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نبذة عن مرصد المرأة في مجالس اإلدارة

المنظمات الشريكة:

الشبكات اإلقليمية:

تأسس مرصد المرأة في مجالس اإلدارة في عام 2017 بواسطة تحاُلف أطلقته ُكلية إدارة األعمال 
بالجامعة األمريكية بالقاهرة، وهو مرصد نوعي متخصص ُمعترف به ضمن مرصد المرأة التابع للمجلس 

القومي للمرأة وهو يعمل لدعم وصول المرأة لنسبة %30 في مجالس اإلدارة في مصر بحلول عام 
2030.  ُيمثل شركاء مرصد المرأة في مجالس اإلدارة شراكة فريدة من نوعها تجمع بين المنظمات 

الحكومية وجمعيات األعمال والمؤسسات البحثية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

 
مرصد المرأة في مجالس اإلدارة عضو في                             و هو أحد الفروع العالمية                  
الذي تأسس في المملكة المتحدة في عام 2010 بهدف الوصول إلى نسبة %30 تمثيل للمرأة في 

مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في مؤشر )فوتسيFTSE 100( بحلول نهاية عام 2015 )تم تحقيق هذا 
الهدف في عام 2018(.

                 هو عبارة عن مبادرة تطوعية تقودها شخصيات قيادية في قطاعات األعمال المتعددة 
يعملون مًعا لزيادة مشاركة المرأة في مجالس إدارة الشركات والمناصب التنفيذية واإلدارية الُعليا. 

ويضم النادي في فروعه األربعة عشر المنتشرة حول العالم ما يزيد عن 160 عضًوا يمثلون المنظمات 
متعددة الجنسيات والمؤسسات التعليمية والشركات العائلية والحكومات. ويعمل مرصد المرأة في 

مجالس اإلدارة بالتعاون مع                 ، على محاكاة هذا النموذج وتكرراه في مختلف البلدان في 
المنطقة في عام 2020.

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  •  

30% Club MENA

30% Club MENA30% Club

30% Club

30% Club
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ُصممت قاعدة بيانات مرصد المرأة في مجالس اإلدارة لدعم تعيين السيدات في مجالس إدارة الشركات 
بناًء على خبراتهن. وتضم قاعدة البيانات حالًيا سجالت السيدات المشاركات بالفعل في مجالس إدارة 

الشركات العامة والخاصة باإلضافة إلى المرشحات المؤهالت لالنضمام لمجالس اإلدارة متضمنة 
القطاعات االقتصادية التي تنتمين إليها ومجاالت خبراتهن وخلفياتهن التعليمية وغيرها من المعايير، 

وذلك بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر.

األنشطة الرئيسية

تقرير الرصد السنوي للمرأة في مجالس اإلدارة

قاعدة بيانات المرأة المؤهلة لالنضمام إلى 
مجالس اإلدارة في مصر

خدمة الترشح في مجالس اإلدارة

بناء القدرات والتوعية

TheBoardroom Africa

وّقع مرصد المرأة في مجالس اإلدارة مذكرة تفاهم مع TheBoardroom Africa وهي منصة تهدف إلى 
تعزيز الخبرات النسائية االستثنائية للوصول إلى مجالس اإلدارة في جميع أنحاء القارة، وذلك عن طريق 

كسر الحواجز  والعقبات التي َتُحول دون ذلك لمساعدة المنظمات على إدراك فوائد زيادة التنوع في 
مجالس اإلدارة من خالل تسريع وتيرة تعيين المرأة في مجالس اإلدارة. وتعمل المنصة على ربط النساء 

المؤهالت لالنضمام لمجالس اإلدارة والالتي حظّين بتأييد الزمالء بالرؤساء التنفيذيين ومجالس إدارة 
الشركات في جميع أنحاء إفريقيا لمساعدة المرأة للوصول إلى مجالس اإلدارة وخدمات لجان االستثمار.

يعرض التقرير لمحة تحليلية موجزة عن تمثيل المرأة المصرية في مجالس اإلدارة في مختلف الجهات، 
كما ُيقدم مؤشًرا لهذا التمثيل في مصر، فضاًل عن تحديد الفجوة في أعداد السيدات في الجهات محل 

الدراسة وذلك للوصول إلى هدف االستراتيجية الوطنية 2030.

يساعد مرصد المرأة في مجالس اإلدارة في ترشيح السيدات في مجالس اإلدارة والربط بين المرشحات 
المؤهالت والمديرين التنفيذيين وأعضاء مجالس اإلدارة وذلك باستخدام قاعدة بيانات المرأة المؤهلة 

لالنضمام إلى مجالس اإلدارة. وُتقّدم خدمة الترشيح بمجالس اإلدارة للشركات في العديد من 
القطاعات لتشجيعهم على جني ثمار التنوع المتزايد في مجالس إدارتها.

يتم تصميم وتقديم برامج للتوعية والتدريب ألعضاء مجالس اإلدارة من الرجال والسيدات على حد 
سواء، إضافة إلى السيدات في طور اإلعداد لعضوية مجالس اإلدارة، ويتم تنفيذ هذه البرامج مع 

شركاء إقليميين ودوليين مثل الهيئة العامة للرقابة المالية، البنك  األوروبى إلعادة اإلعمار والتنمية، 
هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

)1( تحت قيادة وزارة القوى العاملة والمجلس القومي للمرأة وفي إطار البرنامج المشترك “تعزيز العمالة المنتجة والعمل الالئق 
للمرأة في مصر واألردن وفلسطين”، الذي تدعمه الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي )سيدا( وبتنفيذ بشكل مشترك من 

قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية )ILO(. تعاونت هيئة األمم المتحدة للمرأة مع الجامعة األمريكية بالقاهرة 
لتأهيل مجموعة من السيدات وزيادة عددهن لتعينهن في مجالس اإلدارة من خالل أنشطة بناء القدرات وإصدار تقرير رصد حول 

المرأة في مجالس اإلدارة وتطوير قاعدة بيانات المرأة المؤهلة لالنضمام إلى مجالس اإلدارة في مصر. . 

)1(
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االستراتيجية الوطنية
أقر رئيس الجمهورية في مارس 2017 االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي تتبنى 

نهًجا قائًما على الحقوق وترتكز على أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر لتحقيقها بحلول عام 
2030، وتعزز اإلستراتيجية األدوار القيادية للمرأة وتقُلدها المناصب الرئيسية في المؤسسات العامة 

والشركات، ُمحددة هدًفا وهو وصول تمثيل المرأة إلى نسبة %30 في وظائف اإلدارة العليا بحلول عام 
2030. ويتماشى هذا الهدف بشكل وثيق مع النسبة التي حددتها الحركة العالمية لتحالف المرأة في 

مجالس اإلدارة وهي %30. وُتظهر األبحاث أن مشاركة ثالث سيدات في مجلس اإلدارة يمثل “الكتلة 
الحرجة” التي تضمن تواجد المرأة والتعبير عن رأيها.

 “

 “

 وجود امرأة واحدة هي
 مشاركة رمزية، واثنتان

 ُيعطيها تواجد، أما ثالثة
فيجعل لها صوًتا

                            عالمة بارزة في طريق وصول المرأة إلي مجالس اإلدارة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقم )123و 124( لسنة 2019 تضمنا 
تعدياًل في قواعد قيد وشطب األوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي 

في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك 
الشركات العاملة في مجال األنشطة المالية غير المصرفية. 

وَيْعتبر مرصد المرأة في مجالس اإلدارة أن هذه التعديالت خطوة هامة اتخذتها 
الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين 

ممارسات حوكمة الشركات، كما أنها تسمح أيًضا بفتح حوار ونقاش أوسع 
فيما يتعلق بمعايير وسبل الترشح لعضوية مجالس اإلدارة لكل من الرجال 

والسيدات على حد سواء.
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تقرير الرصد السنوي للمرأة في مجالس اإلدارة لعام 2019 هو التقرير السنوي الثاني الصادر عن مرصد 
المرأة في مجالس اإلدارة وهو بمثابة أداة رصد ومتابعة لقياس تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات 

والبنوك. ويحتوي تقرير عام 2019 على البيانات والمعلومات التي تم تحليلها بعد جمعها من الشركات 
المدرجة في البورصة المصرية والقطاع المصرفي وشركات قطاع األعمال العام وشركات الهيئة العامة 

للرقابة المالية.

تقرير الرصد السنوي 2019

النتائج الرئيسية

نسبة المرأة في مجالس اإلدارة

نسبة المرأة في مجالس اإلدارة

 30 % أو أكثر من السيدات في
 مجالس اإلدارة

 30 % أو أكثر من السيدات في
 مجالس اإلدارة

 ال يوجد أي تمثيل للمرأة في مجالس
اإلدارة

 ال يوجد أي تمثيل للمرأة في مجالس
اإلدارة

3 سيدات أو أكثر في مجالس اإلدارة

3 سيدات أو أكثر في مجالس اإلدارة

البورصة المصرية

القطاع المصرفي

2018

2018

2019

2019

ر ُمعدل التغيُّ
)2018-2019(

ر ُمعدل التغيُّ
)2018-2019(

10.2%

54%

8%

8.5%

10.1%

53.6%

6%

9%

-1%

-1%

-25%

6%

11.4%

41.2%

8.8%

3%

14.8%

27%

9%

9%

30%

-36%

2%

200%

)2( تضمن تقرير الرصد للعام 2018 بيانات عن القطاع المصرفي وشركات قطاع األعمال العام والشركات المدرجة في البورصة، 
ويشمل تقرير 2019 إضافّة إلى ذلك بيانات عن شركات الهيئة العامة للرقابة المالية.

)2(
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نسبة المرأة في مجالس اإلدارة

نسبة المرأة في مجالس اإلدارة

 30% أو أكثر من السيدات في مجالس
 اإلدارة

 30% أو أكثر من السيدات في مجالس
 اإلدارة

 ال يوجد أي تمثيل للمرأة في مجالس
اإلدارة

 ال يوجد أي تمثيل للمرأة في مجالس
اإلدارة

3 سيدات أو أكثر في مجالس اإلدارة

3 سيدات أو أكثر في مجالس اإلدارة

قطاع األعمال العام

الهيئة العامة للرقابة المالية

20182019

2019

ر ُمعدل التغيُّ
)2018-2019(

8.3%6.1%

11%

-27%

69%73%

57%

5%

3%3%

4%

0%

10%5%

13%

-50%

* لم تتوفر بيانات عن شركات الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2018
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 نسبة المرأة في مجالس
اإلدارة

البورصة 
المصرية

البورصة 
المصرية

القطاع 
المصرفي

القطاع 
المصرفي

قطاع األعمال 
العام

قطاع األعمال 
العام

  الهيئة العامة 
للرقابة المالية

  الهيئة العامة 
للرقابة المالية

 30% أو أكثر من السيدات
 في مجالس اإلدارة

 ال يوجد أي تمثيل للمرأة
في مجالس اإلدارة

 3 سيدات أو أكثر في
مجالس اإلدارة

المرأة في مجالس اإلدارة حسب كل جهة 
لعام 2019

تطور نسبة المرأة في مجالس اإلدارة 
حسب كل جهة 2018-2019

1914343565

18992907115253

10.1%14.8%6.1%11%

17082476684659

16%

14%

10%

6%

2%

12%

8%

4%

0%

10.2%11.4%

14.8%

10.1%

8.3%

6.1%

11%

* لم تتوفر بيانات عن شركات الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2018

2018

2019
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نسبة الشركات لعدد السيدات في 
مجالس اإلدارة لعام 2019

53.5%

6.6%

15.2%

24.7%

8.8%

26.5%

38.2%

26.5%

57%

4%

11%

28%
72.5%

2.5%

3.3%

21.7%

القطاع المصرفيالبورصة المصرية

  الهيئة العامة للرقابة الماليةقطاع األعمال العام

0

0

0

0

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

أو أكثر

أو أكثر

أو أكثر

أو أكثر
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مؤشر المرأة المصرية في مجالس 
اإلدارة لعام 2019 بلغ 10%

الخطوات القادمة

توجد 578 امرأة في مجالس اإلدارة في القطاعات اُلمتضمنة في هذا التقرير، وهو ما ُيمثل نسبة 
%10 من إجمالي أعضاء مجالس اإلدارة.

ثمة حاجة سنوًيا إلى ما اجماليه 113 امرأة مؤهلة لالنضمام إلى مجالس اإلدارة في مصر للوصول 
إلى هدف االستراتيجية الوطنية 2030، وقد ارتفع هذا الرقم مقارنًة بعام 2018، بسبب إضافة البيانات 

الخاصة بشركات الهيئة العامة للرقابة المالية.

 عدد أعضاء مجلس اإلدارة من
السيدات

2019

العدد اإلجمالي
ألعضاء مجلس اإلدارة

2019 

136 1547 البورصة المصرية

43 290 القطاع المصرفي

43 711  قطاع األعمال العام

356 3159  الهيئة العامة للرقابة المالية 

578 5707 اإلجمالي

 شركات الهيئة العامة
للرقابة المالية

 شركات قطاع األعمال
العام القطاع المصرفي  الشركات المدرجة في

البورصة المصرية

592 170 44 328
إجمالي الفجوة في أعداد 

السيدات في مجالس 
اإلدارة حتى عام 2030

59 17 4 33
الفجوة السنوية في أعداد 

السيدات في مجالس 
اإلدارة حتى عام 2030

)3(

)4(

)3( عند حساب مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة، تم خصم 55 امرأة من إجمالي عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات المدرجة 
في البورصة والعدد اإلجمالي ألعضاء مجلس اإلدارة وعددهم 352، حيث تم حصرهن بالفعل ضمن القطاع المصرفي وقطاع 

األعمال العام وذلك لتجنب العد المزدوج.

