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 أبرز النتائج:
 

ب النساء العاطالت عن العمل %، وأغل76بلغت نسبة البطالة حدها األعلى بين النساء المتعلمات بنسبة  •

عدم توفر فرص العمل المالئمة لهن،  هؤالء النساء إلى غالبيةعلى درجة جامعية حيث أشار  حاصالت

تبحث غالبية النساء عن فرص العمل في قطاع التعليم أو نشاطات الصحة والعمل اإلجتماعي  حيث

 500-200واإلدارة العامة. ومعظم هذه الفرص المذكورة تتوفر في العاصمة عّمان بدخل يتراوح بين 

 الضمانالوظيفية مثل إجازة األمومة، و  الحوافزدينار. ويعود السبب في تفضيل مثل هذه الوظائف إلى 

 . الصحياإلجتماعي، والتأمين 

ويبين تمتلك النساء المتعلمات في المحافظات فرصًا أقل للتوظيف من النساء التي تعيش في عّمان،  •

إلى أن إختيار النساء للوظيفة يتأثر بشكل كبير بالحصول على وظيفة في نفس مكان السكن،  التقرير

وعدم توفر منظومة نقل عام دينار  500-200 بين المتراوحة األجوراالخذ بعين االعتبار متوسط وعند

 لحصول على وظيفة في العاصمة عّمان. اللنساء المقيمين في المحافظات  المجدي فإنه من غير جيدة، 

ربد األعلى تعتبر كل من محافظة في األنشطة الصناعية،  • توظيف للنساء ويالحظ ان الزرقاء ومادبا وا 

كما يالحظ قطاع الصناعى حاصالت على التعليم األساسي فقط، الهؤالء النساء ممن يعملون في  غالبية

 . (والمفرق  )الزرقاءو  (عجلون  و ربد، جرشاان هنالك تبادل عمالي بين كل من محافظات )

مجموع السكان مال للنساء كنسبة من لبدء االع النوايا الريادية نخفاض، لوحظ ا2016-2009الفترة  خالل •

خالل عام % 2.7ليبلغ  2009% في عام 5.2من  معدل االعمال القائمةوالذي بدوره ادى الى انخفاض 

 خالل هذه الفترة. التوظيف الذاتي واألعمال الذاتية بين النساء كما لوحظ انخفاض نسبة. 2016

والتقاعد واالمن الوظيفي  العائليةجازات اإلو  لصحيةالوظيفية مثل إجازة األمومة والرعاية ا الحوافزُتعتبر  •

 الرغبة في يحد منعلى إجمالي النشاط الريادي في األردن والذي بدوره التي تؤثر من اهم الُمؤثرات 

 ريادة األعمال.  ممارسة
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بالدول العربية  مقارنةء في األردن هو األقل بين النسا 1معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرةُيعد  •

في أعمال او  اتمنخرط 64-18بين  ناعماره تتراوح التي% فقط من النساء 3.3 ، حيث ان2المجاورة

 حديثًا فيه.  نبدأ

 2016في عام ف، بدافع الفرصة الى ممارسة انشطة ريادة االعمال في المراحل المبكرةالنساء تسعى معظم  •

الحاجة  بدافع مارسن ريادة االعمال في المراحل المبكرة بلغ مؤشر إجمالي النشاط الريادي للسيدات اللواتي 

 .الفرص بدافع% 56مقارنة مع % 37

، ونسبة البطالة باإلضافة لكل فردالدخل  عدة عوامل منها: متوسط على ممارسة ريادة االعمالخيار  يتاثر •

 الوظيفية والجوانب الثقافية.إلى الميزات 

التالية : األعمال غير ُمرِبحة،  سباباال يعزى السبب الرئيسي لتوقف االعمال لدى معظم النساء الى •

 الحكومية. الحصول على التمويل واالجراءات والسياسات عائلية، االلتزامات ال

التالي يقمن بتمويل أعمالهن وب ال يستطعن توفير ضمانات للحصول على تمويلالنساء في األردن  معظم •

من العائلة واألصدقاء أو إعادة أستثمار االقتراض من مصادر مالية شخصية مثل المدخرات الشخصية أو 

 أموالهن.

معظم النساء في النشاطات الريادية يعملن في انشطة خدمة الزبائن وال يقمن بتقديم منتج جديد، كما أن  •

لي تزداد نسبة المنافسة المحلية، وكنتيجة لذلك فإن غالبية األعمال نسبة الصادرات لديهن منخفضة وبالتا

 بسبب كونها غير مربحة.  تتوقف

العمرية  في الفئةبين النساء في المراحل المبكرة النسبة األعلى لمؤشر إجمالي النشاط الريادي  تركزت •

وُيعزى السبب في ذلك إلى  64-55و  24-18، بينما كانت النسبة أقل بين الفئات العمرية 35-44

 والتقاعد.  في التعليماالنخراط 

                                                           
 مجمل النشاط الريادي 1
 7.4% هو معدل نشاط ريادة االعمال في الدول العربية 2
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والذي ُيعد أقل  2016% في عام 18.3بين سيدات األعمال في األردن  والتشبيك بلغت نسبة التواصل •

 %.15.6 والتي بلغت حواليالمشاركة في التقرير عربية في الدول ال والتشبيك التواصل متوسط نسبةمن 

دول العربية المجاروة من المعدل في ال لُيعتبر مؤشر المهارات بالنسبة لسيدات األعمال في األردن أق •

 . نقطة مئوية 3.7بحوالي 

ن الخوف من أعربن أ 64-18 ممن تتراوح أعمارهن بين% من النساء في األردن 42.3هناك ما يقارب  •

 من إنشاء األعمال. الفشل هو سبب في منعهن

دراك الذات هو احد أبرز األسباب التي تؤثر على البدء في األعمال بالنسبة للنساء األردنيات. •  فهم وا 

 أن المجمتع األردني يشجع على ريادة األعمال.  64-18 تتراوح أعمارهن منأعربت غالبية النساء ممن  •
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 التوصيات:
 

 .وأصحاب األعمال )الرياديين(للمنشآت اإلقتصادية  فالتوظيرفع ميزات  .1

 .دعم ثقافة ريادة األعمال بين النساء المتعلمات غير العامالت .2

 .ذ برامج تعزز من ثقة النساء من خالل عرض قصص نجاح لريادياتيتنف .3

 حضانةألول طفلين من أجل تمكين أطفالهن من الدخول في ال العامالتتوفير الدعم المالي لالمهات  .4

 .3الصغيرة والمتوسطة المنشآت االعمال وأصحاب رائداتن العمل ال تخدم من من قانو  72حيث أن المادة 

 .القروض للنساء الرياديات انزيادة القروض الميكروية وبرامج ضم .5

للمشاريع الصناعية خاصة في كل من إربد والزرقاء باإلضافة لرفع تخصيص المزيد من الدعم المالي  .6

 العامالت في هذه المشاريع.مهارات النساء 

 .جديدة فتح اسواقزبائن جدد و  الستقطاب استيراتيجيات جديدةتطوير  .7

 نصف االولى.الالمشاريع الريادية خالل الثالث سنوات و  دعم .8

 .عمالتّبني السياسات التي تدعم ثقافة ريادة األ .9

ضمن فئة كبار السن، حيث ان هذه الفئة تمتلك الريادة بين النساء  تشجعتبني السياسات التي من شأنها .10

الحصول  بدوره يسهلدخل ثابت والذي  ان هذه الفئة تمتلك خاصةاالعمال و قدرات عالية للبدء بتأسيس 

 .باالعماللبدء ل المهارت والخبرات المطلوية باالضافة الى امتالكهنعلى التمويل 

 تحسين بيئة العمل وتسهيل إجراءات التسجيل..11

  

                                                           
 وهذا يتماشى مع الفرصة الديمغرافية التي تستهدف وجود 3 اطفال لكل إمرأة في عام 2017 2.1 طفل لكل إمرأه عام 2030 3
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 المقدمة

 

، 4ُتعتبر ريادة األعمال للنساء عامل مهم من عوامل النمو والتطور االقتصادي في الشرق األوسط وشمال افريقيا

 األوسط الشرق ة قالمتوسطة( في منطمالهم الخاصة )المشاريع الصغيرة و بلغت نسبة النساء ممن يديرون أعحيث 

 %.34لمعدل العالمي وهي نسبة متدنية بالمقارنه با 2011% في عام 14حوالي  وشمال افريقيا

العديد من الجهود لتمكين النساء في األردن على الصعيدين وخالل السنوات الماضية، بذلت الحكومة االردنية 

 حوالي 2016حيث بلغت نسبة البطالة في عام  ،عوالفني، إاّل أن معدل البطالة بين النساء ال يزال مرتفالتشريعي 

، 2016عام في % 1.3إلى  2015في عام  %2.5%. كما انه انخفضت نسبة التوظيف الذاتي للنساء من 24.1

 ريادة األعمال للسيدات في األردن. مشاركة النساء في سوق العمل و دراسةلذلك فإنه من المهم 

بهدف على بيانات مسح العمالة والبطالة لدائرة االحصاءات العامة االردنية تم االعتماد ولغايات تحليل التقرير، 

بيانات مشاركة النساء في النشاطات الريايدية  تحليل. وتم دراسة وتحليل مشاركة النساء االقتصادية في قوة العمل 

لمشاريع االقتصادية طوير التالذي اجرته المؤسسة االردنية  2016/17205 مرصد الريادة العالمي خالل مسحمن 

: يتعلق جزأينهذا التقرير إلى  وبناء على ذلك، يقسم. بالتعاون مع مركز الدراسات االستراتجية في الجامعة االردنية

 الجزء األول بمشاركة النساء في سوق العمل، اما الجزء الثاني فيدور حول ريادة االعمال للنساء في األردن. 

