 

coupled with the promising economic opportunities for women in MENA region, the 

fundamental question remains as to „whether the current business environment promotes or 

inhibit female entrepreneurship in the region‟. The current study aims to respond to this 

question by adopting a qualitative research method to elucidate the factors that could play a part 
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in creating a robust business environment for women entrepreneurship in Algeria. In a manner 

consistent with the institutional theory, the findings lend support to myriad of institutional 

forces and social structure that impede transition to a stable business environment which is 

conducive to women entrepreneurship: the assumptions underpinning 

Keywords: Women entrepreneurship,   MENA region, The theory of gender, Case study, 
Algeria. 

  6مقدمـــة
رب العامل اتفاقا حوؿ أعلية ريادة األعماؿ النسائية باعتبارىا زلور من زلاور سجلت األحباث النظرية والدراسات ادليدانية ع

 ׃النمو االقتصادي وعلى ضرورة تشجيع ادلرأة باعتبارىا عنصر فعاؿ من اجملتمع؛ إذ تتجلى شليزات ريادة األعماؿ النسائية يف 
 .تقليص البطالة وخلق مناصب العمل وباألخص للنساء ادلاكثات يف البيوت 
 .ادلساعلة يف تنشيط وإنعاش االقتصاد الوطين واحمللي على حد السواء 
 .زلاربة الفقر وتعزيز مكانة ادلرأة يف اجملتمع 

؛ واليت هتتم بدراسة (Dif, 2010, p. 15)وعكما غلدر بنا الذكر أف فكرة تأنيث ريادة األعماؿ تعود إىل نظرية ادلقاربة بالن
ادلفارقات بٌن النوع الواحد كدراسة أسباب انعداـ احلظوظ بالنسبة للمرأة يف  تويل بعض ادلناصب أو دراسة أسباب انعداـ مشاركة 

 اخل....السياسية  ، ادلرأة يف بعض اجملاالت االقتصادية
 ׃فقد صلد ، خرى ومن منطقة إىل أخرىوتشًن بعض الدراسات أف ريادة األعماؿ النسائية ختتلف من دولة إىل أ

 .اختالفات يف نوع وطبيعة ادلشاكل اليت تواجو ادلرأة الرائدة من دولة إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى يف نفس الدولة 
 .اختالؼ يف نسبة احلظوظ من دولة إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى يف نفس الدولة 
  الثقافيةتنوع ادلميزات وفقا للعوامل السوسيولوجية و (Dif, 2010, p. 20). 
 ,Nikina)فمنهم من ربط مابٌن دور الزوج  وللعلم فقد أثارت ظاىرة ريادة األعماؿ النسائية حاليا انتباه العديد من الباحثٌن 

Shelton, & Loarne, 2012)  يف دعم الرءة الرائدة كفرضية لتطوير منهج البحث يف ريادة األعماؿ النسائية(Nikina, Le 

Loarne, & Shelton, 2013, p. 39) فهم ػلاولوف فهم ىذه الظاىرة يف مجيع أضلاء العامل  وقد استنتج البعض منهم أنو ،
لدراسة ريادة األعماؿ النسائية  فإنو ينبغي أف توضع يف سياقها األصلي أي دراستها يف زليطها أو بعبارة أخرى يف السياؽ 

ويف ىذا الصدد يتطرؽ  .(Albagli, 1995; Arasti, 2008; Dif, 2010; GHIAT, n.d) هبااالجتماعي الثقايف اخلاص 
 ׃حبتنا إىل

 .دراسة ريادة األعماؿ النسائية يف منطقة الدوؿ العربية وباألخص يف دولة اجلزائر 
 .فهم حتديات وفرص ريادة األعماؿ النسائية يف الدوؿ العربية 
 .حتديد أىم احللوؿ واالقرتاحات للنهوض بريادة األعماؿ النسائية يف الدوؿ العربية 

اجلزائرية  العديد من التحديات للدخوؿ إىل قطاع األعماؿ، مثل صعوبة احلصوؿ على ترخيص من اجلهات الرمسية واجهت ادلرأة 
دلزاولة بعض األنشطة يف قطاع األعماؿ، كاالستشارات اذلندسية وادلقاوالت واالستًناد والتصدير، واضطرار ادلرأة بالتايل إىل أف 

اجلزائرية من إمكانيات  ا أو زوجها  يف بعض األحياف ، ونظرًا دلا تتمتع بو ادلرأةتعمل من خالؿ تسجيل نشاطها باسم والدى
ومستويات تعليمية متميزة، فضاًل عن تغًن نظرة اجملتمع اجلزائري  وتقبلو دخوؿ ادلرأة رلاؿ العمل واالستثمار، توسع حضور ادلرأة 

عن حضور ملموس للمرأة كسيدة أعماؿ، إذ تبلغ نسبة  يف النشاط االقتصادي. وتكشف إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة
، 4107% بنهاية عاـ :% ،وىي النسبة اليت ارتفعت إىل 9577إىل  4106 مشاركتها من مجلة السجالت التجارية يف عاـ

خلليج وبالنظر إىل ىذه اإلحصاءات صلد أف حصة سيدات األعماؿ مل تسجل ارتفاعا ملحوظا بادلقارنة مع مثيالهتا يف دوؿ ا
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( فاف اقتصاديات لديها أدىن نسبة يف عمالة ادلرأة يف العامل 4106وادلنطقة العربية. وفقا لتقرير منظمة التعاوف والتنمية االقتصادية )
وبادلثل مستوى منخفض من رائدات األعماؿ ، واستغالؿ إمكانات ادلرأة قد يعزز تنمية القطاع اخلاص وينعش اإلنتاجية واالبتكار 

االقتصادي . يقـو ىذا البحت حوؿ إمكانية رفع التحديات ادلتعلقة بريادة األعماؿ النسائية يف منطقة الشرؽ األوسط  والنمو
 ومشاؿ أفريقيا وىذا باالعتماد على رلموعة من الدراسات ادليدانية.

