
� عام ٢٠١٧ بواسطة ُكلية إدارة ا��عمال
دارة �� � مجالس ا��

 تأسس مرصد المرأة ��
مجالس  �

�� المرأة  تمثيل  نسبة  زيادة  إ�  ويهدف  بالقاهرة،  ا��مريكية   بالجامعة 

�
كات لتصل إ� ٪ ٣٠ بحلول عام ٢٠٣٠. هو مرصد نوعي متخصص يأ��  إدارة ال£¢

المسؤول عن للمرأة  القومي  للمجلس  التابع  المرأة  لمرصد  العام  طار  ا��  ضمن 
� المرأة الم©ية ٢٠٣٠ �ªاتيجية الوطنية لتمك رصد عملية تنفيذ ا�س¬�

� بنسبة  معدل نمو إيجا�°

� خ²ل سنة واحدة
�� ٪٢٨٫٥ 

الم©ية٪١٦,٧ المرأة  مرصد   ¢̧  مؤ
دارة خ²ل ٢٠٢١ � مجالس ا��

�� 

١٠٤٣�
�� السيدات  عدد   إجما�� 
دارة خ²ل ٢٠٢١ مجالس ا��

� بنسبة  معدل نمو إيجا�°

� خ²ل سنة واحدة
�� ٪٤٦ 

٢٠١٩٢٠٢١ ٢٠١٨٢٠٢٠ دارة � مجالس ا��
� نسبة تمثيل المرأة ��

 التطور ��
وفقاً لكل جهة ٢٠١٨-٢٠٢١

 شركات مدرجة
بالبورصة المصرية
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 القطاع
المصرفي
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 شركات القطاع المالي
 غير المصرفي
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� �ªح �
�� ، �

ة من ٢٠١٨ إ� ٢٠٢١ اتجاًها تصاعديًا عاًما للبورصة الم©ية والقطاع الما�� غ¬� الم©�� � كل جهة خ²ل الف¬�
دارة �� � مجالس ا��

� تمثيل المرأة ��
 شهد التطور ��

�
̧¢ القطاع الم©�� اتبع قطاع ا��عمال العام نمطًا مستقرا نسبيا، بينما تأرجح مؤ

 شركات قطاع
األعمال العام
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ولية ماريدايف ١- الخدمات الم�حية والب��

٢- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

٣- العروبة للسم�ة �� ا��وراق المالية

� ل�ستثمار العقاري  ٤- ا�خوة المتضامن��
�
وا��من الغذا��

يداع الم�ية لمجموعة  ٥- شهادات ا��
الس�م القابضة

�  لتجنب ا�زدواجية
كات القطاع الما�� غ¬� الم©�� ¢̧ كات المدرجة  بالبورصة الم©ية من حسابات  � مجالس إدارة ال£¢

لم يتم احتساب السيدات المعينات ��

٢٠٢١ ٢٠٢٠٢٠٢١ ٢٠٢٠٢٠٢١ ٢٠٢٠

٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١٢٠٢١

٢٠٢١ ٢٠٢٠٢٠٢١ ٢٠٢٠

دارة � مجالس ا��
 تقرير الرصد السنوي للمرأة ��

 مرصد المرأة المصرية
في مجالس اإلدارة

كات � تم تحليلها لل£¢
�Êالبيانات ال Ëيحتوي تقرير الرصد السنوي لعام ٢٠٢١ ع 

كات قطاع ا��عمال العام، ¢̧ ، و �
� البورصة الم©ية، والقطاع الم©��

 الُمدرجة ��
كات الهيئة العامة للرقابة المالية ¢̧ و

.

.

 شركات مدرجة
 شركات القطاعالقطاع المصرفيبالبورصة المصرية

 المالي غير المصرفي
 شركات قطاع

األعمال العام

.