  

                                                           
 مؤسسة التمويل العالمية 2007 4
 مرصد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جدكو هو ضابط االرتباط لمرصد الريادة العالمي في االردن 5
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 مشاركة النساء في سوق العمل
 

، وعلى الرغم من أن واكبرسنة  15السكان ممن هن في عمر  % من50حوالي في األردن  االناثنسبة  تشكل

 تعتبر % يمتلكن شهادات جامعية إال أن نسبة مشاركتهن في األنشطة األقتصادية15% من النساء متعلمات و87

حسب النشاط االقتصادي واكبر سنة  15 في سنتوزيع النساء األردنيات ممن هن من خالل منخفضة، وُيظهر 

 %.24.1 حوالي بينما بلغت نسبة البطالة، 2016خالل عام  %13.2قتصادي لهذه الفئة بلغت االان نسبة النشاط 

درجة البكالوريوس و % منهن يحملن 60.3وعند النظر إلى المستوى التعليمي لدى النساء العامالت ُيالحظ ان 

علمات حيث أن % يمتلكن شهادة دبلوم عالي. ومن ناحية أخرى فإنه غالبية النساء العاطالت عن العمل مت18.1

% يمتلكن شهادة دبلوم عالي. وبالتالي 15.4الت عن العمل يحملن الدرجة الجامعية و % من النساء العاط76

 . 6عليم ومتطلبات سوق العملبين نظام الت توافق عدم وجوديدل على فإن هذا 

% من مجمل النساء العامالت بينما بلغت 50.4في األردن متزوجات وتبلغ نسبتهن  العامالتإن غالبية النساء 

 %. 49.6 حوالي 7نسبة النساء العامالت غير المتزوجات

توجهات سوق العمل ُوِجد . وعند تحليل سنة 30.2 وللرجل  26.1في األردن متوسط عمر الزواج للفتاه يبلغ و هذا 

 49-40وجاءت فئة النساء من عمر  سنة 39-30ان نسبة النساء العامالت كانت األعلى بين النساء في عمر 

-25العمرية  في الفئة لمن هن بلغت أعلى نسبة للنساء العاطالت عن العملفي المرتبة الثانية. ومن جهة أخرى، 

%. اما أقل نسبة للعاطالت عن 46.4 حوالي 24-15%، بينما بلغت النسبة بين الفئة العمرية 51.1بنسبة  39

سنة فأكثر. وربما يشير ذلك إلى أن مشاركة النساء في سوق العمل تأتي  40ية العمل جاءت ضمن الفئة العمر 

إلى وجود ظروف عمل سيئة للنساء  39-25الفئة العمرية الحاجة، بينما تشير النسبة العالية للبطالة في  بدافع

 المتزوجات. 

                                                           
 من التعليم االبتدائي حتى البكالوريوس 6
 من ضمنها االرامل 7
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% من النساء غير النشيطات إقتصاديًا يعتقدن انه ال يوجد 45.1، فإن 2016بحسب مسح العمالة والبطالة و 

% منهن يعتقد أنه ال يوجد عمل مالئم لهن. ويتباين التوزيع حسب المحافظة، ففي 15.4فرص عمل لهن، بينما 

ان والبلقاء والزرقاء تعتقد غالبية النساء أنه ال يوجد عمل مالئم لهن، بينما تعتقد النساء في باقي المحافظات عمّ 

  (.1لك المحافظات وهو ما يبينه جدول )أنه ال يوجد فرص عمل لهن في ت
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 المحافظات وحسب عمل البحث لعدم الرئيسي السبب حسب واكثر سنة 15 عمر في اقتصاديا   النشيطات غير األردنيات للنساء النسبي التوزيع  1 جدول
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اعتقد أنه ال يوجد 

 فرص عمل
45.1 3.6 20.6 13.6 27.2 43.8 37.9 33.3 36.4 71 73.4 59.4 50.4 

تعبت من البحث 

 16.3 15.5 4.9 14.6 23.3 15.7 18.7 13 41.7 28.6 10.9 27.8 15.3 عن عمل

ال أعلم كيف اجد 
 عملا 

5.7 17.8 6.9 18.9 31.1 4.5 5 8.3 5.5 2.4 1.6 2.5 12.8 

ال يوجد عمل 

 مناسب
15.4 30.7 52.1 23.2 0 17.4 16.3 20.7 10.3 2.8 3.2 7.4 18 

 2.5 7 14.4 5.7 0 1.5 1.4 0.9 0 0 4.7 9.3 3.3 ال يوجد تعليم جيد

 0 8.2 2.5 3.5 24.6 20.6 20.7 20.4 0 15.7 4.8 10.8 15.3 غيرها من األسباب

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة األردنية  

وأكثر، كما انه بلغت سنة  15% لمن هن في عمر 13.2نسبة النساء النشيطات إقتصاديا  تم االشارة سابقا ان

ُيظهر الجدول و جمالي النساء النشيطات إقتصاديُا ضمن هذه الفئة العمرية. ا% من 75.8نسبة النساء العامالت 

النسبي للعمالة النسائية في المحافظات مع االخذ بعين االعتبار مكان العمل ومكان االقامة للموظفات  التوزيع (2)

ومن ثم إربد والزرقاء والبلقاء، كما يشير عمان والذي يشر إلى ان غالبية النساء العامالت يعملن في العاصمة 

 يار عمل في نفس مكان السكن. الجدول إال أن إختيار النساء للوظيفة يعتمد بشكل كبير على إخت

 

 االقامة ومكان العمل ومكان المحافظة حسب النسائية للعمالة النسبي التوزيع  2 جدول

 
 العقبة معان الطفيلة الكرك عجلون جرش مفرق اربد مادبا الزرقاء البلقاء عمان المجموع

 - - - - - * * - 4.1 3.4 2.2 87.7 43.1 عمان

 - - - * - - - * - * 94.5 4.9 6.8 البلقاء

 - - * - - - * - - 92.7 * 2.7 8 الزرقاء

 - * - * - - - - 95.9 - * 1 2.7 مادابا

 - * - - * * 2.7 97 - * * 1.3 16.6 اربد

 - - - - - * 96 * - 2.2 - 0.3 4.5 مفرق

 - - - - - 96.7 * 1.1 - * * 1.1 2.9 جرش

 - - - - 98.2 * - 1.4 - * - 0.4 2.5 عجلون

 * * * 99.3 - - - - - - - 0.4 6.8 الكرك

 * * 98.2 * - - - - - - - - 2.1 الطفيلة

 * 97.2 - - - - - - - - - * 2.3 معان

 94.7 * - - - - - - - - - - 1.8 العقبة

 المصدر: دائرة اإلحصاءات العامة األردنية

 

 مكان العمل

القامة
ن ا

 مكا
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دارة العمل االجتماعي،االصحة البشرية و قتصادية وهي التعليم، الاتتركز غالبية العمالة النسائية في خمس أنشطة 

هي االعلى  في قطاع انشطة التعليموتعتبر نسبة العمالة . 8العامة والدفاع، الصناعات وتجارة التجزئة وتجارة الجملة

تركزت في  المفرق % من مجموع العمالة النسائية في 58.9 حيث ان ،ضمن جميع المحافظات 2016خالل عام 

نسبة النساء العامالت في قطاع التصنيع في  ، تعتبره ضمن انشطة التصنيعقطاع انشطة التعليم، ولوحظ أن

النساء األردنيات العامالت  توزيعالمحافظات. بينما يشير  مقارنة مع باقيمحافظات الزرقاء ومادبا واربد األعلى 

 بحسب النشاط االقتصادي إلى أن العاصمة تمتلك أعلى نسبة لخيارات العمل بالمقارنة بغيرها من المحافظات. 

 

 االقتصادي النشاط حسب فأكثر 15 عمر فئة ضمن العامالت األردنيات للنساء النسبي التوزيع  3 جدول
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 0.6 1.7 7.2 3.3 7.9 7.6 3.7 8.1 9.3 10.7 5.7 5.6 6.3 التصنيع

تجارة التجزئة والجملة واصالح 

 6.8 3.3 3.7 5.9 1.7 8 1.7 4.9 3.9 6.1 4.8 5.9 5.3 المركبات والدراجات النارية

والدفاع والضمان االدراة العامة 

 االجتماعي االجباري
11.8 9.1 17.9 9.2 11.2 10.3 15.1 13.3 16.1 20.5 16.5 20.1 13.4 

 42 56.3 55.4 47.4 48.9 47.8 58.9 46.8 48.5 45.4 38.3 31.7 40.6 التعليم

الصحة البشرية وانشطة العمل 

 االجتماعي
15.9 16 17.7 15.7 17 17 12.5 15.9 20.9 13.4 12.8 13.1 17.5 

 19.7 5.5 4.4 9.5 4.5 7.4 8.1 12.9 10.1 12.9 15.6 31.7 20.1 غيرها

: دائرة اإلحصاءات العامة األردنيةالمصدر  

 

% من 32التعليمي للنساء العامالت في األنشطة االقتصادية المذكورة أعاله، تبين أن حوالي وبالنظر إلى المستوى 

% منهم حاصالت على 24.4حاصالت على مستوى االساسي من التعليم و النساء العامالت في انشطة التصنيع 

