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 الولخص

رٓذف ْزِ انذساعخ أعبعب ئنٗ رشخٛض ٔالغ انًمبٔالرٛخ انُغٕٚخ فٙ يجبل انظُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانذشف ثبخزٛبس انجضائش كًُٕرج 

 ػهٗ انزذذٚبد انزٙ رٕاجٓٓب .إلثشاص يخزهف يمٕيبرٓب فٙ ْزا انًجبل ٔ انزؼشف 

ْٔزا َظشا الػزجبس لطبع انظُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانذشف يٍ انمطبػبد انٓبيخ ٔانذٕٛٚخ فٙ االلزظبد انًذهٙ ٔخبطخ فٙ يجبل 

انًمبٔالرٛخ ٔأٌ َشبؽبد لطبع انظُبػخ انزمهٛذٚخ ُٚذسج ػًٍ انًإعغبد انظغٛشح ٔانًزٕعطخ أٍٚ رظٓش جٕٓد انذٔنخ انًجزٔنخ 

 ثٓزا انمطبع فٙ ئؽبس يخزهف انجشايج انزًُٕٚخ. نهُٕٓع

األيش انز٘ أدٖ ئنٗ اعزمطبة انمطبع انؼذٚذ يٍ انًمبٔنٍٛ خبطخ انؼُظش انُغٕ٘ انز٘ ثشص فٙ لطبع انظُبػخ انزمهٛذٚخ 

ٓذف ٔانذشف ٔفشع يكبَزّ خبطخ يغ انًغبػذح انز٘ رمذيٓب انذٔنخ ػجش يخزهف آنٛبد انذػى ٔانزشغٛم ٔانًشافمخ ٔانزٙ ر

ثبألعبط ئنٗ يغبػذح انُغبء ػهٗ ئَشبء يإعغبد يظغشح رُشؾ ٔرجذع فٙ ْزا انمطبع، ٔنٓزِ انجٕٓد آثبس ثبنغخ األًْٛخ ػهٗ 

 رشلٛخ لطبع انظُبػخ انزمهٛذٚخ يٍ جٓخ ٔػهٗ رًكٍٛ انًشأح ٔديجٓب فٙ ػبنى انشغم ٔرشلٛخ االلزظبد يٍ جٓخ أخشٖ.

 انظُبػخ انزمهٛذٚخ  ٔانذشف، انًمبٔالرٛخ ، انًشأح انذشفٛخ ، انًمبٔالرٛخ انُغٕٚخ  الكلواث الوفخاحٍت :

 JEL   : L2 26رظُٛف 

 

Résumé :   

Cette étude vise principalement à diagnostiquer la réalité de l'entrepreneuriat des femmes dans le 

domaine de l'industrie et de l'artisanat en choisissant l'Algérie comme un modèle pour mettre en 

évidence les mérites divers dans ce domaine et d'identifier les défis auxquels sont confrontés les 

divers mécanismes de soutien et d'accompagnement, qui vise principalement à aider les femmes 

à créer une des petites entreprises, et  Pour que ces efforts sont des effets très importants sur la 

promotion de l'industrie traditionnelle d'une part et sur l'autonomie des femmes et de les intégrer 

dans le monde du travail et d'améliorer l'économie d'autre part. 

Mots clé : Artisanat, entrepreneuriat, entrepreneuriat féminin 

Classification JEL : L2 26 

 

Abstract 

The main objective of this study is to diagnose the reality of women entrepreneurship in the field 

of industry and crafts by choosing Algeria as a model to highlight the various merits in this field 

and to identify the challenges Which are faced with the various support mechanisms, which are 

mainly aimed at helping women to set up a small enterprise, and that these efforts are very 

important effects on the promotion of traditional industry on the one hand and On the autonomy 

of women and to integrate them into the world of work and improve the economy on the other. 

Key Words: Crafts, Entrepreneurship, Entrepreneurial Feminism 

JEL  Classification: L2 26 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 هقذهت
ٔاعؼب فٙ يجابل انًمبٔالرٛاخ ثابنجضائش كًاب أٌ انذٔناخ الرمظاش فاٙ دػًٓاب  ئلجباللطبع انظُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانذشف  ػشف           

يبنٛاخ ٔ يؼزجاشح ٔأجٓاضح داػًاخ ثغٛاخ انشلاٙ ثٓازا انًإسٔس انذمابفٙ اناز٘ ٚؼاشف  أغهفاخنهذشفٍٛٛ ٔ انذشفٛبد ٔ خظظاذ نازن  