)4( عند حساب مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة، تم خصم 209 امرأة من إجمالي عدد السيدات في مجالس إدارة شركات الهيئة 
العامة للرقابة المالية ومن العدد اإلجمالي ألعضاء مجلس اإلدارة وعددهم 2094، حيث تم حصرهن بالفعل ضمن الشركات 

المدرجة في البورصة المصرية وشركات قطاع األعمال العام وذلك لتجنب العد المزدوج.
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ر في الفجوة السنوية ألعداد  معدل التغيُّ
السيدات في مجالس اإلدارة حتى عام 2030

ُمعدل التغّير
(2018-2019) 2019 2018

-8% 33 36 الشركات الُمدرجة في
 البورصة المصرية 

-20% 4 5 القطاع المصرفي

31% 17 13 شركات قطاع األعمال العام

- 59 غير متوفرة شركات الهيئة العامة للرقابة 
المالية

توزيع السيدات في مجالس اإلدارة 
حسب كل جهة لعام 2019

يوجد أكثر من نصف عدد السيدات المنضمات لعضوية مجالس اإلدارة في شركات الهيئة العامة للرقابة 
المالية، وهو ما يمثل %62 من إجمالي عدد السيدات في مجالس اإلدارة، وتليها الشركات الُمدرجة في 

البورصة المصرية بنسبة 24%.

توزيع السيدات في مجالس اإلدارة حسب كل جهة لعام
2019

(N=578)

الشركات المدرجة في البورصة المصرية

شركات قطاع االعمال العام

القطاع المصرفي

شركات الهئية العامة للرقابة المالية

62%

24%

7%

7%

)5(

 )5(   لم تتوفر بيانات عن شركات الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2018 لحساب معدل التغيير.



13

التحليل اإلحصائي لتمثيل المرأة في مجالس اإلدارة 
لعام 2019

التحليل اإلحصائي للسيدات في مجالس اإلدارة لعام 
2019

يعقد الجدول التالي مقارنة بين الجهات المختلفة، من حيث إجمالي عدد السيدات في مجالس اإلدارة، 
ومتوسط عددهن في المجلس الواحد والحد األقصى له ونسبة أكبر تمثيل لهن في العضوية. 

ويظهر أعلى متوسط لعدد السيدات في مجالس اإلدارة في الشركات الُمدرجة بالبورصة المصرية وبيلغ 
1.3 للمجلس الواحد  ويليه القطاع المصرفي وبلغ 0.8، كما ُسجل أكبر عدد من السيدات في مجالس 
اإلدارة في كل من قطاع البورصة المصرية وشركات الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وجود 7 سيدات 

في عضوية بعض مجالس إدارة الشركات، بينما جاء أقل تمثيل للمرأة في شركات قطاع األعمال العام 
بمتوسط 0.4.

شركات الهيئة 
العامة للرقابة 

المالية

شركات قطاع 
األعمال العام

القطاع 
المصرفي

الشركات 
المدرجة في 

البورصة 
المصرية

 المرأة في مجالس اإلدارة

888 120 34 243 عدد الشركات

565 43 43 191 عدد اعضاء مجلس اإلدارة من السيدات

0.6 0.4 1.3 0.8 متوسط عدد السيدات في المجلس الواحد

7 3 4 7 الحد األقصى لعدد السيدات في المجلس الواحد
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التحليل حسب كل جهة
 2019
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 المرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في
البورصة المصرية

  (EGX) البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

توفر البورصة المصرية سوًقا ُمنظًما وفّعااًل من خالل الحفاظ على التمويل المطلوب وتوسيع نطاق 
أعمالها. وهي تعمل دائًما على تلبية احتياجات ومتطلبات مختلف المشاركين في السوق سواء 

المستثمرون أو ُمصدرو األوراق المالية وأصبحت بفضل ذلك بوابة تمويل للشركة الُمصدرة من خالل 
قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين.

ُتعتبر البورصة المصرية بورصة رائدة في جهود تحقيق االستدامة وتطبيق معايير الحوكمة واألداء البيئي 
والمجتمعي ESG، حيث ترى أن عوامل االستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات تلعب دوًرا متزايد 

األهمية في خلق قيمة للمساهمين. وبإعطاء قدوة ومثااًل ُيحتذى، ُتشجع البورصة المصرية الشركات 
الُمدرجة بها على تضمين عوامل االستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات في أنشطة أعمالها 

لبناء صورة الشركات وإدارة المخاطر ذات الصلة بالحوكمة واألداء البيئي والمجتمعي.

ومن منطلق إدراكها الكامل ألهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وقعت البورصة المصرية 
على مبادئ األمم المتحدة لتمكين المرأة )UN-WEPs( في عام 2016، تماشًيا مع مشاركتها الفعالة في 

مبادرات االستدامة ومجموعات العمل في سوق رأس المال منذ عام 2012.

يضم المؤشر المعياري الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أكبر 30 شركة من حيث السيولة والنشاط 
والتي يتم ترجيحها برأس المال السوقي.

يتكون المؤشر السعري للبورصة المصرية EGX70 من أكبر 70 شركة في البورصة المصرية من حيث 
السيولة والنشاط )بعد استبعاد الشركات المكونة لمؤشر EGX30( والتي يتم ترجيحها برأس المال 

السوقي المعدل بنسبة التداول الحر لألسهم.

يتتبع مؤشر EGX100 أداء أفضل 100 شركة من حيث السيولة والنشاط التجاري، بما في ذلك الشركات 
.EGX70 ومؤشر EGX30 المكونة لمؤشر

تتجنب مؤشرات البورصة المصرية التركيز على صناعة بعينها، ومن َثم ُتوفر تمثياًل جيًدا لمختلف 
الصناعات/ القطاعات في االقتصاد.

ُيوفر مؤشر S&P/EGX ESG للمستثمرين فرصة للتعرف على أفضل 30 شركة في السوق المصرية 
من حيث األداء حسب المعايير الخاصة بمراعاة البيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة، حيث يقوم 

المؤشر بقياس الممارسات الخاصة بالبيئة والمسؤولية االجتماعية والحوكمة في الشركات بناًء على 
العوامل الكمّية بداًل من العوامل الذاتية مع تطبيق منهجية مبتكرة ُموحدة وضعت معاييرها مؤشرات 

ستاندرد آند بورز.

بورصة النيل NILEX هي السوق األولى التي ُأطلقت في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
للشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف توفير منصة للشركات المتوسطة والصغيرة المتنامية للوصول 

إلى التمويل ومساعدتهم على تنمية أعمالهم وزيادة قدرتهم التنافسية وإسهامهم في النمو 
االقتصادي.

)6( استناًدا إلى بيانات المقدمة من البورصة المصرية لشهر نوفمبر 2019 و التي تم مراجعتها من ِقبلها.

)6(
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ُمعدل التغّير
(2018-2019) 2019 2018 2017

-3% 191 197 187 أعضاء مجلس اإلدارة
 من السيدات 

-2% 1708 1741 1742 أعضاء مجلس اإلدارة
 من الرجال 

-2% 1899 1938 1929 إجمالي عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة 

-1% 10.1% 10.2% 9.7% نسبة المرأة في 
عضوية مجالس اإلدارة 

بلغ العدد اإلجمالي للشركات المدرجة في البورصة المصرية في تحليل عام 2019، 243 شركة، وبلغت 
نسبة أعضاء مجلس اإلدارة من السيدات فيها ٪10.1 في عام 2019 مقارنة بنسبة ٪10.2 في عام 

2018، مما يشير إلى وجود انخفاض طفيف في إجمالي تمثيل المرأة. وفي السياق ذاته، بلغ العدد 
اإلجمالي للسيدات في مجالس إدارات الشركات الُمدرجة في البورصة في عام 2019، 191 سيدة، 

مقارنة بعدد 197 امرأة في عام 2018، وقد لوحظ هذا االنخفاض أيًضا بين إجمالي عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة وعدد الرجال في مجالس اإلدارة.

في عام 2019، ضم مجلس إدارة البورصة المصرية امرأة واحدة.

يوضح الرسم البياني التالي تمثيل المرأة في عام 2019 مقارنًة بتمثيل الرجال في مجالس إدارة 
الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية.   

 نسبة المرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في البورصة
المصرية

 إجمالي تمثيل السيدات والرجال في مجالس إدارة الشركات
الُمدرجة في البورصة المصرية لعام 2019

سيدات

رجال

191
10.1%

1708
89.9%
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شهدت نسبة الشركات المدرجة في البورصة المصرية التي ال يوجد تمثيل للمرأة في مجالس إدارتها 
انخفاًضا بلغ ٪3 تقريًبا بين العامين 2018 و2019. ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة الشركات التي تضم 
سيدتان في مجالس إدارتها من ٪12.9 في 2018 إلى ٪15 في 2019، بينما انخفضت نسبة الشركات 

التي تضم 3 سيدات أو أكثر في مجالس إدارتها من ٪8.1 في 2018 إلى ٪6.6 في 2019.

 المرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في البورصة
المصرية

 نسبة الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية حسب عدد
السيدات في مجالس اإلدارة 2017-2019

ير ُمعدل التغُّ
(2019-2018) 

2019 2018 2017  عدد السيدات
 في مجالس

نسبة الشركاتاإلدارة عدد الشركات
العدد=243 نسبة الشركات عدد الشركات

العدد=248 نسبة الشركات عدد الشركات
العدد=248

-3% 53.5% 130 54% 134 53.6% 133 0

-3% 24.7% 60 25% 62 27% 67 1

16% 15.2% 37 12.9% 32 13.3% 33 2

-20% 6.6% 16 8.1% 20 6% 15   أو أكثر

243 100% 248 100% 248 اإلجمالي

شهدت نسبة الشركات المدرجة في البورصة المصرية التي ال يوجد تمثيل 
للمرأة في مجالس إدارتها انخفاًضا بلغ %3 تقريًبا بين العامين 2018 و2019

80%

53.6%

27%

6%
13.3%

53.5%

24.7%

6.6%
15.2%

54%

25%

8.1%
12.9%

60%

40%

20%

10%

30%

50%

70%

0%
أو أكثر0123

2017 2018 2019

3

100%
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S&P/EGX ESG EGX100 EGX70 EGX30  

33 78 51 27 أعضاء مجلس اإلدارة من السيدات

246 771 505 266  أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال

279 849 556 293  إجمالي أعضاء مجلس اإلدارة

11.8% 9.2% 9.2% 9.2% نسبة المرأة في مجالس اإلدارة

 المرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في مؤشرات
البورصة المصرية لعام 2019

المرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في بورصة النيل 
(للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)

تشير نسبة السيدات في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة المصرية لعام 2019 إلى أن 
أعلى تمثيل للمرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في مؤشر S&P/EGX ESG حيث بلغ 11.8%، 

.EGX100و  EGX70و EGX30 يليه نسبة %9.2 لكل من الشركات الُمدرجة في مؤشرات

انخفض العدد اإلجمالي للشركات الُمدرجة في بورصة النيل من 30 شركة في 2018 إلى 27 شركة في 
2019. ونتيجة لذلك، انخفض عدد السيدات في مجالس اإلدارة من 23 امرأة في 2018 إلى 16 امرأة 
في 2019، كما انخفضت أيًضا نسبة السيدات في مجالس إدارة الشركات من %14 في 2018 إلى 

%11 في 2019.

ُمعدل التغّير
(2018-2019)

2019
العدد=27

2018
العدد=30

-30% 16 23 أعضاء مجلس اإلدارة
 من السيدات 

-9% 129 142 أعضاء مجلس اإلدارة
 من الرجال 

-12% 145 165 إجمالي عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة 

-21% 11% 14% نسبة المرأة في 
عضوية مجالس اإلدارة 
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 إجمالي تمثيل السيدات والرجال في مجالس إدارة الشركات
 الُمدرجة في بورصة النيل (للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)

لعام 2019

تحسنت نسبة الشركات الُمدرجة في مؤشر EGX30 التي ال يوجد بها تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة 
بشكل عام، حيث انخفضت من %57 في 2018 إلى %40 في 2019، حيث انخفض عدد الشركات التي 

ليس بها تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة من 17 شركة في 2018 إلى 12 شركة في 2019

عالوة على ذلك، ارتفع عدد الشركات التي تضم سيدة وسيدتين في مجالس اإلدارة من حيث العدد 
بنسبة ٪11 و٪133 على التوالي، في حين ظل عدد الشركات التي لديها 3 سيدات أو أكثر كما هو في 

2018 و2019.

ُيظهر الرسم البياني التالي أن نسبة السيدات في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في بورصة النيل قد 
بلغت %11 في 2019 مقارنة بـنسبة الرجال التي بلغت 89%.

16
11% 129

89%

سيدات
رجال

 عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في مؤشر
EGX30

ير ُمعدل التغُّ
(2019-2018) 

2019 2018
 عدد السيدات في

مجالس اإلدارة
نسبة الشركات عدد الشركات

العدد=30 نسبة الشركات عدد الشركات
العدد=30

-29% 40% 12 57% 17 0

11% 33% 10 30% 9 1

133% 23% 7 10% 3 2

0% 3% 1 3% 1 أو أكثر

30 30 اإلجمالي

تحسنت نسبة الشركات الُمدرجة في مؤشر EGX30 التي ال يوجد بها تمثيل للمرأة في 
مجالس اإلدارة بشكل عام، حيث انخفضت من %57 في 2018 إلى %40 في 2019

3
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ارتفع عدد الشركات الُمدرجة في المؤشر EGX70 التي ال يوجد بها تمثيل للمرأة بين عامي 2018 
و2019 بنحو ٪11. وعلى الرغم من ذلك، فقد شهدت الشركات التي تضم سيدة وسيدتين وثالث 

سيدات أو أكثر في مجالس إدارتها إما تدهورًا طفيفًا أو أداًء ثابتًا فيما يتعلق بنسبة المرأة في مجالس 
اإلدارة.

