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 -املهارات والتحدايت   -

 1-استاذ حماضر أ -د. بن زيدان ايسن  
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 2-طالب دكتوراه–السيد بن انصر سيد امحد  

mosta.dz-Sidahmed.bennacer@univ 

 مستغان  -جامعة عبد احلميد بن ابديس . 2.1
 

 امللخص: 

يف سوق العمل، حيث  وحىتت احلياة العامة فأضحت متواجدة يف مجيع القطاعات ملرأة يف خمتلف جماالأصبحت ا
مسؤولة عليها ماليا واجتماعيا وإداراي، وتساهم يف تسيريها وهي بذاهتا يف مشاريع و إنشاء املؤسسات  تيةتنشط املرأة املقاوال

سعيا منها  املقاواليت أمهية ابلغة من املنظورين االقتصادي واالجتماعيكتسب مشاركة املرأة يف القطاع وابلتايل أصبحت ت .اجلاري
العوامل املؤثرة على قرار املرأة املقاولة حنو النمو و أثر ذلك على التنمية  يف ظل تعدد  تواجههااليت كل املشاكل والتحدايت  جتاوز

 املرأة املقاوالتية وما هي التحدايت اليت تواجهها؟دى يف ظل تطور سوق العمل ما هي املهارات اليت جيب توفرها ل .االقتصادية
 الكلمات املفتاحية: 

 ، املقاولة النسوية، املهارات، اآلليات الداعمة، التحدايتتيةاملقاوال

Résumé :  
Les femmes se sont engagées dans diverses sphères de la vie publique et ont été 

présentes dans tous les secteurs et même sur le marché du travail, où les femmes 
entrepreneures sont actives dans les entreprises et les institutions et sont elles-mêmes 
responsables de leur financement, socialement et administrativement, et de contribuer à 
leur fonctionnement continu. La participation des femmes dans le secteur du travail 
devient ainsi d’une grande importance pour les perspectives économiques et sociales afin 
de surmonter tous les problèmes et défis auxquels elles sont confrontées dans le contexte 
de la multiplicité des facteurs affectant les femmes la décision de s’engager dans la 
croissance et son impact sur le développement économique. Dans le développement du 
marché du travail, quelles compétences doivent être disponibles pour les femmes 
entrepreneures et quels défis elles doivent relever ?. 
Mots clés :  

Entrepreneuriat, Femmes entrepreneures, Qualifications, Mécanismes de 
soutien, Défis. 
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 متهيد:

الفرص وتعظيمها، ومن  اكتسابفكار اجلديدة، وهو من يسعى إىل ألااملقاول هو ذلك الشخص املبادر يف تبين يعترب 

ميتلك روح املخاطرة، والرؤية الواضحة، والقدرة على التخطيط، والتعامل مع الظروف الغامضة، من أجل إضافة قيمة أو تطوير 

 من خالل املرأة املقاولة. يف سوق العمل وحىتيف مجيع القطاعات  تواجدى للولعل املرأة جزء يسع منتجات لتحقيق الربح والنمو

 : تعريف املقاوالتية أوال

، وهي مؤسسات تستجيب جملموعة من احلقائق النسيج االقتصاديتعربر املقاولة عن املسار احلركي إلنشاء وتطورر 

 وهذا ابختالف تعريفها ومفاهيمها. االقتصاديةختتلف حسب موقع كل بلد على خارطة التنمية  االقتصادية

بشكل أمشل إنشاء نشاط  تعرف املقاوالتية أبهنا: "نشـاط أو جمموعة من األنشطة والسـريورات تدمج إلنشاء و تنمية مؤسـسة أو

  ."1معني

ستغالل فرص أعمال من طرف فرد أو عدة أفراد وذلك عن طريق إنشاء ميكن تعريف املقاوالتية على أهنا: "حركية إنشاء وا

 ."2منظمات جديدة من أجل خلق القيمة

 .3 ''بشكل فردي  أبهنا: "أي علم يوضح احمليط و سريورة خلق ثروة و تكوين اجتماعي من خالل جماهبة اخلطر كما تعرف

التأكد أن تواجد اخلطر  ثروات اقتصـادية هلا خصـائص تتصـف بعدمو تعرف أيضـا أبهنا:" حالة خاصـة يتم من خالهلا خلق 

ابملبادرة  التغري و أخطاء مشرتكة و األخذ ت ذات قاعدة تتخصــــــــص بتقبلاليت تدمج فيها أفراد ينبغي أن تكون هلم ســـــــلوكياو 

