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المرأة في مجالس اإلدارة

االختصارات

الُملخص التنفيذي

تأسس مرصد المرأة في مجالس اإلدارة في عام 2017 بواسطة ُكلية إدارة األعمال بالجامعة األمريكية 
بالقاهرة، ويهدف إلى زيادة نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات لتصل إلى %30 بحلول 

عام 2030. هو مرصد نوعي متخصص يأتي ضمن اإلطار العام لمرصد المرأة التابع للمجلس القومي 
للمرأة المسؤول عن رصد عملية تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. 

يحتوي تقرير الرصد السنوي لعام 2020 على البيانات التي تم تحليلها للشركات الُمدرجة في البورصة 
المصرية، والقطاع المصرفي، وشركات قطاع األعمال العام، وشركات الهيئة العامة للرقابة المالية. 
وقد شهد مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة تحسًنا ملحوًظا حيث ارتفع من %10 في عام 2019 إلى 

%13 في عام 2020، مما يعكس وجود تقدًما إيجابًيا نحو تحقيق رؤية مصر لعام 2030 وأهداف التنمية 
المستدامة.

أشار األداء العام لتمثيل المرأة في مجالس اإلدارة إلى اتباع اتجاه إيجابي وتقدمي، حيث سجلت 
الشركات المدرجة في البورصة المصرية زيادة إيجابية في تمثيل المرأة من نسبة %10.1 إلى 11.6% 
بين عامي 2019 و2020. كما شهد قطاع األعمال العام تحسنًا إيجابيًا وصل إلى %8.7 في عام 2020 
مقارنة بـنسبة %6.1 في عام 2019. كما شهدت شركات الهيئة العامة للرقابة المالية  تحسنًا ملحوظًا 
في تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة لتصل نسبة التمثيل إلى %14.7 في عام 2020 مقارنة بـنسبة 

%11.2 في عام 2019. غير أن القطاع المصرفي قد واجه انخفاًضا طفيًفا في مؤشر تمثيل المرأة في 
مجالس اإلدارة، حيث انخفض من نسبة %14.8 في عام 2019 إلى %13.7 في عام 2020.

من ناحية أخرى، ومن أجل الوصول إلى الهدف المرجو وهو نسبة %30 لتمثيل للمرأة في مجالس 
اإلدارة، ثمة حاجة إلى إضافة ما يقرب من 95 امرأة سنوًيا إلى مجالس إدارة الشركات والبنوك التي 

يغطيها التقرير. وقد انخفضت الفجوة السنوية المقدرة لعام 2020 والتي تضم 95 امرأة مقارنة 
بتقديرات عام 2019 البالغة 113 امرأة.

تستعرض األجزاء التالية من التقرير لمحة تفصيلية عن كل جهة من الجهات التي خضعت للدراسة فيما 
يتعلق بتمثيل المرأة في مجالس اإلدارة في عام 2020، باإلضافة إلى تسليط الضوء على تطور 

مؤشرات السنوات السابقة.

*١ - تم خصم الشركات المدرجة في البورصة المصرية من بيانات تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات هيئة الرقابة المالية لتجنب العد المزدوج 
في حساب مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة.
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13%

714

945
سيدة

+95
 سيدة سنوًيــــــــا

النتائج المستخلصة لعام 2020

مؤشر المرأة في
 مجالس اإلدارة 

عام 2020

 إجمالي عدد السيدات في
مجالس إدارة الشركات والبنوك

 إجمالي الفجوة في أعداد
 السيدات في مجالس اإلدارة

 حتى عام 2030

 للوصول إلى هدف
استراتيجية 2030

بلغ مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة عام 2020 نسبة 13%،
ُمسجاًل بذلك معدل نمو إيجابي بلغ%30  مقارنة بعام 2019 حيث بلغ 

.10%

714: العدد اإلجمالي للسيدات في مجالس إدارة الشركات والبنوك عام 
2020، مقابل 578 سيدة في مجالس اإلدارة عام 2019، ُمسجاًل معدل 

نمو بلغ 23.5%.

إجمالي الفجوة في أعداد السيدات في مجالس اإلدارة التي ينبغي سَدها 
للوصول إلى هدف استراتيجية 2030 بلغ 945 امرأة. ثمة حاجة إلى انضمام 32 
سيدة إلى مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، و 5 سيدات 
في  البنوك، و 10 سيدة في  شركات قطاع األعمال العام، و 48 سيدات في 

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية، على التوالي ، وذلك حتى عام 2030.