سجلت الشركات الُمدرجة في مؤشر EGX100، التي تضم سيدتين في مجالس اإلدارة تحسًنا في عدد 
الشركات من 12 شركة في عام 2018 إلى 16 شركة في عام 2019. أما الشركات التي ال يوجد بها 

تمثيل للمرأة أو بها سيدة واحدة أو بها 3 أو أكثر في مجالس اإلدارة فقد كان عددها إما ثابًتا أو انخفض 
في عام 2019 مقارنة بعام 2018.

 عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في مؤشر
EGX70

 عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في مؤشر
EGX100

ير ُمعدل التغُّ
(2019-2018) 

2019 2018
 عدد السيدات في

مجالس اإلدارة
نسبة الشركات عدد الشركات

العدد=70 نسبة الشركات عدد الشركات
العدد=70

11% 60% 42 54% 38 0

-6% 21% 15 23% 16 1

0% 13% 9 13% 9 2

-43% 6% 4 10% 7 أو أكثر

70 70 اإلجمالي

ير ُمعدل التغُّ
(2019-2018) 

2019 2018
 عدد السيدات في

مجالس اإلدارة
نسبة الشركات عدد الشركات

العدد=100 نسبة الشركات عدد الشركات
العدد=100

-2% 54% 54 55% 55 0

0% 25% 25 25% 25 1

33% 16% 16 12% 12 2

-38% 5% 5 8% 8 أو أكثر

100 100 اإلجمالي

3

3
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اما فيما يتعلق بالشركات المدرجة في مؤشر S&P/EGX ESG، فقد انخفض عدد الشركات التي ال يوجد 
بها تمثيل للمرأة من 14 شركة في 2018 إلى 11 شركة في 2019. عالوة على ذلك، شهدت الشركات 

التي تضم سيدتين أو 3 أو أكثر في مجالس اإلدارة تحسنًا ملحوظًا من 2018 إلى 2019، حيث ارتفع 
عدد الشركات التي بها سيدتين في مجلس اإلدارة من 6 إلى 8 شركات وكذلك عدد الشركات التي بها 3  

سيدات أو أكثر من شركتين في 2018 إلى ثالث شركات في 2019.

تراجع عدد الشركات الُمدرجة في بورصة النيل )للمشروعات الصغيرة والمتوسطة( من 30 شركة في 
عام 2018 إلى 27 شركة في عام 2019 وهو ما ُيبرر االنخفاض في عدد الشركات وعدد السيدات في 

مجالس اإلدارة، كما هو موضح في الجدول أعاله.

 عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات المدرجة في مؤشر
S&P/EGX ESG

عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في بورصة 
النيل (للمشروعات الصغيرة والمتوسطة)

ير ُمعدل التغُّ
(2019-2018) 

2019 2018
 عدد السيدات في

مجالس اإلدارة
نسبة الشركات عدد الشركات

العدد=30 نسبة الشركات عدد الشركات
العدد=30

-21% 37% 11 47% 14 0

0% 27% 8 27% 8 1

33% 27% 8 20% 6 2

50% 10% 3 7% 2 أو أكثر

30 30 اإلجمالي

ير ُمعدل التغُّ
(2019-2018) 

2019 2018
 عدد السيدات في

مجالس اإلدارة
نسبة الشركات عدد الشركات

العدد=27 نسبة الشركات عدد الشركات
العدد=30

-21% 63% 17 63% 19 0

0% 22% 6 13% 4 1

33% 7% 2 10% 3 2

50% 7% 2 13% 4 أو أكثر

27 30 اإلجمالي

3

3
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 المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في البورصة
المصرية لعام 2019

المرأة في عضوية مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في بورصة 
النيل (للمشروعات الصغيرة والمتوسطة) لعام 2019

 تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية
حسب توزيع الشرائح المئوية لعام 2019

 تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في بورصة النيل
حسب توزيع الشرائح المئوية لعام 2019

وفًقا للتحليل المئوي لنسبة ٪5 المخصصة لتمثيل المرأة في عضوية مجلس اإلدارة، فإن ما يقرب من 
٪53.5 من إجمالي الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تقع ضمن النسبة المئوية 0 5-٪، 

وتليها ٪12 من الشركات التي تتراوح نسبة تمثيل المرأة في عضوية مجالس إدارتها من 10 إلى 15%، 
وهو النمط المماثل لتوزيع الشركات المدرجة في بورصة النيل )للمشروعات الصغيرة والمتوسطة( 

الموضح أدناه.
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نسبة المرأة في 
عضوية مجلس 

اإلدارة

اجمالي عدد 
أعضاء مجلس 

اإلدارة

عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة 

من الرجال

عدد أعضاء 
مجلس اإلدارة 
من السيدات

اسم الشركة المدرجة في البورصة المصرية #

60% 5 2 3 الشركة الدولية للثلج الجاف –ديفكو 2 1

50% 6 3 3 شركة األولى لالستثمار والتنمية العقارية 2

44% 9 5 4 القاهرة لألدوية والصناعات الكيماوية 3

44% 9 5 4 ممفيس لألدوية والصناعات الكيماوية 4

44% 16 9 7 المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي 5

43% 7 4 3 العروبة للسمسرة وتداول االوراق المالية 6

43% 7 4 3 الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية 7

40% 5 3 2 شهادات اإليداع المصرية لمجموعة السالم 
القابضة* 8

40% 5 3 2 األهرام للطباعة والتغليف 9

40% 5 3 2 المصرية لنظم التعليم الحديثة* 10

40% 5 3 2 عبر المحيطات للسياحة 11

40% 10 6 4 العرفة لالستثمارات واالستشارات 12

38% 13 8 5 الخدمات المالحية والبترولية (شركة مساهمة 
مصرية) 13

38% 8 5 3 القاهرة للخدمات التعليمية 14

38% 8 5 3 الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة 
(ايجيترانس) 15

33% 6 4 2 دايس للمالبس الجاهزة 16

33% 6 4 2 الحديثة للمواد العازلة-بيتومود 17

33% 6 4 2 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 18

33% 9 6 3 االسكندرية لألدوية والصناعات الكيماوية 19

33% 9 6 3 بنك قطر الوطني األهلي* 20

30% 10 7 3 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا* 21

 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي بها %30 أو أكثر
من السيدات في مجالس اإلدارة لعام 2019

بلغ عدد الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم ٪30 أو أكثر من السيدات في مجالس 
اإلدارة 21 شركة في عام 2019 مماثال لعدد الشركات في عام 2018 ولم يطرأ عليه أي تغيير. ويمثل 
هذا العدد من الشركات )21 شركة( التي بها %30 أو أكثر من السيدات في مجالس اإلدارة %9 من 

إجمالي الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية.

ُتشير عالمة )*( إلى شركات ُأدرجت حديًثا في قائمة الشركات التي بها %30 أو أكثر من السيدات في مجالس اإلدارة مقارنًة بعام 2018
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المرأة في مجالس اإلدارة في القطاع 
المصرفي

ُمعدل التغّير
(2018-2019) 2019 2018

27% 43 34 أعضاء مجلس اإلدارة
 من السيدات 

-6% 247 264 أعضاء مجلس اإلدارة
 من الرجال 

-3% 290 298 إجمالي عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة 

30% 14.8% 11.4% نسبة المرأة في 
عضوية مجالس اإلدارة 

كان األداء العام في القطاع المصرفي إيجابًيا، مما يعكس تحُسًنا عاًما، من حيث إجمالي عدد السيدات 
في مجالس اإلدارة، والنسب المئوية لعضوية المرأة في مجالس اإلدارة مع انخفاض ملحوظ في عدد 

البنوك التي ال يوجد تمثيل للمرأة في مجالس إدارتها. وبلغ إجمالي عدد البنوك المدرجة في التحليل 
34 بنًكا بما في ذلك البنك المركزي المصري خالل عام 2019. وارتفع إجمالي عدد السيدات في مجالس 

اإلدارة بشكل عام بنسبة ٪27 من عام 2018 إلى عام 2019. 

في عام 2019، ضم مجلس إدارة البنك المركزي المصري سيدتان.

ارتفع العدد اإلجمالي للسيدات في مجالس اإلدارة بنسبة %27 من عام 
2018 إلى عام 2019. وشهدت النسبة المئوية لتمثيل المراة في عضوية 

مجلس اإلدارة تحسنا كبيرا بنسبة %30 من عام 2018 إلى عام 2019. وبلغ عدد 
السيدات في مجالس اإلدارة %14.8 من إجمالي عدد األعضاء في عام 2019.

)7( استناًدا إلى بيانات شهر نوفمبر 2019 بعد مراجعة البنك المركزي المصري

)7(
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ير ُمعدل التغُّ
(2019-2018) 

2019 2018
 عدد السيدات في

مجالس اإلدارة
عدد البنوك نسبة البنوك

العدد=34 عدد البنوك نسبة البنوك
العدد=34

-36% 26.5% 9 41.2% 14 0

44% 38.2% 13 26.5% 9 1

13% 26.5% 9 23.5% 8 2

0% 8.8% 3 8.8% 3 أو أكثر

100% 34 100% 34 اإلجمالي

 ارتفعت نسبة السيدات في مجالس اإلدارة بنسبة ٪30 من ٪11 في عام 2018 إلى ٪14.8 في عام 
.2019

انخفض عدد البنوك التي ليس بها تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة بشكل ملحوظ من عام 2018 إلى 
عام 2019 بنسبة %36-. بينما ارتفع عدد البنوك التي تضم امرأة واحدة بشكل كبير خالل العام المشار 

إليه بنسبة 44%.

انخفض عدد البنوك التي ليس بها تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة بشكل 
ملحوظ من عام 2018  إلى عام 2019 بنسبة %36- تقريًبا.

 إجمالي تمثيل السيدات والرجال في مجالس اإلدارة في
القطاع المصرفي لعام 2019

عدد السيدات في مجالس اإلدارة في القطاع المصرفي

43
14.8%

240
85.2%

سيدات

رجال

3
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نسبة البنوك حسب عدد السيدات في مجالس اإلدارة
2018-2019

 المرأة في عضوية مجلس اإلدارة في القطاع المصرفي لعام
2019
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0%

41.2%

26.5%26.5%26.5%

38.2%

23.5%

8.8%8.8%

2018

2019

أو أكثر0123

يوضح الرسم البياني التالي توزيًعا متساٍو نسبًيا لتمثيل المرأة في البنوك حسب توزيع الشرائح 
المئوية، مع وجود أعلى نسبة من البنوك في الشريحة المئوية %5-0 مقارنة بالبنوك األخرى.

 تمثيل المرأة في القطاع المصرفي حسب توزيع الشرائح المئوية لعام
2019
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 البنوك التي بها %30 أو أكثر من السيدات في مجالس اإلدارة
لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد أعضاء
مجلس اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من النساء اسم البنك #

57% 7 3 4 بنك االستثمار 
العربي*  1

44% 9 5 4 المصرف المتحد 
المصري 2

44% 9 5 4 بنك قطر الوطني* 3

ُتشير عالمة )*( إلى بنوك ُأدرجت حديًثا في قائمة البنوك التي بها %30 أو أكثر من السيدات في 
مجالس اإلدارة مقارنًة بعام 2018
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المرأة في مجالس إدارة شركات قطاع 
األعمال العام

)8( استناًدا إلى البيانات الُمقدمة من وزارة قطاع األعمال العام في نوفمبر 2019 والتي تم مراجعتها من ِقبلها..

ر ُمعدل التغيُّ
2018-2019

 عدد الشركات القابضة
 والشركات التابعة لها في

عام 2019

 عدد الشركات القابضة
 والشركات التابعة لها في

عام 2018
 القطاع

-18% 27 33 القطن والغزل والنسيج والمالبس

-11% 17 19 الصناعات الكيماوية

11% 20 18 التشييد والتعمير

-6% 16 17 النقل البحري والبري

0% 16 16 الصناعات المعدنية

0% 12 12 صناعة األدوية

-20% 8 10 السياحة والفنادق

0% 4 4 التأمين

-7% 120 129 Total

يشمل قطاع األعمال العام في تقرير 2019 ما مجموعه 120 شركة ,112 شركة تابعة و8 شركات 
قابضة, في القطاعات التالية: صناعة األدوية، والصناعات الكيماوية، والسياحة والفنادق، والقطن 

والغزل والنسيج والمالبس، والتشييد والتعمير، والنقل البحري والبري، والصناعات المعدنية والتأمين.

من ناحية اخرى، انخفض إجمالي عدد الشركات التابعة من 121 شركة في عام 2018 إلى 112 شركة في 
عام 2019 بسبب عمليات الدمج التي شهدتها الشركات في قطاعات القطن والغزل والنسيج والمالبس 

والصناعات الكيماوية والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري.

و الجدير بالذكر أنه في عام 2019، انضمت سيدة واحدة فقط في كل مجلس من مجالس إدارة الشركات 
القابضة للقطن والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والصناعات المعدنية.