 قاربة بالنوع وريادة األعمال النسائيةمنظرية ال .1
أفريقيا  مشاؿ و األوسط سجلت منطقة الشرؽ (OECD, 2014)قتصادية اال والتنمية التعاوف دلنظمة حسب تقرير  

 ادلنطقة يف العاملة القوة يف ادلرأة العربية مشاركة معدؿ فإف األعماؿ يف العامل  فوفقا ذلذا التقرير أدىن نسبة لعمالة ادلرأة و لرائدات
االقتصادي. ؽلكننا القوؿ أف  التعاوف منظمة بالد يف ادلتوسط يف ٪ 60 من أكثرب مقارنا ٪ 24 إذ يبلغ العامل يف األدىن ىو

العامل،إذ دتثل نسبة مساعلة ادلرأة  يف األعماؿ ريادة يف ميداف  اجلنسٌن بٌن أفريقيا تتميز بأكرب فجوة مشاؿ و األوسط منطقة الشرؽ
 اث االقتصادية ادلتخصصة بدور ادلرأة العربية بصفة عامة. وعلى ىذا األساس اجتهت األحب الرجاؿ من ٪ 31 مع مقارنا ٪ 12

(Bengharbit -Remaoun & Rahou, 2006, 2008; Dif, 2010; Tahir-Metaiche, 2013)  و يف ميداف ريادة
األعماؿ بصفة خاصة لفهم وحتديد أىم احملفزات والعوائق اليت تواجهها ادلرأة العربية للدخوؿ يف ميداف ريادة األعماؿ، كما ال 

قصد النهوض بريادة األعماؿ النسوية باعتبارىا زلرؾ لالقتصاد وعامل  ،يفوتنا أف نعزز الدور الفعاؿ للمرأة كمتعامل اقتصادي
. انطالقا شلا ورد سابقا يعود أصل تأنيث ريادة األعماؿ إىل نظرية ادلقاربة  ي حملاربة الفقر وحتسٌن دور ادلرأة العربية يف اجملتمعأساس

( يوضح لنا تطور قضية ادلرأة يف العامل وفقا للمؤدترات 0بالنوع ودورىا األساسي يف إبراز أعلية ادلرأة كعنصر بشري. اجلدوؿ رقم )
 .واليت اىتمت بدراسة ادلرأة باعتبارىا عنصر فعاؿ يف اجملتمع غلب احملافظة عليو 7;;0-97;0اليت انعقدت مابٌن فرتة العادلية 

 أهم المؤتمرات العالمية  التي ساهمت في حماية المرأة وتعزيز مكانتها في العالم (16) الجدول رقم
 مضمونه المؤتمر العالمي 

 (1531المكسيك ) 
 )للمرأة(

 ء على مجيع أشكاؿ التمييز ضد ادلرأةالقضا 
 ضماف ادلساواة بٌن ادلرأة والرجل يف احلقوؽ واحلرية 
 ضما ادلشاركة ادلتساوية يف احلياة السياسية والعامة 

 (1541كوبنهاجن )
 )للمرأة(

 تماعية إهناء التمييز والتفرقة بٌن ادلرأة والرجل، وفيما بٌن النساء أنفسهن حسب العرؽ والدين واحلالة االج
 واالقتصادية.

 وضع قانوف ػلمى ادلرأة من ضرر التمييز والتفرقة والتهميش للمرأة. 
 (1541نيروبي)

 )للمرأة(
  دتكٌن ادلرأة 
  مشاركة ادلرأة واحلد من الفجوة النوعية 
 التمتع حبقوؽ اإلنساف 
  ادلساواة بٌن اجلنسٌن يف رلاالت مشاركة التنمية 

 (1551القاهرة )
 مية()للسكان والتن

 

  توسيع وزيادة فرص التعليم للفتيات ذلك لرفع وضع ادلرأة 
 حتسٌن نوعية الرعاية الصحية فيما يتعلق بادلرأة. 
 دتكٌن ادلرأة 

 (1551كوبنهاجن )
 )التنمية االجتماعية(

 إيقاؼ حدة الفقر 
 زيادة العمالة وسط الفئات العمرية من القوة العاملة 
 دة الصراع العرقي االجتماعيحتقيق التماسك االجتماعي وختفيف ح 

 .اعتماد "منهاج عمل" يركز على القضايا الرئيسية اليت حددت العقبات أماـ النهوض بادلرأة يف العامل  (1551بيجين )



 

 

منطقة الشرق  النسائية في لريادة األعمال دراسة ميدانية - د. بوران سمية، ضيف عائشةد.  
 -(التحديات والفرص) األوسط

 JFBE 121 اقتصاديات المال واألعمالمجلة 

 )للمرأة(
 .من إعداد الباحثٌنحوصلة  ׃المصدر

ية العنصر البشري باعتباره مورد مند السبعينات بدأت السياسات التنموية يف الرتكيز على أعل 6قاربة بالنوعمنظرية ال .1.1
اقتصادي يساىم يف تطوير اإلنتاج ومنذ ذلك الوقت أصبحت التنمية تكتسب معىن أكثر مشولية فهي تتضمن احرتاـ حقوؽ كل 