يجب إضافة 95 سيدة لمجالس اإلدارة لسد الفجوة السنوية للوصول إلى 
هدف استراتيجية 2030، حيث ينبغي إضافة 32 سيدة في مجالس إدارة 
الشركات المدرجة في البورصة المصرية، و 5 سيدات في البنوك، و 10 
سيدات في شركات قطاع األعمال العام، و 48 سيدة في مجالس إدارة 

شركات الهيئة العامة للرقابة المالية.
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11.6%

42.7%

57.3%

8.4%

+32
 سيدة سنوًيــــــــا

النتائج المستخلصة لعام 2020
البورصة المصرية      

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة 
المصرية %11.6  في عام 2020 ، ُمسجلة زيادة بنسبة %14.9  مقارنة 
بالنسبة  %10.1 في عام 2019، وذلك نتيجة انضمام 23 سيدة جديدة 

لمجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة.

انخفضت نسبة الشركات المدرجة في البورصة المصرية التي ال يوجد بها أي 
تمثيل للمرأة في مجالس إدارتها من %53.5  في عام 2019 إلى 42.7%  

في عام 2020

ارتفعت نسبة الشركات المدرجة في البورصة المصرية التي تضم على األقل 
امرأة واحدة في مجالس إدارتها من%46.5  في عام 2019 إلى %57.3  في 

عام 2020.

%8.4  من الشركات المدرجة في البورصة المصرية بها %30 أو أكثر من 
السيدات في مجالس إدارتها بإجمالي 20 شركة مدرجة في البورصة المصرية

ثمة حاجة إلى إضافة 32 سيدة سنوًيا لمجالس اإلدارة للوصول إلى هدف 
استراتيجية 2030 الخاص بالشركات المدرجة في البورصة المصرية
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13.7%

20.6%

79.4%

9%

+5
 سيدة سنوًيــــــــا

النتائج المستخلصة لعام 2020
القطاع المصرفي

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة القطاع المصرفي %13.7  في 
عام 2020، مسجلة انخفاًضا بنسبة %7.4  مقارنة بنسبة %14.8  في عام 

.2019

انخفضت نسبة البنوك التي ال يوجد بها أي تمثيل للمرأة في مجالس إدارتها 
من%26.5  في عام 2019 إلى%20.6  في عام 2020.

ارتفعت نسبة البنوك التي تضم امرأة واحدة على األقل في مجالس إدارتها 
من %73.5 في عام 2019 إلى %79.4 في عام 2020.

%9 من البنوك بها %30 من السيدات في مجالس إدارتها بإجمالي  3 ببنوك. 

ثمة حاجة إلى إضافة 5 سيدات سنوًيا لمجالس اإلدارة للوصول إلى هدف 
استراتيجية 2030 الخاص بالقطاع المصرفي.
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8.7%

71.9%

28.1%

16.7%

+10
 سيدة سنوًيــــــــا

النتائج المستخلصة لعام 2020
قطاع األعمال العام 

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات قطاع األعمال العام 8.7% 
في عام 2020، ُمسجلة ُمعدل نمو %42.6+ مقارنة بنسبة عام 2019 والتي 

بلغت  6.1%.

انخفضت نسبة شركات قطاع األعمال العام التي ال يوجد بها أي تمثيل للمرأة 
في مجالس إدارتها من %72.5 في عام 2019 إلى %71.9   في عام 2020.

ارتفعت نسبة شركات قطاع األعمال العام التي تضم امرأة واحدة على األقل 
في مجالس إدارتها من %27.5 في عام 2019 إلى %28.1 في عام 2020.

 %16.7من شركات قطاع األعمال العام بها %30 من السيدات في مجالس 
إدارتها بإجمالي 19 شركة. 

ثمة حاجة إلى إضافة 10 سيدات سنوًيا لمجالس اإلدارة للوصول إلى هدف 
استراتيجية 2030 الخاص بشركات قطاع األعمال العام.
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14.7%

47.5%

52.5%

18.7%

+48
 سيدة سنوًيــــــــا

بلغت نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة 
المالية %14.7 في عام 2020، ُمسجلة ُمعدل نمو %31.3+ مقارنة بمعدل 
عام 2019 الذي بلغ  %11.2 وذلك نتيجة انضمام 80 سيدة جديدة لمجالس 

إدارة شركات الهيئة.

انخفضت نسبة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي ال يوجد بها أي تمثيل 
للمرأة في مجالس إدارتها من %58.8 في عام 2019 إلى %47.5  في عام 

.2020

ارتفعت نسبة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تضم امرأة واحدة على 
األقل في مجالس إدارتها من %41.2 في عام 2019 إلى %52.5  في عام 

.2020

18.7 %من شركات الهيئة العامة للرقابة المالية بها %30 من السيدات في 
مجالس إدارتها بإجمالي 109 شركة. 

