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1. املقدمـــــــة 

انطالقا من اجلهود اإلمنائية اليت يبذهلا مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 
إفريقيا حنو  األوسط ومشال  الشرق  األعمال يف منطقة  رائدات  إطار مشروع »متكني  ويف 
حتلياًل  التقرير  هذا  يقّدم  والتجارة«،  األعمال  أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول 
وهي:  املشاريع،  املؤسسات/  وإلنشاء  النساء  ملشاركة  إمكانات  على  تنطوي  اليت  للقطاعات 
التقرير  ويتضمن  واالتصال.  املعلومات  تكنولوجيا   )3 و  النسيج   )2 و  الغذائية  الصناعات   )1
للفرص  وتقييمًا  للبالد  االقتصادية  املنظومة  ضمن  الثالثة  القطاعات  لواقع  استعراضًا 
املتاحة على صعيد اإلنتاج والتجارة. كما يرّكز التقرير بشكل خاص على حتليل اجتاهات 
السوق اجلديدة واملنتجات اليت ظهرت مؤخرا يف عالقة جبائحة كورونا، مع إبراز الفرص 

التجارية احملتملة لسيدات األعمال.

2. املنهجيـــــــة

يف  األعمال  رائدات  »متكني  وهو  الدراسة  من  اهلدف  مع  يتماشى  نوعي  تصميم  اعتماد  مّت 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو الوصول املتساوي مع الرجال إىل أسواق األعمال 
السائدة يف  األعمال  ريادة  بيئة  الفجوة بني اجلنسني يف  والتجارة«، وذلك من أجل تضييق 
املنطقة. وقد ُأجريت الدراسة خالل الفرتة املمتدة بني أكتوبر وديسمرب   2021، ومّت االعتماد 
بواسطة  النوعي  البحث  إجراء  ومت  موّحدة.  منهجيات  واستخدام  النوعي  البحث  على  فيها 

األدوات التالية :

• االستعــــراض الوثــــائقـي 	

حول  عامة  خلفية  صياغة  بهدف  الثانوية  للمصادر  شاملة  وثائقية  دراسة  إجراء  مّت 
على  الرتكيز  مع  والعاملي،  االقليمي  الصعيدين  على  االقتصاديـــــــــــــــــــة  السوق  اجتاهات 
املعطيات الدميغرافية للبالد  الوثائقية  الدراسة  تأثريات جائحــــــــة كورونا. وتشمـــــــــــــــــل 
والتطورات األخرية يف اجملال السياسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي، باإلضافة إىل تأثريات 

اجلائحة على النشاط االقتصادي، مع الرتكيز على القطاعات الثالثة اآلنف ذكرها.  

مّت إجراء حتليل شامل الجتاهات السوق يف كّل من القطاعات الثالثة، بهدف تقييم اإلمكانات 
اليت ينطوي عليها كل قطاع )من حيث القدرة على توفري فرص العمل واملساهمة يف الناتج 
والضعف  القوة  نقاط  أبرز  ومعرفة  الفرعية،  القطاعات  أهم  وحتديد  اإلمجالي...(،  احمللي 
جائحة  تأثريات  تقييم  إىل  باإلضافة  قطاع،  كل  عليها  ينطوي  اليت  واملخاطر  والفرص 

كورونا على القطاعات الثالثة والفرص احملتملة الناشئة يف كّل منها. 
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ويتطلب اكتساب فهم أعمق للفرص التجارية املتاحة معرفًة أفضل بشأن اجتاهات السلوك 
االستهالكي يف الفرتة األخرية. وهلذا الغرض، مت حتديد االجتاهات احلالية على مستوى 
ابتكارات  هناك  كانت  إذا  وما  للجائحة،  بسبب  احلاصلة  التحوالت  ونوعية  االستهالك 

وتطورات تكنولوجية هامة يف القطاعات املدروسة ومدى تأثريها على السوق.

إجراء  التجارية احملتملة من خالل  والفرص  الطلب  ذلك، مّت حتديد حجم  باإلضافة إىل 
حتليل للسوق بالرتكيز على الصادرات والواردات بالنسبة لكل قطاع، وعلى إمكانات السوق 
الصعيدين  الطلب على  نوعية  ما يساعد على فهم  املستغلة يف كل قطاع فرعي، وهو  غري 
احمللي والعاملي، وبالتالي على حتديد الفرص التجارية احملتملة لرواد/رائدات األعمال. وقد 
مت هلذا الغرض استخدام عدد من املصادر ذات الصلة، ومن بينها التصنيف الصناعي الدولي 
وخريطة   ،)OEC( االقتصادي  التعقيد  ومرصد   ،)ISIC( االقتصادية  األنشطة  املوحد جلميع 