 ׃أنواع البشر نساء أو رجاال، كهوال أو شبابا، ريفيٌن أو حضريٌن ، فللتنمية البشرية مبدأين 
 دلبدأ حتسٌن الصحة، ادلعرفة، الكفاءات )التأىيل(حتديد اإلمكانيات ويشمل ىذا ا.   
  فهم كيفية استعماؿ األفراد لإلمكانيات اليت اكتسبوىا> اإلنتاج، استغالؿ أوقات الفراغ، األنشطة االجتماعية والثقافية

 والسياسية.
رية أوال وثانيا لربنامج األمم دلتحدة إذف ؽلكننا القوؿ أف بداية االىتماـ بادلرأة كعنصر بشري يعود إىل نظرية التنمية البش  

إف  .مؤشر المشاركة النسائيةاإلظلائي باعتبارىا من أىم ادلؤشرات اليت تساعد يف قياس وتقييم مستوى التنمية البشرية أال وىو 
االنتباه لفكرة تأنيث إثارة موضوع التنمية البشرية أو إدماج ادلرأة فيها ال يكفي فالبد من التعمق يف األحباث العلمية اليت شدت 

 ׃. وتشمل ىذه النظرية عنصرين، فاألوؿ مفهـو ادلقاربة والثاين مفهـو النوع ، وعلا  ريادة األعماؿ وىي نظرية ادلقاربة بالنوع
 .ادلقاربة وىي الرتكيز على الفوارؽ بٌن الدوؿ النامية و الفقًنة 
 أما النوعGENDER  م االجتماعي لفئتٌن سلتلفتٌن> رجاال ونساءفهو مصطلح اجتماعي حبث يشًن إىل التنظي.   

على ىذا األساس دتيزت مجيع األحباث العلمية ادلتخصصة يف ميداف ريادة األعماؿ 6 التحليل حسب النوع االجتماعي .1.1
، فقد مت حتليل مفهـو النوع االجتماعي لريادة األعماؿ باالعتماد على الوسائل ادلعتمدة يف ميداف (Popescu, 2012)النسائية

   ׃النوع االجتماعي وىي تتمثل فيما يلي 
 تقسيم األدوار بٌن النساء والرجاؿ أوؿ وسيلة إلظهار وتوضيح  يعترب التعرؼ على ׃ تحديد النوع االجتماعي لألدوار

 ׃األعماؿ واألدوار اليت يؤديها النساء والرجاؿ يف رلتمع ما أو يف بيئة معينة واليت حتددىا ثقافة اجملتمع وتقاليده وعاداتو 
  داخل األسرة واجملتمع ففي بعض اجملتمعات فمن ىنا ؽلكن تقييم الدور االقتصادي للمرأة يف اجملتمع وفقا دلكانتها اليت تؤديها

ختضع ادلرأة للتقاليد والعادات اليت تقيدىا وحتصر دورىا يف اإلصلاب والرتبية داخل األسرة فقط)ادلرأة دورىا األسري فقط أي بدورىا  
  .كزوجة وأـ وربة بيت(

 ناجتة عن التطبع االجتماعي اليت جتنس بعض تقسيم العمل بٌن النساء والرجاؿ على أساس بعض التصورات الفكرية السائدة ال
 .ادليادين االقتصادية وحترمها قطعيا )ادوار سلصصة للرجاؿ فقط(

 يهتم التحليل وفقا للنوع بدراسة حظوظ ادلرأة يف تقلد بعض ادلهاـ االقتصادية كنسبة امتالكها بالفعل ، التقليل من مكانة ادلرأة
وعلى سبيل ادلثاؿ يعد مشكل الوكيل  ،العمل بصفة عامة و بريادة األعماؿ بصفة خاصةدلناصب عليا أو نسبة مشاركتها يف سوؽ 

  (Welsh, Memili, Kaciak, & Al Sadoon, 2014, p. 760)من احد صفات التقليل من شاف ادلرأة 

 عدة تساؤالت مت تداوذلا يف األحباث اليت اىتمت بدراسة ريادة  ׃براز ريادة األعمال النسائية إالمساهمة في تعريف و
؟ كيف  من ىي ادلرأة الرائدة ؟ دلاذا تصبح رائدة ؟ ما نوع األعماؿ اليت هتتم بإنشائها أو القطاع الذي غلذهبا، األعماؿ النسائية

ادلرأة الرائدة أو" ادلقاولة" ىي " ادلرأة اليت  (Parker, 2010, p. 170)س ادلاؿ إلنشاء مؤسسة؟ تتحصل ادلرأة الرادة على رأ
تنشئ، تشرتي أو تتلقى مؤسسة كمًناث ذلا ،وتقـو بتحمل ادلسؤولية ادلالية ، اإلدارية واالجتماعية. كما تقـو بتسيًنىا ". ويف ىذا 

نطالقا من التعريف ادلتفق عليو لألدوار حسب النوع اليت مت حتديديها ا السياؽ ال يفوتنا أف ضلدد التصنيفات األربعة للمرأة الرائدة
 ׃(Shabbir & Di Gregorio, 1996, p. 510)والذي يقتضي بتعريف ادلرأة الرائدة حسب درجة قبوذلا لتبعية الرجل 
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 المرأة الرائدة المألوفة أو التقليدية (Conventional business owners) تتميز ىذه الفئة من النساء بقدرهتن على  ׃
معظمهن متزوجات وينشاف مؤسساهتن باالعتماد على ادلهارات  ،التأقلم مع الضغط ادلتولد داخل األسرة و خرباهتن ادلهنية

 ألنثوية التقليدية.  ادلكتسبة من خالؿ متابعتهن ألدوارىن ا
 المرأة الرائدة المبدعة (Innovative proprietors ) تتميز ىذه الفئة من النساء بقدرهتن العالية يف اإلبداع ولرفضهن  ׃

 ،من شليزات ىذه الفئة أهنن يعتربف ريادة األعماؿ كمحور أساسي يف احلياة  ،ادلرأةلالنصياع لفكرة تبعية الرجل وفكرة تأنيث ادوار 
وىن نساء ذات مستوى تعليمي عايل صلحن يف تأسيس وتسيًن مشروعاهتن على مجيع ادلستويات وباألخص ادلستوى التنظيمي. 
 ىذه الفئة ىن النساء الرائدات استطعن أف غلعلن من ادلشاكل والعراقيل اليت تواجههن دافعا لتعزيز روح ادلبادرة وحتقيق طموحاهتن.