 ثأطبنزٓب ٔ رمبنٛذْب.فٙ كم دٔنخ رفزخش  ٔئًَبأًْٛخ نٛظ فمؾ فٙ انجضائش 

فٓاٙ رؼزجاش أٚؼاب ياشآح األفاشاد ئػبفخ ئناٗ أٌ انظاُبػخ انزمهٛذٚاخ رشاكم يإسدا ْبياب نؼاٛ  هاشٚذخ يًٓاخ ٔٔاعاؼخ ياٍ            

 ٔاالجزًبػٛخ.دؼبسح أيخ ٔأطبنخ هؼت، ٔثزن  رجمٗ أدذ سْبَبد انزًُٛخ االلزظبدٚخ  رؼكظ

زشخٛض ٔػؼٛخ انًمبٔالرٛخ انُغٕٚخ ثبنجضائش فٙ يجبل انظُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانذشف خالل انغُٕاد األخٛاشح ثْزِ انذساعخ   ٔرٓزى

 ٔ نًؼبنجخ انًٕػٕع َطشح ئهكبنٛخ انزبنٛخ :

 ؟ قغ الوقاوالحٍت الٌسىٌت فً هجال الصٌاػت الخقلٍذٌت والحرف بالجسائروا كٍف ٌوكي حقٍٍن      
  فٙ انؼُبطش انزبنٛخانذساعخ ٔػهّٛ ًٚكٍ رذذٚذ أْذاف     

 ؛رذهٛم ٔالغ انًمبٔالرٛخ انُغٕٚخ ثبنجضائش 

 ؛ظُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانذشف ثبنجضائشانزؼشٚف ثًمٕيبد ان 

 فٙ يجبل انظُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانذشف ثبنجضائش خظبئض انًمبٔالرٛخ انُغٕٚخأْى زؼشف ػهٗ ان. 

  هٌهج الذراست :

مبٔالرٛاخ انًؼهٕيابد انُظشٚاخ دإل انًفٛاّ ؼشع ٔطفٙ ريُٓج دساعخ دبنخ ْٕٔ يُٓج رى االػزًبد فٙ ْزِ انذساعخ ػهٗ          

 ئعمبؽٓب ػهٗ ًَٕرج انجضائش.ٚزى ، انظُبػخ انزمهٛذٚخ ثى انُغٕٚخ

 

 :ثالثخ يذبٔس سئٛغٛخاألْذاف رى رمغٛى ػُبطش انٕسلخ انجذذٛخ ئنٗ  ٔثهٕؽٔنإلجبثخ ػهٗ انزغبؤالد انغبثمخ 

 لشاءح َظشٚخ دٕل انًمبٔالرٛخ انُغٕٚخ ٔانظُبػخ انزمهٛذٚخ؛ الوحىر األول :

 : انظُبػخ انزمهٛذٚخ ٔانذشف ثبنجضائش؛الوحىر الثاًً

 انُغٕٚخ ثبنجضائش.ٔالغ انًمبٔالرٛخ : الوحىر الثالذ

 

 الوحىر األول : قراءة ًظرٌت حىل الوقاوالحٍت الٌسىٌت والصٌاػت الخقلٍذٌت

 

 الوقاوالحٍت الٌسىٌت هفهىم  – 1
 أٌ ًٚكاٍ ػًام طبدت يإعظ، يزؼٓذ، يُشئ، ضهخ كم ٚؼزجش ٔانز٘ انًمبٔل نًفٕٓو انًزذأل انًؼُٗ يٍ اَطاللب

 ًكٍٚ، عٕاء دذ ػهٗ ٔانشجبل انُغبء ػهٗ رن  ُٚطجك ئر ٔانًإعغٛخ، ظٛخانشخ انغًبد ثؼغ فّٛ رزٕفش أٌ هشؽ يمبٔل ٚكٌٕ

ٚهٙ: فًٛب عُزكشْب ٔانزٙ انزؼشٚفبد ْزِ أدذ ػٍ ٚجزؼذ ال لذ انًمبٔنخ انًشأح يفٕٓو أٌ انمٕل
1

 

 فزظاجخ اإلسس، ؽشٚاك ػاٍ يإعغخ ػهٗ رذظهذ أٔ اهزشد أٔ أعغذ أكذش، أٔ هشٚ  ثشفمخ أٔ نٕدذْب كبَذ عٕاء ايشأح كم -

