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النتائج المســتخلصة لعام ٢٠٢١
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البورصة المصرية 
النتائج المســتخلصة لعام ٢٠٢١
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القطاع المصرفي
النتائج المســتخلصة لعام ٢٠٢١
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قطاع األعمال العام 
النتائج المســتخلصة لعام ٢٠٢١
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١القطــاع المالي غير المصرفي

النتائج المســتخلصة لعام ٢٠٢١
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يلخــص الجــدول التالــي نتائــج مؤشــر المــرأة المصريــة فــي مجالــس اإلدارة فــي عــام ٢٠٢١، حيــث جــاءت 
النســبة األعلــى لتمثيــل المــرأة وهــي ١٨,٦٪ لــدى شــركات القطــاع المالــي غيــر المصرفــي، تليهــا الشــركات 
المدرجــة بالبورصــة المصريــة بنســبة ١٥,٢٪، أمــا القطــاع المصرفــي فقــد حقــق نســبة تمثيــل ١٤,٢٪، وجاءت 

النســبة األقــل وهــي ٨,١٪ لــدى شــركات قطــاع األعمــال العــام.

شــهد التطــور فــي تمثيــل المــرأة فــي مجالــس اإلدارة فــي كل جهــة مــن عــام ٢٠١٨ إلــى عــام  ٢٠٢١  كمــا هــو 
موضــح فــي الرســم البيانــي أدنــاه، اتجاهــًا تصاعديــًا عامــًا للبورصــة المصريــة والقطــاع المالــي غيــر المصرفــي، 

فــي حيــن اتبــع قطــاع األعمــال العــام نمطــًا مســتقرًا نســبيًا، بينمــا تأرجــح مؤشــر القطــاع المصرفــي.

المرأة في مجالس إدارة الشركات والبنوك ٢٠٢١

التطور في تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة وفقًا للجهة (٢٠١٨-٢٠٢١)

المــرأة فــي مجالس اإلدارة وفقًا لكل جهة ٢٠٢١

نســبة تمثيــل المــرأة في مجالس اإلدارة وفقًا لكل 
لجهة (٢٠١٨-٢٠٢١)
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توزيع الســيدات في مجالس اإلدارة وفقًا 
لكل جهة ٢٠٢١

معدل نمو عدد الســيدات في مجالس 
اإلدارة (٢٠١٩-٢٠٢١)

وفقــًا لتوزيــع الســيدات فــي مجالــس اإلدارة فــي عــام ٢٠٢١، الموضــح أعــاله، اســتحوذت شــركات القطــاع 
المالــي غيــر المصرفــي علــى أعلــى نســبة مــن أعضــاء مجالــس اإلدارة مــن الســيدات وهــي ٦٨٪، بإجمالــي 

عــدد ٧١٢ ســيدة.

بلــغ عــدد أعضــاء مجالــس اإلدارة مــن الســيدات فــي الشــركات المدرجــة بالبورصــة المصريــة ٢٦٧ ســيدة وهــو 
مــا يمثــل ٢٦٪ مــن إجمالــي عــدد الســيدات فــي مجالــس اإلدارة. أمــا عــن القطــاع المصرفــي، فــكان لديــه 
٤١ ســيدة فــي مجالــس اإلدارة، بمــا يمثــل نســبة ٤٪، يليــه قطــاع األعمــال العــام بعــدد ٢٣ ســيدة، مــا يمثــل 

نســبة ٢٪ مــن إجمالــي عــدد الســيدات فــي مجالــس اإلدارة فــي عــام ٢٠٢١.

ارتفــع إجمالــي عــدد الســيدات فــي مجالــس اإلدارة مــن ٥٧٨ ســيدة فــي عــام ٢٠١٩ إلــى ٧١٤ ســيدة فــي 
عــام ٢٠٢٠ ثــم إلــى ١٠٤٣ ســيدة فــي عــام ٢٠٢١. وإرتفــع إجمالــي عــدد الســيدات فــي مجالــس اإلدارة بنســبة 

٤٦,٥٪ مــن عــام ٢٠٢٠ إلــى عــام ٢٠٢١.