   4''.يالتدخل الفردو 

للتغيري على أنه فرصة  "املقاوالتية هي فعل اإلبداع الذي يتضمن النظرفيقول:  DRUKER) 1985و يعرفها بيرت دراكر ) 

  ."5إلعطاء املوارد املتاحة حاليا القدرة على خلق قيمة جديدة
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فيعرف املقاوالتية على أهنا: " السريورة اليت هتدف إىل إنتاج منتج جديد ذو قيمة وذلك إبعطاء  HISRIH ROBERT أما

مع حتمل املخاطر النامجة عن ذلك مبختلف أنواعها )مالية، نفسية، اجتماعية(، و مبقابل ذلك يتم الوقت و اجلهد الالزمني، 

 ."6احلصول على إشباع مادي و معنوي

املقاوالتية كالتايل: "املقاوالتية هي احلقل الذي يعىن بدراسة واقع املقاول وتطبيقاته من حيث FILION J-L  (1997 ) و يعرف

أساليب دفع ودعم و محاية النشاط  آلاثر االقتصادية و االجتماعية لسلوكياته، وكذلك يدرسنشاطاته و خصائصه وا

 ."7املقاواليت

يقوم املقاولون إببداع شخصي " :و تعرف املقاوالتية كذلك من طرف بعض الباحثني عن طريق وصف ما يقوم به املقاول حبيث

تنفيذ أفكار جديدة مبدعة تسمح حبل املشاكل  ن املوارد هبدفو خیوضون املخاطر خبلق مؤسسات جديدة، و ذلك ابلبحث ع

 ."8و رفع التحدايت، أو تلبية احتياجات سوق حمددة بوضوح

مؤســـــســـــة  : "األفعال و العمليات االجتماعية اليت يقوم هبا املقاول إلنشاء مؤســـســـة جديدة أو تطويرتلكاملقاوالتية كما تعترب 

قائمة يف إطار القانون الســـــائد من أجل إنشـــــاء ثروة من خالل األخذ ابملبادرة و حتمل املخاطر و التعرف على فرص األعمال 

  ."9جتسيدها على أرض الواقعو 

 10.االقتصادإدارة األعمال فيقصد هبا إنشاء مشروع جديد أو تقدمي فعالية مضافة إىل  إطارأما يف 
 كما تتميز املقاوالتية خبصائص خمتلفة، نلخصها يف الشكل التايل:

 : خصائص املقاوالتية01شكل 

 
   -منوذجادار املقاوالتية جبامعة قسنطينة  -بن مجعة أمينة وجرمان الربيعي، دار املقاوالتية كآلية لتفعيل فكرة إنشاء املؤسسات الصغرية واملتوسطة لدى طلبة اجلامعات  املصدر:

 mila.dz/jmrs/pdf/5edit/13.pdf-univ-http://www.centreاملوقع االلكرتوين  ، 274ص ،2017جملة ميالف للبحوث والدراسات، العدد اخلامس، جوان 
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 ماهية املقاولة النسوية اثنيا: 

اطر إن املرأة املقاولة هي املرأة اليت ختتار إنشـــاء حلســـاهبا اخلاص مؤســـســـة و تقوم بتنظيم و دارة مواردها اخلاصة وتتحمل املخ

 .املالية املنجزة عن ذلك على أمل كسب يف هناية املطاف على الربح

 تعريف املقاولة النسوية  -1

قتصــادية الاملوارد ا لالا امرأة أو جمموعة نسائية إبنشاء واستغالهلنسوية أبهنا: "العملية اليت تقوم من ختعرف املقاولة ال 

 11."جتماعية مبا يف ذلك املادية واملالية بطريقة منظمة لتوفري الســلع أو اخلدمات للســوق لتحقيق الربحالوا

وتعرف أبهنا هي كل امرأة سواء كانت لوحدها أو برفقة شريك أو أكثر أسست أو اشرتت أو حتصلت على مؤســـســـة عن طريق 

فتصـــبح مســـؤولة عنها ماليا إداراي واجتماعيا كما تســـاهم يف تســــيريها اجلاري كما أهنا شـخص يتحمل املخاطر املالية  اإلرشاد

 12."على مؤسسة وتديرها بطريقة إبداعية وذلك عن طريق تطوير املنتجات ودخول أسواق جديدةأو احلصـول  واإلنشاء

