
ائية توّجهات البرنامج الوطني الجديد لريادة األعمال النس
واالستثمار المراعي للنوع االجتماعي



الهدف العام
:إرساء سياسة عمومية   

شاملة، تشاركية مقاربة باعتماد ،المهنية والمساواة المرأة نشاط نسب تعّزز1

  للمرأة، االقتصادي التمكين لدعم متجّدد قانوني إطار على ترتكز2

 قة،متناس جديدة حكومية برامج إطار في فعالة إجراءات وتنفيذ تصميم تدعم3

.األولويّة ذات الفئات ودعم التنسيق لتحسين البرامج وتوّجه4



واالستثمار  النسائيةالتوجهات االساسية للبرنامج الجديد لريادة االعمال
المراعي للنوع االجتماعي

،بتنفيذ و متابعة جهوية،على نطاق وطني متعدد األبعادبرنامج 

،وذلك في منتجات الجهات أو  /، في القطاعات الواعدة و المبتكرات ، وال سيمانجاحات رائدات األعمال و تثمين تجارب 
من النساء ذات الوضعيات الهشة إلى النساء  :تستهدف فئات محددة ، مع مشاريع ذات خصوصية  األحياء وفيالمناطق ذات األولوية 
ذوات القدرات العالية

من متدخللكلالقوةنقاطترتكز علىجديدةمخططاتإطارفيالتمويلوالتسويقوآليات المرافقةإلىالنفاذتعزيز
المعرفةو تبادلالتنافسأو تكرس لمبدالتنفيذفيالقطاع العام والخاص و المجتمع المدني

، مع لمدني للشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع اتعزيز الخدمات وآليات الدعم و المرافقة في إطار مقاربة جديدة 
في المتابعة والدعملوسائل االتصال الرقمية إعطاء األولوية 

ممة مع مصآلية للمتابعة والتقييم والمساءلة والتعلم تستند على وحدة خاصة و معززة للبرنامج الوطني  حوكمة
تهدفة وخاصة البرنامج الوطني ومثبتة طوال فترة التنفيذ مع منظومة إعداد التقارير للمؤسسات الحكومية وكذلك للفئة المس

رائدات األعمال
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  خطوط التمويل                    

ذات االولويّة رائدات 

سالسل القيمرائدات 

متضامناترائدات 

مساندةرائدات 

في إطار المؤّسسات الصغرى في إطار المشاريع الصغرى
والمتوّسطة

رائدات 
المبتكرات

رائدات 
تطوير

فالّحاترائدات 



حساب البرنامج
ا ‐ اوز كلفته ي ال تتج غر والت ة الص اريع متناهي ل مش ي ودون  10تموي ل ذات د دون تموي روع الواح ار للمش آالف دين

شهرا حسب نوعية النشاط 12شهرا منها مدة إمهال ال تتجاوز  48فوائض يتم إرجاعها على مدة ال تتجاوز 

ا ‐ وق كلفته ي تف ار ودون 10تمويل مؤسسات صغرى ومتوسطة الت دون  150آالف دين روع الواحد ب ار للمش ف دين أل
:اشتراط تمويل ذاتي من الباعثة المنتفعة، وذلك عبر إسناد اعتماد واجب إرجاعه بالشروط التالية

 خمس تتجاوز ال تسديد مدة /فوائض أي توظيف دون التمويل، خط موارد من المشروع كلفة من20%  :االعتماد مبلغ-
.سنوات بثالث إمهال مدة باعتبار سنوات )5(

،في شكل قرض متوسط المدى) من كلفة المشروع 80%(يسند البنك بقية التمويل -



حساب البرنامج
ار  100ها أو توسعة الـمؤسسات النسائية الصغرى والمتوسطة التي تفوق كلفت/تمويل وتطوير و- ألف دين

ألف دينار، 300ودون 

. فقط 0,45%الى   1,8%ومن عمولة التعهد من  0,375%الى   1,5%التقليص من عمولة الدراسة من  -

ولتي الدراسة والضمان%20: مبلغ االعتماد- ع إضافة عم ل م  من كلفة المشروع من موارد خط التموي
وفق اإلجراءات المعمول بها من طرف البنك،

ول) من كلفة المشروع 80%(ويسند البنك بقية التمويل - روط المعم دى بالش ط الم رض متوس  في شكل ق
سنوات، 3سنة باعتبار مدة إمهال ال تتعدى  12بها لدى البنك مدة تسديد ال تتجاوز 



حساب البرنامج
 ألف 300 أقصاه بسقف والمتوسطة الصغرى النسائية المؤسسات تمويل يتم         

 الشروطب وذلك ،)فأكثر باعثتين( الجماعي التمويل إطار في أو فردية بصفة دينار،
:التالية

:من كلفة المشروع في إطار التمويل الذاتي تتوزع بين %30: مبلغ االعتماد-
من موارد خط التمويل دون توظيف أي فوائض  % 25
مساهمة من الباعثة وشركائها،  % 5



ل) من كلفة المشروع %70(يسند البنك بقية التمويل ‐  في شكل قرض متوسط أو طوي
المدى بالشروط المعمول بها لدى البنك 

.سنوات) 04(أقصاها أربع = فترة اإلمهال ‐

oالمقدّرة اإلمهال فترة ذلك في بما سنوات، )10( عشر أقصاها = االستخالص فترة 
.سنوات بأربع



المؤّشرات المرتقبة 

 داث داد  3000إح ى امت روع عل نوات  05مش نويا 600( س روع س ) مش
مليون دينار  50باعتمادات جمليّة تقدر ب

 داثها ع إح غل المزم واطن الش رة(م ر مباش رة وغي ى األ):مباش ل عل ة ق قراب
موطن شغل 8400

ى  100تتراوح قيمتها من  والكبرى إسناد جيل جديد من القروض المتوسطة إل
ألف دينار 300



شكرا على حسن اإلصغاء