تطور عدد السيدات في مجالس اإلدارة (٢٠١٩-٢٠٢١)
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هنــاك حاجــة إلــى تعييــن حوالــي ٩٢ ســيدة مؤهلــة فــي مجالــس إدارة الشــركات والبنــوك قيــد البحــث 
بشــكل ســنوي، أي مــا يعــادل إجمالــي ٨٣٠ ســيدة يجــب تعيينهــن خــالل الســنوات القادمــة حتــى عــام ٢٠٣٠، 
ــن ٢٩  ــك تعيي ــب ذل ــس اإلدارة. ويتطل ــل للمــرأة بنســبة ٣٠٪ فــي مجال ــق هــدف تمثي ــى يتســنى تحقي حت
ــس إدارة  ــة، و٥ ســيدات فــي مجال ــس إدارة الشــركات المدرجــة بالبورصــة المصري ســيدة ســنويًا فــي مجال
ــا  ــب تعيينه ــيدة يج ــرًا، ٤٨ س ــام، وأخي ــال الع ــاع األعم ــركات قط ــس إدارة ش ــي مجال ــيدات ف ــوك، و١٠ س البن

ــر المصرفــي.  ســنويا فــي مجالــس إدارة شــركات القطــاع المالــي غي

ــادل  ــا يع ــو م ــام ٢٠٢١، وه ــالل ع ــيدة خ ــم ٢٥٨ س ــي ض ــي ف ــر المصرف ــي غي ــاع المال ــركات القط ــت ش نجح
خمســة أضعــاف التقديــر الســنوي للســيدات الواجــب تعيينهــن لتحقيــق هــدف ٣٠٪. كمــا قامــت الشــركات 
المدرجــة بالبورصــة المصريــة بضــم ٦٩ ســيدة وهــو مــا يمثــل ضعــف التقديــر الســنوي لتحقيــق الهدف.علــى 
جانــب آخــر، قــام كل مــن القطــاع المصرفــي وقطــاع األعمــال العــام بضــم عــدد ســيدات أقــل مــن الحــد األدنــى 

الواجــب تعينــه ســنويًا لتحقيــق هــدف ٢٠٣٠.

ــم تقديرهــا، قــد تقلصــت مــن ٩٥ ســيدة فــي عــام ٢٠٢٠ إلــى ٩٢  وبالتالــي فــإن الفجــوة الســنوية التــي ت
ســيدة فــي عــام ٢٠٢١، بفــارق ٣ ســيدات.

الفجوة الســنوية فــي مجالس اإلدارة لتحقيق هدف 
٢٠٣٠ وفقــًا لكل جهة (٢٠١٩-٢٠٢١)

الخطوات القادمة

يعــرض الجــدول أدنــاه التقــدم الــذي تــم إحــرازه فــي الفجــوة الســنوية التــي تــم تقديرهــا لتحقيــق هــدف 
٢٠٣٠، حيــث انخفضــت مــن ١١٣ ســيدة فــي عــام ٢٠١٩ إلــى ٩٥ ســيدة فــي عــام ٢٠٢٠، لتصــل إلــى ٩٢ ســيدة 

فــي عــام ٢٠٢١.

ــر فــي الفجــوة الســنوية فــي مجالــس اإلدارة لتحقيــق هــدف ٢٠٣٠  معــدل التغي
ــكل جهــة  (٢٠١٩-٢٠٢١) وفقــًا ل
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يوضــح الجــدول أدنــاه تمثيــل المــرأة فــي مجالــس اإلدارة وفقــًا لــكل جهــة، وذلــك مــن حيــث األعــداد، 
والمتوســط، والحــد األقصــى لعــدد الســيدات فــي مجالــس اإلدارة، حيــث ســجل القطــاع المصرفــي أعلــى 
متوســط لعــدد الســيدات لــكل مجلــس إدارة، بواقــع ١,٢١، تلتــه الشــركات المدرجــة بالبورصــة المصريــة 
بمتوســط ١,١٧. بينمــا بلــغ متوســط عــدد الســيدات فــي شــركات القطــاع المالــي غيــر المصرفــي ١,١، كمــا بلــغ 