 مهارات املرأة املقاولة  -2

تديره وابلتايل البد أن تتوفر يف شخصها  ذيبر و حتمل خماطر مشــــروعها التعترب املرأة املقاولة تلك املرأة اليت تنظم ومتلك و تد

 :أعماهلا ومن أهم هذه املهارات إدارةخصائص متكنها من التوفيق يف 

   :املهارات الفنية -2-1

 ستمرارتوفر بيئة أسرية تشجعها على اال

 .القدرة الكبرية على التوفيق بني حياهتا اخلاصة ومسؤوليتها اجتاه املقاولة

ــــــية املرونة يف التعامل مع العنصـر البشـري: ابعتبار املورد البشـري أهم مورد يف املقاولة فال بد أن تتوفر يف املرأة املقـاولـة خاصــ

القدرة على التعرف على مواطن القوة لكل عامل مث اســــــــتخدامها لتحفيزه وتوجيهها يف خدمة أهداف املقاولة هذا يف الصـــعيد 

ا أي هبيط لداخلي أما يف الصـــعيد اخلارجي فال بد أن تتوفر يف املرأة املقاولة صـــــفة املنســـــق بني املوردين والزابئن واجملتمع مع احملا

 .13أهداف املقاولة إلجناحاملتعامل معها وحتفيزهم وقيادهتم  األطرافتصال مع اال البد من إتقان أســـــاليب 

صفة البحث عن الفرص اجلديدة وما  بـد أن متتلـكالأن املرأة املقـاولـة إذا أرادت أن تربز يف عملهـا  حيثة توفر روح املبـادر  

 .الفرص استغاللحسن و تقدمه من إضافات 
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بشرط أن تكون مبنية على أسس  القـدرة على املخـاطرة لكن امتالكتوفر روح املخـاطرة: الرغبـة يف املخـاطرة املعقولـة وتعين هبـا 

يكون استثمارها يف  األحيانترى أن أهدافها معقولة و مقنعة و ممكنة التحقيق ذلك أن يف أغلب  اآلخرينتقنع  المدروسة قد 

 .ا و خربهتا مما يؤدي إىل زايدة جناحهاجمال معرفتها و خلفيته

   :اإلداريةاملهارات  -2-2

  وإدارتهخاصية القدرة على التحكم يف الوقت  امتالك

جيب أن حيدث بني مهاراهتا  التوافق الـذي االعتباربـد أن تـأخـذ بعني الحتقق املرأة املقـاولـة النجـاح املهـارة يف التنظيم: لكي 

 14.العمل ونوعية النشاط و مستلزماته املناسبة كما و نوعاومواصفات 

 :املهارة الشخصية -2-3

اجلـديـدة ممـا يتطلـب  األفكارمنبع  ستيعاب: مبا أن صاحبة املقاولة هي من يضع خططا تنافسية ملقاولتها إذ تعتربسرعة الفهم واال

قدرة كبرية على رؤية املشـــــــروع ككل من أعلى فإذا كان التميز يف العمل يسـاعدها يف التعرف على كيفية أداء كل نشـاط فإن 

 15.والوظائف ضمن كيان املقاولة األنشطةالقدرة العقلية والفكرية يسـاعدها على الربط بني 

وأن يكون هلا إهلام كايف وإمكاانهتا  ـل: فمن املهم أن متتلـك املرأة املقـاولـة عنصـــــــر الثقـة يف قـدراهتـاالتميز والكفـاءة يف جمـال العم

  .ابلعمل الذي تنشـــــط فيه املقاولة ألن عدم توفر هذا العنصـــــر ســــــيؤدي ابلضرورة إىل الفشل وزوال املقاولة يف بدايتها

ولية والرغبة يف احلصــــول عليها: املرأة املقاولة تشـــعر ابملســــؤولية الشـــــخصـــــية عن النتائج احملصـــــل عليها  القدرة على حتمل املســـؤ 

  16.الشخصية كما أهنا تفضـــــل اســـــتثمار مواردها ابلشـــــكل الذي خیدم أهدافها

 إلضافة  إىل العديد من املهارات الواجب توفرها منها:اب

 :املهارات التقنية -2-4

وهي تتمثل يف اخلربة، املعرفة، والقدرة التقنية العالية املتعلقة ابألنشطة الفنية للمشروع يف خمتلف اجملاالت من إنتاج،  

 بيع، ختزين ومتويل وهذه املهارات تساعد يف إدارة أعمال املشروع جبدارة.