)8(
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عدد أعضاء مجلس اإلدارة في شركات قطاع األعمال العام  
لعام 2019 (إجمالي 711 عضًوا) 

تمثيل الرجال والسيدات في شركات قطاع األعمال العام لعام 
2019

(إجمالي 711 عضًوا)

توزيع أعضاء مجلس إدارة شركات قطاع األعمال العام حسب القطاع 2018-2019
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 السيدات

 في عضوية
 مجلس
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 عدد أعضاء 
 مجلس

 اإلدارة من
السيدات

 نسبة الرجال
 في عضوية

 مجلس
اإلدارة

 عدد أعضاء
 مجلس

 اإلدارة من
الرجال

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

اإلدارة
الشركة القابضة والشركات التابعة لها

16% 15 84% 77 92 الشركة القابضة لصناعة األدوية

4% 4 96% 93 97 الشركة القابضة للصناعات الكيماوية

10% 5 90% 44 49 الشركة القابضة للسياحة والفنادق

4% 5 96% 118 123 الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج 
والمالبس

4% 4 96% 98 102 الشركة القابضة للتشييد والتعمير

5% 7 95% 128 135 الشركة القابضة للنقل البحري والبري

4% 3 96% 78 81 الشركة القابضة للصناعات المعدنية

0% 0 100% 32 32 الشركة القابضة للتأمين

6% 43 94% 668 711 اإلجمالي
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يتضح وجود أعلى نسبة لتمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة في قطاع صناعة األدوية بنسبة %16، يليها 
قطاع السياحة والفنادق بنسبة %10، ثم قطاع النقل البحري والبّري بنسبة 5%.

على صعيد أخر، تأتي أقل نسبة تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة في قطاع التأمين بنسبة 0%.

بلغت نسبة المرأة في عضوية مجالس إدارة شركات قطاع األعمال العام %6.1 في عام 2019 )112 
شركة تابعة و8 شركات قابضة(.

أدى االنخفاض في عدد الشركات التابعة في عام 2019 بسبب عمليات الدمج التي شهدتها بعض 
شركات قطاع األعمال العام إلى انخفاض عدد السيدات والرجال في مجالس إدارة الشركات، حيث بلغت 

نسبة تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة %6.1 عام 2019 مقابل %8.3 عام 2018.

أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة في قطاع صناعة األدوية بنسبة 
%16، يليها قطاع السياحة والفنادق بنسبة 10%

انخفض عدد الشركات التابعة بين عامين 2018 و2019 بسبب  عمليات الدمج التي 
شهدتها بعض شركات قطاع األعمال العام.

نسبة المرأة في مجالس اإلدارة في قطاع األعمال العام

ُمعدل التغّير
(2018-2019) 2019 2018

-19% 43 53 أعضاء مجلس اإلدارة
 من السيدات 

14% 668 584 أعضاء مجلس اإلدارة
 من الرجال 

12% 711 637 إجمالي عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة 

-27% 6.1% 8.3% نسبة المرأة في 
عضوية مجالس اإلدارة 
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يوضح الرسم البياني التالي تمثيل المرأة في عام 2019 مقارًنة بتمثيل الرجال في مجالس إدارة  
شركات قطاع األعمال العام .

 المرأة في مجالس إدارة شركات قطاع األعمال العام لعام    
2019

 المرأة في مجالس إدارة شركات قطاع األعمال العام لعام
2019

43
6.1% 668

93.9%

سيدات

رجال

 والشركات
 التابعة التي بها
 ثالث سيدات أو
 أكثر (3 أو أكثر)
 في مجالس

اإلدارة

 الشركات
 القابضة

 والشركات
 التابعة التي بها
 امرأتين (2) في
مجالس اإلدارة

 الشركات
 القابضة

 والشركات
 التابعة التي بها
 امرأة (1) في
مجالس اإلدارة

 الشركات القابضة والشركات
 التابعة التي ليس بها أي

 تمثيل للمرأة (0) في مجالس
اإلدارة

قطاع

0 0 5 22 القطن والغزل والنسيج والمالبس

0 1 2 14 الصناعات الكيماوية

0 0 4 16 التشييد والتعمير

0 1 5 10 النقل البحري والبري

0 0 3 13 الصناعات المعدنية

3 1 4 4 صناعة األدوية

0 1 3 4 السياحة والفنادق

0 0 0 4 التأمين

3 4 26 87 اإلجمالي
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التأمين

صناعة األدوية

النقل البحري والبري

التشييد والتعمير

الصناعات الكيماوية

القطن والغزل والنسيج 
والمالبس

السياحة والفنادق

الصناعات المعدنية
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ر في عدد السيدات في مجالس اإلدارة ما بين  ُمعدل التغيُّ
2018-2019
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أكثر من ُثلثي شركات قطاع األعمال العام أي %73 منها ال يوجد بها تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة، 
بينما %22 من الشركات لديها امرأة واحدة فقط، و%3 منها لديهم امرأتان، و%3 من الشركات بها 

ثالث سيدات أو أكثر في مجالس اإلدارة.

أو أكثر3

أو أكثر3

22
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تمثل شركات قطاع األعمال العام التي سجلت ما بين الشريحة المئوية %5-0 لتمثيل المرأة % 73 من 
إجمالي الشركات، مما يؤكد على هيمنة مجالس اإلدارة التي ال يوجد بها تمثيل للمرأة في شركات 

القطاع العام. 

انخفض عدد الشركات التي تضم %30 أو أكثر من السيدات في مجالس اإلدارة بشكل كبير من 13 
شركة في عام 2018 إلى 6 شركات فقط في عام 2019، مع األخذ في االعتبار االنخفاض في إجمالي 

عدد الشركات المدرجة في تحليل عام 2019 مقارنة بعام 2018.

ُتشير عالمة )*( إلى شركات ُأدرجت حديًثا في قائمة الشركات التي بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية مجالس اإلدارة 
مقارنًة بعام 2018

  المرأة في عضوية مجلس اإلدارة في شركات قطاع االعمال
العام لعام 2019

 شركات قطاع األعمال العام التي بها %30 أو أكثر من السيدات
في عضوية مجالس اإلدارة لعام 2019
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 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
 اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
اسم الشركة قطاع #

40% 5 3 2 شركة المحاريث 
والهندسة

الصناعات 
الكيماوية 1

40% 5 3 2 شركة مصر للسياحة السياحة 
والفنادق 2

38% 8 5 3
شركة ممفيس 

لألدوية والصناعات 
الكيماوية

صناعة األدوية 3

33% 3 2 1 شركة المحمودية 
للغزل والنسيج*

القطن والغزل 
والنسيج 
والمالبس

4

33% 9 6 3
شركة القاهرة 

لألدوية والصناعات 
الكيماوية

صناعة األدوية 5

33% 9 6 3 اإلسكندرية لألدوية 
والصناعات الكيماوية صناعة األدوية 6

 تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات قطاع االعمال حسب توزيع
 الشرائح المئوية لعام 2019
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المرأة في مجالس إدارة شركات الهيئة العامة 
للرقابة المالية )9(

أنشئت الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009، وتختص الهيئة بالرقابة 
واإلشراف على األسواق واألدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وبورصات 

العقود اآلجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.

تضطلع الهيئة بدور محوري لتحقيق سالمة واستقرار تلك األسواق واألدوات وتنظيم األنشطة وتنميتها 
وتعظيم قدرتها التنافسية على جذب المزيد من االستثمارات المحلية واألجنبية، وتعمل على الحد من 

مخاطر عدم التنسيق ومعالجة المشاكل التي تنتج عن اختالف الطرق أو األساليب الرقابية.

بلغ إجمالي عدد السيدات في مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية 565 امرأة في عام 
2019، وهو ما يمثل ٪11 من السيدات في عضوية مجالس اإلدارة.

في عام 2019، لم يوجد أي تمثيل للمرأة في مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

بلغت نسبة السيدات في مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2019 ٪11 مقارنة 
بنسبة ٪89 للرجال.

2019

565 أعضاء مجلس اإلدارة من السيدات

4659 أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال

5253 إجمالي أعضاء مجلس اإلدارة

11% نسبة المرأة في مجالس اإلدارة

 )9( استناًدا إلى البيانات الُمقدمة من الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر 2019 والتي تم مراجعتها من ِقبلها..

 المرأة في مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية
لعام 2019

565
11%

4659
89%

سيدات

رجال
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ُيمثل عدد شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي ال يوجد بها تمثيل للمرأة في مجلس اإلدارة 57٪ 
من إجمالي الشركات، مقارنة بنسبة ٪28 من الشركات التي لديها امرأة واحدة في مجالس إدارتها. 

وشكلت الشركات التي تضم امرأتان في مجالس إدارتها نسبة ٪11 بينما ٪4 فقط من شركات الهيئة 
العامة للرقابة المالية تضم 3 سيدات أو أكثر في مجالس اإلدارة.

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارين رقم )123و 124( لسنة 2019 تضمنا تعدياًل في 
قواعد قيد وشطب األوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد 
لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال األنشطة المالية غير المصرفية.

 عدد السيدات في مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة
المالية لعام 2019

 نسبة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية حسب عدد السيدات
في مجالس اإلدارة لعام 2019

أعضاء مجلس اإلدارة
 من السيدات 

عدد الشركات
العدد=888 عدد السيدات في مجالس اإلدارة

57% 509 0

28% 245 1

11% 97 2

4% 37 أو أكثر

100% 888 اإلجمالي

80%

57%

28%

11%
4%

60%

40%

20%

10%

30%

50%

70%

0%
0123

أو أكثر

3
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 المرأة في عضوية مجلس االدارة في شركات الهيئة العامة
للرقابة المالية لعام 2019

وفًقا لتحليل الشرائح المئوية %5، يظهر الرسم البياني التالي أن %57 من الشركات )510 شركة( تندرج 
تحت الشريحة المئوية %5-0، تليها %10 من الشركات )95 شركة( ضمن الشريحة المئوية 15-20%.

800
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21755 4 1410 2230 4642 7795
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-10

0%
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-70

%
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%
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-30

%
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-60

%
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-50

%

20
-25

%

40
-45

%

15
-20

%

30
-35

%
5-1

0%
0 -

5%
35

-40
%
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-15

%

60
-65

%

 تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية
حسب توزيع الشرائح المئوية لعام 2019
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بلغ عدد شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم %30 أو أكثر من السيدات في مجالس اإلدارة، 
في عام 2019، 113 شركة، وهو ما يمثل %12.7 من إجمالي الشركات.

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي 
بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية 

مجالس اإلدارة لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

75% 4 1 3 تايكون لتكوين واداره محافظ االوراق 
المالية 1

75% 4 1 3 عكاظ للوساطة المالية واالستثمار 2

75% 4 1 3 رفتراك مصر للتبريد 3

71% 7 2 5 المروة لتداول األوراق المالية 4

67% 3 1 2 عكاظ لتكوين واداره محافظ االوراق 
المالية 5

67% 3 1 2 هليوبوليس لالستثمارات المالية 6

67% 3 1 2 دينيرو لالستشارات 
المالية عن االوراق المالية 7

67% 3 1 2 جلوبال كابيتال لتداول األوراق المالية 8

67% 3 1 2 الكرنك لتداول األوراق 
المالية وإمساك السجالت 9

67% 3 1 2 سياك القابضة لالستثمارات المالية 10

67% 3 1 2 سياك القابضة للتنمية واإلدارة 11

67% 3 1 2 العربية لالستثمارات المالية 12

67% 3 1 2 سياك القابضة لمواد البناء والتشييد 13

67% 9 3 6 ايه ايه دبليو القابضة لالستثمارات 
المالية 14

60% 5 2 3 الوطنية للسمسرة في األوراق 
المالية 15

60% 5 2 3 اإللكترونية لخدمات اإلدارة في مجال 
صناديق االستثمار 16
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60% 5 2 3 اإلسكندرية للتداول في األوراق 
المالية 17

60% 5 2 3 األقصر لتداول األوراق المالية 18

57% 7 3 4 تيم لتداول األوراق المالية 19

50% 4 2 2 فرست لالستشارات 
المالية عن األوراق المالية  20

50% 4 2 2 األهرام للطباعة والتغليف 21

50% 4 2 2 الياسمين القابضة لالستثمارات 
المالية 22

50% 4 2 2 المجموعة األمريكية العربية لتكوين 
وإدارة محافظ األوراق المالية 23

50% 4 2 2
اصول القابضة لالستثمارات 

المالية (القابضة لالستثمارات المالية 
سابقًا)

24

50% 4 2 2 أكواتك القابضة لالستثمارات المالية 25

50% 4 2 2 هول مارك القابضة 26

50% 4 2 2 اتش اس بي سي القابضة 
لالستثمارات المالية 27

50% 4 2 2 كاسل لالستشارات المالية عن 
األوراق المالية 28

50% 6 3 3 اإلخوة المتضامنين لالستثمار 
العقاري واألمن الغذائي 29

50% 6 3 3 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 30

50% 6 3 3 وادي النيل القابضة لالستثمار 31

50% 6 3 3 فرست لتداول االوراق المالية  32

50% 8 4 4 حورس لتداول االوراق المالية 33

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي 
بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية 

مجالس اإلدارة لعام 2019 )تابع(   
 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة
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44% 9 5 4 ممفيس لألدوية والصناعات 
الكيماوية 34