ــس إدارة.  ــكل مجل متوســط عــدد الســيدات فــي شــركات قطــاع األعمــال العــام ٠,٣٨ ل

علــى صعيــد آخــر، بلــغ الحــد األقصــى لعــدد عضــوات مجالــس اإلدارة فــي كل مــن الشــركات المدرجــة 
بالبورصــة المصريــة وشــركات القطــاع المالــي غيــر المصرفــي ٦ ســيدات. فــي حيــن بلــغ الحــد األقصــى لعــدد 

ــس إدارة شــركات قطــاع األعمــال العــام ســيدتان فقــط. الســيدات فــي مجال

التحليــل اإلحصائــي لتمثيل المرأة في 
مجالس اإلدارة ٢٠٢١ 

نمط نمو تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة وفقًا لكل جهة (٢٠١٩-٢٠٢١)

....



تمثيل المرأة وأعداد الســيدات في مجالس اإلدارة 
وفقــًا لــكل جهة خالل عام ٢٠٢١

توزيع الشــركات والبنوك وفقًا لعدد الســيدات في 
مجالس اإلدارة (٢٠١٩-٢٠٢١)

يوضــح الجــدول التالــي توزيــع الشــركات والبنــوك قيــد الدراســة خــالل عــام ٢٠٢١ طبقــًا ألعــداد الســيدات فــي 
مجالــس إدارة الشــركات والبنــوك التــي لديهــا ٣٠٪ أو أكثــر مــن الســيدات.

ويوضــح توزيــع الشــركات والبنــوك وفقــًا لعــدد الســيدات فــي مجالــس اإلدارة حــدوث تغيــرات كبيــرة خــالل 
الفتــرة مــن عــام  ٢٠١٩ وحتــى عــام ٢٠٢١، كمــا هــو موضــح أدنــاه.

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

% .% .

% .

% .% .% .

% .% .% .

% .% .% .

% .% .% .% .% .% .

% .% .% .

% .% .

% .

% .% .% .

% .% .% .
% .

% .% .% .% .% .

% .% .% .
% .% .% .% .

% .
% .

% .

% .

% .

%

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

% .

%



انخفضــت نســبة الشــركات والبنــوك التــي ال يوجــد بهــا تمثيــل للمــرأة فــي مجالــس اإلدارة بشــكل كبيــر خــالل 
الســنوات الثــالث الماضيــة، حيــث تناقصــت تلــك النســبة فــي الشــركات المدرجــة بالبورصــة المصريــة مــن 
٥٣,٣٪ فــي عــام ٢٠١٩ إلــى ١٤,٩٪ فــي عــام ٢٠٢١، وهــو مــا يمثــل انخفاضــًا بأكثــر مــن نصــف النســبة خــالل 
عاميــن. كمــا حقــق القطــاع المالــي غيــر المصرفــي انخفاضــًا فــي نســبة الشــركات التــي ال يوجــد بهــا تمثيــل 
للمــرأة فــي مجالــس اإلدارة، مــن ٥٨,٨٪ فــي عــام ٢٠١٩ إلــى ١٩,٧٪ فــي عــام ٢٠٢١. بينمــا اتبعــت شــركات 
قطــاع األعمــال العــام التــي ال يوجــد بهــا تمثيــل للمــرأة فــي مجالــس اإلدارة معــدل ثابــت بيــن عامــي ٢٠١٩ 
و٢٠٢٠ بنســبة ٧٢٪، ثــم تراجعــت بشــكل كبيــر لتصــل إلــى ٦٢,٨٪ فــي عــام ٢٠٢١، متبعــة بذلــك معــدل نمــو 

ســلبي -.١٢,٨٪ فــي عــام واحــد.