 :املهارات التفاعلية -2-5

..إخل اليت حيتاجها اإلقناع.وهي قدرات االتصال، نقل املعلومات استالم، ردود فعل، مناقشة القرارات قبل إصدارها،  

 17املقاول يف حالة حتويل الصالحيات الالزمة إلدارة النشاط لآلخرين.
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 :املهارات اإلنسانية -2-6

ؤوسيه وزمالئه خلدمة املشروع واملؤسسة بشكل عام، وتتمثل يف القدرات اليت متكن املقاول من تطوير عالقاته مع مر  

حيث أن هذه العالقات تبين على االحرتام  والثقة والدعم املستمر للعنصر البشري داخل املؤسسة واالهتمام مبشكالته خارج 

 أعضاء املؤسسة. املؤسسة، وهي قدرات تتعلق ابالستجالب والتحفيز واالستمالة لآلخرين واملعاملة احلسنة والتصرف اللبق مع

 :السلوكية والتنظيمية واليت نلخصها يف الشكل التايلإلضافة  إىل العديد من املهارات اب

 السلوكية والتنظيميةاملهارات  : 20شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الثقافة املقاوالتية لدى املرأةأمهية اثلثا: 

 هنا، كما أ، منها االستقاللية، اإلبداع، املسؤولية للمرأة املقاولةجمموعة من القيم اخلاصة  على أهناثقافة املقاولة تعترب 
الروح  كما ميكن اعتبارها منبعاملسار املقاواليت من الفكرة إىل التجسيد،  تشملجمموعة من املبادئ والقيم التنظيمية اليت 

 .تعرب عن الفكر املؤسسايت وهي يف نفس الوقتقيق األهداف، توجهها لتحاليت تنظم املمارسة التسيريية و  املقاوالتية
 الثقافة املقاوالتية لدى املرأة: 03شكل 
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 للمرأة رافقة املقاوالتية رابعا: اخلدمات اليت تقدمها هيئات امل

النساء حيث أن وقت قريب حكرا على الرجال  إىلحىت اليت كانت   خمتلف امليادين االستثمارية املرأةوجلت   قدل
 مبيدان الفالحة، وجمال النظافة ،وكذا الصناعة االبتكارية،  املشاريع ال سيما تلك املتعلقة  نوعية خمتلفة من إىلحتولن   املقاوالت

 .يف مشاريعهن امرأة 50من  أكثرتصنيع ومنهن من جنحن يف توظيف هناك نسوة مقاوالت جنحن حىت يف جمال ال  إن حيث
جيذب كل عام املزيد من النساء  أصبح  يف هذا اجملال اجلديد الذي املرأةوتسعى العديد من املنظمات واجلمعيات لدعم خطوات 

ؤسسات مبرافقة ودعم الراغبات يف حيث تقوم العديد من اجلمعيات على غرار اجلمعية اجلزائرية للنساء رئيسات امل  الطموحات ،
 الداعمة واملرافقة األجهزة اعتمادا علىاستثمارية  أبفكارخترجن من اجلامعات اجلزائرية   وايتتية من النساء ال سيما اللملقاوالولوج ا

 ر واإلبداع.يف ظل تزايد هيآت الدعم والتطوي تية النسويةمن اجل ضمان جناح املقاوال اإلداريةعلى مستوى كل اهليئات 
 تزايد هيآت الدعم والتطوير واإلبداع من اجل: 04 شكل

 املقاوالتية النسوية

 
امللتقى الوطين حول إسرتاتيجيات  ابجلزائر،جتربة وكالة الوساطة والضبط العقاري وجتربة احلظرية التكنولوجية  -بني متطلبات الثقافة وضرورة املرافقة  منرية سالمي، التوجه املقاواليت للشباب يف اجلزائر املصدر:

ــة، ص 2012أفريل 19و  18التنظيم ومرافقة املؤسسات الصغرية واملتوسطة يف اجلزائر يومي  https://dspace.univ- ، املوقع االلكرتوين 9، جامعة قاصدي مربــاح، ورقلـ
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2663/1/48.pdf 

 

 ارتكزت عمليات دعم ومرافقة املقاوالت على ثالثة حماور أساسية:وعليه فقد 

 الدعم املايل: ملعاجلة مشكل عدم كفاية األموال الالزمة عند انطالق املشاريع.  ➢

 تطوير شبكات النصح والتكوين: يف جمال إنشاء وتسيري املؤسسات الصغرية...وغريها. ➢

الدعم اللوجيسيت: توفري مقر لنشاط املقاولة يف حمالت متاحة وخالل فرتات زمنية حمدودة وخدمات إدارية خمتلفة  ➢
لك بشروط حتفيزية أقل تكلفة، ابإلضافة إىل تقدمي بعض النصائح البسيطة وتقوم هبذه العمليات من خالل وذ

https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2663/1/48.pdf
https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/2663/1/48.pdf
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االنفتاح على مجيع شبكات األعمال واهليئات احلكومية املختلفة لتدعيم هذه اهليئات يف ظل تعدد املتغريات 
 اخلارجية.