المتوسط
العام 

صفر

١ ≤
 �

� تتضمن ��
�Êكات ال  نسبة ال£¢

 مجلس إدارتها امرأة واحدة
عË ا��قل

٪٣٠≤

٢٠٢١
كات أفضل ال£¢

٣٠٪ أو أك¬¢
دارة من مجالس ا��

سيدات 

� ١- بنك ا�ستثمار العر��

٢- الم�ف المتحد - م�

ولية ماريدايف ١- الخدمات الم�حية والب��

٢- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

٣- العروبة للسم�ة �� ا��وراق المالية

� ل�ستثمار العقاري  ٤- ا�خوة المتضامن��
�
وا��من الغذا��

يداع الم�ية لمجموعة  ٥- شهادات ا��
الس�م القابضة

� �
�Êكات ال  نسبة ال£¢

�
 يوجد بها تمثيل للمرأة ��

 مجالس ا�دارة

� لديها
�Êكات ال  نسبة ال£¢

 ٣٠٪ او اك¬¢ من السيدات
� مجالس ا�دارة

��

١- القاهرة ل��دوية والصناعات الكيماوية

كة ا��سكندرية ل��دوية والصناعات ¡¢ -٢ 
 الكيماوية

٣- عمر أفندي

٤- فنادق م�

كة ا��سكندرية لتداول الحاويات ¡¢ -٥ 
 والبضائع



•
•

•

•

 أهم السياسات
واإلجراءات

 االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
المصرية بحلول ٢٠٣٠

اتيجية ا��دوار القيادية للمرأة وتقلدها  تعزز ا�س¬�

كات، � المؤسسات العامة وال£¢
 المناصب الرئيسية ��

�
 محددة هدفا وهو وصول تمثيل المرأة إ� نسبة ٪٣٠ ��

دارة العليا بحلول عام ٢٠٣٠ وظائف ا��

 مبادرة البورصة المصرية لتشجيع الشركات المدرجة على
اإلفصاح عن أهدافها لتمثيل المرأة

� كلية إدارة ا��عمال بالجامعة 
دارة �� � مجالس ا��

 ومرصد المرأة الم©ية ��

كات المدرجة بالبورصة الم©ية لتقديم بياناتها  ا��مريكية بالقاهرة بدعوة ال£¢
� �ªالجنس � �ªج للمساواة ب ̧¢ بلوم¬° المتعلقة بالنوع ا�جتماعي من خ²ل تقرير مؤ

فصاح عن كات الم©ية المدرجة عË ا��  كما شجعت البورصة الم©ية، ال£¢

أهدافها لتمثيل المرأة وتقديم تقارير دورية عن التقدم الذي تم احرازه

 مبادرات هيئة الرقابة المالية لتعزيز تمثيل المرأة
في القطاع المالي غير المصرفي

 (٢٠٢٠ – ٢٠٢١)

� من
�Êعام ٢٠٢٠ مجموعة من القرارات ال �

 أصدرت هيئة الرقابة المالية ��

. وقد � �ªالجنس � �ªشأنها دعم وتشجيع وجود مجالس إدارة أك¬¢ توازناً ب 

� عام ٢٠٢١
اسُتكملت هذه القواعد بإصدار القرارات التالية ��

أو  ٪٢٥ بنسبة  للمرأة  تمثيل  وجود  ورة  �Ú  :٢٠٢١ لسنة   ١٠٩ رقم  قرار   -١ 

كات المدرجة بالبورصة الم©ية � مجالس إدارة ال£¢
سيدتان عË ا��قل ��

 

أو  ٪٢٥ بنسبة  للمرأة  تمثيل  ورة وجود  �Ú :٢٠٢١ لعام   ١١٠ رقم  قرار   -٢ 

�
كات القطاع الما�� غ¬� الم©�� ¢̧ � مجالس إدارة 

سيدتان عË ا��قل ��

 استراتيجية وزارة قطاع األعمال العام إلصالح
وتطوير شركاتها التابعة

كات التابعة لها. ص²ح وتطوير ال£¢ اتيجية ��  وضعت الوزارة اس¬�

كات استندت إ� سداد ص²ح الما�� لل£¢  جدير بالذكر أن خطة ا��

� تم ح©ها وتحديد
�Êا��صول غ¬� المستغلة ال Ëالديون بناًء ع 

كات تجاه الجهات  ما يمكن ا�ستفادة منه لتسوية ديون ال£¢

�
 الحكومية وما يمكن تخصيصه لتمويل التطوير المطلوب ��

كات ال£¢

 مبادرة البنك المركزي المصري لتعزيز
تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة

� عام ٢٠٢١ قراًرا
 أصدر البنك المركزي الم©ي ��

� مجالس إدارة
� عË ا��قل �� �ªورة وجود سيدت  ب©�

البنوك اعتباًرا من عام ٢٠٢١

دارة والقيادات التنفيذية ٢٠٢١ � رؤساء مجالس ا�� �ªتمثيل المرأة ب  
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ات، إ� أنه يمتلك أعË نسبة من السيدات ¢̧ � أغلب المؤ
�� �

كات القطاع الما�� غ¬� الم©�� ¢̧ كات المدرجة بالبورصة و � المرتبة الثالثة بعد ال£¢
�� �

� يأ��
 عË الرغم من أن القطاع الم©��

�
� القطاع الم©��

� المرأة وقيادتها النشطة �� �ªالمناصب ا��خرى ، مما يش¬� إ� تمك �
� منصب رئيس مجلس ا�دارة، كما أنه يتمتع بنسب عالية من السيدات ��

��

� الشكل أع²ه
� للوصول ا�� المعلومات �� °Êالبحث المكت Ëعتماد ع ملحوظة: تم ا��

٤٣٩٢٥٩٤٥

كات والبنوك قيد البحث بشكل سنوي، أي ما يعادل إجما�� ٨٣٠ سيدة يجب تعيينهن خ²ل السنوات القادمة، � مجالس إدارة ال£¢
� حوا�� ٩٢ سيدة مؤهلة �� �ªهناك حاجة إ� تعي 

دارة � مجالس ا��
ح�Ê عام ٢٠٣٠، ح�Ê يتث�Ê تحقيق هدف تمثيل المرأة بنسبة ٣٠٪ ��

٣٠ ٪
اتيجية  مستهدف اس¬�

٢٠٣٠

٨٧

� �ªك ب نامج المش¬� � اطار تنفيذ ال¬°
� هيئة ا��مم المتحدة للمرأة والجامعة ا��مريكية �� �ªاطار التعاون ب �

� مجالس ا�دارة لعام ٢٠٢١ ��
 تم اصدار التقرير السنوي لمرصد المرأة ��

اكة مع المجلس القومي " الذي يتم تنفيذه بال£¢ � �ªم© وا��ردن وفلسط �
 هيئة ا��مم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية "تعزيز العمل ا�نتاجي والعمل ال²ئق للمرأة ��

� الدو��
نما��  للمرأة ووزارة القوي العاملة وبدعم سخي من الوكالة السويدية للتعاون ا��

دارة � مجالس ا��
 تقرير الرصد السنوي للمرأة ��

 مرصد المرأة المصرية
في مجالس اإلدارة

كات قطاع ا��عمال  ¢̧  �
، و منخفضة �� �

كات القطاع الما�� غ¬� الم©�� ¢̧ � و
كات المدرجة بالبورصة الم©ية والقطاع الم©�� � ال£¢

 أعË نسبة تمثيل للمناصب القيادية للمرأة تحققت ��

كات قطاع ¢̧  
ا��عمال العام

�
كات القطاعالقطاع الم©�� ¢̧  

�
 الما�� غ¬� الم©��

كات مدرجة ¢̧  
بالبورصة الم©ية

 رؤساء مجلس
اإلدارة

عضو مجلس
إدرة غير تنفيذي 

 المديرين التنفيذين
و/أو األعضاء المنتدبين

 المديرين
الماليين

 المديرين
الماليين

.

.

.

.

.

:

.

.

.

.

 شركات مدرجة
القطاع المصرفيبالبورصة المصرية  شركات القطاع

 المالي غير المصرفي
 شركات قطاع
األعمال العام

.( سيدا)

.

