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مرصد المرأة المصرية في مجالس اإلدارة 
النقاط الرئيسية في تقرير الرصد السنوي 2019
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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.
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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



12
© 2018 All rights of this publication are reserved and therefore cannot be reproduced in its totality, its part, recorded or 
transmitted by any information retrieval system in any way, by any means mechanical, photochemical, electronic, magnetis, 
electrooptical, digital, photocopying or otherwise, without the prior permission in writing by authors.

AUC School of Business
AUC New Cairo 
AUC Avenue, P.O. Box 74, New Cairo 11835, Egypt
WomenonBoards@aucegypt.edu
Tel: +202 2615 3364 | 02