  األسريةالمرأة الرائدة المنزلية أو (Domestic business owners) تتميز ىذه الفئة من النساء بكوهنن يتمتعن حبس  ׃
منخفض لريادة األعماؿ فهن ػلبذف دورىن كأمهات أو ربات بيوت كدور أساسي على فكرة االستقاللية ويعتربف ريادة األعماؿ 

 دور ثانوي  لكن ريادة األعماؿ دتنح ذلن فرصة حتقيق الذات.
 لرائدة المتطرفةالمرأة ا (Radical proprietors) ىن  ،يرفضن فكرة التبعية للرجل تتميز ىذه الفئة من النساء بكوهنن ׃

ويتميزف بالتوفيق  ،( الذي ينادي بادلساواة بٌن الرجل وادلرأة يف اجملتمعfeministsيف اغلب األحياف من أتباع الفكر النسائي )
 ؤسساهتن  كما يعتمدف على مؤشر األرباح احملققة من طرفهن  لتعزيز الفكر النسائي .مابٌن اجلانب االقتصادي واالجتماعي دل

 مشاركـة المـرأة العربية فـي ميدان ريـادة األعمـال  .1
 سوؽ العربية يف ادلرأة مشاركة دتثليعترب معدؿ مشاركة ادلرأة يف سوؽ العمل مؤشرًا رئيسيًا على مكانتها يف اجملتمع، إذ 

 يف 29 من أكثر يف ادلتوسط تشكل ال ولكنها اجلامعيٌن، الطالب من ادلائة يف 63 وحوايل السكاف من ادلائة يف 50 ضلو العمل
 التقرير ،العمل سوؽ يف العربية ادلرأة مشاركة ׃الفصل العاشر)  ادلوحد العريب االقتصادي العاملة وفقا للتقرير اليد من ادلائة

   (.العربية الدوؿ يف لالعم ادلوحد أسواؽ العريب االقتصادي
 في ميدان ريـادة األعمـال مؤشرات مشاركـة المـرأة العربية فـي العربية .1.1

ؼلتلف معدؿ عدد اإلجراءات )القانونية واإلدارية( اخلاصة بإنشاء النشاط 6 بدئ النشاط التجاري عدد اإلجراءات .1.1.1
أي إشكاؿ إف مت ادلقارنة من دولة عربية إىل أخرى كما لكن ىدا االختالؼ ال يشكل أبدا   ،التجاري من دولة عربية إىل أخرى

 : ىو موضح يف البيانات التالية
فاف الدوؿ اليت سجلت أعلى عدد اإلجراءات اخلاصة ببدء النشاط التجاري ىي   ، 2014وفقا إلحصائيات سنة   

إجراء  13تليها اجلزائر ب ،إداري  للنساء إجراء  15إجراء إداري للرجل و  12يف ادلرتبة األوىل ادلملكة السعودية ب ׃كالتايل 
 للنساء. إجراء إداري 13إجراء إداري للرجل و ب   12لكلى اجلنسٌن على حد السواء  مث الكويت ب إداري
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 2014لسنة  أعدت البيانات من معطيات البنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ׃المصدر

فاف الدوؿ اليت سجلت أعلى عدد اإلجراءات اخلاصة ببدء النشاط التجاري ىي   ، 2015فقا إلحصائيات سنة و   
إجراء  13تليها اجلزائر ب ،إجراء إداري  للنساء  15إجراء إداري للرجل و  12يف ادلرتبة األوىل ادلملكة السعودية ب ׃كالتايل 

 للنساء. إجراء إداري 13إجراء إداري للرجل و ب   12بلكلى اجلنسٌن على حد السواء  مث الكويت  إداري

 
 2015لسنة  أعدت البيانات من معطيات البنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ׃المصدر

تجاري ىي  فاف الدوؿ اليت سجلت أعلى عدد اإلجراءات اخلاصة ببدء النشاط ال ،2016وفقا إلحصائيات سنة   
إجراء  12تليها اجلزائر ب ،إجراء إداري  للنساء  15إجراء إداري للرجل و  12يف ادلرتبة األوىل ادلملكة السعودية ب ׃كالتايل 

 للنساء. إجراء إداري 13إجراء إداري للرجل و ب   12لكلى اجلنسٌن على حد السواء  مث الكويت ب إداري

 
 .2016لسنة  لبنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقياأعدت البيانات من معطيات ا ׃المصدر
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إىل أننا نالحظ اختالؼ  ،2016إىل  2014على الرغم من دتركز الدوؿ الثالثة يف نفس الفئة للمدة ادلرتاوحة من   
كما   ،دء النشاط التجاري من دولة عربية  إىل أخرىواضحا بٌن الفئتٌن)رجاؿ ونساء( فيما ؼلص مؤشر عدد اإلجراءات اخلاصة بب