% من النساء العامالت في تجارة الجملة والتجزئة حاصالت على الدرجة الجامعية 39.7درجة جامعية، بينما 

% ممن يعملن في قطاع اإلدارة العامة والدفاع 44.1% منهم حاصالت على دبلوم متوسط. كما أن 18.8و

% 79% منهن حاصالت على دبلوم متوسط. وفيما يتعلق بقطاع التعليم 26.9الدرجة الجامعية و حاصالت على

% من 53.3% منهن حاصالت على دبلوم متوسط وأخيرًا 13.9من العامالت حاصالت على درجة جامعية و

                                                           
 معظم النساء تعمل في تجارة األلبسة وتجارة الجملة 8
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منهن  %30.8النساء العامالت في قطاع الصحة وانشطة العمل االجتماعي حاصالت على الدرجة الجامعية و

حاصالت على دبلوم متوسط. وبالتالي، فإن التعليم هو أحد ابرز العوامل التي تزيد من فرصة النساء على دخول 

% 76سوق العمل ولكن من الواضح أن التعليم ليس معضلة ألن غالبية النساء العاطالت عن العمل متعلمات و

 % حاصالت على دبلوم عالي. 15.4و من النساء العاطالت عن العمل حاصالت على درجة البكالوريوس
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 في اهم النشطات االقتصادية حسب المستوى التعليمي فأكثر 15 عمر فئة ضمن العامالت األردنيات للنساء النسبي التوزيع  4 جدول
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 24.4 11.8 12.2 0 32 12 4 1.8 1.7 الصناعات التحويلية

 39.7 18.8 10.5 0 18.1 7.6 4.3 0.4 0.5 تجارة الجملة والتجزئة وإصالح المركبات والدراجات النارية

 44.1 26.9 12.5 0 10.1 5.3 0.8 0.2 0.2 اإلدارة العامة والدفاع والضمان األجتماعي االجباري

 79 13.9 1.1 0 2.3 2.2 1.2 0.2 0.1 التعليم

 53.3 30.8 6.2 0.1 5.1 3 1.4 0.1 0 الصحة البشرية ونشاطات العمل االجتماعي 

 : دائرة اإلحصاءات العامة األردنيةالمصدر

% من النساء 81.6سنة فأكثر حسب الدخل الشهري إلى ان  15يشير توزيع النساء األردنيات ضمن فئة عمر 

في القطاع % من النساء العامالت 51.6 انو  دينار شهرياً  499-200بين يترواح العامالت يحصلن على دخل 

-300 شهري يترواح بين % يحصلن على دخل25.5دينار و 299-200يحصلن على دخل شهري الصناعي 

دينار  299-200 بين في قطاع التجارة يحصلن على دخل العامالت% من النساء 40.1دينار، بينما  499

دارة أن غالبية النساء العامالت في االدينار. كما ولوحظ  499-300% منهن يحصل على دخل شهري 39.5و

 دينار. 499-300 بين العامة والتعليم وقطاع الصحة يحصلن على دخل شهري 

خاصة عندما ال يتضمن  المتزوجات، فيالحظ انسحابهن من العمل بعد انجاب االطفالأما فيما يتعلق بالنساء 

سنة واكثر، حيث  25مكان العمل مكان لرعاية األطفال. وهذا قد يفسر الزيادة في نسبة البطالة بين النساء في سن 

 . توائم التزاماتهم العائليةروف افضل عن عمل ذو ظ يتوقفن عن العمل بحثاأن النساء 

 االقتصادي والنشاط الشهري الدخل حسب وأكثر 15 سن في األردنيات اإلناث توزيع  5 جدول

  100> 100-199 200-299 300-499 500+ 

 3.1 25.5 51.6 17.4 2.3 الصناعات التحويلية

 5.1 39.5 40.1 13.5 1.8 المركبات والدراجات الناريةتجارة الجملة والتجزئة وإصالح 

 12.5 69 17.8 0.8 0 اإلدارة العامة والدفاع والضمان األجتماعي االجباري

 9 60.9 20.9 8.2 1 التعليم

 11.5 63 20 5.3 0.2 الصحة البشرية ونشاطات العمل االجتماعي 

 : دائرة اإلحصاءات العامة األردنيةالمصدر
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وأكثر ان نسبة عمالة النساء في القطاع العام إزدادت  15يشير واقع عمالة النساء األردنيات لمن هن في عمر 

%. ومن ناحية أخرى، 47.4% إلى 51.5من  2016بينما إنخفضت النسبة في عام  2015-2005خالل الفترة 

% في عام 42.6إلى  2005% في عام 44.8فقد انخفضت نسبة النساء العامالت في القطاع الخاص من 

ويعزى اقبال %. 46.6ازدادت نسبة النساء العامالت في القطاع الخاص إلى  2016، ولكن في عام 2015

 2016ولكن في عام . من القطاع الخاص إلى توفر ظروف عمل أفضل للنساء النساء على العمل بالقطاع العام

قامت الحكومة االردنية بتبني بعض التدابير االقتصادية والتي قللت من العمالة في القطاع العام والذي بدوره ساهم 

 حصة القطاع الخاص من العمالة. وبالتالي ازدادت في انخفاض حصة القطاع العام من مجمل العمالة 

ع غير الرسمي )أصحاب األعمال، التوظيف الذاتي، عمل تطور عمالة النساء في القطا 2يوضح الشكل رقم 

بلغت نسبة  2015في عام (. 2016-2005العائلة غير المدفوع، والعمالة غير مدفوعة األجر خالل الفترة 

واكثر فيما بلغت هذه النسبة  15% من مجمل عدد النساء ممن هم في عمر 2.6رسميا  المسجالتغير  الموظفات

. كما وانخفضت نسبة نقطة مئوية 0.1بمقدار  2016يث إزدادت هذه النسبة في عام ح 2005% في عام 1.4

ارتفعت نسبة التوظيف  2016ولكن في عام . 2015% في عام 1.7إلى  2005% عام 2.5التوظيف الذاتي من 

% عام 1.3إلى  2005% عام 1.6. كما وانخفضت نسبة مالكي األعمال من نقطة مئوية 0.1الذاتي بحوالي 

2015 . 
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 : دائرة اإلحصاءات العامة األردنيةالمصدر 

48.1 48 50.8 50.2 48.2 49.5 49.2 48.8 51.4 52.4 51.5 47.4

44.8 45.4 42.8 43.3 44.3 43.4 44 45.3 42.9 42 42.6 46.6

200520062007200820092010201120122013201420152016

حكومي خاص منظم

غيره صاحب عمل

يعمل لحسابه يعمل لدى االسرة دون اجر

يعمل دون اجر

2.5

1.3

1.8

0

0.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

غيره صاحب عمل

يعمل لحسابه يعمل لدى االسرة دون اجر

يعمل دون اجر

العاملين لحسابهم  توزيع عمالة النساء في القطاع الرسمي، واصحاي االعمال، 2 الشكل
 الخاص، العاملين لدى االسر دون اجر والعاملين دون اجر

سنة فاكثر حسب  15توزيع توزيع عمالة النساء من عمر  1 الشكل
 الحالة المهنية
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في  أعمال المرأةريادة 
 األردن
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 مراحل الريادة
 

 بحسب تقرير مرصد الريادة العالمي ُتقسم الريادة إلى أربعة مراحل، وهي:

 النوايا الريادية ▪

 النشاط الريادي في المراحل المبكرة )النشاط الناشئ ونشاط االعمال الجديدة( ▪

  القائمة.األعمال  انشطة ▪

  العمل )توقف( إنقطاع ▪

 النوايا الريادية
 

-18عدد البالغين من السكان ممن تتراوح اعمارهم بين  ُيعرِّف مرصد الريادة العالمي النوايا الريادية على أنها "نسبة
المنخرطون في اي مرحلة من النشاط الريادي( الذين لديهم رغبة في بدء األعمال خالل  ال يشمل السكان ) 64

 الثالث سنوات القادمة.

 حيث. 2016( مقارنة بين النوايا الريادية في الدول العربية المشاركة في مرصد الريادة العالمي في 3الشكل ) يبين
% 63.76حوالي  9 (سنة 18-64) البالغين للسكاننسبة النوايا الريادة  بلغتفقد جاءت مصر في الترتيب األول 

 %. 16.39هي األقل حيث بلغت  ، بينما كانت نسبة النوايا الريادية في األردن2016عام  في

 

 مرصد الريادة العالمي: المصدر

 

                                                           
 باستثناء األفراد المنخرطون فعليا  في اي مرحلة في مراحل ريادة األعمال  9

63.76

16.39

40.5
36.23

38.94

23.88

48.26

مصر االردن لبنان المغرب قطر السعودية االمارات

 2016النوايا الريادية خالل عام  3 الشكل
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النوايا الريادية حيث أن االعمال القائمة هناك عالقة وثيقة بين بين النوايا الريادية و  ان مرصد الريادة العالمي ويبين

وملكية االعمال التي تم  ( العالقة بين النوايا الريادية4يبين الشكل )و عتبر مؤشر على التنبوء بتأسيس عمل. قد ت

% من مجمل عدد البالغين ممن 33.17 حوالي شكلت نسبة النوايا الريادية في األردن 2004في عام ف. تأسيسها

% 5.28 حوالي 2009خالل عام  القائمة بلغت نسبة األعمال ء عليهوبنا ( عام64-18تتراوح اعمارهم  بين )

إنخفضت نسبة النوايا الريادية  ،2009في عام  ، بينما64-18 تتراوح اعمارهم بينمن مجمل عدد البالغين ممن 