علــى العكــس مــن ذلــك، تراوحــت نســبة البنــوك التــي ال يوجــد بهــا تمثيــل للمــرأة فــي مجالــس اإلدارة بيــن 
٢٦,٥٪ كحــد أقصــى فــي عــام ٢٠١٩، و٢٠,٦٪ كحــد أدنــى فــي عــام ٢٠٢٠، حيــث ارتفعــت بيــن عامــي ٢٠٢٠ 

و٢٠٢١ لتصــل إلــى ٢٣,٥٪ مــن إجمالــي البنــوك، بفــارق بنــك واحــد فقــط.

أمــا عــن نســبة الشــركات التــي لديهــا امــرأة واحــدة فــي مجالــس اإلدارة، فقــد شــهدت أيضــًا تغييــرات كبيــرة. 
ــك  ــي ٢٠١٩ و٢٠٢١، وذل ــن عام ــادة بي ــبة زي ــى نس ــة أعل ــة المصري ــة بالبورص ــركات المدرج ــت الش ــث حقق حي
بارتفــاع النســبة مــن ٢٤,٧٪ فــي عــام ٢٠١٩ إلــى ٦٠,٢٪ فــي عــام ٢٠٢١، أي بزيــادة أكثــر مــن الضعــف خــالل 
ــث  ــر المصرفــي تحســنًا ملحوظــًا، حي ــي غي ــة أخــرى، شــهدت نســبة شــركات القطــاع المال ــن. مــن ناحي عامي

ارتفعــت النســبة مــن ٢٨,٧٪ فــي عــام ٢٠١٩ إلــى ٥٥,٩٪ فــي عــام ٢٠٢١.



نبذة عن مرصد المرأة في مجالس اإلدارة

المنظمات الشريكة

ــة إدارة األعمــال  ــه ُكلي تأســس مرصــد المــرأة فــي مجالــس اإلدارة فــي عــام ٢٠١٧ بواســطة تحالــف أطلقت
بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة، وهــو مرصــد نوعــي متخصــص معتــرف بــه ضمــن مرصــد المــرأة التابــع 
للمجلــس القومــي للمــرأة وهــو يعمــل لدعــم وصــول المــرأة لنســبة ٣٠ ٪ فــي مجالــس اإلدارة فــي مصــر 

ــام ٢٠٣٠. ــول ع بحل

  يمثــل شــركاء مرصــد المــرأة فــي مجالــس اإلدارة شــراكة فريــدة مــن نوعها تجمــع بين المنظمــات الحكومية 
وجمعيــات األعمــال والمؤسســات البحثيــة والمنظمات الدولية والمنظمــات غير الحكومية.

• وزارة قطاع األعمال العام
• وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية

• البنك المركزي المصري
• الهيئة العامة للرقابة المالية

• البورصة المصرية 
• المجلس القومي للمرأة

• مؤسسة التمويل الدولية في مصر
• هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر

• كلية إدارة األعمال بالجامعة األمريكية بالقاهرة
• لجنة سيدات األعمال بالغرفة التجارية األمريكية في مصر

• البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية في مصر
• مؤسسة المرأة والذاكرة