 ׃ؽلكننا حتديدىا فيما يلي 
 لبناف و ليبيا.، تونس، ادلغرب، اجلزائر ׃الدول التي ال تميز بين جنس صاحب النشاط التجاري 
 العربية  اجلمهورية ،البحرين ،اإلمارات العربية ادلتحدة، األردف ׃الدول التي تميز بين جنس صاحب النشاط التجاري

 غزة والضفة الغربية. ،قطر ،عماف ،اليمن ،ادلملكة العربية السعودية ،الكويت، العراؽ ،السوداف ،السورية
إف دوؿ مشاؿ إفريقيا على غرار لبناف تتسم بادلساواة بٌن اجلنسٌن فيما يتعلق بعدد اإلجراءات أما دوؿ الشرؽ األوسط وباألخص 

إجراءات إضافية للنساء مقرنتا  3وباألخص ادلملكة السعودية اليت حطمت الرقم القياسي بفارؽ  اخلليج ال حترـت بتاتا ىذا ادلبدأ
 ( .2رقم ) اجلدوؿمع باقي الدوؿ العربية بفارؽ إجراء واحد مابٌن اجلنسٌن  وىذا ما يوضحو 

 )عدد( -اإلجراء  -بدء النشاط التجاري  (16)الجدول رقم
 1112لسنة ا 1111السنة  1111السنة  البلدان

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال
 8 7 8 7 8 7 األردن

 7 6 7 6 7 6 اإلمارات العربية المتحدة
 8 7 8 7 8 7 البحرين
 12 12 13 13 13 13 الجزائر

 8 7 8 7 8 7 الجمهورية العربية السورية
 11 10 11 10 11 10 السودان
 10 9 11 10 11 10 العراق
 13 12 13 12 13 12 الكويت
 4 4 5 5 5 5 المغرب

 15 12 15 12 15 12 المملكة العربية السعودية
 7 6 7 6 7 6 اليمن
 9 9 9 9 9 9 تونس
 7 6 7 6 7 6 عمان

 11 10 11 10 11 10 غزة والضفة الغربية
 9 8 9 8 9 8 قطر
 8 8 8 8 8 8 لبنان
 10 10 10 10 10 10 ليبيا
 8 7 8 7 8 7 مصر

 .معطيات البنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيامن  ׃المصدر
ؼلتلف معدؿ ادلدة اخلاصة ببدء بإنشاء النشاط التجاري من دولة عربية إىل 6 بدئ النشاط التجاري الوقت باأليام .1.1.1

ربية إىل أخرى كما ىو موضح يف البيانات لكن ىذا االختالؼ ال يشكل أبدا أي إشكاؿ إف مت ادلقارنة من دولة ع ،أخرى
 : التالية
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يف  ׃فاف الدوؿ اليت سجلت أعلى مدة خاصة ببدء النشاط التجاري ىي كالتايل   ،2014وفقا إلحصائيات سنة   
 مث ، يـو للنساء 37يـو للرجل و 36السوداف ب  تليها ،يـو للنساء 48يـو للرجل و 47ادلرتبة األوىل غزة والضفة الغربية ب 

  يـو لكلى اجلنسٌن على حد السواء. 35 ب ليبيا

 
 أعدت البيانات من معطيات البنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ׃المصدر

يف  ׃فاف الدوؿ اليت سجلت أعلى مدة خاصة ببدء النشاط التجاري ىي كالتايل   ،2015وفقا إلحصائيات سنة   
 ليبيا مث ،يـو للنساء 37يـو للرجل و 36السوداف ب  تليها ،يـو للنساء 44يـو للرجل و 43دلرتبة األوىل غزة والضفة الغربية ب ا

 يـو لكلى اجلنسٌن على حد السواء. 35 ب

 
 .أفريقياأعدت البيانات من معطيات البنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ  ׃المصدر

يف ادلرتبة  ׃فاف الدوؿ اليت سجلت أعلى مدة خاصة ببدء النشاط التجاري ىي كالتايل  2016وفقا إلحصائيات سنة   
 ب ليبيا مث  يـو للنساء 37يـو للرجل و 36السوداف ب  تليها ،يـو للنساء 44يـو للرجل و 43األوىل غزة والضفة الغربية ب 

 واء.يـو لكلى اجلنسٌن على حد الس 35
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 .أعدت البيانات من معطيات البنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ׃المصدر
إىل أننا نالحظ اختالؼ  ،2016إىل  2014على الرغم من دتركز الدوؿ الثالثة يف نفس الفئة للمدة ادلرتاوحة من   

كما ؽلكننا   ،ص مؤشر ادلدة اخلاصة ببدء النشاط التجاري من دولة عربية  إىل أخرىواضحا بٌن الفئتٌن)رجاؿ ونساء( فيما ؼل
 ׃حتديدىا فيما يلي 

 لبناف و ليبيا.، تونس، ادلغرب، اجلزائر ׃الدول التي ال تميز بين جنس صاحب النشاط التجاري 
 اجلمهورية العربية  ،البحرين ،دةاإلمارات العربية ادلتح، األردف ׃الدول التي تميز بين جنس صاحب النشاط التجاري

 غزة والضفة الغربية. ،قطر ، عماف ،اليمن  ،ادلملكة العربية السعودية ، الكويت، العراؽ ،السوداف ،السورية
أما دوؿ ادلدة اخلاصة ببدء النشاط التجاري إف دوؿ مشاؿ إفريقيا على غرار لبناف تتسم بادلساواة بٌن اجلنسٌن فيما يتعلق   