 ،انجبس٘ رغٛٛشْب فٙ رغبْىٔ ،ٔاجزًبػٛب ئداسٚب، يبنٛب، ػهٛٓب يغئٕنخ

 رطإٚش ؽشٚاك ػاٍ ٔرنا  ئثذاػٛاخ ثطشٚماخ ٔراذٚشْب يإعغاخ، ػهاٗ انذظٕل أٔ إلَشبء انًخبؽش انًبنٛخ ٚزذًم هخض كًب أَٓب -
 جذٚذح. أعٕاق ٔدخٕل جذٚذح يُزجبد

                                                             
1
 (.30، ص 3300،  30جملة أداء املؤسسات اجلزائرية ،العدد،" المؤسسات الصغيرة و المتوسطة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر "منرية سالمي، اميان ببة ) 



نذغابثٓب  انزجبسٚاخ ثبألػًابل انمٛابو خطاش رزذًام رجؼهٓاب يؼُٛخ ٔيًٛضاد خظبئض رًزه  انزٙ انًشأح ره  ثأَٓب أٚؼب ػشفذ كًب -
 ٔاإلداسح، انزُظٛى فٙ ٔثًٓبسح ثًشَٔخ ٔرزؼبيم انًغإٔنٛخ ٔرزذًم ٔانًخبؽشح انًجبدسح سٔح رًه  انزٙ انًشأح ره  ْٔٙ انخبص،

انزفٕق ٔ انُجبح ْذفٓب ٔئيكبَٛزٓب، لذسارٓب يٍ ٔاثمخ
2

 

ػٍ انًمبٔنخ انشجبنٛخ ثبػزًبدْب ػهٗ ًَؾ انزغٛٛش ثبنًشبسكخ ٔرفؼٛم انٓٛكم انزُظًٛٙ األفمٙ ياغ ٔػاغ ٔرزًٛض انًمبٔنخ انُغٕٚخ 

األْذاف االجزًبػٛخ فٙ لًخ أٔنٕٚبرٓب ٔٚزؼهك األياش ثًذبٔناخ رذغاٍٛ يغازٕٖ انًؼٛشاخ ياٍ خاالل خهاك فاشص انؼًام ئناٗ جبَات 

يُٓٛخ لٕٚخ َزٛجخ أعبنٛجٍٓ انُبجذخ فٙ انزفبٔعرًٛض انُغبء انًمبٔالد ثمذسرٍٓ ػهٗ انًذبفظخ ػهٗ ػاللبد 
3
. 

 دوافغ الورأة لذخىل ػالن الوقاوالحٍت: -2

 خاحوت
لااذساد ْبئهااخ رًكُٓااب يااٍ انًغاابًْخ فااٙ رذمٛااك ًَاإ  أٌ نٓااب دخاإل انًااشأح انًمبٔنااخ نؼاابنى انشااغم ٔثشٔصْااب فٛااّأثجااذ              

االلزظبد ػٍ ؽشٚك فزخ يُبطت ػًم ٔرمذٚى يُزجبد ٔخذيبد، ٔثزن  ركٌٕ لذ َجذذ فٙ يٕاجٓخ انؼذٚاذ ياٍ انزذاذٚبد، ٔياٍ 

ظ انًمابٔل،، غٛـبة ًَإرج يمابٔل نزمهٛاذِ صخبطاخ جاُأثشص انزذذٚبد انزٙ رٕاجّ انًمبٔالرٛخ انُغٕٚخ ٔانُغبء انذشفٛبد ثبنجضائش 

َمـض انخجـشح ألٌ انؼذٚذ يٍ انُغبء انًمبٔالد ٚذخهٍ ػبنى انشغم ثؼذ ثطبنخ ؽٕٚهخ، أٔ ثؼذ انزخشج يجبهشح يًب ٚشكم رذذ٘ ػُاذ 

 .انششٔع فٙ أ٘ يششٔع، َمض انًٕاسد انًبنٛخ سغى انزذفٛضاد انزٙ رمذيٓب انذٔنخ،  ػشٔسح انمٛبو ثؼذح َشبؽبد فٙ آٌ ٔادـذ

د يخزهف ْازِ انؼٕائاك، ئال أٌ ثؼاغ انُغابء يبنكابد انًإعغابد، اعازطؼٍ يمبٔيزٓاب، ٔدمماٍ انًُإ ٔثبنشغى يٍ ٔجٕ

نًإعغبرٍٓ، ٔاعزطؼٍ ثزن  جزة انًًٕنٍٛ ٔصٚبدح االْزًبو ثٍٓ، ْٔزا يب رفغشِ كذشح انذساعبد ٔاألثذبس انًمبيخ يإخشا دٕل 

ًٚكٍ يالدظخ األًْٛخ أٚؼب يٍ خالل َشأح انؼذٚذ ياٍ انشاجكبد  يٕػٕع انًمبٔنخ انُغٕٚخ، ٔرأثٛشِ ػهٗ الزظبدٚبد انجهذاٌ، كًب

 ٔانًُظًبد انخبطخ ثبنُغبء عٛذاد األػًبل، ٔرغطٛش ثشايج خبطخ ٔركُٕٚبد يزخظظخ يٍ أجم رذغٍٛ ٔسفغ كفبءرٍٓ.