.Trading Economics ومؤشرات ،)Trade-Map( التجارة

• البحــــث األّولــــــي 	

املعمقة  باملقابالت  اخلاصة  املقاييس  حتديد  مّت  للمشروع،  احملددة  األهداف  من  انطالقا 
اليت  املقابالت،  هذه  من  اهلدف  وكان  املعين.  البلد  يف  اجراؤها  سيتم  اليت  الثالث   )IDIs(
السوق  املختارة، اكتساب فهم أفضل الجتاهات  القطاعات  افرتاضيًا مع خرباء يف  ُأجريت 
يف كل قطاع، من خالل رصد التجارب املباشرة للخرباء يف السوق. وكان اخلرباء الذين 
متت مقابلتهم يف الغالب من رواد/رائدات األعمال أو املستشارين يف القطاعات املختارة. )ترد 

قائمة املستجيبني/ات يف اجلدول أدناه(.

اخلطـــةجهـــة االتصـــالالقطـــاعاملنهجيـــة

اجلزائر

يعمل يف مؤسسة SPA Fruital زجنبيل عبد امللكالصناعات الغذائية
تكنولوجيا املعلومات 

صاحب مؤسسة / بيع بالتجزئة ألجهزة عبد العزيز رشيدواالتصال
الكمبيوتر واملعدات املكتبية

مدير/ بيع األقمشة والستائرسليمان بن عمارةالنسيج
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3. النتــــائج الرئيسيــــة

أظهر حتليل اجتاهات السوق اخلاص باجلزائر، يف ظل التأثريات املرتبطة جبائحة كورونا، 
املثال،  الغذائية على سبيل  الصناعات  االستهالكي. ففي قطاع  السلوك  تغيريات يف  حدوث 
السميد واألغذية  تقّلص االنفاق على اخلبز، يف حني زاد اإلنفاق على منتجات أخرى مثل 
املواد  منتجي  من  تتطلب  ما  وهو  اجملففة.  واخلضروات  والقهوة  والزيت  والسكر  املعلبة 
الغذائية تنويع إنتاجهم من أجل االستفادة من الطلب املتزايد على هذه املنتجات. أما بالنسبة 
لقطاع النسيج، فقد لوحظ اجتاه حنو منط من االستهالك احمللي أكثر استدامًة. وبالتالي، 
السوق من خالل إطالق مشاريع يف جمال  للنفاذ إىل  األعمال  توجد فرصة لرواد/رائدات 
واالتصال، ال  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  يتعلق  وفيما  املثال.  املستعملة على سبيل  املالبس 
تزال اجلزائر متأخرة يف جمال استخدام اإلنرتنت واخلدمات االلكرتونية بسبب وجود عدد 

من العوائق اهليكلية.

القطاعـــات املختـــارة

1. الصنــــاعـــات الغذائيـــة

ُتعّد الصناعات الغذائية ثاني أكرب صناعة يف اجلزائر، حيث تساهم بنسبة 13 يف املائة يف 
السكر  أبرزها  من  الفرعية  القطاعات  من  عددا  تشمل  وهي  للبالد.  اإلمجالي  احمللي  الناتج 
واحلبوب  واحملار  واألمساك  آخر(  موضع  يف  املصنفة  )غري  الغذائية  واملنتجات  والفواكه 
النباتية  والدهون  والزيوت  واخلضروات  الكحولية  غري  واملشروبات  الكاكاو  ومنتجات 
ومستخلص  الصويا  ودقيق  اخلام  السكر  أّن  التجارة  حتليل  أظهر  وقد  األلبان.  ومنتجات 
غري  احمللي  اإلنتاج  أّن  يعين  ما  وهو  اجلزائر.  يف  املستوردة  املنتجات  أكثر  من  هي  الشعري 
كاٍف لتلبية الطلب، وبالتالي توجد فرصة للمنتجني احملليني للدخول إىل السوق احمللية 
من خالل ضبط اإلنتاج واألسعار مبا يتناسب مع حاجيات املستهلكني احملليني. وفيما يتعلق 
بالصادرات، ُتعّد الفواكه والسكر والزيوت والدهون النباتية ومنتجات األلبان واملواد الغذائية 
)غري املصنفة يف موضع آخر( من أهم املنتجات ذات اإلمكانات التصديرية غري املستغلة. وهو 

ما يعين وجود فرص جتارية غري مستغلة ميكن لرواد/رائدات األعمال االستفادة منها.