 نقطة مئوية، 2.58بمقدار  2016خالل عام  القائمة إلى انخفاض نسبة االعمال بدوره % والذي أّدى24.91إلى 

وبالتالي  % والتي تعد اقل من السنوات السابقة16.39 حوالي بلغت نسبة النوايا الريادية، 2016اما خالل عام 

 القرار صّناع على يتوجب  ذلك، على وبناءخالل السنوات االقادمة. نسبة المشاريع القائمة  يتوقع ان تنخفض

 .لديهم الريادية النوايا لرفع الرياديين من الجديدة األجيال ودعم تحفيز الخدمات ومزودي

 مرصد الريادة العالمي: المصدر

 

الذكور. بينما في األردن النوايا  لدى النساء اعلى من معدل النوايا الريادية عندالنوايا الريادية عتبر معدل عالميًا، ت

من مجمل  %12.3للنساء النوايا الريادية  معدلبلغ  ،2016فخالل عام  الريادية لدى النساء أقل منها لدى الرجال،

بلغت نسبة النوايا الريادية  كما% للرجال. 20.8 مقارنة مع 6410-18عدد السكان البالغين ممن تتراوح أعمارهن 

                                                           
 باستثناء األفراد المنخرطون فعليا  في اي مرحلة في مراحل ريادة األعمال 10

2.7

24.91

5.28

33.17

2016االعمال القائمة  2009النوايا الريادية  2009االعمال القائمة  2004النوايا الريادية 

 األردن في تأسيسها تم التي القائمة  لاالعما و الريادية يااالنو  4 الشكل
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 مقارنة مع 64-18دد السكان البالغين ممن تتراوح أعمارهم % من مجمل ع17.7 حوالي 2009في عام  للنساء

 .% للرجال33.9

لبنان والمغرب والسعودية واإلمارات،  مقابل الرجال في االردن مع كل الريادية للنساءالنوايا مؤشر عند مقارنة 
. لذلك، فإنه يتوجب بذل المزيد من الجهود 11فقط 0.5 حيث بلغقل هذا المؤشر في االردن يعد األيالحظ ان 

 لتشجيع ريادة األعمال للنساء في األردن.

 

 ريادية في الدول العربية )ذكور/ اناث(النوايا ال 6 جدول

 الذكور االناث االناث/ذكور الدولة

 33.9 17.7 0.5 األردن

 27.7 23.3 0.8 لبنان

 35.1 29.2 0.8 المغرب

 38.6 35 0.9  السعودية

 37.4 34.2 0.9  االمارات

 2009المصدر: تقرير مرصد الريادة العالمي 

 

  المبكرة النشاط الريادي في المرحلة 
 

-18يقيس نسبة السكان البالغين )معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة فإن  ،مرصد الريادة العالمي بناء على
 حديثًا. عملية تاسيس عمل أو اولئك الذين قاموا بتأسيس عمال المنخرطين فيسنة(  64

 من عملية الريادة:يقيس معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة األفراد في مرحلتين 

 .شهور 3الكثر من الرياديين الناشئين: والذين يعرفون بانهم الرياديين الذين لم يدفعوا أجور  •

                                                           
 بيانات عام 2009 11
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تزيد  الناشئين وقاموا بدفع أجور لمده أصحاب األعمال الجدد: ويعرفون بأنهم تجاوزوا مرحلة الريايديين •
 سنة(. 3.5شهرًا ) 42على الثالثة شهور ولكن أقل من 

 

بالنسبة لمعدل النشاط  2016( مقارنة بين الدول العربية المشاركة في مرصد الريادة العالمي لعام 5يبين الشكل )

، 2016المبكرة في لبنان هي االعلى خالل عام حيث تعتبر معدالت الريادة في الراحل الريادي في المرحلة المبكرة، 

كانت معدالت الريادة في مراحلها سنة(. بينما  64-18% من مجموع عدد السكان البالغين )21.5 فقد بلغت حوالي

% من 8.2 اما في االردن، فان % فقط. 5.56االدنى مقارنة مع باقي الدول حيث بلغت المغرب  المبكرة في

 . حديثاً  عمال بتأسيس قاموا أو عمل تاسيس عملية في منخرطين 64-18ر األردنيين ضمن فئة عم

حسب تقرير مرصد الريادة العالمي، فإن معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة يتأثر بعدة عوامل مثل مرحلة 

الجازة العائلية والتقاعد واالمان التأ)الوظيفية مثل  حوافز، وال12تصادتطور االق الوظيفي ونسبة البطالة مين الصحي وا 

العربية المشاركة في تقرير مرصد الريادة العالمي تصنف   . معظم االقتصادات في الدول الستة(والجوانب الثقافية

على تصنف ضمن االقتصادات التي تعتمد قائمة على الكفاءة باستثناء قطر واالمارات حيث  على انها اقتصادات 

إلى النقصان في االقتصادات القائمة على يميل معدل النشاط الريادي عالمي ان ويبين مرصد الريادة الاالبتكار. 

االبتكار وهذا يفسر النسبة المنخفضة لهذا المؤشر في كل من قطر واالمارات، بينما قد يعبر إنخفاض هذا المؤشر 

                                                           
 المرحلة األولى العامل المؤثر، المرحلة 2 االعتماد على الكفاءة، المرحلة 3 االعتماد على االبتكار  12

14.3

8.2

21.15

5.56
7.85

11.44

5.66

مصر االردن لبنان المغرب قطر السعودية االمارات

 2016 عام في المبكرة المرحلة في الريادي النشاط مجموع 5 الشكل
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ما الى اقتصادات من حيث تحولهالسعودية ولبنان ومصر  تتقدمان على كل منفي كل من األردن والمغرب انهما 

 . تعتمد على االبتكار

 .في االردن ومن ناحية اخرى، تعتبر الحوافز الوظيفية احد العوامل التي تؤثر على معدالت النشاط الريادي المبكر

ن األجر، وعند االخذ وأكثر هم موظفيين مدفوعي 15% من الموظفين األردنيين ضمن فئة عمر 86.9 حيث ان 

نسبة الموظفيين مدفوعي األجر من الذكور  الموظفين بناء على النوع االجتماعي، يالحظ انبعين االعتبار توزيع 

لديها أثر مهم على إنخفاض معدل الحوافز الوظيفية % لإلناث. ولذلك، هذا قد يدل على أن 96.5% و 85بلغت 

 .يةالرياداالنخراط باالعمال النشاط الريادي والذي بدوره يقلل الرغبة في 

بكر للنساء ممعدل النشاط الريادي الفإنه ُيالحظ أن  في المراحل المبكرة  مقارنة معدل النشاط الريادي للنساءعند 

 قاموا أو عمل تاسيس عملية في منخرطين 64-18% من النساء بعمر 6.8 في قطر يعد االعلى حيث ان 

مقارنة ببقية الدول حيث الريادي المبكر للنساء في االردن هو االدنى  يعد معدل النشاط. بينما حديثاً  عمال بتأسيس

 . 13قد قمن بتأسيس عمل أو بدأن بتأسيسة فعلياً  64-18% فقط من النساء ضمن فئة عمر 3.3 ان

 

 

 )اناث / ذكور( المشاركة العربية الدول في للنساء الريادي النشاط معدل مقارنة 7 جدول

 معدل النشاط الريادي للذكور/ %من مجموع عدد السكان الذكور معدل النشاط الريادي لألناث/ %من مجموع عدد السكان األناث معدل النشاط الريادي الدولة

 12.8 3.3 8.2 األردن

 20.9 7.5 14.3 مصر

 6.7 4.5 5.6 المغرب

 26.2 16.1 21.2 لبنان

 12.9 9.7 11.4  السعودية

رتاإلما   5.7 3.7 6.6 

 8.1 6.8 7.8 قطر

 المصدر: مرصد الريادة العالمي

                                                           
تعتبر كل من األردن وألمانيا وإيطاليا وفرنسا  الدول ذات األقل معدالت في ريادة األعمال لإلناث، حسب مرصد الريادة العالمي بلغت معدل  13

% 3نشاط الريادة المبكر للنساء حوالي   
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، بلغ 2009ففي عام  لألناث يرتبط عكسيًا بدخل الفرد. حسب مرصد الريادة العالمي فإن معدل النشاط الريادي

. %10.24النشاط الريادي للنساء فيما بلغ معدل  14دوالر أمريكي 3800.7 متوسط الدخل الفردي في االردن حوالي

ض معدل اانخفمقابل دوالر امريكي  4940إلى  2016متوسط الدخل الفردي خالل عام ارتفع من ناحية اخرى، 

%، مما يدل على ان غالبية النساء الرياديات في األردن يبحثن عن ريادة العمل 3.3النشاط الريادي للنساء إلى 

 . 15الفرصة بدافع

 
 

 2016/2017المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولي/تقرير مرصد الريادة العالمي 
 

، حيث أن اصحاب الفرصة بدافعالضرورة وريادة األعمال  بدافعالتمييز بين ريادة األعمال  وتجدر االشارة الى اهمية

 بدافعالضرورة يعملون لحسابهم الخاص بسبب عدم وجود عمل مدفوع األجر، بينما أصحاب العمل  بدافعالعمل 

  .16في استكشاف فرص جديدةلرغبتهم الفرص يعملون لحسابهم الخاص بسبب اختيارهم لذلك 

ذين يتوجهون ومن ناحية أخرى، ُيعرف مرصد الريادة العالمي الريادة بدافع الضرورة على انها نسبة أصحاب العمل ال

للريادة لعدم امتالكهم خيار افضل للعمل بينما الريادة بدافع الفرصة هي نسبة أصحاب العمل الذين بدأوا العمل 

ويتضمن ذلك استغالل فرصة العمل او الحصول على عمل مع استمراية البحث عن فرص بدافع استغالل الفرص. 