أياـ  3وسط وباألخص اخلليج ال حترـت بتاتا ىذا ادلبدأ وباألخص ادلملكة السعودية اليت حطمت الرقم القياسي بفارؽ الشرؽ األ
 ( .3رقم ) اجلدوؿإضافية للنساء مقرنتا مع باقي الدوؿ العربية بفارؽ يـو واحد مابٌن اجلنسٌن  وىذا ما يوضحو 

 )أيام(  -الوقت  -بدء النشاط التجاري  .3 الجدول رقم
 1112السنة  1111السنة  1111السنة  البلدان

 نساء رجال نساء رجال نساء رجال
 13 12 13 12 13 12 األردن

 9 8 9 8 9 8 اإلمارات العربية المتحدة
 10 9 10 9 10 9 البحرين
 20 20 22 22 24 24 الجزائر

 14 13 14 13 14 13 الجمهورية العربية السورية
 37 36 37 36 37 36 السودان
 35 34 28 27 28 27 العراق
 32 31 32 31 33 32 الكويت
 10 10 11 11 11 11 المغرب

 22 19 23.5 20.5 23.5 20.5 المملكة العربية السعودية
 41 40 41 40 41 40 اليمن
 11 11 11 11 11 11 تونس
 9 8 9 8 9 8 عمان

 44 43 44 43 48 47 غزة والضفة الغربية
 9.5 8.5 9.5 8.5 9.5 8.5 قطر
 15 15 15 15 15 15 لبنان
 35 35 35 35 35 35 ليبيا
 9 8 9 8 9 8 مصر

 .من معطيات البنك الدويل لقياس أنظمة األعماؿ اخلاصة  بإقليم الشرؽ األوسط ومشاؿ أفريقيا ׃المصدر
GEMاستنادا إىل ادلعطيات اليت سجلتها بيانات منظمة

   (OECD-MENA, 2013) ( ؽلثل 7فإف الشكل )
ضمن فئة %3,65 إذ بلغت نسبة النساء ،اط ريادة األعمػاؿ وفق النوع يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيامعدؿ نش

  نسبة النساءللرجاؿ. بينما دتثل   %12مقارنتا مع سنوات (  5.7أصحاب األعماؿ ذوي مؤسسات مت إنشائها يف مدة )<
 للرجاؿ.  %18,4مقارنتا مع  أصحاب األعماؿ ذوي مؤسسات مت إنشائها حديثا من فئة 8,5%
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للبلداف اآلتية> اجلزائر، مصر، األردف، لبناف، ادلغرب، ادلملكة العربية السعودية، سوريا، تونس،  GEMمت إعدادىا استنادا من بيانات  المصدر6

 (.:411باستثناء مصر  ;411اإلمارات العربية ادلتحدة والضفة الغربية وقطاع غزة )كل 
ابقا من  حتليل لإلحصائيات حسب النوع فانو يتضح لدينا أف ظاىرة ريادة األعماؿ يف بلداف منطقة وفقا دلا ذكر س 

الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا ال تزاؿ ضعيفة جدا وانطالقا من ىذه االستنتاجات نود أف نعرؼ ما أىم العراقيل اليت تواجهها ادلرأة 
ية يف دولة اجلزائر باعتبارىا تتميز بنفس اخلصائص الثقافية والعربية على سبيل العربية؟  فيما يلي سندرس ريادة االعماؿ النسائ

 ادلثاؿ.
 دراسة ميدانية لريادة األعمال النسائية بالجزائر .3

اعتمادا على نظرية ادلقاربة بالنوع أي التحليل االقتصادي لريادة األعماؿ )وفقا للنوع( فاف قراءتنا  لإلحصائيات   
 ׃تكوف كاأليت  ،(4) ادلتحصل عليها من  بيانات السجل التجاري ادلوضحة يف اجلدوؿ رقم

و  2014لسنة   %55 ,7ادلقارنة مابٌن اجلنسٌن توضح أف معدؿ ريادة األعماؿ النسائية ضعيف جدا والذي يبلغ   
سجلت  . مرة 13أو مبعىن أخر فاف نسبة ريادة األعماؿ عند الرجاؿ تفوؽ نسبة ريادة عند النساء بفارؽ 2015لسنة  7,61%

لسنة  %  5,18اإلحصائيات الرمسية للسجل التجاري باجلزائر على ادلستوى الوطين معدؿ متوسط ضعيف جدا قدر ب 
ثل فئة الشباب مقارنة مع الفئات العمرية األخرى ىذا من جهة باعتبارىا دت سنة 48]-[18بالنسبة للفئة العمرية من  2014

 86 ]-[59 ،سنة 58 ]-[49الثالثة  ات ( أف أعلى ادلعدالت تتمركز يف الفئ8ومن جهة أخرى نالحظ اعتمادا على الشكل )
 على التوايل. %20,46و %14,80، %11,82سنة ب] ;8أكثر من  [ سنة و

 

 يمعدل ريادة األعمال السنوي وفقا إلحصائيات السجل التجار  (46) الجدول رقم
 المجموع نساء رجال السنة

2014 92,45% 7,55% 100,00% 
2015 92,39% 7,61% 100,00% 

 .(-2015 2014مت إعدادىا من إحصائيات السجل التجاري للفرتة)  ׃المصدر
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 .2014ائيات السجل التجاري لسنة أعدت البيانات من إحص ׃المصدر
كما سجلت اإلحصائيات الرمسية للسجل التجاري باجلزائر على ادلستوى الوطين معدؿ متوسط ضعيف جدا قدر ب    
باعتبارىا دتثل فئة الشباب مقارنة مع الفئات العمرية  سنة 48]-[18بالنسبة للفئة العمرية من  2015لسنة  %  5,14