Club MENA 30 %           ج والبورصة الم©ية و � ٨ يوليو ٢٠٢١ قامت بلوم¬°
��  



مقارنة م© بالعالم

٧.٩ ٪

أمريكا ال²تينية

٢٤.٣ ٪

أفريقيا

٢٥.٨ ٪

أوروبا

٧.٩ ٪

آسيا

� تفوقت إفريقيا عË المتوسط العالمي حيث أن �ªح �
�� 

�
�� دارة  ا�� � مجلس 

�� أعضاء  أربعة  كل  واحداً من   عضواً 
� مركز متأخر

ناث، � تزال م© (١٦,٧٪) ��  إفريقيا من ا��
ة عË الرغم من التحسينات ا��خ¬�

دارة � مجالس ا��
إحصائيات عالمية عن التنوع ��

المعدل العالمي٪ ١٦,٩

ناشونال ̧¢ مورجان ستان�Ë كابيتال ان¬� مؤ

١٩ ٪
�
�� التنوع  حول  المحققة   ¢̧ المؤ مكونات   نسبة 

دارة تضم � أن مجالس ا��
�Êدارة والذي  يع  مجالس ا��

٣ سيدات عË ا��قل خ²ل آخر ث²ث سنوات.ا

٤٩,٨ ٪
ناث من إجما��  نسبة ا��

السكان عام ٢٠٢١

٢٠ ٪
� �ªنسبة ا��مية ب 

� عام ٢٠٢٠
ناث ��  ا��

  ٤,٢٥ 
عدد العام²ت

� ديسم¬°
ناث ��  ا��

٢٠٢١

٢٨ ٪

 نسبة السيدات
� مجلس الوزراء

��
عام ٢٠٢١

٢٥ ٪

� تشغلها
�Êنسبة المقاعد ال 

لمان ٢٠٢١ � ال¬°
السيدات ��

٦٢ ٪
 النسبة المئوية

 للسيدات المستفيدات
 من التمويل المتناهي

� عام ٢٠٢٠
الصغر ��

٢٦ ٪
� تعرضن

ناث ا���  ا��
 للعنف الجسدي

 و/أو الجنس من جانب
يك الحميم ال£¢

٣٠ ٪
نسبة ا�ناث من

 مجموع حام�Ë المحفظة
ونية ٢٠٢١ لك¬� ا��

٨٧ ٪
ناث من سن ١٥ إ�  ا��

 ٤٩ سنةالذين خضعوا
 لتشويه ا��عضاء
ناث التناسلية ل�²

٢٠٢٠٤٠  ٠ ٥٠٧٥١٠٠١٠٠ ٥٠,٦

Economic & Financial Consulting

Dcode

١٦,٧ ٪
 النسبة المئوية

�
للسيدات ��

دارة ٢٠٢١ مجالس ا��

 مرصد المرأة المصرية
في مجالس اإلدارة دارة � مجالس ا��

 تقرير الرصد السنوي للمرأة ��

.

المصدر: مؤ¢¡ تنوع المجلس، م�  
اير ٢٠٢١)    � ( ف��

و�� لك��  MSCIالمصدر: موقع          ا��

مليون

**

*

̧� للديمقراطية والمساعدة ا�نتخابية، هيئة ا��مم المتحدة للمرأة، هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم ا�تصا�ت.   دارة ٢٠٢١ (كلية إدارة ا��عمال بالجامعة ا��مريكية)، المعهد الدو � مجالس ا��
المصادر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة و ا��حصاء، مرصد المرأة الم�ية ��

**بحسب قواعد بيانات اليونيسف العالمية ٢٠١٧.�
كات هيئة الرقابة المالية.� كات قطاع ا��عمال و¢¡ ¡¢ ، �

كات المدرجة بالبورصة، القطاع الم��� *يشمل هذا المؤ¢¡ أربع قطاعات، قطاع ال�¡

قتصاد الم©ي   � ا��
ات أخرى: المرأة �� ¢̧ مؤ

� أنشطة ا��عمال والقانون ٢٠٢٢
̧¢ البنك الدو�� الخاص بالمرأة �� � مؤ

وضع م© ��

الحصول عË معاش ريادة ا��عمال**الزواج*الحصول عË أجرمكان العملحرية التنقلالمجموع العام
 

نجاب � الممتلكاتا��
الت©ف ��

̧¢ البنك الدو�� للمرأة و أنشطة ا��عمال و القانون ٢٠٢٢ الذي يتمحور حول دورة حياة المرأة العاملة، وهو مجموع أقل من سجلت م© مجموع ٥٠,٦ من ١٠٠ عË مؤ
ق ا��وسط و شمال أفريقيا (٥٣).� � ال£¢

قليمي �� المتوسط ا��
� تنطبق  

�Êو التعليمات ال � �ªدرجة ممكنة. تش¬� البيانات إ� القوان Ëحيث يمثل المجموع  ١٠٠ أع ، ¢̧ جمالية بأخذ متوسط كل مؤ ات ثم يتم حساب النتائج ا�� ¢̧ � ٨ مؤ
� المجمل، يتم حساب المجموع بناًء عË ٣٥ سؤا�ً ��

�� 
جابة عليها بالنفي: هل يفرض القانون أجراً متساوياً مقابل العمل متساوي القيمة؟ هل للمرأة أن تعمل مساًء كعمل الرجل؟ هل يمكن  للمرأة ̧¢ ا��جور أن جميع ا��سئلة التالية تمت ا�� � مؤ

� الدرجة صفر ��
�Êمدينة ا��عمال الرئيسية (القاهرة). *تع Ëع

� مهنة صناعية مثل الرجل؟
� عمل يعت¬° خطراً مثل عمل الرجل؟ هل يمكن للمرأة أن تعمل ��

أن تعمل ��
نجاب:“هل تدفع الحكومة ١٠٠٪ من فوائد إجازة ا��مومة؟“.المصدر: البنك الدو�� ٢٠٢٢ وجة بطاعة زوجها؟“  ا�� � � يلزم المرأة الم¬�

̧¢ الزواج أسئلة مثل ”أ� يوجد نص قانو�� **يتضمن مؤ

.
.