ثمة حاجة إلى إضافة 48 سيدة سنوًيا لمجالس اإلدارة للوصول إلى هدف 
استراتيجية 2030 الخاص بشركات الهيئة العامة للرقابة المالية.

النتائج المستخلصة لعام 2020
شركات الهيئة العامة للرقابة المالية      
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 البورصة
المصرية

 القطاع
المصرفي

 قطاع األعمال
العام

 الهيئة العامة  
للرقابة المالية

214
1,628
1,842

11.6%

40
253
293

13.7%

38
400
438

8.7%

454
2,631
3,085

14.7%

المرأة في مجالس اإلدارة طبًقا لكل جهة 2020

شهد عام 2020 احراز تقدًما بشكل عام، حيث سجلت الشركات المدرجة في البورصة المصرية زيادة 
إيجابية في تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة من %10.1  إلى %11.6 بين عامي 2019 و2020. كما 

شهدت نسب التمصيل في قطاع األعمال العام تحسًنا إيجابًيا بلغ نسبة %8.7  لتمثيل المرأة في 
مجالس اإلدارة في عام 2020 مقارنة بـنسبة %6.1 في عام 2019. أما نسب التمصيل في شركات 
الهيئة العامة للرقابة المالية فقد تحسنت بشكل ملحوظ حيث ارتفعت لتبلغ %14.7 في عام 2020 

مقارنة بنسبة %11.2 في عام 2019. ومن ناحية أخرى، انخفض تمثيل المرأة في القطاع المصرفي 
بشكل طفيف من %14.8 في 2019 إلى %13.7 في 2020.

 أعضاء مجلس اإلدارة من السيدات

 أعضاء مجلس اإلدارة من الرجال

 إجمالي عدد أعضاء مجلس اإلدارة

 نسبة المرأة في عضوية مجالس
 اإلدارة

16%

14%

10%

6%

2%

12%

8%

4%

0%

10.2% 10.1% 11.2%11.6%

14.7%

11.4%

8.3%

14.8%

6.1%

13.7%

8.7%

2018

3

2019

2020

نسبة المرأة في مجالس اإلدارة حسب كل جهة

يستعرض الرسم البياني أدناه تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة من عام 2018 وحتى عام 2020. ويشير 
إلى وجود اتجاه إيجابي لنسب التمثيل بين الشركات المدرجة في البورصة المصرية وشركات قطاع 
األعمال العام وشركات الهيئة العامة للرقابة المالية، بينما شهد مؤشر القطاع المصرفي انخفاضًا 

طفيفًا في عام 2020، على الرغم من اتباع نمط إيجابي في السنوات السابقة. 

 (2020-2018)

 شركات المدرجة
في البرصة

 القطاع
المصرفي

 قطاع األعمال
العام

 الهيئة العامة  
للرقابة المالية
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 مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة
للعام 2019 بلغ 13%

بلغ العدد اإلجمالي للسيدات في مجالس إدارة جميع الشركات والبنوك 714 سيدة خالل عام 2020، 
لُيمثلن %13 من إجمالي أعضاء مجالس اإلدارة.

ُيسلط القسم التالي الضوء على مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة لعام 2020 والتقدم المحرز 
في إجمالي عدد السيدات في مجالس إدارة الشركات والبنوك المتضمنة في التحليل.

وكما تم توضيحه سالًفا، كان للتحسنات العامة التي شهدتها جميع الجهات محل الدراسة تأثيًرا إيجابًيا 
على مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة. ويتم عرض التوزيع التفصيلي للمؤشر حسب كل جهة 
في الجدول التالي، حيث جاء أعلى تمثيل للمرأة في مجالس اإلدارة في شركات الهيئة العامة للرقابة 

المالية والقطاع المصرفي بنسبة %14.7 و %13.7 على التوالي.

*3 - لم تتوفر بيانات شركات الهيئة العامة للرقابة المالية لعام 2018 لتضمينها في المقارنة.
*4  - عند حساب مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة، تم خصم بيانات 10 بنوك و9 شركات في قطاع األعمال العام من البيانات اإلجمالية للشركات 

المدرجة في البورصة المصرية وذلك لتجنب العد المزدوج.
*5 - عند حساب مؤشر المرأة في مجالس اإلدارة، تم خصم بيانات الشركات الُمدرجة في البورصة المصرية من البيانات اإلجمالية لشركات الهيئة 

العامة للرقابة المالية وذلك لتجنب العد المزدوج.