• المعهد الوطني للحوكمة والتنمية المستدامة
• الوكالة السويدية الدولية للتنمية



الشبكات اإلقليمية

الشبكات الوطنية

 CLUB MENA 30%

(BWE21) سيدات األعمال في مصر ٢١

منتدى الخمسين سيدة األكثر تأثيرًا

 THE BOARDROOM AFRICA

 Club 30%) ــا ــادي ٪٣٠ الشــرق األوســط وشــمال أفريقي مرصــد المــرأة فــي مجالــس اإلدارة عضــو فــي ن
MENA) حــد مــن الفــروع العالميــة لنــادي ٪٣٠ الــذي تأســس فــي المملكــة المتحــدة فــي عــام ٢٠١٠ بهــدف 
الوصــول إلــى تمثيــل المــرأة بنســبة ٪٣٠ فــي مجالــس إدارة الشــركات المدرجــة فــي مؤشــر فوتســي 
ــارة  ــادي ٪٣٠ هــو عب ــق هــذا الهــدف فــي عــام ٢٠١٨.)  ون ــم تحقي ــة عــام ٢٠١٥ (ت ــول نهاي ١٠٠ (FTSE) بحل
عــن مبــادرة تطوعيــة تقودهــا شــخصيات قياديــة فــي قطاعــات األعمــال المتعــددة ً يعملــون معــا لزيــادة 
مشــاركة المــرأة فــي مجالــس إدارة الشــركات والمناصــب التنفيذيــة، واإلداريــة العليــا. ويضــم النــادي فــي 
فروعــه األربعــة عشــر المنتشــرة حــول العالــم مــا يزيــد عــن ١٦٠ عضوا يمثلــون المنظمــات متعددة الجنســيات، 
ــس اإلدارة  ــي مجال ــرأة ف ــد الم ــل مرص ــات. ويعم ــة، والحكوم ــركات العائلي ــة، والش ــات التعليمي والمؤسس
بالتعــاون مــع نــادي ٪٣٠، علــى محــاكاة هــذا النمــوذج وتكــرراه فــي مختلــف البلــدان فــي المنطقــة فــي 

عــام ٢٠٢٠. 

جمعيــة ســيدات أعمــال مصــر ٢١ هــي منصــة وطنيــة للتنميــة االقتصاديــة تجذب الشــركاء والمانحيــن لتصميم 
وتنفيــذ مبــادرات األعمــال الوطنيــة والدوليــة لخدمــة نمــو وتطويــر ســيدات األعمــال المصريــات. يأتــي أعضــاء 
الجمعيــة مــن مجموعــة واســعة مــن الخلفيــات فــي مجــال األعمــال، ويســعون جميعــا إلــى التأثيــر بشــكل 
إيجابــي علــى ســيدات األعمــال واالقتصــاد المصــري، وذلــك مــن خــالل خدمــات تطويــر األعمــال والشــبكات 
والشــراكات الدوليــة. كمــا يســاعدون الســيدات مــن خــالل تطويــر مهاراتهــن وتعزيــز قوتهــن االقتصاديــة مــن 

أجــل نموهــن الوظيفــي. 

منتــدى الخمســين هــو بمثابــة شــبكة متناميــة مــن الســيدات األكثــر تأثيــرا فــي مجــال األعمــال فــي مصــر، 
والملتزمــات بتبنــي نهــج شــامل لتمكيــن المــرأة وتعزيــز ســلطتها فــي صنــع القــرار والمشــاركة فــي عمليــات 
اإلصــالح فــي البــالد. اليــوم، يضــم منتــدى الخمســين ســيدة األكثــر تأثيــرا أكثــر مــن ٢٠٠ وزيــرة ومديــرة تنفيذية 
بــارزة ومؤثــرة فــي الشــؤون الماليــة والمصرفيــة واالســتثمار والتجــارة والســياحة والتكنولوجيــا واإلعــالم ومــا 
إلــى ذلــك. بحلــول عــام ٢٠١٩، يخطــط المنتــدى ليشــمل قيــادات نســائية بــارزة فــي الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا.

وّقــع مرصــد المــرأة فــي مجالــس اإلدارة مذكــرة تفاهــم مــع The Boardroom Africa وهــي منصــة تهــدف 
إلــى تعزيــز الخبــرات النســائية االســتثنائية للوصــول إلــى مجالــس اإلدارة فــي جميــع أنحــاء القــارة، وذلــك عــن 
طريــق كســر الحواجــز والعقبــات التــي تحــول دون ذلــك لمســاعدة المنظمــات علــى إدراك فوائــد زيــادة التنوع 
فــي مجالــس اإلدارة مــن خــالل تســريع وتيــرة تعييــن المــرأة فــي مجالــس اإلدارة. وتعمــل المنصــة علــى ربــط 
النســاء المؤهــالت لالنضمــام لمجالــس اإلدارة والالتــي حظيــن بتأييــد الزمــالء والرؤســاء التنفيذييــن ومجالــس 
إدارة الشــركات فــي جميــع أنحــاء إفريقيــا لمســاعدة المــرأة للوصــول إلــى مجالــس اإلدارة وخدمــات لجــان 

االستثمار.