نٓزا انمطبع يٍ أًْٛاخ ثبنغاخ ٔيجبل انظُبػخ انزمهٛذٚخ يٍ أْى انمطبػبد انزٙ رجشص فّٛ انًشأح انًمبٔنخ فٙ انجضائش، نًب             

فٙ انًجابل االجزًابػٙ ٔااللزظابد٘ فاٙ َفاظ انٕلاذ، ألٌ انًاشأح فاٙ ْازا انمطابع ركإٌ لاذ عابًْذ فاٙ انًذبفظاخ ػهاٗ انزاشاس 

انٕؽُٙ ٔانٕٓٚخ األطٛهخ نهًشأح انجضائشٚخ يٍ جٓاخ، ٔعابًْذ ياٍ جٓاخ أخاشٖ فاٙ رإفٛش يُبطات ػًام فاٙ داذٔد انًإعغابد 

اَشبئٓب، ٔفٙ رمذٚى يُزجبد راد جإدح َٕٔػٛاخ  ًٚكُٓاب انًُبفغاخ ٔانجاشٔص فاٙ األعإاق انًذهٛاخ ٔانؼبنًٛاخ، انًظغشح انزٙ رمٕو ث

 ٔفٙ رُشٛؾ ٔرطٕٚش لطبع انغٛبدخ ثبػزجبسْب ػبيم جزة عٛبدٙ، يًب ٚغبْى فٙ سفغ ًَٕ االلزظبد انًذهٙ

رخض انًمبٔنخ انُغإٚخ انجضائشٚاخ ثشاكم خابص، ٔانًمبٔناخ  فٙ َٓبٚخ ْزِ انذساعخ اسرأُٚب رمذٚى جًهخ يٍ انًمزشدبد انزٙ         

 انُغٕٚخ ثشكم ػبو، يٍ ثُٛٓب:

  رٕػٛخ انًشأح ثأًْٛخ َشبؽ انًمبٔالرٛخ ٔيغبًْزّ فٙ رشلٛزٓب ٔػًبٌ اَذيبجٓب فاٙ انذٛابح االلزظابدٚخ ٔاالجزًبػٛاخ ٔدزاٗ انغٛبعاٛخ، ئر

 خبر انمشاساد انزٙ رزؼهك ثٓب ٔثًغزخذيٛٓب ٔيغزمجم انًمبٔنخ ثشكم ػبو؛رًُذٓب انًمبٔالرٛخ االعزمالنٛخ ٔانمذسح انكبفٛخ ػهٗ ار

  رًكٍٛ انًشأح يٍ اكزغبة سٔح انًمبٔنخ يٍ خالل ئربدخ ثشايج ركُٕٚٛخ يخزهفخ خظٕطب ره  انًزؼهمخ ثكٛفٛبد انزغٛٛش ٔانزُظٛى ٔانزؼبيم

 انًُبعجخ؛يغ يخزهف انًشبكم انزٙ رٕاجٓٓب ٔانؼًم ػهٗ اثزكبس ٔئٚجبد انذهٕل 

  ركٍٕٚ هجكبد نهزٕاطم ٔئٚظبل انًؼهٕيبد ٔانًغزجذاد ثشأٌ يزطهجبد انضثبئٍ ٔيب ٚغزهضو رن  ياٍ انزذهاٙ ثاشٔح اإلثاذاع ٔاالثزكابس

 نزهجٛخ ْزِ انًزطهجبد، ٔانطشق انذذٚذخ نإلداسح ٔانزغٛٛش؛ 

  ػجش أجٓضح يخزهفخ يزخظظخ فٙ خهك انًإعغابد ٔدػاى يشافمخ انًمبٔالد انُغبئٛخ يٍ خالل انذػى انًبنٙ ٔانًبد٘ انز٘ رمذيّ انذٔنخ

 االعزذًبس.
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 .2012ػهٕو الزظبدٚخ ، جبيؼخ لبطذ٘ يشثبح ٔسلهخ ، انجضائش ،
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