عدد أعضاء مجلس اإلدارة من السيدات
2020

العدد اإلجمالي ألعضاء مجلس اإلدارة
2020

182 1,690 البورصة المصرية

40 293 القطاع المصرفي

38 438 قطاع األعمال العام

456 3,085 الهيئة العامة للرقابة المالية

714 5,506 اإلجمالي

*5

*4

63.7%

25.4%

5.6%

5.3%

 توزيع السيدات في مجالس اإلدارة حسب كل
 جهة 2020

الشركات المدرجة في البورصة

القطاع المصرفي

قطاع األعمال العام

الهيئة العامة للرقابة المالية  

ووفًقا لتوزيع السيدات في مجالس اإلدارة لعام 2020 الموضح أعاله، جاء ما يقرب من ثلثي إجمالي 
عدد السيدات المنتسبات الى مجالس إدارة شركات الهيئة العامة للرقابة المالية بنسبة %63.7، وبلغت 

نسبتهن في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة المصرية والبنوك وشركات قطاع األعمال 
العام %25.4 و %5.6 و %5.3 على التوالي.
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ر ُمعدل التغيُّ
(2019-2020)

2020 2019

30% 13% 10%  مؤشر المرأة المصرية في
معدل نمومجالس اإلدارة

30%

2019

2020

16% 12% 8% 4%14% 10% 6% 2% 0%

13%

10%

 نمط نمو عدد السيدات في مجالس اإلدارة (2020-2019) 

  مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة (2020-2019) 

 نمط النمو في مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة
(2020-2019)

ُلوِحظ في عام 2020 ارتفاع بنسبة %23.5 في إجمالي عدد السيدات في مجالس اإلدارة )بما في 
ذلك الشركات المدرجة في البورصة المصرية والبنوك وشركات قطاع األعمال العام وشركات الهيئة 

العامة للرقابة المالية( ، حيث وصل إلى 714 سيدة مقابل 578 سيدة في عام 2019.

أشارت التوقعات العامة إلى تحسن مؤشر المرأة المصرية في مجالس اإلدارة لعام 2020 ُمحقًقا معدل 
نمو إيجابًيا بلغ %30 في عام واحد فقط. ويعزى ذلك إلى تحسن األداء الكلي اإلجمالي لتمثيل المرأة 

في مجالس اإلدارة.
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 الهيئة العامة للرقابة
 المالية

 قطاع األعمال
العام

القطاع
المصرفي

البورصة
المصرية

480 95 50 320  إجمالي الفجوة في أعداد السيدات في مجالس اإلدارة حتى
عام 2030

48 10 5 32  الفجوة السنوية في أعداد السيدات في مجالس اإلدارة حتى
 عام 2030

+80 -5 -3 +23  سيدات حديثات االنضمام لمجالس اإلدارة 2020

*6

ر ُمعدل التغيُّ
(2019-2020)

 الفجوة السنوية في أعداد
السيدات 2020

 الفجوة السنوية في أعداد
السيدات 2019

-3% 32 33 البورصة المصرية

25% 5 4 القطاع المصرفي

-41.2% 10 17 قطاع األعمال العام

-18.6% 48 59 الهيئة العامة للرقابة المالية

-16% 98 113 اإلجمالي

الخطوات القادمة

 معدل التغير في الفجوة السنوية في أعداد
 السيدات في مجالس اإلدارة حتى عام 2030

ثمة حاجة سنوًيا إلى ما اجماليه 95 امرأة مؤهلة لالنضمام إلى مجالس إدارة الشركات المدرجة في 
البورصة المصرية )32 سيدة(، ومجالس إدارة البنوك )5 سيدات(، وشركات قطاع األعمال العام )10 

سيدات(، وشركات الهيئة العامة للرقابة المالية )48 سيدة(.

العدد التراكمي اإلجمالي المطلوب من السيدات لتحقيق نسبة %30 وفًقا الستراتيجية عام 2030 
يقدر بنحو 945 امرأة، موزعة على النحو التالي: الشركات المدرجة في البورصة المصرية )320 سيدة(، 

والبنوك )50 سيدة(، وشركات قطاع األعمال العام )95 سيدة( ، وشركات هيئة الرقابة المالية )480 
سيدة(، للسنوات العشر القادمة حتى عام 2030.

شهدت الفجوة اإلجمالية في أعداد السيدات في مجالس اإلدارة لعام 2020 تحسًنا عاًما بنحو
 %16-  )تقلصت الفجوة من 113 إلى 95 سيدة بين عامي 2019 و2020(.