تم إصدار التقرير السنوي لمرصد المرأة في مجالس اإلدارة لعام ٢٠٢١ من خالل التعاون بين هيئة األمم المتحدة للمرأة والجامعة 
األمريكية بالقاهرة في إطار تنفيذ البرنامج المشترك بين هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية «تعزيز العمل 

اإلنتاجي والعمل الالئق للمرأة فثي مصر واألردن وفلسطين»، الذي يتم تنفيذه بالشراك مع المجلس القومي للمرأة ووزارة 
القوى العاملة وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي (سيدا).

١١

األنشطة الرئيسية

تقرير الرصد السنوي للسيدات في مجالس اإلدارة

قاعدة بيانات المرأة المؤهلة لالنضمام إلى مجالس اإلدارة في مصر 

خدمة الترشح في مجالس اإلدارة

بناء القدرات والتوعية

يعــرض التقريــر لمحــة تحليليــة موجــزة عــن تمثيــل المــرأة المصريــة فــي مجالــس اإلدارة فــي مختلــف الجهات، 
كمــا يقــدم مؤشــرا لهــذا التمثيــل فــي مصــر، فًضــل عــن تحديــد الفجــوة فــي أعــداد الســيدات فــي الجهــات 

محــل الدراســة وذلــك للوصــول إلــى هــدف االســتراتيجية الوطنيــة ٢٠٣٠.

صممــت قاعــدة بيانــات مرصــد المــرأة فــي مجالــس اإلدارة لدعــم تعييــن الســيدات فــي مجالــس إدارة 
الشــركات بنــاء ًعلــى خبراتهــن. وتضــم قاعــدة البيانــات حاليــا ســجالت الســيدات المشــاركات بالفعــل فــي 
مجالــس إدارة الشــركات العامــة والخاصــة باإلضافــة إلــى المرشــحات المؤهــالت لالنضمــام لمجالــس اإلدارة 
متضمنــة القطاعــات االقتصاديــة التــي تنتميــن إليهــا ومجــاالت خبراتهــن وخلفياتهــن التعليميــة وغيرهــا مــن 

ــر، وذلــك بدعــم مــن هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي مصــر.  المعايي

يســاعد مرصــد المــرأة فــي مجالــس اإلدارة فــي ترشــيح الســيدات فــي مجالــس اإلدارة والربط بين المرشــحات 
المؤهــالت والمديريــن التنفيذييــن وأعضــاء مجالــس اإلدارة وذلــك باســتخدام قاعــدة بيانــات المــرأة المؤهلــة 
لالنضمــام إلــى مجالــس اإلدارة. وتقــدم خدمــة الترشــيح لمجالــس اإلدارة للشــركات فــي العديــد مــن 

القطاعــات لتشــجيعهم علــى جنــي ثمــار التنــوع المتزايــد فــي مجالــس إدارتهــا. 

ــة والتدريــب ألعضــاء مجالــس اإلدارة مــن الرجــال والســيدات علــى حــد  ــم برامــج للتوعي يتــم تصميــم وتقدي
ســواء، إضافــة إلــى الســيدات فــي طــور اإلعــداد لعضويــة مجالــس اإلدارة، ويتــم تنفيــذ هــذه البرامــج مــع 
شــركاء إقليمييــن ودولييــن مثــل الهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة، البنــك األوروبــي إلعــادة اإلعمــار والتنميــة، 

هيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة فــي مصــر ومؤسســة التمويــل الدوليــة فــي مصــر.