 ية: السلوك املقاواليت يف ظل تعدد املتغريات اخلارج05شكل

 
 دراسة منهجية ابالعتماد على منهجية املعادالت اهليكلية  –صوار يوسف وآخرون، البعد الديين وأثره على الرغبة املقاوالتية : املصدر

-image-raw-https://www.google.com/imgres?imgurl=x  

 

 يات الداعمة للمقاولة ابجلزائرلأهم اآلخامسا: 
ليات أوهلا تنصيب وزارة خاصة ابملؤسسات الصغرية واملتوسطة والصناعات التقليدية يف حيث قامت اجلزائر إبرساء العديد من اآل

ايت ضافة آلستثمار، ابإلواملؤسسات الصغرية واملتوسطة وترقية اال لوزارة الصناعةمر اليت مت إعادة هيكلتها وحتولت ابدئ األ
 18ا:أخرى من بينه

ساسية م، ويعترب الركيزة األ 1994جويلية  06الذي أسس يف :   (CNAC)  لصندوق الوطين للتأمني عن البطالةا ➢
 .غراض اقتصاديةإرادية ألاليت يرتكز عليها حلماية املهددين بفقدان مناصب العمل بطريقة غري 

املؤرخ يف  296-96واليت أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم :   ANSEJ) ) الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ➢
 .ت حلاملي املشاريع من أصحاب الشهاداتوتقوم بتقدمي التمويال 1996سبتمرب  8
مر التشريعي رقم ل األالستثمار من خلوطنية لتطوير االأنشأت الوكالة ا:   (ANDI) ستثمارالوكالة الوطنية لتطوير اال ➢

 .متكن املستثمر من التمتع مبجموعة من املزااي اجلبائية وغريها 2001يف أوت  03- 01
يف  14- 04اليت أنشئت مبوجب املرسوم التنفيذي رقم :      (ANGEM)الوكالة الوطنية لتسيري القرض املصغر ➢

ل الالوكالة أداة لتجسيد سياسة احلكومة فيما خیص حماربة الفقر واهلشاشة من خ،تشكل هده  2004جانفي  22
 .سرة وقضااي املرأةتقدمي التمويل املصغر للمشاريع، خاصة النسوية، وهي حتت وصاية وزارة التضامن الوطين واأل

التنفيذي الذي أنشئ مبوجب املرسوم  : PME FGAR صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة ➢
املتعلق بتطبيق القانون التوجيهي للمؤسسات الصغرية واملتوسطة املتضمن للقانون  2002يف نوفمرب  373-02رقم 
 14 النشاط بصورة رمسية يف ساسي لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغرية واملتوسطة انطلق الصندوق يفاأل

ستثمارات جل اليت تدخل يف الرتكيب املايل لالطة األويهدف إىل تسهيل احلصول على القروض املتوس 2004 مارس
 . زمة اليت تشرتطها البنوكل منح الضمان للمؤسسات اليت تفتقر للضماانت العينية الالالاجملدية، وذلك من خ

 

 تيةجتماعية للمرأة املقاوالقتصادية واالاثر االاآلسادسا: 

 19 :التنمية االقتصادية واالجتماعية وتتمثل يف ما يليلمرأة املقاوالتية هلا دروا هاما يف عملية ل

https://www.google.com/imgres?imgurl=x-raw-image


9 
 

املسامهة يف تشغيل املرأة إذ تلعب املقاولة واألعمال الصغرية دورا كبريا يف االهتمام ابملرأة العاملة من خالل دورها  ➢

كما تساعد   الفاعل يف إدخال العديد من األشغال اليت تتناسب مع عمل املرأة كالعمل على احلاسب، اخلياطة....اخل

الرايدة على تشجيع املرأة على البدء أبعمال رايدية تقودها بنفسها لتسهم بذلك مسامهة فاعلة يف بناء االقتصاد 