 ]-[49الثالثة  ات ( أف أعلى ادلعدالت تتمركز يف الفئ9جهة أخرى نالحظ اعتمادا على الشكل ) األخرى ىذا من جهة ومن
 على التوايل.  %20,73و %14,69،%11,79سنة ب] ;8أكثر من  [ سنة و 86 ]-[59سنة  58

 
 .2015أعدت البيانات من إحصائيات السجل التجاري لسنة  ׃المصدر

اسة على حتليل قاعدة بيانات ادلؤسسة الوطنية لدعم و إنشاء ادلؤسسات الصغًنة لقد اعتمدت الدر 6 منهجية الدراسة .3.1
 ׃يف اجلزائر بالتحديد يف منطقة وىراف  (ANSEJ)وادلتوسطة 

 الخصائص العامة  للمرأة الرائدة في وهران .3.1.1
 ادلرأة الرائدة ادلسجلة يف سجالت وفقا إلحصائيات الرمسية للوكالة الوطنية لدعم وإنشاء ادلؤسسات ادلصغرة ، يرتاوح عمر  ׃العمر

 سنة.  56-;4سنة و ;5-56ىذه الوكالة  ما بٌن الفئات العمرية 
 87.;ادلستوى الدراسي دلعظم النساء الرائدات يتمثل يف التكوين ادلهين و الصناعات احلرفية، يقدر ب  ׃المستوى الدراسي٪، 

 ،زلاميات ، ستوى التعليمي اجلامعي متمثلة يف النخبة مثل مهندساتإال انو ال ؽلكننا أف ننكر وجود فئة من الرائدات ذات ادل
 زلاسبات وغًنىن.

 رغم ضعف نسبة رائدات األعماؿ ادلسجلة يف الوكالة إال أهنا حتصلت على مستوى دتويل  ׃االستفادة من التمويل المصرفي
أي شكل من أشكاؿ التمييز ضد  ونالحظ أنو ال يوجد ;;;0-9;;0٪ للفرتة 01.;;مصريف قوي جدا مبعدؿ يقدر ب 

 ادلرأة.
قدر العدد اإلمجايل للمؤسسات الصغًنة وادلتوسطة اليت مت إنشاؤىا على 6 مشاركة المرأة في إنشاء المشاريع الصغيرة .3.1.1

. ومت تسجيل أعلى نسبة مشاركة للمرأة الرائدة 4119-9;;0مشروع مسجل خالؿ الفرتة ادلمتدة  ;686مستوى الوكالة ب 
 2005.يف سنة %14.67مبعدؿ  

 العدد اإلجمالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إنشاؤها على مستوى الوكالة حسب النوع(6 1)الجدول رقم
 المجموع % رجال % نساء السنة

1997 1 0,10% 2 0,05% 3 
1998 91 9,15% 669 18,31% 760 
1999 127 12,76% 759 20,77% 886 
2000 73 7,34% 334 9,14% 407 
2001 89 8,94% 190 5,20% 279 
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2002 112 11,26% 204 5,58% 316 
2003 92 9,25% 176 4,82% 268 
2004 70 7,04% 179 4,90% 249 
2005 146 14,67% 465 12,73% 611 
2006 112 11,26% 417 11,41% 529 
2007 82 8,24% 259 7,09% 341 
 4649 %100 3654 %100 995 المجموع

 .للوكالة الوطنية لدعم وإنشاء ادلؤسسات ادلصغرةأعدت البيانات من إحصائيات  ׃درالمص
مؤسسة مصغرة  3654أي بعبارة أخرى مت إنشاء  ،رغم ذلك تبقى نسبة مشاركة ادلرأة ضئيلة جدا مقارنتا مع الرجل   

( باعتبارىا تفوقها بثالثة 5قم )وفقا للجدوؿ ر  مؤسسة مصغرة منشأة من طرؼ النساء 995منشأة من طرؼ الرجاؿ مقابل 
 مرات على مستوى الوكالة.  و من ىنا نستنتج انو بالفعل نسبة ريادة األعماؿ النسائية حتتاج لتربير.  

( نالحظ أىم القطاعات اليت تتمركز فيها ادلرأة الرائدة كما نالحظ أيضا دتركز أغلبية رائدات األعماؿ يف 10من الشكل رقم )
  (DIF, 2016; DIF & BOURANE, 2016)قطاع األعماؿ احلرة قطاع اخلدمات و 

 
 للوكالة الوطنية لدعم وإنشاء ادلؤسسات ادلصغرةأعدت البيانات من إحصائيات  ׃درالمص

تواجو ادلرأة الرائدة عدة صعوبات ؽلكننا حتديدىا فيما يلي وفقا 6 أهم الصعوبات التي تواجهها المرأة الرائدة .3.1.3
 ׃وىي تتجزأ بدورىا إىل رلموعتٌن  ، (DIF, 2016)ألعليتها

 وىي >العوائق االقتصادية 
 الصعوبات ادلتعلقة باختيار القطاع؛ 
 الصعوبات ادلالية؛ 
  التجارية؛الصعوبات 
 نفقات السجل التجاري والتسجيل للمؤسسة ادلصغرة؛ 
 ادلشاكل اإلدارية. 
  و ىيالصعوبات االجتماعية < 
 مشاكل أسرية؛ 
  صعوبات متعلقة بالشبكات االجتماعية؛ 
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 صعوبات يف صورة ادلرأة الرائدة ؛ 
  مشكلة التحرش؛ 
 قضايا الفساد. 