44% 9 5 4 صندوق االستثمار القومي الخيري 
للتعليم 35

44% 16 9 7 المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي 36

43% 7 4 3 تروبيكانا لتداول االوراق المالية 37

43% 7 4 3 فرست لالستثمار والتنمية العقارية 38

43% 7 4 3 صندوق مصر للتمويل واالستثمار 39

43% 7 4 3 العروبة للسمسرة لتداول األوراق 
المالية 40

40% 5 3 2 (Sonid) الوطنية لالستثمار 41

40% 5 3 2 لونا القابضة لالستثمارات المالية 42

40% 5 3 2 نيو برنت لتداول األوراق المالية 43

40% 5 3 2 المنار لتداول األوراق المالية 44

40% 5 3 2 القمة لتداول األوراق المالية  45

40% 5 3 2 فتوح لالستثمار 46

40% 5 3 2 األصول القابضة (لوتس القابضة 
لالستثمار) 47

40% 5 3 2 فاميلي فودز 48

40% 5 3 2 بيراميدز كابيتال لتداول األوراق المالية 
(اليت سابًقا) 49

40% 5 3 2 المصرية لنظم التعليم الحديثة 50

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي 
بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية 

مجالس اإلدارة لعام 2019 )تابع(   
 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة
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40% 5 3 2 المصرية القابضة الستثمارات المالية 51

40% 5 3 2 عبر المحيطات للسياحة 52

40% 5 3 2 تايكون للوساطة في األوراق المالية 53

40% 5 3 2 الجيزة لتداول األوراق المالية 54

40% 5 3 2 الحمد لتداول األوراق المالية 55

40% 5 3 2 أميوزمنت لالستثمارات المالية 56

40% 5 3 2 العربية القابضة لالستثمار 58

40% 5 3 2 طيبة للسمسرة في األوراق المالية 59

40% 5 3 2 تكنورام القابضة 60

40% 5 3 2 شرم الشيخ للتنمية واالستثمار 
السياحي 61

40% 5 3 2 البركة لالستثمارات المالية 62

40% 5 3 2 مينا لتداول األوراق المالية 63

40% 5 3 2 صندوق استثمار نعيم مصر 64

40% 5 3 2 اس ام جى للتنمية واالستثمارات 
االقتصادية 65

40% 5 3 2 سامبا تداول مصر لتداول األوراق 
المالية 66

38% 8 5 3 67 العربية للخزف - سيراميكا ريماس

38% 8 5 3 المصرية لخدمات النقل والتجارة-
ايجيترانس 68

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي 
بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية 

مجالس اإلدارة لعام 2019 )تابع(   
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38% 8 5 3 القاهرة للخدمات التعليمية 69

36% 11 7 4 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 70

33% 3 2 1 شركة األعمال واالستشارات المالية 
(FACT) عن األوراق المالية 71

33% 3 2 1 مرسى علم للتنمية السياحية 72

33% 3 2 1 73 سوفيكو لالستثمارات المالية

33% 3 2 1 شركة األهرام القابضة لالستثمار 
والتنمية 74

33% 3 2 1 سيناء للخدمات البيئية 75

33% 3 2 1 التكامل لتداول األوراق المالية 76

33% 3 2 1

ريدج لتكوين وإدارة محافظ األوراق
 المالية وصناديق االستثمار 

(الرشاد إلدارة المحافظ وصناديق 
االستثمار سابًقا)

77

33% 3 2 1 المجموعة المالية هيرميس 
للتأجير التمويلي 78

33% 3 2 1  فرست لالستشارات المالية عن 
االوراق المالية 79

33% 3 2 1 ضمان لألوراق المالية 80

33% 3 2 1 المصرية الهولندية للتأجير التمويلي 81

33% 3 2 1 بيتا المالية 
القابضة لالستثمارات المالية  82

33% 3 2 1 الياسين القابضة لالستثمارات المالية 83

33% 3 2 1
أم جي للتمويل (أم جي للتأجير 

التمويلي سابًقا) (أوتراك للتأجير 
التمويلي سابًقا)

84

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي 
بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية 

مجالس اإلدارة لعام 2019 )تابع(   
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33% 3 2 1 األوائل العربية للتأجير التمويلي 85

33% 3 2 1 مصر الخير لصناديق االستثمار 86

33% 3 2 1 مصر القابضة لالستثمارات المالية 87

33% 3 2 1 مصر القابضة لمواد التعبئة 88

33% 3 2 1 صندوق استثمار فاروس األول 
ذو العائد التراكمي 89

33% 3 2 1 المحفظة لتكوين وإدارة محافظ 
األوراق المالية 90

33% 3 2 1 فينكس جروب لتداول األوراق المالية 91

33% 3 2 1 صندوق نعيم العقاري (النعيم إلدارة 
صناديق االستثمار سابًقا) 92

33% 3 2 1 بيكو لالستثمارات 93

33% 3 2 1 البدر للبالستيك 94

33% 3 2 1 سياك القابضة للهندسة والتشييد 95

33% 3 2 1 المتحدة للكبريت والكيماويات 96

33% 3 2 1
السويدي للصناعات 

(الصناعات المتحدة القابضة 
لالستثمارات المالية سابًقا)

97

33% 3 2 1 القاهرة لتداول األوراق المالية 98

33% 3 2 1 البراق للتأجير التمويلي 99

33% 3 2 1 100 جرانت ثورنتون لالستشارات المالية

33% 6 4 2 عكاظ للوساطة المالية واالستثمار 101

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي 
بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية 

مجالس اإلدارة لعام 2019 )تابع(   
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33% 6 4 2 جلوبال لتداول األوراق المالية 102

33% 6 4 2

جاردين لتكوين وإدارة 
محافظ األوراق المالية وإدارة صناديق 

االستثمار. (أكيومن BPI إلدارة 
المحافظ المالية وصناديق االستثمار)

103

33% 6 4 2
انتلجنت واي كابيتال 

بارتنرز لالستشارات والترويج 
(ثري سيز كابيتال بارتنرز سابًقا)

104

33% 6 4 2 ارتشر لالستشارات المالية عن 
األوراق المالية 105

33% 6 4 2 الحديثة للمواد العازلة-بيتومود 106

33% 6 4 2 صندوق القطاع المالي لالستثمار 107

33% 6 4 2 كونكورد لتكوين وادارة محافظ االوراق 
المالية 108

33% 6 4 2 دايركت كابيتال القابضة لالستثمارات 
المالية 109

33% 6 4 2 دايس للمالبس الجاهزة 110

33% 9 6 3 مصر إلدارة االستثمارات المالية 111

33% 12 8 4 مجموعة سليمان القابضة 
لالستثمارات المالية 112

30% 10 7 3 اإلسكندرية لألدوية والصناعات 
الكيماوية 113

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي 
بها %30 أو أكثر من السيدات في عضوية 

مجالس اإلدارة لعام 2019 )تابع(   
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منهجية التقرير و قيوده

تم إعداد هذا التقرير بمشاركة الجهات التنظيمية في كل قطاع.• 
 ُاتخذت خطوات عملية لجمع البيانات ومراجعتها وضمان دقتها، بمعنى أخر، ُعقدت االجتماعات • 

التشاورية مع الشركاء وأصحاب المصلحة.
 التاريخ النهائي للبيانات والمعلومات المستخدمة في هذا التقرير والمتعلقة بوضع وتمثيل المرأة • 

في مجالس إدارة الشركات والبنوك هو نوفمبر 2019.
 خضعت البيانات الخاصة بالقطاع المصرفي لمراجعة البنك المركزي المصري.• 
 قامت البورصة المصرية بتوفير ومراجعة البيانات الخاصة بالشركات الُمدرجة بها.• 
 انخفض عدد الشركات الُمدرجة في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 30 شركة • 

في عام 2018 إلى 27 شركة في عام 2019.
 قامت وزارة قطاع األعمال العام بتوفير ومراجعة بيانات قطاع األعمال العام لعام 2019 والتي • 

تغطي جميع شركات قطاع األعمال العام.
 قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتوفير ومراجعة البيانات الخاصة بشركات الهيئة.• 
 عام 2019 هو العام األول الذي تنضم فيه شركات الهيئة العامة للرقابة المالية إلى هذا التقرير لذا • 

فهو بمثابة المعيار المرجعي لبياناتها. 
 عند حساب مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة، تم خصم 55 امرأة من إجمالي عدد السيدات في • 

مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة والعدد اإلجمالي ألعضاء مجلس اإلدارة وعددهم 352، 
حيث تم حصرهن بالفعل ضمن القطاع المصرفي وقطاع األعمال العام وذلك لتجنب العد المزدوج.

 عند حساب مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة، تم خصم 209 امرأة من إجمالي عدد السيدات في • 
مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية ومن العدد اإلجمالي ألعضاء مجلس اإلدارة 

وعددهم 2094، حيث تم حصرهن بالفعل ضمن الشركات المدرجة في البورصة المصرية وشركات 
قطاع األعمال العام وذلك لتجنب العد المزدوج.

 مؤشر المرأة المصرية في المجالس هو مؤشر بسيط يشمل الشركات الممثلة في هذا التقرير. • 
كما يعتمد مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة على األوزان المتساوية للشركات بغض النظر عن الجهة 

أو حجم األعمال.
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الُملحقات

ُملحق 1

 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم امرأة
واحدة في مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

50% 2 1 1 مصر جنوب أفريقيا لالتصاالت 1

25% 4 3 1 المصريين لالستثمار والتنمية 
العمرانية  2

25% 4 3 1 مرسى علم للتنمية السياحية 3

20% 5 4 1  المؤشر للبرمجيات ونشر 
المعلومات 4

20% 5 4 1 (BIG) مجموعة البربري لالستثمار 5

20% 5 4 1 الوادي العالمية لالستثمار والتنمية 6

20% 5 4 1 الغربية االسالمية للتنمية العمرانية 7

20% 5 4 1 المجموعة الهندسية المتكاملة 8

20% 5 4 1 الشرق األوسط لصناعة الزجاج 9

20% 5 4 1 شركة غاز مصر 10

20% 5 4 1 الشروق الحديثة للطباعة والتغليف 11

17% 6 5 1 مطاحن ومخابز اإلسكندرية 12

17% 6 5 1 االخوة المتضامنين لالستثمار 
العقاري واالمن الغذائي 13

17% 6 5 1 الصناعات الهندسية (ايكون) 14
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 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم امرأة
واحدة في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

17% 6 5 1 شركة العبوات والمستلزمات 
الطبية 15

17% 6 5 1  شركة المصرية الكويتية لالستثمار 
والتجارة 16

17% 6 5 1 شركة أصول لتداول األوراق المالية 17

14% 7 6 1 مصرف أبو ظبي اإلسالمي-مصر 18

14% 7 6 1 الشركة المالية والصناعية المصرية 19

14% 7 6 1 المجموعة المصرية العقارية 20

14% 7 6 1 إعمار مصر للتنمية 21

14% 7 6 1 شركة اإلسماعيلية لالستثمار 
العقاري 22

14% 7 6 1 اإلسماعيلية مصر للدواجن 23

14% 7 6 1 شركة مصر بني سويف لألسمنت 24

14% 7 6 1 شركة مصر لألسواق الحرة 25

14% 7 6 1 26 ريكاب لالستثمارات المالية

14% 7 6 1  سبأ الدولية لألدوية والصناعات 
الكيماوية 27

14% 7 6 1 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة 
والجيزة 28

13% 8 7 1 بلتون المالية القابضة 29

13% 8 7 1 القاهرة لالستثمار والتنمية 
العقارية 30

13% 8 7 1 القاهرة للزيوت والصابون 31
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 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم امرأة
واحدة في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

13% 8 7 1 العامة للصوامع والتخزين 32

13% 8 7 1 جالكسو سميثكالين 33

13% 8 7 1 مصر الجديدة لإلسكان والتعمير  34

13% 8 7 1 الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية 35

13% 8 7 1 نايل سيتي لالستثمار  36

13% 8 7 1 راية لخدمات مراكز االتصاالت  37

11% 9 8 1  التوفيق للتأجير التمويلي - ايه تي 
ليس 38

11% 9 8 1 39 العربية للمستحضرات الدوائية

11% 9 8 1 40 القناة للتوكيالت المالحية

11% 9 8 1 الشرقية للدخان 41

11% 9 8 1 شركة الشرق االوسط للورق - 
سيمو 42

11% 9 8 1 السادس من اكتوبر للتنمية 
واالستثمار - سوديك 43

11% 9 8 1 زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 44

11% 9 8 1
 العاشر من رمضان للصناعات 

الدوائية والمستحضرات 
التشخيصية "راميدا"

45

10% 10 9 1 كريدي أجريكول مصر 46

10% 10 9 1 دلتا للطباعة والتغليف 47

10% 10 9 1 مدينة نصر لإلسكان والتعمير 48
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 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم امرأة
واحدة في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

10% 10 9 1 مصر لألسمنت - قنا  49

9% 11 10 1 أبو قير لألسمدة  50

9% 11 10 1 النصر للمالبس 
والمنسوجات - كابو 51

9% 11 10 1 جولدن بيراميدز بالزا 52

9% 11 10 1 الشركة الدولية 
للتأجير التمويلي(إنكوليس) 53

9% 11 10 1 بنك الشركة المصرفية العربية 
SAIB الدولية 54

9% 11 10 1 المصرية لالتصاالت 55

8% 13 12 1 بى انفستمنتس القابضة 56

8% 13 12 1 شركة دلتا للسكر 57

8% 13 12 1 سيدي كرير للبتروكيماويات 58

8% 13 12 1 السويس لألسمنت 59

7% 15 14 1 الشركة المصرية لألقمار الصناعية 
(نايل سات) 60



49

 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم امرأتين
في مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