١١

١١



مبادرة البنك المركزي المصري لتعزيز تمثيل المرأة في 
مجالس اإلدارة

Terjesen et al, 2009. ١٢

االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية بحلول ٢٠٣٠

«وجود امرأة واحدة هي مشاركة رمزية، 
واثنتان ُيعطيها تواجد، أما ثالثة فيجعل 

لها صوتًا» 

أقــر رئيــس الجمهوريــة فــي مــارس ٢٠١٧ االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة ٢٠٣٠، والتــي تتبنــى 
نهجــًا قائمــًا علــى الحقــوق وترتكــز علــى أهــداف التنميــة المســتدامة واســتراتيجية مصــر لتحقيقهــا بحلــول 
عــام ٢٠٣٠، وتعــزز االســتراتيجية األدوار القياديــة للمــرأة وتقلدهــا المناصــب الرئيســية فــي المؤسســات 
العامــة والشــركات، محــددة هدفــًا وهــو وصــول تمثيــل المــرأة إلــى نســبة ٣٠٪ فــي وظائــف اإلدارة العليــا 
بحلــول عــام ٢٠٣٠. ويتماشــى هــذا الهــدف بشــكل وثيــق مــع النســبة التــي حددتهــا الحركــة العالميــة لتحالف 
ــس اإلدارة  ــالث ســيدات فــي مجل ــر األبحــاث أن مشــاركة ث ــس اإلدارة وهــي ٣٠٪. وُتظه المــرأة فــي مجال

يمثــل «الكتلــة الحرجــة» التــي تضمــن تواجــد المــرأة والتعبيــر عــن رأيهــا.

فــي ٨ يوليــو ٢٠٢١ قامــت بلومبــرج والبورصــة المصريــة و٣٠٪ Club MENA ومرصــد المــرأة المصريــة فــي 
مجالــس اإلدارة فــي كليــة إدارة األعمــال بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة بدعــوة الشــركات المدرجــة بالبورصــة 
 المصرية لتقديم بياناتها المتعلقة بالنوع االجتماعي من خالل تقرير مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين.

كمــا شــجعت البورصــة المصريــة، الشــركات المصريــة المدرجــة علــى اإلفصــاح عــن أهدافهــا لتمثيــل المــرأة 
وتقديــم تقاريــر دوريــة عــن التقــدم الــذي تــم احــرازه. 

أصــدر البنــك المركــزي المصــري فــي عــام ٢٠٢١ قــراًرا بضــرورة وجــود ســيدتين علــى األقــل فــي مجالــس إدارة 
البنــوك اعتبــاًرا مــن عــام ٢٠٢١.

١٢

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



استراتيجية وزارة قطاع األعمال العام إلصالح وتطوير شركاتها 
التابعة

مبادرات هيئة الرقابة المالية لتعزيز تمثيل المرأة في القطاع 
المالي غير المصرفي  (٢٠٢٠-٢٠٢١)

ــي  ــر بالذكــر أن خطــة اإلصــالح المال ــر الشــركات التابعــة لهــا. جدي ــوزارة اســتراتيجية إلصــالح وتطوي وضعــت ال
ــا  ــد م ــا وتحدي ــم حصره ــي ت ــتغلة الت ــر المس ــول غي ــى األص ــاًء عل ــون بن ــداد الدي ــى س ــتندت إل ــركات اس للش
ــل  ــة ومــا يمكــن تخصيصــه لتموي ــون الشــركات تجــاه الجهــات الحكومي ــه لتســوية دي يمكــن االســتفادة من

ــركات. ــي الش ــوب ف ــر المطل التطوي

أصــدرت هيئــة الرقابــة الماليــة فــي عــام ٢٠٢٠ مجموعــة مــن القــرارات التــي مــن شــأنها دعــم وتشــجيع وجــود 
مجالــس إدارة أكثــر توازنــًا بيــن الجنســين. وقــد اســُتكملت هــذه القواعــد بإصــدار القــرارات التاليــة فــي عــام 

:٢٠٢١

١- قــرار رقــم ١٠٩ لســنة ٢٠٢١: ضــرورة وجــود تمثيــل للمــرأة بنســبة ٢٥٪ أو ســيدتان علــى األقــل فــي مجالــس 
إدارة الشــركات المدرجــة بالبورصــة المصرية.

٢- قــرار رقــم ١١٠ لعــام ٢٠٢١: ضــرورة وجــود تمثيــل للمــرأة بنســبة ٢٥٪ أو ســيدتان علــى األقــل فــي مجالــس 
إدارة شــركات القطــاع المالــي غيــر المصرفــي.