                                                           
 بيانات البنك الدولي 14
 خيار لزيادة الدخل العائلي 15
16 Bratu Anca, nd 
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 األردن في للنساء الريادي النشاط معدل مقابل للفرد الشهري الدخل 6 الشكل
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الضرورة أمر هام لتمكين النساء من الحصول على دخل من اعمالهن  عأفضل. وعلى الرغم من أن الريادة بداف

 .17الخاصة إال ان الريادة بدافع الفرص لها أثر أكبر على االقتصاد

لنشاط الريادي في حسب مرصد الريادة العالمي فإن مستوى البطالة هو أيضًا أحد العوامل التي تؤثر على معدل ا

لريادة بدافع الضرورة عندما تكون مستويات البطالة مرتفعه بينما تنخفض مراحل المبكرة، حيث ترتفع نسبة اال

 2016ي عام فوهذا قد يفسر حالة األردن. فمعدالت الريادة بدافع الفرص عندما تكون مستويات البطالة مرتفعة. 

نشاط ، وتبعًا لذلك انخفض معدل ال2016% في عام 15.3إلى  2009% في عام 12.9إرتفع معدل البطالة من 

 % من النساء انخرطن في األعمال37، كما أن 2016% عام 3.3إلى  2009% في عام 4.5الريادي للنساء من 

 .2016% منهن إنخرط في األعمال بدافع الفرص في عام 56بدافع الضرورة  بينما 

بعض الجوانب الثقافية مثل دورة العائلة والمسؤوليات العائلية  ؤثرة على ريادة األعمال للنساء هيمن العوامل المو

على الرغم من كون نه فإ 18(2016ألعمال للنساء. حسب )دبابنه وطاهروالتي من شأنها دعم أو عدم دعم ريادة ا

 العمل. في سوق  عدم التواجدإاّل أن االلتزمات والمسؤوليات العائلية كانت هي العائق الرئيسي لالنساء متعلمات، 

 ان ممارسةبدافع الفرص و  تتاتى ريادة األعمال للنساء في األردن ان  ىوبناء على ما سبق، يمكن االستنتاج ال

 .الوظيفية والجوانب الثقافية لحوافزريادة األعمال يتأثر بمعدل الدخل الشهري للفرد ونسبة البطالة باإلضافة ل

 2016/2017، ومرصد الريادة العالمي 2016المصدر: مسح العمالة والبطالة 

                                                           
 اصحاب األعمال بدافع الفرص يميلون إلى تأسيس أعمال اكثر واكثر إبداعا   17
 دبابنه وطاهر 2016 18

12.9 15.3

4.5
3.3

2009 2016

معدل البطالة ريادة النساء المبكرة

 لإلناث الريادي النشاط معدل نسبة مقابل البطالة نسبة 7 الشكل
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 االعمال القائمة انشطة
 

الذين يعملون  64-18على انه "نسبة عدد البالغين من السكان في فئة عمر  االعمال القائمة انشطةتعرف 

فيه ويشغلونه والذي ّتمنح بموجبه رواتب  ، بحيث يملكون هذا العمل ويعملون كأصحاب عمل تم تاسيسه من ِقَبلهم

 . شهر  42عن وأجور أو أي دفعات لمدة تزيد 

 المصدر: تقرير مرصد الريادة العالمي 

اعلى معدل لالعمال القائمة هو في لبنان حيث  بين الدول العربية ُيالحظ ان انشطة االعمال القائمةعند مقارنة 

، 2016% خالل عام 1.86يث بلغ %، في المقابل ان ادنى معدل لالعمال القائمة هو في االمارات ح20.11بلغ 

يعملون  64-18% من السكان في فئة عمر 2.7ان %، اي 2.7 معدل االعمال القائمةبلغ اما في االردن فقد 

سه من ِقَبلهم، بحيث يملكون هذا العمل ويعملون فيه ويشغلونه وّتمنح بموجبه رواتب كأصحاب عمل لعمل تم تاسي

  شهر. 42وأجور أو أي دفعات لمدة تزيد على 

 المصدر: تقرير مرصد الريادة العالمي

6.11

2.7

20.11

7.51

2.96 2.3 1.86

مصر االردن لبنان المغرب قطر السعودية االمارات

 معدل االعمال القائمة 8 الشكل
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معدل الريادة في المراحل المبكرة 
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2009معدل االعمال القائمة  معدل الريادة في المراحل المبكرة 
2009

2016معدل االعمال القائمة 

 معدل انشطة الريادة في المراحل  المبكرة واالعمال القائمة في االردن 9 الشكل
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كما أنه عتبر هذا المؤشر مهم ألنه يحدد استدامة الجهود الريادية في اي اقتصاد. يحسب مرصد الريادة العالمي و 

في  ، بلغ معدل النشاط الريادي المبكر2004ففي عام يعكس عملية تطور معدل النشاط الريادي خالل الوقت. 

المؤشر ذاته معدل  بلغ فيما 64-18% من مجموع السكان البالغين لمن هم في فئة عمر 18.8  حوالياألردن 

% من مجموع 5.28 حوالي 2009خالل عام  بلغ معدل انشطة االعمال القائمة. بينما 2009% في عام 10.24

معدل النشاط  أن . وهذا ربما يشير إلى2016% في عام 2.7و 64-18السكان البالغين لمن هم في فئة عمر 

النشاط  معدلـن اكما في المراحل المبكرة يواجه عقبات تمنع أصحاب األعمال من االستمرارية إقتصاديًا.  الريادي

% خالل 8.2، وان بلوغ هذه المؤشر  2004الريادي في المراحل المبكرة في األردن في انخفاض مستمر منذ عام 

بحث في اسباب ومن هنا تبرز الحاجة للفي المستقبل.  انشطة االعمال القائمةانخفاض مؤشر ينبئ ب 2016عام 

 .انشطة االعمال القائمةإنخفاض مؤشر 

 (اناث/ذكور) القائمة االعمال 8 جدول

 الدولة
لإلناث )% من مجموع عدد االناث ضمن فئة  االعمال القائمة 

 (64-18عمر 
للذكور )% من مجموع عدد الذكور ضمن فئة عمر  االعمال القائمة 

18-64) 

 4.26 1.02 األردن

 10.27 1.82 مصر

 12.18 2.97 المغرب

 26.62 13.60 لبنان

 2.89 1.59  السعودية

 2.60 0.31  االمارات العربية المتحدة 

 3.52 0.61 قطر

 المصدر: تقرير مرصد الريادة العالمي

لإلناث بينما االمارات  أن لبنان ومصر والمغرب هي الدول االعلى ضمن مؤشر االعمال القائمة (8)الجدول  يبين

% 1.02 حواليلإلناث  فقد بلغ معدل االعمال القائمة ،االردناما في . هي االدنى ضمن هذا المؤشروالسعودية 

يعملن  64-18% من النساء ضمن فئة عمر 1.2أن هناك  اي%، 4.26بالمقابل بلغت نسبة المؤشر للذكور 

يملكون اعمالهم % من مجموع عدد السكان الرجال 4.26هناك ان لعمل بالمقارنه  اتأو مؤسس اتحاليًا كمالك

 .الخاصة
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  صدر: تقرير مرصد الريادة العالمي الم
 

% في عام 4.5إلى  2004% في عام 13.7انخفضت معدالت النشاط الريادي في المراحل المبكرة لالناث من 

. يبين الشكل 2016% في عام 1إلى  2009% في عام 1.3من  معدل االعمال القائمةانخفض ، وبالتالي 2009

 حيث أن العالقة الطردية ،لالناث واالعمال القائمةالعالقة بين مؤشر النشاط الريادي في المراحل المبكرة  (10)

نساء االردنيات ألقل لل معدل االعمال القائمة، حيث ستنخفض 2016بعد  سيحدث هذين المؤشريين تتنبأ فيما بين

المحافظة على ال تستطيع النساء  و كخالصة، .64-18% من مجموع عدد السكان االناث ضمن فئة عمر 1من 

 اعمالهن، كما أن االبيئة الريادية قد ال تكون داعمة بشكل كاٍف.  ديمومة

  توقف العمل 

 

-18توقف العمل حسب مرصد الريادة العالمي على أنه نسبة عدد السكان البالغين ضمن فئة عمر  معدلُيَعّرف 

ماضي إما الشهرًا  12خالل ال  موالذي توقف عمله اعمال جديدةب اصحاالذين هم إما رياديين ناشئين او  64

 وملكيته.عن طريق إغالقه أو بيعه أو التوقف عن إدارة العمل 

في المراحل المبكرة، وحسب  االنشطة الريادية من ، فإن معدل توقف العمل ُيحسب كنسبةالدولوبهدف مقارنة 

. وعند مقارنة األردن 19مرصد الريادة العالمي فقد احتلت األردن المركز الثاني من حيث توقف العمل بعد الهند

نقطة مئوية. في عام  5.8الي حو بالدول العربية المجاورة فإن معدل توقف األعمال فيها أعلى من بقية الدول ب