40% 5 3 2
شهادات اإليداع 

المصرية لمجموعة السالم 
القابضة

1

40% 5 3 2 االهرام للطباعة والتغليف 2

40% 5 3 2 المصرية لنظم التعليم الحديثة 3

40% 5 3 2 عبر المحيطات للسياحة 4

33% 6 4 2 دايس للمالبس الجاهزة 5

33% 6 4 2 الحديثة للمواد العازلة - بيتومود 6

33% 6 4 2 بورسعيد للتنمية 
الزراعية والمقاوالت 7

29% 7 5 2  االسكندرية 
الوطنية لالستثمارات المالية 8

29% 7 5 2 الملتقى العربي لالستثمارات 9

29% 7 5 2 العربية وبولفارا للغزل والنسيج  10

29% 7 5 2 إيديتا للصناعات الغذائية ش م م 11

29% 7 5 2 هينة للصناعات الغذائية  12

29% 7 5 2 مصر الوطنية للصلب ش م م - عتاقة 13

29% 7 5 2 شركة النصر لألعمال المدنية  14

29% 7 5 2 عبور الند للصناعات الغذائية 15

29% 7 5 2 أوراسكوم للتنمية مصر 16

29% 7 5 2 17 سماد مصر - ايجيفرت
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 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم امرأتين
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

25% 8 6 2  القلعة لالستشارات 
المالية (سيتادل) 18

25% 8 6 2  الشركة العربية للخزف 
سيراميكا -ريماس 19

22% 9 7 2 البنك التجاري الدولي (مصر) 20

22% 9 7 2 مطاحن شرق الدلتا 21

22% 9 7 2 النيل لألدوية والصناعات 
الكيماوية - النيل 22

22% 9 7 2 ام.ام جروب للصناعة 
والتجارة العالمية (عينية) 23

20% 10 8 2 االسكندرية للخدمات الطبية 24

20% 10 8 2 المصرية العربية ثمار لتداول 
األوراق المالية  25

20% 10 8 2 26 االهلي للتنمية واالستثمار 

20% 10 8 2 السعودية المصرية لالستثمار 
والتمويل 27

20% 10 8 2 الشرقية الوطنية لألمن الغذائي 28

18% 11 9 2 بنك البركة مصر 29

18% 11 9 2 شركة مستشفى كليوباترا  30

18% 11 9 2 البنك المصري لتنمية الصادرات 31

18% 11 9 2 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 32

18% 11 9 2 33 رواد السياحة (الرواد)

17% 12 10 2 شركة المجموعة المالية هيرمس 
القابضة 34
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 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم امرأتين
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم ثالث
سيدات او اكثر في مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

17% 12 10 2 "فوري" لتكنولوجيا البنوك 
والمدفوعات اإللكترونية 35

15% 13 11 2 36 االسكندرية للزيوت المعدنية

15% 13 11 2 بنك التعمير واإلسكان 37

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

60% 5 2 3 الشركة الدولية للثلج الجاف –
ديفكو 2 1

50% 6 3 3 شركة األولى لالستثمار والتنمية 
العقارية 2

43% 7 4 3 العروبة للسمسرة لتداول األوراق 
المالية 3

43% 7 4 3 الشمس بيراميدز للفنادق 
والمنشآت السياحية 4

38% 8 5 3 القاهرة للخدمات التعليمية 5

38% 8 5 3 الشركة المصرية لخدمات النقل 
والتجارة (ايجيترانس) 6

33% 9 6 3 االسكندرية لألدوية والصناعات 
الكيماوية 7

33% 9 6 3 بنك قطر الوطني األهلي 8

30% 10 7 3 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – 
بيراميزا 9

25% 12 9 3 جولدن تكس لألصواف 10
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19% 16 13 3 النساجون الشرقيون 11

44% 9 5 4 القاهرة لألدوية والصناعات 
الكيماوية 12

44% 9 5 4 ممفيس لألدوية والصناعات 
الكيماوية 13

40% 10 6 4 العرفة لالستثمارات واالستشارات 14

38% 13 8 5 الخدمات المالحية والبترولية (شركة 
مساهمة مصرية) 15

44% 16 9 7 المصرية لمدينة اإلنتاج اإلعالمي 16

 الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية التي تضم ثالث
سيدات او اكثر في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة
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ُملحق 2

البنوك التي تضم امرأة واحدة في مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

20% 5 4 1 ميد بنك 1

14% 7 6 1 بنك الكويت الوطني - مصر 2

14% 7 6 1 مصرف أبو ظبي اإلسالمي - 
مصر 3

13% 8 7 1 البنك العقاري المصري العربي 4

13% 8 7 1 بنك بلوم (بنك لبنان والمهجر) 5

13% 8 7 1 البنك األهلي المتحد 6

11% 9 8 1 بنك القاهرة 7

11% 9 8 1 التجاري وفا بنك 8

10% 10 9 1 بنك التعمير واإلسكان 9

10% 10 9 1 البنك المصري الخليجي 10

9% 11 10 1 بنك الشركة المصرفية العربية 
الدولية 11

9% 11 10 1 كريدي أجريكول مصر 12

8% 12 11 1 المصرف العربي الدولي 13
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البنوك التي تضم امرأة واحدة في مجالس إدارتها لعام 2019

 عدد البنوك التي تضم ثالث سيدات أو أكثر في مجالس إدارتها
لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
اسم البنك #

29% 7 5 2 بنك التنمية الصناعية 1

25% 8 6 2 بنك اإلسكندرية 2

25% 8 6 2 بنك مصر 3

22% 9 7 2 البنك األهلي المصري 4

22% 9 7 2 البنك التجاري الدولي 5

22% 9 7 2 البنك المركزي المصري 6

22% 9 7 2 HSBC اتش اس بي سي 7

18% 11 9 2 بنك البركة مصر 8

18% 11 9 2 البنك المصري لتنمية الصادرات 9

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
اسم البنك #

57% 7 3 4 بنك االستثمار العربي 1

44% 9 5 4 المصرف المتحد مصر 2

38% 8 5 3 بنك قطر الوطني 3
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ُملحق 3  

 شركات قطاع األعمال العام التي تضم امرأة واحدة في
مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

33% 3 2 1 المحمودية للغزل والنسيج 1

20% 5 4 1 النصر للمالحات 2

20% 5 4 1 المكس للمالحات 3

20% 5 4 1 السد العالي للمشروعات 
الكهربائية والصناعية 4

20% 5 4 1 أطلس العامة للمقاوالت 
واالستثمارات العقارية 5

20% 5 4 1 عمر أفندي 6

20% 5 4 1 السيوف للغزل والنسيج 7

20% 5 4 1 المصرية لالقطان 8

20% 5 4 1 الوادي للتجارة وحليج األقطان 9

20% 5 4 1 المصرية لإلنشاءات المعدنية 
"ميتالكو" 10

20% 5 4 1 11 شركة مصانع النحاس المصرية

20% 5 4 1 مصر للصوت والضوء 12

17% 6 5 1 الشركة القابضة للسياحة والفنادق 13

14% 7 6 1 مصر الجديدة لإلسكان والتعمير 14

14% 7 6 1  الشركة القابضة للقطن والغزل 
والنسيج والمالبس 15

14% 7 6 1 الشركة القابضة للصناعات 
المعدنية 16

14% 7 6 1 الشركة المصرية لتجارة األدوية 17
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 شركات قطاع األعمال العام التي تضم امرأة واحدة في
مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

14% 7 6 1 الجمهورية لألدوية والصناعات 
الكيماوية 18

14% 7 6 1 صيدناوي 19

14% 7 6 1 مصر لالستيراد والتصدير 20

13% 8 7 1 النيل لألدوية والصناعات الكيماوية 21

11% 9 8 1 العربية لألدوية والصناعات 
الكيماوية 22

11% 9 8 1 بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع 23

11% 9 8 1 النصر للتصدير واالستيراد 24

10% 10 9 1 القناة للتوكيالت المالحية 25

10% 10 9 1 غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة 26

 شركات قطاع األعمال العام التي تضم امرأتين في مجالس
إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
اسم البنك #

40% 5 3 4 مصر للسياحة 1

40% 5 3 4 شركة المحاريث والهندسة 2

29% 7 5 4 مصر للمستحضرات الطبية 3

25% 8 6 4 مصر لتجارة السيارات 4
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 شركات قطاع األعمال العام التي تضم ثالث سيدات أو أكثر
في مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
اسم البنك #

38% 8 5 3 ممفيس لألدوية والصناعات 
الكيماوية 1

33% 9 6 3 القاهرة لألدوية والصناعات 
الكيماوية 2

33% 9 6 3 االسكندرية لألدوية والصناعات 
الكيماوية 3



58

ُملحق 4

 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

33% 3 2 1 االعمال واالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه (فاكت) 1

33% 3 2 1 مرسى مرسى علم للتنمية 
السياحية 2

33% 3 2 1 سوفيكو لالستثمارات الماليه 3

33% 3 2 1 مجموعه االهرام القابضه لالستثمار 
والتنميه 4

33% 3 2 1 سيناء للخدمات البيئيه 5

33% 3 2 1 التكامل لتداول االوراق الماليه 6

33% 3 2 1

ريدج الداره محافظ االوراق الماليه 
وصناديق االستثمار (الرشاد الداره 

محافظ االوراق الماليه وصناديق 
االستثمار سابقا)

7

33% 3 2 1 المجموعه الماليه هيرميس للتاجير 
التمويلي 8

33% 3 2 1 فيرست كابيتال لالستشارات الماليه 
عن االوراق الماليه 9

33% 3 2 1 جارانتى لتداول االوراق المالية 10

33% 3 2 1 الهولنديه المصريه للتاجير التمويلي 11

33% 3 2 1 بيتا الماليه القابضه لالستثمارات 
الماليه 12

33% 3 2 1 الياسين القابضه لالستثمارات 
الماليه 13

33% 3 2 1
ام جي للتمويل (ام جي للتاجير 

التمويلي سابقا) (اوتراك للتاجير 
التمويلي سابقا)

14

33% 3 2 1 االوائل العربيه للتاجير التمويلي 15

33% 3 2 1 مصر الخير لصناديق االستثمار 16

33% 3 0 1 مصر القابضه لالستثمارات الماليه 17
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

33% 3 1 1 المصريه القابضه لمواد التعبئه 
والتغليف 18

33% 3 2 1 صندوق استثمار فاروس االول ذو 
العائد التراكمي 19

33% 3 2 1 بورتفوليو لتكوين واداره محافظ 
االوراق الماليه وصناديق االستثمار 20

33% 3 2 1 فينكس جروب لتداول االوراق الماليه 21

33% 3 2 1 صندوق نعيم العقاري (نعيم 
لصناديق االستثمار سابقا) 22

33% 3 2 1 بيكو لالستثمارات 23

33% 3 2 1 البدر للبالستيك 24

33% 3 2 1 سياك القابضه للهندسه والتشييد 25

33% 3 2 1 المتحده للكبريت والكيماويات 26

33% 3 2 1
السويدي للصناعات القابضه 
(المتحده للصناعات القابضه 
لالستثمارات الماليه سابقا)

27

33% 3 2 1 القاهرة للسمسرة في االوراق 
المالية 28

33% 3 2 1 براق للتاجير التمويلي 29

33% 3 2 1 جرانت ثور نتون لإلستشارات المالية 
عن األوراق المالية 30

25% 4 3 1 مجموعه تبارك القابضه لال 
ستثمارات الماليه 31

25% 4 3 1 سفير الدولية للوساطة في االوراق 
المالية 32

25% 4 3 1

بي بي اي بارتنرز لالستثمار المباشر 
بلتون لالستثمار (بلتون فيننشال 

لتكوين اام وصناديق االستثمار 
المباشر)

33

25% 4 3 1 ماكينزي لالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه 34
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

25% 4 3 1 هاما القابضه لالستثمارات الماليه 
(جبالكس سابقا ) 35

25% 4 3 1 سوليوشن لالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه 36

25% 4 3 1 الدلتا لصناديق االستثمار 37

25% 4 3 1 امون القابضه لالستثمارات الماليه 38

25% 4 3 1 النيل القابضه لالستثمارات 39

25% 4 3 1 المصريين لإلستثمار والتنمية 
العمرانية 40

25% 4 3 1
رمسيس القابضه لالستثمارات 

الماليه (رمسس لالستثمارات الماليه 
سابقا)

41

25% 4 3 1
االستشارات الماليه عن االوراق 

الماليه (بيكر تيللي وحيد عبد الغفار 
وشركاه)

42

25% 4 3 1 ميراج لتداول االوراق الماليه 43

25% 4 3 1
ماسترز لتداول االوراق الماليه

(االمل العمال السمسره في 
االوراق الماليه سابقا)

44

25% 4 3 1 جنوب سيناء لالستثمارات الماليه 45

25% 4 3 1 مصر الجديدة لالسكان والتعمير** 46

25% 4 3 1 اسواق لتكوين واداره محافظ االوراق 
الماليه 47

25% 4 3 1
مصر لصندوق االستثمار المباشر 

(وثائق استثمار شركه مصر لصندوق 
2) سابقا

48

25% 4 3 1 الجوهرة السعودية لتداول األوراق 
المالية 49

25% 4 3 1 الجوهره القابضه لالستثمارات 
الماليه 50

25% 4 3 1 الياسمين للسمسرة في االوراق 
المالية 51

25% 4 2 1 االستثمار الدولي القابضه النشطه 
معالجه المياه 52
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

25% 4 3 1 الخليجيه لتداول االوراق الماليه 53

25% 4 3 1 ميجا انفستمنت لتداول االوراق 
الماليه 54

25% 4 3 1 مصر جنوب افريقيا لالتصاالت 55

25% 4 3 1 اديليس للتاجير التمويلي (الشباب 
الوطنيه لالستثمار والتنميه) سابقا 56

25% 4 3 1 ايجيبت كابيتال القابضه 57

25% 4 3 1 الجذور القابضه لالستثمارات الماليه 58

20% 5 4 1 ثري واي لتداول االوراق الماليه 59

20% 5 4 1 الدولية للسمسرة فى االوراق 
المالية 60

20% 5 4 1 االمناء المتحدين المساك سجالت 
االوراق الماليه والتداول 61

20% 5 4 1 اتش ال بي لالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه 62

20% 5 4 1 ايجل كابيتال لالستثمارات الماليه 63

20% 5 4 1

النعيم كابيتال لالستثمار(التوفيق 
لالستثمارات الماليه سابقا)(التوفيق 

الماليه لتكوين واداره محافظ ام 
وصناديق االستثمار سابقا)