 الوطين؛ 

املسامهة يف احلد من الفقر والبطالة وهذا نتيجة لتدين تكلفة خلق فرصة العمل يف املقاوالت من جانب، وتدين احلجم  ➢

انب آخر؛ واألسواق احمللية، فهذا يعين تركزها يف خدمة اجملتمعات اليت تعيش فيها مما الكلي لالستثمار فيها من ج

يساعد يف احلد من اهلجرة واستقرار السكان وختفيض نسب اهلجرة الداخلية من الريف إىل املدن كوهنا تعتمد على 

 فيها؛ املوارد الداخلية، وكذلك يف رفع مستوى التنمية احمللية للمجتمعات اليت تعيش 

مصدر لألمن االقتصادي لألسرة، والنمو االقتصادي للمجتمع حيث أن احلصول على الدخل املناسب للمرأة ميكن  ➢

 األسرة من حتقيق متطلباهتا واالرتقاء مبستوايت معيشتها وممتلكاهتا، وحيقق هذا بدوره األمن االقتصادي؛ 

 تشجيع التشغيل الذايت وخاصة للفئة النسوية؛  ➢

 ليب اإلنتاج وتطوير تقدمي اخلدمات؛ تنمية أسا ➢

 استغالل املوارد واملواد املتاحة يف البيئة احمللية نتيجة اعتمادها على األسواق احمللية؛  ➢

 أسلوب متميز إلعادة توزيع الدخل بني أفراد اجملتمع عن طريق إاتحة الفرص للجميع. ➢

 
  التحدايت اليت تواجهها املقاولة النسويةسابعا: 
قتصادي، ميكن إمجال هذه العديد من الصعوابت والتحدايت اليت تعيق مشاركتهن يف النشاط اال املرأة املقاوالتيةتواجه 

 20ما يلي: الصعوابت في
اللجوء إىل القروض البنكية  حيان على التمويل الذايت أوتعتمد يف أغلب األ املرأة املقاوالتيةحيث أن صعوابت متويلية  ➢

جل، ما مل ائتمانية قصرية أو طويلة األ اقروض املرأة املقاوالتية تردد بعض البنوك التجارية يف منح ؛  والذي يعترب حمدودا
 تكن تلك املؤسسات تتمتع بشهره واسعة أو بضمان مؤسسة أو شخصية معروفة يف الوسط التجاري؛

قتصادية، مما يؤدي إىل ضعف الكفاءة املالية ملشاريع املرأة اال اإلمكانياتاخنفاض حيث أن صعوابت تسويقية وإدارية  ➢
هذا من الكافية؛  توفري معلومات عن السوق احمللي واخلارجي وأذواق املستهلكني التسويقية نتيجة لعدم قدرهتا على

ء اع تكاليف النقل وأتخر العمالارتف إضافةوصعوبة تكوين امللف،  اإلنشاءكثرة إجراءات جهة، ومن جهة أخرى فإن  
املتعلقة ابلقرض الذي حتصلن  اإلداريةالعراقيل  مع كثرةيف تسديد قيمة املبيعات وعدم دعم املنتج الوطين ابلدرجة 

 .عليه
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قتصادية عادة على قدرات وخربات أصحاهبا يف العمل بصفة رئيسية، كما تعتمد مشاريع املرأة اال إذصعوابت فنية  ➢
ادة إىل استخدام أجهزة ومعدات قد تكون أقل تطورا عن تلك املستخدمة يف املؤسسات الكبرية، أو تتبع أهنا تلجأ ع

نتاجية املتطورة اليت تساعدها على حتسني جودة منتجاهتا مبا يتماشى مع املواصفات ساليب اإلأساليب الصيانة أو األ
 سواق الدولية؛العاملية يف األ

 
 خامتة: 

 اقتصاديةلعدة أدوار  دائهاأ املقاواليت ابلنرظر إىل االقتصادأبمهرية كبرية يف سياق مرحلة النسوية حتظى املقاولة 

استغالل من خالل ، وصوال إىل اإلبداع والنمو  واالقتصادي االجتماعي، ترتاوح بني مكافحة الفقر وضمان اإلدماج واجتماعية

لقد ترمجت هذه األمهية للمقاولة بتصميم عدة سياسات وبرامج لرتقيتها، عبرأت كالر  .رافقةآليات الدعم وامل نحهامتالفرص اليت 

 اليت املشاكل والتحدايتجتاوز من واملتوسطة ة ري صغهبدف متكني املؤسسات ال، لتحقيقها من السلطات العمومية احمللية والوطنية

  .تواجهها
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