                                                           
 بلغت نسبة توقف العمل في الهند بحسب مرصد الريادة العالمي 26.4% في عام 2016 19

13.7

1.3

4.5

1

معدل الريادة في المراحل المبكرة 
2004

2009معدل االعمال القائمة  معدل الريادة في المراحل المبكرة 
2009

2016معدل االعمال القائمة 

 لإلناث األعمال تأسيس معدل مقابل المبكرة المرحلة في الريادي النشاط معدل 10 الشكل
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ويعتبر معدل توقف في المراحل المبكرة،  ةالريادي االنشطة% من 9.2معدل توقف األعمال في لبنان  بلغ 2016

إن ارتفاع معدل توقف األعمال يشير إلى عدم القدرة على استدامة  %،21.2بلغ حيث االعلى األردن  االعمال في

مما يزيد لة ثدل هذا على أن غالبية اصحاب األعمال يتنافسون النتاج سلع ممااألعمال. ومن ناحية أخرى، قد ي

 من األعمال مهددة بالفشل.  السوق مع االخذ باالعتبار صغر السوق، فان العديدتنافسية  من

 العالمي الريادة مرصد تقرير: المصدر

 

%، وعند النظر الى التوزيع 5.6توقف األعمال كنسبة من مجموع عدد السكان البالغين في األردن  معدلبلغ 

% من سيدات األعمال الناشئات أو 4.3% ، وهذا يعني أن 4.3توقف األعمال لالناث  بلغ معدلحسب الجنس 

 شهر الماضية.  12قد توقفن عن العمل خالل  64-18مالكات ألعمال حديثة التأسيس ضمن فئة عمر 

وعند فحص األسباب خلف توقف األعمال في األردن للسيدات ُوِجد أن ظروف السوق هي السبب الرئيسي، حيث 

االناث ضمن فئة  % من مجموع15.8، بينما بح% من األعمال المتوقفة جاء بسبب كون العمل غير مر 60.5أن 

قد واجهن مشاكل في الحصول على تمويل % منهن 13.2بسبب ظروف عائلية و عملهنقد توقف  64-18عمر 

 . االجراءات االحكومية% منهن قمن بإغالق مراكز عملهن بسبب 2.6مادي و

 

17.4

21.2

9.2

12
14 13.6

20.7

15.4

مصر االردن لبنان المغرب قطر السعودية االمارات المتوسط

 2016 األعمال توقف معدل 11 الشكل
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 العالمي الريادة مرصد تقرير: المصدر

 

  مسؤوليات العائلة 
 

األعمال لدى  توقفاألعمال المنزلية والمسؤوليات العائلية قد تساهم في ارتفاع نسبة  انمرصد الريادة العالمي  يبين

% من توقف األعمال. بالنسبة لمنطقة الشرق األوسط فإن تحقيق التوازن 15.8السيدات وهو الذي قد ُيفسر النسبة 

(، فإن النساء 2016بنه وأخرون )وحسب ما يشير دبا .20بين العائلة والعمل هو أمر أكثر تحديًا للنساء منه للرجال

توفير بديل لتلبية التزامات العائلة لديهن فرصة أفضل للمحافظة على ديمومة  عناألغنياء في األردن التي تستط

من قانون العمل األردني ينص على ان "أصحاب األعمال الذين  72ة ن. وأيضا، على الرغم من ان المادأعماله

يجب عليهم توفير مكان مالئم بإدارة معلمة مؤهلة للعناية بأبناء السيدات العامالت  سيدة 20يوظفون ما ال يقل عن 

ال  إاّل ان هذه المادة من القانون "، 10عدد األطفال عن  يقل في تلك المنشأه لمن هم دون سن الرابعة بشرط أن ال

وسطة. والذي بدوره يقلل من تدعم النساء صاحبات األعمال ومن يعملن في المنشآت الميكروية والصغيرة والمت

  رغبة النساء في ريادة األعمال ويرفع من نسبة توقف األعمال.

 

                                                           
 مؤسسة التمويل الدولية 20

60.513.2
2.6

5.3 15.8

2.6

عدم ربحية المشروع الحصول على التمويل فرصة عمل افضل

قرار الخروج من السوق متخذ من قبل اسباب عائلية سياسات حكومية

 األعمال توقف مبررات 12 الشكل
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 تََوفّر التمويل
 

وبحسب مؤسسة التمويل الحصول على تمويل هو أحد أبرز التحديات التي تواجه النساء الرياديات في األردن، 

بلغت ، 2016% فقط من السيدات صاحبات األعمال في األردن لديهن رصيد بنكي، خالل عام 34الدولية هناك 

قد  ، وهذا ما37.9 االجندرية بالنسبة لتملك الشقق، وبلغت الفجوة 35.5 المتالك االراضيبالنسبة  الفجوة الجندرية

حيث ان  21من البنوك التجارية قروض من مصادر تمويل صغيرة بدالً  عنيفسر السبب لماذا تبحث غالبية النساء 

مع محدودية الوصول الى و ، غالبية النساء ال تملك ضمانات كافية للحصول على القروض من البنوك التجارية

ألصدقاء يل شخصية مثل المدخرات واتمويل اعمالهن من خالل مصادر تمو  دعم مالي بشكل رسمي تميل النساء إلى

على التمويل لنساء حصول ا تزيد من فرص سيساتب تبني يجوبناء على ذلك، العائدات.  والعائلة وباعادة استثمار

  قروض يستهدف النساء الرياديات.للضمان  وتوفير برامج

 عدم ربحية االعمال
 

األعمال لكونها غير مربحة، يجب تنفيذ تحليل قطاعي لريادة األعمال، وبحسب تقرير  تتوقفمن أجل فهم لماذا 

 الصناعات ، قطاعاالستخراجيقطاع الريادة األعمال العالمي سيتم تصنيف القطاعات إلى اربع فئات وهي: 

 ، الخدمات الموجهة نحو األعمال والخدمات الموجهة نحو المستهلك، وُتعرف كاآلتي:يةالتحويل

 .والتعدين: الزراعة والحراجة والصيد االستخراجي قطاعال .1
 : البناء والتصنيع والنقل واالتصاالت وتجارة الجملة والخدماتيةالتحويلالصناعات قطاع  .2
 الخدمات الموجهة نحو األعمال: التمويل والتأمين والعقارات وجميع خدمات األعمال .3
والمركبات واالقامة والمطاعم والخدمات الشخصية األعمال الموجهة نحو المستهلك: تجارة التجزئة  .4

 والصحة والتعليم والخدمات االجتماعية والخدمات الترفيهية
 

                                                           
 توزيع القروض الصغيرة بين الرجال والنساء هو )%22.3: %77.7( بينما للقروض التجارية )80.4%: 19.6%( 21



32 
 

ريادة األعمال في الخدمات الموجهة نحو أنشطة في األسفل إلى أن لبنان تملك أعلى نسبة من  (13)يشير الشكل

في قطاع الخدمات الموجهة نحو األعمال، اما ريادة األعمال  من انشطةالمستهلك، بينما تملك قطر اعلى نسبة 

اعلى مصر اخيرا  تعتبر و  الصناعات التحويلية،قطاع  فيريادة األعمال  من انشطةتملك اعلى نسبة فاالمارات 

 في القطاع االستخراجي. الدول في نسبة عدد االنشطة الريادية 

تمركز في الخدمات الموجهة نحو المستهلك يليها الخدمات ة تاالنشطة الريادي% من 65.3 اما في االردن، فان

في قطاع  الريادية االنشطة تعتبربينما % على التوالي، 5.2% و26.4التحويلية وقطاع االستخراجية بنسبة 

ان منتجاتهم جديدة  صرحوااألعمال انشطة من رّواد فقط % 24.7كما ان  االدنى، الخدمات الموجهة نحو األعمال

 بة للزبائن. بالنس

  

 

 

 % يتمركز17يتمركز في الخدمات الموجهة للمستهلك، و االنشطة الريادية النسائية% من مجمل 76في األردن، 
 نان منتجاتهصرحن  الرياديات% من 57.1 ، كما اناالستخراجيقطاع ال% في 7و يةالتحويلالصناعات في قطاع 

 غير جديدة لكل الزبائن.

 

 

45.9
65.3

79.2

59.8
43.5

78.8

45.3

6.7

3.1

6.5

3.4 29

4.8

14.2

33.9

26.4
11.3

34.7
26.5

16.2

39.6

13.5 5.2 3 2.1 1 0.2 0.9

مصر االردن لبنان المغرب قطر السعودية االمارات

السلع الموجهة لالستهالك الخدمات الموجهة لالعمال قطاع الصناعات التحويلية الصناعات االستخراجية 

 في المراحل المبكرة األعمال ريادة نشاط لمعدل القطاعي التوزيع 13 الشكل
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في قطاع الخدمات الموجهة نحو المستهلك، بينما  معدل لالعمال القائمة، تمتلك لبنان أعلى (14) وحسب الشكل
 معدلتملك اإلمارات اعلى  بينما ،قطاع الخدمات الموجهة نحو األعمال معدل لالعمال القائمة فيتملك قطر أعلى 
قطاع الفي االعلى في معدل االعمال القائمة مصر تعتبر و  ةالتحويلالصناعات في قطاع  لالعمال القائمة
 االستخراجي. 