64

20% 5 4 1 نيو برنت لتكوين واداره محافظ 
االوراق الماليه وصناديق االستثمار 65

20% 5 4 1
العربي االفريقي الدولي للتمويل 

العقاري (بيت التمويل العقاري 
سابقا)

66

20% 5 3 1 المصريه العالميه للخدمات 
والهندسه 67

20% 5 4 1 الحرية لتداول االوراق المالية 68

20% 5 4 1 طيبه القابضه 69

20% 5 4 1 ايجيبشان جلف القابضه 
لالستثمارات الماليه 70

20% 5 4 1 المصرية لالستثمار واالعمال المالية 71
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

20% 5 4 1 الفتح لتداول االوراق المالية 72

20% 5 4 1 المجموعه المتكامله لالعمال 
الهندسيه 73

20% 5 4 1 بلتون الداره صناديق االستثمار 74

20% 5 4 1 االهلي الكويتي مصر لالستثمار 75

20% 5 4 1 المنصور القابضه لالستثمارات 
الماليه 76

20% 5 4 1 مجموعه العز القابضه للصناعه 
واالستثمار مجموعه عز الصناعيه 77

20% 5 4 1 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 78

20% 5 4 1 الشروق الحديثه للطباعه والتغليف 79

20% 5 4 1 القاهرة الدولية لتداول االوراق 
المالية 80

20% 5 4 1 التعمير للتوريق 81

20% 5 4 1

الدوليه لخدمات االداره في مجال 
صناديق االستثمار (سابقا بلتون 

لخدمات االداره في مجال صناديق 
االستثمار

82

20% 5 4 1 لوتس القابضه لالستثمارات الماليه 83

20% 5 4 1 زاهيه مصر القابضه لالستثمارات 
الماليه 84

20% 5 4 1 فلك ستارت ابس لراس مال المخاطر 
(شركتك لرياده االعمال سابقا) 85

20% 5 0 1 القاهرة لالدوية والصناعات الكيماوية 86

20% 5 4 1 الصفا للسمسرة في االوراق المالية 87

20% 5 3 1 المجموعة المصرية الدارة صناديق 
االستثمار 88

20% 5 4 1 فيفرس مشرق لالستشارات الماليه 
عن االوراق الماليه 89

20% 5 4 1 بى اى جى للتجارة واالستثمار 90
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

20% 5 4 1 اتش دي اند كي تي هولدنج 91

20% 5 4 1 مجموعه التوفيق الماليه القابضه 
مصر 92

20% 5 3 1 االهلي المتحد للتمويل 93

20% 5 4 1 تريبل ايه لتداول االوراق الماليه 94

20% 5 4 1 القابضه للمستلزمات الطبيه 95

20% 5 4 1 كولونيال لراس المال المخاطر 96

20% 5 4 1 ام ام القابضه للورق والتغليف 97

20% 5 4 1
اليم فست بارتنرز لتكوين واداره 

محافظ االوراق الماليه واداره 
صناديق االستثمار

98

20% 5 2 1
القوميه الحديثه لتكوين واداره 

محافظ االوراق الماليه وصناديق 
االستثمار

99

20% 5 4 1 المعادى لتداول االوراق الماليه 100

20% 5 4 1 كونتننتال لتداول االوراق الماليه 101

20% 5 4 1 الهالل السعودي لتداول األوراق 
المالية 102

20% 5 4 1 سيتي جروب لالستثمارات الماليه 103

20% 5 4 1 الصناعات الغذائيه العربيه دومتي 104

20% 5 3 1 النعيم لالستثمارات المالية 105

20% 5 4 1 النعيم الداره صناديق االستثمار 106

20% 5 4 1 العبور لالستثمار العقارى 107

20% 5 4 1 فاليو لينك مصر لتقييم وتحليل 
االوراق المالية 108

20% 5 4 1 الكان القابضة 109
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

20% 5 4 1 ابكو المتحده للبالستيك والكيماويات 110

20% 5 4 1 هيك هولدنج 111

20% 5 4 1
ابو ظبي االسالمي كابيتال لترويج 

وتغطيه االكتتابات في االوراق 
الماليه

112

20% 5 4 1 ماكور لإلستثمار في األوراق المالية 113

20% 5 4 1
العربي االفريقي الدولي لتداول 

االوراق الماليه
(اموال لتداول ام سابقا)

114

17% 6 4 1 مصر لعالقات المستثمرين - 
فينلينك 115

17% 6 5 1 ريكاب لالستثمارات المالبه 116

17% 6 5 1 فند داتا لخدمات االداره في مجال 
صناديق االستثمار 117

17% 6 5 1 العربي االفريقي لالستثمارات 
القابضه 118

17% 6 5 1 اصول عربيه لالستثمار 
OIB واالستشارات الماليه 119

17% 6 5 1 كاتليست بارتنرز هولدنج
(دلتا الماليه لالستثمار سابقا) 120

17% 6 5 1 جدوي لتداول االوراق الماليه 121

17% 6 5 1 ايجي تريند لتداول االوراق الماليه 122

17% 6 5 1 المقطم لتداول االوراق المالية 123

17% 6 5 1 سيجما الداره صناديق االستثمار 
ومحافظ االوراق الماليه 124

17% 6 5 1 النصر لتصنيع الحاصالت الزراعيه 125

17% 6 5 1 تمويل القابضه لالستثمار 126

17% 6 5 1 ليبون للسمسرة في األوراق المالية 127
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

17% 6 5 1 مصرف ابو ظبي االسالمي مصر 
(البنك الوطني للتنميه) سابقا 128

17% 6 5 1 عربية اون الين للوساطة في 
االوراق المالية 129

17% 6 5 1 العبوات الطبية 130

17% 6 5 1 بيكو انيرجي القابضه لالستثمارات 
الماليه 131

17% 6 2 1 الحديد والصلب المصرية 132

17% 6 5 1 سوليدير للسمسره فى االوراق 
الماليه 133

17% 6 5 1 جيمناي ايجيبت القابضه 
لالستثمارات الماليه 134

17% 6 5 1 ميراكل لتداول االوراق الماليه 135

17% 6 5 1 كومباس كابيتال لإلستثمارات المالية 136

17% 6 2 1 المصرية للتمويل العقاري - اي اتش 
اف سي 137

17% 6 5 1 ايجي ترند لالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه 138

17% 6 5 1 الفا كابيتال لالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه 139

17% 6 5 1 سيجما لتداول االوراق الماليه 
وامساك السجالت 140

17% 6 4 1 تي سي في القابضه لالستثمارات 
الماليه 141

17% 6 5 1
شركه صندوق سيجما الداره االسهم 

المتداوله (حاليا ) بلتون لصناديق 
االستثمار (سابقا)

142

17% 6 5 1 رويال لتداول االوراق المالية 143

17% 6 5 1 سيتي تريد لتداول االوراق الماليه 144

17% 6 1 1 اروب لتامينات المممتلكات 
والمسئوليات مصر 145

14% 7 5 1 هوريزون لتداول االوراق الماليه 146
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

14% 7 6 1 دايركت اف ان لنشر المعلومات عن 
االوراق الماليه 147

14% 7 6 1
اودن كابيتال جروب لالستثمارات 

الماليه (المجموعه المصريه 
لالستثمار القابضه سابقا)

148

14% 7 5 1 صندوق استثمار افاق لالوراق 
الماليه 149

14% 7 6 1 القاهره الوطنيه لالستثمارواالوراق 
الماليه 150

14% 7 6 1 الصناعات الهندسية المعمارية 
لالنشاء والتعمير – ايكون 151

14% 7 6 1 اتش سى لتداول االوراق المالية 152

14% 7 5 1 االسماعيلية مصر للدواجن 153

14% 7 6 1 اتش سي لالوراق المالية 
واالستثمار 154

14% 7 6 1 مصر لراس المال المخاطر 155

14% 7 6 1 تواصل هولدنجز لالستثمارات 
الماليه 156

14% 7 6 1 توريق للتوريق 157

14% 7 6 1 امان لتداول االوراق المالية 158

14% 7 6 1
جولدن هاند لتداول االوراق الماليه 

(جولدن هاند لتداول االوراق الماليه 
وامساك السجالت سابقا)

159

14% 7 6 1 بريميير لتداول االوراق المالية 160

14% 7 6 1 سيتي كابيتال لتداول االوراق الماليه 
(الخبراء للسمسره في ام سابقا) 161

14% 7 5 1 برايم انفستمنتس الداره 
االستثمارات الماليه 162

14% 7 6 1
شركه صندوق التعمير العقاري 

نمو(التعمير لصناديق االستثمار 
العقاريه والتنميه سابقا)

163

14% 7 6 1 البويات والصناعات الكيماويه 
باكين** 164
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

14% 7 5 1 سماد مصر (ايجيفرت) 165

14% 7 6 1 مباشر انترناشيونال لتداول االوراق 
الماليه 166

14% 7 5 1 المجموعه المصريه الداره المحافظ 
الماليه 167

14% 7 6 1 كوركت الين للسمسرة فى االوراق 
المالية 168

14% 7 6 1 الرواد لتداول االوراق المالية 169

14% 7 6 1 ترافكو انترناشيونال هولدنج 170

14% 7 6 1 راية لخدمة مراكز اإلتصاالت 171

14% 7 6 1 مجموعه المستقبل القابضه لالعالم 
واالتصاالت 172

14% 7 6 1
ان اي كابيتال القابضه (ان اي كابيتال 

لترويج وتغطيه االكتتاب في اام 
واالستشارات ام عن ام سابق)

173

14% 7 6 1
اوراسكوم للتنميه مصر (اوراسكوم 

للفنادق والتنميه سابقا)(الجونه 
للتنميه والفنادق سابقا)

174

14% 7 6 1 مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت 
والرخام - ايجى ستون 175

14% 7 6 1 نايل سيتى لالستثمار 176

14% 7 5 1 ايجيبت استكس لتداول االوراق 
الماليه 177

14% 7 5 1 اكيومن لتكوين واداره محافظ االوراق 
الماليه واداره صناديق االستثمار 178

14% 7 5 1 اتش اس بى سى سكيوريتيز ايجيبت 
ش.م.م 179

14% 7 6 1 مصر بنى سويف لالسمنت** 180

14% 7 6 1 تكنو جروب القابضه 181

14% 7 1 1 اروب للتامين علي الحياه مصر 182

14% 7 5 1 المجموعه المصريه العقاريه 183
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

14% 7 6 1 المالية و الصناعية المصرية 184

14% 7 6 1 مباشر لالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه 185

14% 7 6 1 بيراميدز لتكوين واداره محافظ 
االوراق الماليه وصناديق االستثمار 186

14% 7 6 1 جوست فالير لالستشارات الماليه 
عن االوراق الماليه 187

13% 8 7 1 ميداف القابضه 188

13% 8 7 1

اسطول لتداول االوراق الماليه 
والوساطه في السندات(اسطول 
لتداول ام(مصر والشرق االوسط 

للوساطه في االوراق الماليه سابقا)

189

13% 8 7 1 مدينة نصر لالسكان والتعمير** 190

13% 8 7 1 اعمار مصر للتنميه** 191

13% 8 7 1 القاهرة للزيوت والصابون** 192

13% 8 7 1 القاهره لإلستثمار والتنمية 
العقاريه** 193

13% 8 4 1 بلتون القابضه لالستثمارات 
الماليه** 194

13% 8 7 1 صندوق االستثمار لتنميه 
المشروعات الصغيره والمتوسطه 195

13% 8 7 1 سي فينتشرز لراس المال المخاطر 196

13% 8 6 1 شارم دريمز لالستثمار السياحى 197

13% 8 7 1 مصر لالستثمارات الماليه 198

13% 8 7 1 جالكسو سميث كالين** 199

13% 8 7 1 بنك قطر الوطني االهلي (البنك 
االهلي سوستيه جنرال سابقا) 200

11% 9 7 1 االسماعيلية الوطنية للصناعات 
الغذائية (فوديكو) 201

11% 9 8 1 المتحدة لالسكان والتعمير 202
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

11% 9 8 1 اسيك للتعدين 203

11% 9 8 1 سكن للتمويل العقاري 204

11% 9 7 1 بلتون الماليه القابضه** 205

11% 9 6 1 سيكم القابضه لالستثمار 206

11% 9 8 1 صندوق االستثمار الخيري لدعم 
الرياضه صندوق الرياضه المصري 207

11% 9 8 1 المجموعه الماليه فاينانس القابضه 208

11% 9 8 1 النيل لالدوية والصناعات الكيماوية 209

11% 9 8 1 التوفيق للتاجير التمويلي 210

11% 9 8 1 بلوم مصر لتداول االوراق الماليه 211

11% 9 8 1 صندوق استثمار المليكه الخاصه 
لتنميه المشروعات السياحيه بابيرس 212

11% 9 8 1 العربية لالدوية والصناعات الكيماوية 213

11% 9 8 1 مصر ايران للمنشاءات االداريه 
والسياحيه 214

11% 9 8 1 دلتا للطباعة والتغليف 215

11% 9 8 1 التجارى الدولي لالستثمار 216

11% 9 8 1 مطاحن ومخابز االسكندرية 217

11% 9 8 1
المصرية العربية (ثمار) لتداول 

االوراق المالية (المصرية األمريكية 
للوساطة سابقا)