تلف مع ما أكدتو األحباث اليت أجريت يف نفس السياؽ حوؿ ريادة وغلد الذكر أف ما توصلنا إليو من نتائج ال ؼل  
امرأة رائدة واليت قامتا بتلخيص أىم العوائق فيما  85األعماؿ النسائية من طرؼ الباحثتٌن  اللتٌن قامتا بدراسة عينة مؤلفة من 

 ׃يلي 
  34,12%صعوبة تسديد الضرائب بنسبة 
 22,35 % صعوبة يف التمويل ب نسبة   
 17,6%ؤوليات األسرية ب نسبة ادلس  
  15,29 %قلة عروض ادلناقصات ب نسبة  
 خاتمة .1

إف ظاىرة ريادة األعماؿ النسائية ال تزاؿ إىل يومنا ىذا زلور  للعديد من الدراسات االجتماعية واالقتصادية اليت هتتم 
٪ وفقا 04.5يدات األعماؿ على ادلستوى الوطين يف ففي اجلزائر على سبيل ادلثاؿ قدر وجود س ،مبساعلة ادلرأة الرائدة يف االقتصاد
تعد نسبة مشاركة ادلرأة ضعيفة جدا مقارنتا مع نسبة الرجاؿ؛ بينما تعد نسبة مشاركة ادلرأة الرائدة  ،إلحصائيات السجل التجاري 

من ذالك  ٪. على الرغم13.6قدرت ب 2008ويف سنة  2007٪  يف سنة 13.5أعلى نسبة يف مدينة وىراف وادلقدرة ب 
٪.  9.9:تضل نسبة مشاركة ادلرأة الرائدة جد منخفضة مقارنة مع نسبة مشاركة الرجل يف خلق األعماؿ والذي يقدر ب 

على ادلستوى الوطين تتمركز يف فئة اقل  بالنسبة لعامل السن تشًن إحصائيات السجل التجاري أف أدىن نسبة مشاركة للمرأة الرائدة
٪ على ادلستوى الوطين لفئة النساء 8.0بلغت نسبة مشاركة ادلرأة الرائدة ب  :411ت سنة سنة؛ وفقا إلحصائيا38من 

سنة؛ ؽلكننا القوؿ إهنا  :4-;0٪ للوايت ترتاوح أعمارىن ما بٌن 6.6سنة و :5-;4الرائدات اللوايت ترتاوح أعمارىن ما بٌن 
على ادلستوى منطقة وىراف تتمركز يف فئة اقل من  الرائدة ظاىرة شاملة إذ تشًن اإلحصائيات أيضا أف أدىن نسبة مشاركة للمرأة

 سنة.  :4-;0٪ للوايت ترتاوح أعمارىن ما بٌن 01.4٪ و ب ;.01سنة واليت تقدر ب38
 ׃بالرجوع إىل نتائج الدراسة ادليدانية يتجلى لنا ما يلي  
 دمات كاخلدمات اخلاصة بالنساء على سبيل مشاركة ادلرأة الرائدة  تقتصر على بعض ادليادين وتتمركز باألخص يف قطاع اخل

 .ادلثاؿ
 ارتفاع سن)عمر( النساء الرائدات واطلفاض مشاركتهن يف فئة الشباب. 
 صغر حجم ادلؤسسات اليت ادلنشاة من طرؼ النساء. 
 ميزة اخلوؼ من ادلخاطرة واللجوء إىل دتويل ذايت يف بعض احلاالت ا واىل قروض مالية ضئيلة. 

تتعرض لو النساء الرائدات يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ إفريقيا يتسم بطابع اجتماعي موحد وىذا لرمبا يعود  إف التمييز الذي
ركة لبناء إىل التفافة العربية ادلتعصبة اليت ال تزاؿ ترفض صورة ادلرأة الرائدة وال توافق كليا على فكرة حترير ادلرأة ومدى أعليتها يف ادلشا

 العمل؛    االقتصاد وخلق مناصب
الرائدة يف منطقة الشرؽ األوسط ومشاؿ  اطلفاض نسبة مشاركة ادلرأة (OECD, 2014)  وفقا لتقرير منضمة االقتصاد

إفريقيا يرجع إىل عدـ انتباىها مبيداف ريادة األعماؿ أو مبعىن آخر النشغاذلا مبسؤوليات أخرى؛ وىذا راجع حتما إىل طبيعة العراقيل 
 ساء رائدات األعماؿ يف مجيع مراحل اإلنشاء والتطوير .اليت تتعرض ذلا الن
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ويف األخًن ؽلكننا القوؿ أف ادليزة ادلشرتكة تكمن يف رفض اجملتمع لفكرة ادلرأة الرائدة وحتصرىا ضمن قطاع معٌن؛منتج أو 
اجملتمع العريب  لكن يف حقيقة خدمات معينة لتبقى زلصورة بٌن فكرة العمل األسري أو العمل ادلؤنث أي ادليادين ادلؤنثة من طرؼ 

 األمر حتتاج ادلرأة الرائدة لدعم اجملتمع دوف اإلساءة إليها فكرا وتصورا وللسماح ذلا يف حدود إمكانياهتا لتحقيق ذاهتا وادلساعلة يف
فكيك اجملتمع وتغيًن بناء االقتصاد مثلما جتيد دورىا يف بناء األسرة فتطور ريادة األعماؿ النسائية ال غلب أف يكوف على حساب ت

زف العادات والتقاليد العربية ادلميزة لو وإظلا بتقبل فكرة مساعلة ادلرأة كفرد فعاؿ يف تقليص البطالة وزلاربة الفقر دوف سلالفة التوا
 االجتماعي.
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