ك يليها في الخدمات الموجهة نحو المستهل تتمركز االعمال القائمة % من 53.6ان لوِحظ اما في االردن، 
االعمال  شكلتبينما % على التوالي، 4.6% 37.5بنسبة التحويلية والخدمات الموجهة نحو األعمال  الصناعات

اصحاب المشاريع القائمة من فقط % 18.12االقل معدل، ومن الجدير بالذكر ان  ستخراجيقطاع االالفي  القائمة
  للزبائن. لجميعان منتجاتهم جديدة  افادوا

ركز في الخدمات % تتم88.9 يالحظ ان ،وعند التركيز على االعمال القائمة المملوكة من قبل النساء االردنيات
ان منتجاتهم النساء % من 77.8 كما بينت تتمركز في الصناعات التحويلية.% 11.1 وان الموجهة للمستهلك،

  .الزبائن لجميعغير جديدة 

  

% من 99.2ُيالحظ أن  حيث يّصدرون منتجاتهم، الرياديين في المراحل المبكرة الذيننسبة  (15) الشكلُيوضح 
% بينما إحتلت مصر والمغرب 80لبنان في المركز الثاني بنسبة  يليهافي االمارات ُيّصدرون منتجاتهم،  الريايين

 % على التوالي. 22.4% و33.1بنسبة  المنتجات المركزيين األخيريين من حيث تصدير 

 

 

 

 

 

47.8 53.6

76.1
59.9

34.8

59.3

32.8

2.3
4.6

7.8

3.6

23.3

14.7

16.6

37
37.5

14

27.3 41.9
26

50.6

12.9
4.2 2.1 9.2

0 0 0

مصر االردن لبنان المغرب قطر السعودية االمارات

السلع الموجهة لالستهالك الخدمات الموجهة لالعمال قطاع الصناعات التحويلية الصناعات االستخراجية 

 لالعمال القائمة القطاعي التزويع 14 الشكل
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في االمارات  االعمال القائمة حيث ان جميع، اّصدر منتجاتهالقائمة التي ت االعمالنسبة  (16) الشكلُيوضح 
% بينما إحتلت مصر والسعودية المركزيين األخيريين من 84، تليها لبنان في المركز الثاني بنسبة تصدر منتجاتها
  % على التوالي. 21% و21.6بنسبة  المنتجاتحيث تصدير 

 

ُيّصدرون منتجاتهم وهو دون المعدل في الدول العربية  في المراحل المبكرةالرياديين % من 42.8 ،نفي االرد

يقومون بتصدير منتجاتهم فهو فوق  اللذيناألردن  االعمال القائمة في، اّما نسبة نقطة مئوية 13.3المجاورة بنسبة 

الرياديات في % من 36 وتجدر االشارة الى اننقطة مئوية،  21.4بواقع  لدول العربية المجاورةالتصدير لمعدل 

 .نمنتجاته بتصدير يقمن صاحبات االعمال القائمة% من 50و المراحل المبكرة

 

 

22.4

42.8

80

33.1

66.5

99.2

مصر االردن لبنان المغرب السعودية االمارات

 منتجاتهم يصدرون منالمبكرة م األعمال ريادة لنشاط المئوية النسبة 15 الشكل

21.6

77.6
84

27.6
21

100

62.1

مصر االردن لبنان المغرب السعودية االمارات قطر

 منتجاتهم يصدرون مناالعمال القائمة م نسبة 16 الشكل
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 ، انالخدمات الموجهة للمستهلك يتمحور نشاطه حولاالقتصاد األردني  وبناء على ما سبق، يمكن االستنتاج ان

وان صغر ، 22االقتصادية المحليةتعتمد على السوق المحلي هي اكثر عرضة للتاثر باالوضاع الشركات التي 

بين الشركات المحلية والذي يؤدي بشكل مستمر إلى توقف األعمال واغالقها  من المنافسةيزيد  السوق االردني

كما  .ت جديدة واسواق جديدةلكونها غير ربحية، وفي هذا السياق يتوجب على الحكومة البحث عن سياسانتيجة 

االنشطة الريادية في تصدير المنتجات وبالتالي يجب دعم  طاأكثر انخرا ان االعمال القائمة من التحليل،يتضح 

 . في المراحل المبكرة وتمكنيها للتحول الى اعمال قائمة

 رياديات االعمال.خصائص 

 .العمر 
 

، عند مقارنة نشاط رياد 23سنة 44-35سنة و  34-25عالميًا يكون النشاط الريادي عاليًا بين الفئات العمرية 

في  النشطة ريادة االعمال في المراحل المبكرة معدالتاألعمال حسب الفئة العمرية في الدول العربية، كانت أعلى 

ريادة االعمال في  النشطةسنة، وتمتلك السعودية وقطر أعلى نسبة  34-25العمرية  جميع الدول تتواجد بين الفئة

% من 44حوالي  34-25ة العمرية في الفئ ريادة االعمال المبكرة بلغت هذه الفئة حيثالمراحل المبكرة ضمن 

في كل من االمارات  النشطة ريادة االعمال المبكرة معدل، بينما بلغ أعلى انشطة ريادة االعمال المبكرةمجموع 

 % على التوالي.30% و31حيث شكلت ما نسبته  44-35 يةعمر الفئة الوقطر ضمن 

                                                           
22 Birley, 1985 
 تقرير مرصد الريادة العالمي 2017/2016 23

88.9

11.1

75.9

17.2

6.9

السلع الموجهة لالستهالك

قطاع الصناعات التحويلية

الصناعات االستخراجية 

االعمال القائمة  االنشطة الريادية في المراحل المبكرة

 القطاع حسب األردن في لإلناث( واالعمال القائمة المبكرة األعمال ريادة نشاط) توزيع 17 الشكل
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 ةنشاطا% من 35، نجد أن انشطة ريادة االعمال في المراحل المبكرة في االردن بناء على الفئة العمريةوعند تحليل 

 %26بنسبة بلغت  44-35يها الفئة العمرية ، يل34-25قع في الفئة العمرية في المراحل المبكرة ت ريادة األعمال

  .والتي تعتبر الفئة العمرية ذات االدنى نشاط ريادي مبكر 64-55ثم الفئة العمرية 

 

 

، بتاسيس عملمنخرطات في األعمال او قد بدأن  64-18 الفئة العمريةضمن % فقط من النساء 3.3في األردن، 

لالنشطة للنساء حسب العمر، لوحظ أن أعلى نسبة  انشطة ريادة االعمال بالمراحل المبكرةوفيما يتعلق بتوزيع 

وع % من مجم37.9 ابلغت نسبته تيسنة وال 44-35تقع ضمن الفئة العمرية  الريادية المبكرة لدى االردنيات 

مجموع االنشطة  نم %34.5 والتي شكلت حوالي 34-25، يليها الفئة العمرية االنشطة الريادية في المراحل المبكرة

-55و  24-18حدها األدنى في كل من الفئات العمرية  المبكرة ، بينما بلغت نسبة ريادة األعمالالريادية المبكرة

 24-20% من النساء في عمر 41.1و  19 -15 ضمن الفئة العمرية% من النساء 77.2 . انسنة 64

-55بين النساء في الفئة العمرية  ريادة االعمال المبكرةنسبة  ض. كما يمكن تفسير انخفا24منخرطات في التعليم

ضمن الفئة العمرية  اقتصاديا% من النساء غير النشيطات 70.8 ان حيث 25إلى سن التقاعد الى الوصول 64

تعزى  24-18فإن انخفاض معدل النشاط الريادي في الفئة العمرية . وكنتيجة، تمتلكن دخل ثابت سنة فأكثر50

                                                           
 مسح التوظيف والبطالة 2016 24
 سن التقاعد للسيدات المبكر 50 سنة 25

مصر االردن لبنان المغرب قطر السعودية االمارات

31
21 26

16 12 18
6

33
35 30 42 44

44

35

22
26 26 23 30 23

31

10 11 11 12
10 12

24

4 7 7 8 4 3 3

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64

 العمرية الفئة حسب قي المراحل المبكرة األعمال ريادة نشاط توزيع 18 الشكل
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 ولوجود عزى الى الوصول لسن التقاعديإلى االنخراط في التعليم بينما انخفاض هذا المؤشر بين النساء األكبر عمرًا 

بداعي الفرص وليس الضرورة. وفي هذا  ىتفي األردن تأ ي ايضًا يدل على ان ريادة أعمال النساءوالذ ثابت دخل

نهن يمتلكن المؤهالت عمال بين هذه الفئة من النساء اليجب تبني السيايات التي تشجع على ريادة األالسياق، 

ي حصولهن على التمويل والقدرة للبدء بإدارة اعمالهن الشخصية حيث يمتلكن دخل ثابت والذي بدوره سيسهم ف

 برة والمهارات الالزمة لبدء وتاسيس اعمالهن الخاصة.متالكهن الخباإلضافة ال

 العمرية الفئة حسب  المبكرة المراحل في الرياديات توزيع19 الشكل

 

 .مستوى التعليم
 

ط ان ينعكس إيجابيًا على مستوى نشا ازدياد المستوى التعلمي لدى األفراد يجب نأمرصد الريادة العالمي يبين 

ريادة األعمال، "يمتلك التعليم اثر ايجابي على ثقة الفرد بنفسة واكتفاءه بذاته وبالتالي تزداد فرصة الفرد ليس فقط 

 يمستوى التعليمتحليل الوعند امتالك القدرة على التحكم بالمنافسة وتغيير بيئة العمل".  في تأسيس األعمال وانما في

على التعليم الثانوي، بينما  حاصلين% منهم 38.4ُوِجد أن  عمال المبكرة، االردنيين المنخرطين في ريادة االلدى 

درجة البكالوريس شهادة التعليم الثانوي و ي باألضافة لذلك، لوحظ ان الذكور حامل .% يحملون الدرجة الجامعية24.5