وجتدر اإلشارة إىل أّن قطاع الصناعات الغذائية ال يزال يواجه بعض التحديات اليت ُتعيق 
منّوه، ومنها على سبيل املثال التأثر بتقلبات األسعار العاملية وندرة املياه واهلشاشة اهليكلية 
باألزمة  تأثراً  القطاعات  أكثر  من  الغذائية  الصناعات  كانت  وقد  الغذائية.  للنظم 
املستهلكة  األساسية  الغذائية  املواد  تنتج  اليت  الصناعات  التأثري  هذا  مشل  وقد  الصحية، 
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يف اجلزائر. فعلى سبيل املثال، اخنفض الطلب على اخلبز بشكل ملحوظ، رغم كونه من 
املنتجات  الطلب على بعض  زاد  املقابل  الغذائي يف اجلزائر، ويف  املكونات األساسية للنظام 

األخرى مثل السميد واألغذية املعلبة والسكر والزيت والقهوة واخلضروات اجملففة.

2. النسيــــــــج

ليس لصناعة النسيج سوى وجود حمدود نسبيا يف السوق احمللية يف اجلزائر. ومتّثل الواردات 
املنتجات احمللية عن  النسيج، يف حني ال تزيد حّصة  إمدادات  املائة من  90 يف  ما يقرب من 
حوالي 6 يف املائة يف السوق احمللية. وتشمل القطاعات الفرعية لصناعة النسيج يف اجلزائر 
اجللود واملنتجات اجللدية والقطن واملنسوجات الصناعية واحلرير اخلام والصوف. وتواجه 
هذا القطاع عديُد التحديات اليت تؤثر على مناخ األعمال فيه، ومنها على سبيل املثال املنافسة 
املتأتية من املنتجات األجنبية وضعف تسويق املنتجات احمللية وحمدودية فرص النفاذ إىل 
أو  لإلهمال  تتعرض  اليت  اخلام  باملواد  تتعلق  مشاكل  إىل  باإلضافة  اإللكرتونية،  التجارة 

للتهريب.

التصديرية غري  النسيج ذات اإلمكانات  أبرز منتجات صناعة  أّن  التجارة  وقد أظهر حتليل 
إىل  يشري  ما  وهو  الصناعية،  واملنسوجات  والقطن  اجللدية  واملنتجات  اجللود  هي  املستغلة 
وجود فرص جتارية غري مستغلة ميكن لرواد/رائدات األعمال االستفادة منها. وفيما يتعلق 
بالواردات، ُتعترب األقمشة املنسوجة من اخليوط الصناعية واألقمشة غري املنسوجة والبدالت 
النسائية احملاكة والبدالت الرجالية غري احملاكة من أكثر املنتجات املستوردة، وبالتالي 

ميكن استخدام اإلنتاج احمللي لتلبية الطلب احمللي.

كورونا،  جائحة  من  تضّررت  اليت  الصناعات  بني  من  اجلزائر  يف  النسيج  صناعة  وكانت 
حيث سجلت تراجعًا بنسبة 14.6 يف املائة. وبسبب اخنفاض دخل األسر يف ظل حالة الركود 
االقتصادي اليت خلفتها اجلائحة، مّت تسجيل زيادة يف الطلب على املنتجات احمللية مع بروز 

أمناط استهالك أكثر استدامة.

3. تكنولوجيــــا املعلومـــات واالتصــــال

تشري أحدث البيانات املتاحة إىل أّن مساهمة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف الناتج 
احمللي اإلمجالي للجزائر تبلغ 4.7 يف املائة، ومن املتوقع أن ترتفع إىل حدود 5.5 يف املائة. 
ومع ذلك، ال يزال املستهلكون اجلزائريون يفضلون شراء األشياء بأنفسهم نقداً ومن املتاجر 
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التقليدية. كما تفيد الدراسات أّن الشركات يف اجلزائر ال تستخدم منتجات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصال بالشكل الكايف. وتوجد العديد من الصعوبات اليت حتّد من إمكانية القيام 
وغياب  لالتصاالت  التحتية  البنية  ضعف  بينها  من  القطاع،  هذا  يف  اضافية  باستثمارات 
واملدفوعات  املعامالت  يف  الثقة  وعدم  اإللكرتونية  املعامالت  تنّظم  اليت  القانونية  القواعد 

عرب اإلنرتنت.

وقد تأثر قطاع معدات تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف اجلزائر باجلائحة، وهو ما جتلى 
ارتفاع  ظل  ويف  األجهزة.  مكونات  مبيعات  يف  الكبري  االخنفاض  خالل  من  خاص  بشكل 
اقتناء  يف  رغبًة  أقل  وصاروا  الضروريات  شراء  حنو  أولوياتهم  املستهلكون  حّول  األسعار، 

منتجات جديدة، مفّضلني بدال من ذلك إصالح واستعمال منتجاتهم القدمية.
.