218

10% 10 9 1 االسكندريه للخدمات الطبيه
(المركز الطبي الجديد االسكندريه) 219

10% 10 9 1 العربيه لحليج االقطان 220

10% 10 9 1 القناة للتوكيالت المالحية** 221
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة
في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

10% 10 8 1 السعودية المصرية لالستثمار 
والتمويل 222

10% 10 9 1 الشرقية الوطنية لالمن الغذائي 223

10% 10 8 1 القابضه لالستثمار والتعمير 224

10% 10 9 1 بنك كريدى اجريكول مصر** 225

10% 10 9 1 النصر للمالبس والمنسوجات – 
كابو** 226

9% 11 10 1 المجموعه الماليه هيرميس القابضه 227

9% 11 10 1 جولدن بيراميدز بالزا 228

9% 11 8 1 حسن عالم القابضه** 229

9% 11 8 1 السادس من اكتوبر للتنميه 
واالستثمار (سوديك)** 230

8% 12 11 1 االسكندريه للزيوت 
المعدنيه(أموك)** 231

8% 13 11 1
بي انفستمنتس القابضه (بي بي 
اي القابضه لالستثمارات م سابقا) 

(بلتون كابيتال القابضه لسابقا)
232

8% 13 12 1 ريدج كابيتال القابضة لالستثمارت 
المالية - الرشاد أوبليسك سابقًا 233

8% 13 11 1 الدلتا للسكر 234

8% 13 12 1 التعمير للتمويل العقاري 235

8% 13 12 1 زهراء المعادي لالستثمار والتعمير 236

7% 15 14 1 ايجيكاب لالستثمار 237

7% 15 14 1 قناه السويس لتوطين التكنولوجيا 238

7% 15 14 1 المصرية لألقمار الصناعية (نايل 
سات)** 239

5% 21 6 1 مصر للتامين** 240

** تشير الى الشركات المكرره في قطاعي االعمال العام والبورصة المصرية
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأتين في
مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

67% 3 1 2 عكاظ لتكوين واداره محافظ االوراق 
الماليه 1

67% 3 1 2 هليوبوليس لالستثمارات الماليه** 2

67% 3 1 2 دينيرو لالستشارات الماليه عن
االوراق الماليه 3

67% 3 0 2 جلوبال كابيتال لضمان االكتتاب 4

67% 3 1 2 الكرنك لتداول األوراق المالية 
وامساك السجالت 5

67% 3 1 2 سياك القابضه لالستثمارت الماليه 6

67% 3 1 2 سياك القابضه للتنيمه واالداره 7

67% 3 1 2 العالم العربي لالستثمارات المالية 8

67% 3 1 2 سياك القابضه لمواد و مستلزمات 
البناء 9

50% 4 2 2 فرست لالستشارات الماليه عن 
االوراق الماليه 10

50% 4 2 2 االهرام للطباعة والتغليف** 11

50% 4 2 2 الياسمين القابضه لالستثمارات 
الماليه 12

50% 4 2 2 المجموعة العربية االمريكية لتكوين 
وادارة محافظ االوراق المالية 13

50% 4 2 2
اصول هولدنج جروب لالستثمارات 

الماليه (اصول القابضه لالستثمارات 
الماليه سابقا)

14

50% 4 2 2 اكوتك القابضه لالستثمار 15

50% 4 2 2 هول مارك القابضه لالستثمارات 
الماليه 16

50% 4 2 2 ام اتش اس القابضه لالستثمارات 
الماليه 17

50% 4 2 2 كاسل لالستشارات الماليه عن
االوراق الماليه 18
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأتين في
مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

40% 5 3 2 الوطنيه لالستثمار (سونيد ) 19

40% 5 3 2 لونا القابضه لالستثمارات الماليه 20

40% 5 3 2 نيوبرنت لتداول االوراق المالية 21

40% 5 3 2 المنار لتداول االوراق الماليه 22

40% 5 3 2 القمة لتداول األوراق المالية 23

40% 5 3 2 الفتوح انفستمنت 24

40% 5 3 2 اصول القابضه لالستثمارات الماليه 
(لوتس القابضه لالستثمار) 25

40% 5 3 2 فاملي فودز** 26

40% 5 3 2 بيراميدزكابيتال لتداول األوراق المالية 
(النور سابقا) 27

40% 5 3 2 المصريه لنظم التعليم الحديثه** 28

40% 5 3 2 مجموعه الطيار مصر القابضه 
لالستثمارات الماليه 29

40% 5 3 2 عبر المحيطات للسياحه 30

40% 5 3 2 تايكون للوساطه في االوراق 
الماليه** 31

40% 5 3 2 الجيزة لتداول األوراق المالية 32

40% 5 3 2 الحمد لتداول االوراق الماليه 33

40% 5 3 2 اميوزمنت لالستثمارات الماليه 34

40% 5 3 2 ركويزا لالستشارات الماليه عن االوراق 
الماليه 35

40% 5 3 2 عربيه القابضه لالستثمار 36

40% 5 3 2 طيبة للسمسرة في االوراق المالية 37
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأتين في
مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

40% 5 3 2 تكنو رام هولدنج القابضه 38

40% 5 3 2 شارم للتنميه السياحيه 39

40% 5 3 2 البركه لالستثمارات الماليه 40

40% 5 3 2 مينا لتداول االوراق الماليه 41

40% 5 3 2 شركه صندوق استثمار نعيم مصر 42

40% 5 3 2 اس ام جى للتنمية واالستثمارات 
االقتصادية 43

40% 5 3 2 سامبا تداول مصر لتداول األوراق 
المالية 44

33% 6 4 2 عكاظ للوساطة المالية واألستثمار 45

33% 6 4 2 العالمية للسمسرة في االوراق 
المالية 46

33% 6 4 2

جاردين لتكوين واداره محافظ االوراق 
الماليه واداره صناديق االستثمار 

(اكيومن بي بي اي الداره صناديق 
االستثمار سابقا)

47

33% 6 4 2
انتلجنت واي كابيتال بارتنرز 

لالستشارات والترويج (ثري سيز 
كابيتال بارتنرز سابقا)

48

33% 6 4 2 ارتشر لالستشارات الماليه عن االوراق 
الماليه 49

33% 6 4 2 الحديثه للمواد العازله مودرن 
(BITUMODE بيتومود) 50

33% 6 4 2 صندوق القطاع المالي لالستثمار 51

33% 6 4 2 كونكورد لتكوين واداره محافظ االوراق 
الماليه 52

33% 6 4 2 مباشر كابيتال هولدنج لالستثمارات 
الماليه 53

33% 6 4 2 دايس للمالبس الجاهزة** 54

29% 7 5 2 مصر للسمسرة فى األوراق المالية 
INERTIA ش.م.م 55
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأتين في
مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

29% 7 4 2 56 المصريه للتخصيم (ايجيبت فاكتورز)

29% 7 5 2 مصرالوطنيه للصلب (عتاقه) (العتال 
الوطنيه للصلب سابقا) 57

29% 7 5 2 مجموعه مصر ايطاليا القابضه 58

29% 7 5 2 الشمس بيراميدز للفنادق والمنشات 
السياحية 59

29% 7 5 2 DRIVE FINANCE درايف للتخصيم 60

29% 7 5 2 االهلي القابضه لالتصاالت 61

29% 7 5 2 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة 
والجيزة** 62

29% 7 5 2 اصول ESB للوساطه في االوراق 
الماليه 63

29% 7 5 2 العربية وبولفارا للغزل والنسيج 64

29% 7 5 2 االسكندريه الوطنيه لالستثمارات 
الماليه 65

29% 7 5 2 جهينة للصناعات الغذائية** 66

29% 7 5 2 الملتقي العربي لالستثمارات** 67

29% 7 5 2 حلوان القابضة لإلستثمارات المالية 68

29% 7 5 2 مجموعه المزالوي القابضه 
لالستثمارات الماليه 69

29% 7 5 2 برنت جروب القابضه لالستثمارات 
الماليه 70

29% 7 5 2 مجموعه اسطول لالستثمارات الماليه 71

25% 8 6 2 مصر لالسمنت – قنا** 72

25% 8 6 2 القلعة لإلستشارات المالية** 73

25% 8 6 2 االمل للتنميه العقاريه والصناعيه** 74
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأتين في
مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

25% 8 6 2 حلوان لتداول األوراق المالية
( حلوان للسمسرة سابقا ) 75

25% 8 6 2 النصر لالعمال المدنيه 76

25% 8 6 2 اكيومن القابضه لالستثمارت 
الماليه** 77

25% 8 6 2 طنطا موتورز 78

22% 9 7 2 االهرام للسمسرة في االوراق المالية 79

22% 9 7 2 المتحدة الدولية للسياحة 80

22% 9 7 2 البنك التجاري الدولي مصر** 81

22% 9 5 2 صندوق مصر اسكندريه لالستثمارات 
الماليه 82

22% 9 7 2 ام.ام جروب للصناعه والتجارة 
العالميه** 83

22% 9 7 2 شركه صندوق القطاع المالي 
لالستثمار 84

22% 9 7 2 ايديتا للصناعات الغذائية 85

22% 9 7 2 القابضه الماليه للطيران المدني 86

20% 10 8 2 االهلي للتنميه واالستثمار** 87

20% 10 8 2 جولدن تكس لالصواف 88

18% 11 8 2 رواد السياحة - رواد 89

18% 11 5 2 ابوقير لالسمدة والصناعات 
الكيماوية** 90

18% 11 9 2 مصر اكستريور لالستثمارات المالية 91

18% 11 9 2 مصر الماليه لالستثمارات** 92

18% 11 9 2 مستشفي كليوباترا** 93



76

 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأتين في
مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم ثالث سيدات
أو أكثر في مجالس إدارتها لعام 2019

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

15% 13 10 2 السويس لالسمنت** 94

15% 13 10 2 بنك البركه مصر** 95

15% 13 11 2 اسمنت سيناء** 96

15% 13 11 2 سيدي كرير للبتروكيماويات 
(سيدبك)** 97

** تشير الى الشركات المكرره في قطاعي االعمال العام والبورصة المصرية

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

75% 4 1 3 تايكون لتكوين واداره محافظ االوراق 
الماليه 1

75% 4 1 3 عكاظ لالستشارات الماليه عن االوراق 
الماليه 2

75% 4 1 3 رفتراك مصر للتبريد 3

60% 5 2 3 الوطنية للسمسرة في االوراق 
المالية 4

60% 5 2 3 االلكترونيه لخدمات االداره في مجال 
صناديق االستثمار 5

60% 5 2 3 االسكندريه لتداول االوراق الماليه 6

60% 5 2 3 االقصر لتداول االوراق الماليه 7

50% 6 3 3 االخوه المتضامنين لالستثمار 
العقاري واالمن الغذائي 8

50% 6 3 3 بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاوالت 9

50% 6 3 3 مجموعه وادي النيل القابضه 
لالستثمار 10

50% 6 3 3 فرست لتداول االوراق الماليه 11
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم ثالث سيدات
أو أكثر في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

43% 7 3 3 تروبيكانا لتداول األوراق المالية 12

43% 7 4 3 االولي لالستثمار والتنميه 
العقاريه** 13

43% 7 3 3 صندوق مصر للتمويل واالستثمار 14

43% 7 4 3 العروبة للسمسرة في االوراق 
المالية 15

38% 8 5 3 العربيه للخزف ( سيراميكا ريماس )** 16

38% 8 5 3 المصرية لخدمات النقل 
(ايجيترانس)** 17

38% 8 5 3 القاهرة للخدمات التعليمية** 18

33% 9 6 3 مصر الداره االستثمارات الماليه 19

30% 10 7 3 االسكندرية لالدوية والصناعات 
الكيماوية** 20

27% 11 7 3 بيراميزا للفنادق والقري السياحيه 
بيراميزا** 21

27% 11 6 3 بنك التعمير واالسكان** 22

27% 11 8 3 العرفه لالستثمارات واالستشارات** 23

27% 11 7 3 المصريه العاده التمويل العقاري 24

25% 12 8 3 البنك المصري لتنمية الصادرات** 25

25% 12 9 3 مطاحن شرق الدلتا** 26

23% 13 10 3 الخدمات المالحية والبترولية 
ماريديف** 27

19% 16 13 3  النساجون الشرقيون للسجاد 
(النساجون الشرقيون سابقا )** 28

57% 7 3 4 تيم لتداول االوراق المالية 29

50% 8 4 4 حورس لتداول االوراق الماليه 30
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 شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم ثالث سيدات
أو أكثر في مجالس إدارتها لعام 2019

 )تابع)  

 نسبة المرأة في
 عضوية مجلس

اإلدارة

 إجمالي عدد
 أعضاء مجلس

 اإلدارة

 عدد أعضاء مجلس
اإلدارة من الرجال

 عدد أعضاء
 مجلس اإلدارة من

السيدات
# اسم الشركة

44% 9 5 4 ممفيس لالدوية والصناعات 
الكيماوية** 31

44% 9 5 4 صندوق االستثمار القومي الخيري 
للتعليم 32

36% 11 7 4 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات** 33

33% 12 8 4 مجموعة سليمان القابضة 
لالستثمارات المالية 34

71% 7 2 5 المروه للسمسره في االوراق الماليه 35

67% 9 3 6 ايه ايه دبليو القابضه لالستثمارات 
الماليه 36

44% 16 9 7 المصريه لمدينة االنتاج االعالمى** 37

** تشير الى الشركات المكرره في قطاعي االعمال العام والبورصة المصرية
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