الدبلوم والتعليم الثانوي  شهاداتذات  ولقد كانت نسبة االناثالمستويات التعليمية، من بقية  شكلوا النسبة االكبر

 المبكرة. االعلى ممارسة النشطة ريادة االعمال
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 التعليمي المستوى حسب المبكرة المراحل في األعمال ريادة توزيع 9 جدول
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 %1.3 %0.7 %1.3 %0.7 %24.5 %15.2 %38.4 %1.3 %11.9 %4.6 المجموع

 %1.6 %0.8 %1.6 %0.0 %29.5 %10.7 %38.5 %0.0 %12.3 %4.9 ذكر

 %0.0 %0.0 %0.0 %3.4 %3.4 %34.5 %37.9 %6.9 %10.3 %3.4 أنثى

 

. يحملن شهادة الدبلوم العالي ن% منه18حاصالت على درجة البكالوريوس و العامالت% من 60.3في األردن، 

حاصالت  العامالت% من االناث غير 76متعلمات حيث أن ان معظم العاطالت عن العمل  ومن ناحية اخرى،

% حاصالت على دبلوم عالي. وعند دراسة المستوى التعليمي لالناث حسب فئة 15.4على الدرجة الجامعية و

حاصالت على التعليم العالي بينما سنة  24 -20 ضمن الفئة العمرية% فقط من االناث 20.2لوحظ ان  العمر

% من االناث 39.7حاصالت على تعليم عالي. باألضافة لذلك، سنة  39-25 ضمن فئة% من االناث 28.5

عاما  39-25 العمريةالفئة  ضمن% منهن 12.7حاصالت على تعليم ثانوي بينما سنة  24-20ضمن فئة عمر 

في الحصول على تعليم عالي، ومن  يسعناألردنيات ال  معظمن وبناء على ذلك، احاصالت على تعليم ثانوي. 

لتوفر الحوافز القطاع الخاص  أوا في القطاع العام مّ الي منهن يتجه للعمل بأجر مدفوع إيحصل على تعليم ع

يزيد من معدالت البطالة بين  القطاع الخاص او القطاع العام وعدم توفر الفرصة المناسبة للعمل في، الوظيفية

 تاسيس اعمالهن الخاصة،تجاه نحو فلديهن رغبة أكثر في اال عاليليم . أما النساء اللواتي ال يحصلن على تعاالناث

 حيث ،ريادة اعمال المرأة في االردن تعتبر خيار بديل عن الحصول على التعليم الجامعي أنوهنا يمكن االستنتاج 

تعليمي بينما النساء األقل مستوى  القطاع العام او الخاص،يتجهن للبحث عن عمل في  المتعلماتأن النساء 

توقف األعمال التي  وهذا قد يفسر ازدياد نسبة يسعون الى تاسيس اعمالهن الخاصة ضمن الصناعات التقليدية

  ُذكرت سابقًا.
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 التعليم ومستوى العمر فئة حسب 15 عمر فوق االناث توزيع 20 الشكل 

 

 

 التصورات الريادية والمواقف المجتمعية وتأثيرها على سلوك المرأه الريادي 

 

تعتبر التصورات واآلراء بخصوص الريادة أمر ضروري لنشر ثقافة الريادة، فإذا كان المجمتع لديه تصور ايجابي 

قد يحفز الناس على البدء بتأسيس مشاريعهم الخاصة، كما أن موقف المجمتع من الريادة سيساهم  هذاحول الريادة 

 في خلق الدعم المالي ودفع السياسات نحو بيئة ريادية أفضل.

"المسؤوليات المحلية يتأثر بعدة عوامل مثل:  ان خيار ممارسة ريادة االعمال للنساء مرصد الريادة العالمييبين  

نقص عملية التشبيك ضمن ، عدم توفر قصص نجاح لرياديات يحتذى بهنانخفاض مستويات التعليم، ، الكبرى 

بتنمية روح المبادرة  مساهمة مراكز الثقافية المحلية تعذررأس المال والمساعدات،  عدم توفر، المجتمعات المحلية

 .26"تاسيس مشاريع ناجحة والثقة بامكانية

 

 

                                                           
 تقرير مرصد الريادة العالمي  26
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 .التصورات الريادية

 

، بيئة االعمال والتشبيك التواصل حيث يعتبر كل من هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر على نظرة الريادة، 

 (21)فالشكل . على ريادة االعمال اهم العوامل المؤثرة منوالخوف من الفشل  ، امتالك المهارات المطلوبةالمواتية

أن السعودية ولبنان واإلمارات ، حيث 2016/2017دة العالمي ير مرصد الريايمثل مقارنه بين الدول العربية في تقر 

% على التوالي. وحسب ما ذكر بريلي، 53.5% و61.9% و86.1 بنسبة والتشبيك للتواصل معدلسجلت أعلى 

. 27المشاريع اصحابقد تنشا بين رياديي األعمال واألقارب واألصدقاء والمعارف و  والتشبيك فإن "أنشطة التواصل

هو توفير المساعدة لرواد األعمال للحصول على رأي الخبراء واستشارتهم وتبادل عملية التشبيك والهدف من 

 على الصعيد الشخصي والتشبيك كما ان التواصل، 28الخبرات والنماذج وتبادل المعلومات والمصادر والدعم والتحفيز

بين النساء االردنيات  والتشبيك التواصل بلغ معدلي األردن فف، 29العملية الريادية خالل تعتبر من اهم الدواعم

هذا يعني . 30نقطة مئوية 15.6في البلدان األخرى بحدود  والتشبيك % وهو أدنى من معدل التواصل18.3 حوالي

تعرفن على أحد كان قد بدأ عمله الخاص خالل السنيتن  64-18من النساء األردنيات في عمر فقط % 18.3أن 

يث أن إزدياد معدل ح، في األردن معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرةعلى  ينعكس سلباً  مما الماضيتين

من يشجع النساء على البدء بتأسيس عملهن، وفي هذا السياق يجب تبني السياسات التي تزيد  والتشبيك التواصل

 .  وعي النساء حول العملية الريادية

ال يمتلكن  هي قدرة النساء على تأسيس األعمال حيث أنهن قد ةيلرياداومن العوامل األخرى التي تؤثر على النظرة 

قلة الثقة بالنفس تشكل عقبة كبيرة تعرقل دخول النساء لريادة األعمال و ، 31تهن على البدء بالعملالثقة الكافية في قدر 

 .32في البلدان النامية

                                                           
27 Birely, 1985 
28 (Manning, et al., 1989 
29 (Bratkovič Kregar & Antončič , 2016 
 المعدل %33.8 30
31  (Langowitz & Minniti, 2007 
32 (Yueh & Linda, 2009) 
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% 62.2من المهارات حيث شكلت كل من السعودية ولبنان والمغرب لديها مستويات عالية كانت ، 2016ي عام فف

% والذي يعتبر أدنى من 35.3شكلت النسبة لذات المؤشر  ردن% على التوالي، بينما في األ44.8% و57.3و

 مئوية. نقطة 3.7المعدل بحدود 

، وُيزعم أن الخوف من الفشل يمكن ان يلعب دورًا حاسمًا في اتخاذ بمحبي المخاطروعادًة ما يوصف رّواد األعمال 

ُوِصف الخوف من الفشل على انه حاجز يباالضافة لذلك، ستمرار في ريادة األعمال، القرار في بدء األعمال او اال

% من النساء اللواتي تتراوح 42.3بالبلدان األخرى، يالحظ ان  األردنيمنع مواصلة ريادة األعمال، وعند مقارنة 

صّرحن بأن الخوف من الفشل سيمنعهن من بدء نشاط تجاري، في حين أظهرت كل من  64-18أعمارهن بين 

هذا العامل مرتبط مع كل من معدل التواصل والتشبيك ان خوف من الفشل. من الالمغرب وقطر ومصر حد ادنى 

دما يكون لدى سيدة األعمال تصور عال عن معرفتها ومهاراتها باالضافة الى التواصل االجتماعي والمهارات، فعن

  ها من الفشل.قلل خوفمع رّواد األعمال سوف ي
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 الريادي في المراحل المبكرة لالناث نشاط مقابل الذاتيالتصور 21 الشكل
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 نطباعات والمواقف االجتماعية اال
 

المواقف والتصورات  إن االنطباعات والمواقف االجتماعية تجاه ريادة األعمال أمر مهم، ويقيس مرصد الريادة العالمي

االجتماعية من خالل ثالثة اسئلة رئيسية: هل بدء االعمال خيار مهني جيد؟ هل يرى الناس رّواد األعمال الناجحين 

 بمكانة مرموقة؟ وهل هناك اهتمام اعالمي بريادة االعمال؟

خيارًا مهنيًا جيدًا، األعمال عامًا تعتبر ريادة  64-18% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 73.5في األردن، 

% 79.2األعمال يحظون بتقدير كبير في مجتمعهم، و رياديينيعتقدون ان من النساء %  83.2في حين أن

ان المجتمع األردني يشجع على  يبينيعتقدون ان ريادة األعمال تكتسب إهتماماً إعالميًا جيدًا، وبناًء على ذلك، هذا 

ور الذاتي هو العائق الرئيسي أمام النساء لبدء مشاريعهن الخاصة. وبموجب هذا ريادة األعمال في حين ان التص

 فقد تؤدي البرامج التي ُتحسن من تصورات النساء الطامحات في مجال ريادة األعمال إلى ارتفاع معدالت البدء

 األعمال. بتاسيس  
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