انخفضت الفجوة السنوية المحسوبة لعام 2020 بنحو 12 سيدة مقارنًة بعام 2019.

وعلى الرغم من أن العديد من الشركات والبنوك من الجهات محل الدراسة مدافعون حقيقيون عن 
التنوع بين الجنسين، إال أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهد للوصول إلى هدف استراتيجية 

.2030

 (2020-2019)

*6  - تم حساب الفجوة السنوية بناًء على العدد اإلجمالي األحدث ألعضاء مجالس اإلدارة لعام 2020 وتمثيل المرأة في مجالس اإلدارة لعام 2020 
للسنوات العشر القادمة.
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 الهيئة العامة للرقابة
قطاع األعمال العام المالية القطاع المصرفي البورصة المصرية المرأة في مجالس اإلدارة

583 114 34 239 عدد الشركات

454 38 40 214  عدد أعضاء مجلس اإلدارة من
السيدات

0.8 0.3 1.2 0.9  متوسط عدد السيدات في المجلس
الواحد

6 3 3 7  الحد األقصى لعدد السيدات في
المجلس الواحد

 معدل التغيير في الفجوة السنوية ألعداد السيدات في مجالس 
   اإلدارة حتى عام 2030 (2020-2019)

 الشركات المدرجة
في البورصة

 القطاع
المصرفي

 قطاع األعمال
العام

 الهيئة العامة  
للرقابة المالية

اإلجمالي

 التحليل اإلحصائي لتمثيل المرأة في مجالس
اإلدارة 2020

يعقد الجدول التالي مقارنة بين الجهات محل الدراسة، من حيث إجمالي عدد السيدات في مجالس 
اإلدارة، ومتوسط عددهن في المجلس الواحد والحد األقصى له ونسبة أكبر تمثيل للمرأة في 

عضويته.  

ويظهر أعلى متوسط لعدد السيدات في مجالس اإلدارة في القطاع المصرفي وبلغ 1.2 سيدة 
للمجلس الواحد ويليه قطاع البورصة المصرية بمتوسط بلغ 0.9، ثم شركات الهيئة العامة للرقابة 

المالية حيث بلغ متوسط عدد السيدات في المجلس الواحد 0.8 ثم 0.3 في قطاع األعمال العام.   

كما ُسجل أكبر عدد من السيدات في مجالس اإلدارة في قطاع البورصة المصرية ويليه الهيئة العامة 
للرقابة المالية، مع وجود 7 و6 سيدات في عضوية بعض مجالس إدارة الشركات على التوالي، بينما 

جاء أقل تمثيل للمرأة في شركات قطاع األعمال العام بمتوسط 0.3.
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 الهيئة العامة للرقابة
قطاع األعمال العام المالية القطاع المصرفي البورصة المصرية 2020

14.7% 8.7% 13.7% 11.6%  نسبة المرأة في عضوية مجلس
 اإلدارة

47.5% 71.9% 20.6% 42.7%  ال يوجد تمثيل للمرأة في مجلس
 اإلدارة

34.5% 23.7% 47.1% 34.7% امرأة واحدة في مجلس اإلدارة

12.5% 3.5% 26.5% 16.7%  امرأتان في مجلس اإلدارة

5.7% 0.9% 5.9% 5.9% سس3 سيدات أو أكثر

في مجالس اإلدارة 

18.7% 16.6% 9% 8.4% سس%30 أو أكثر من

السيدات في مجالس اإلدارة 

 تمثيل المرأة حسب أعداد السيدات في
مجالس اإلدارة 2020

يوضح الجدول أدناه مؤشرات تمثيل المرأة حسب عدد السيدات في مجالس اإلدارة ونسبة %30 أو 
أكثر منهن في تلك المجالس حسب الجهة. 

تتمتع شركات الهيئة العامة للرقابة المالية بأكبر عدد ونسبة من الشركات التي تضم %30 أو أكثر من 
السيدات في مجالس إداراتها والتي بلغت 109 شركة تمثل %18.7 من إجمالي شركات الهيئة. وعلى 

الرغم من ذلك، ما يقرب من نصف شركات الهيئة العامة للرقابة المالية ال يوجد بها أي تمثيل للمرأة 
في مجالس اإلدارة.

من المتوقع أن تزيد شركات الهيئة العامة للرقابة المالية من عدد أعضاء مجلس إداراتها من السيدات 
خالل العام المقبل امتثااًل لقرارات الهيئة    بتعيين امرأة واحدة على األقل في مجالس اإلدارة، مما 

سيحسن بشكل كبير المؤشر العام للمرأة المصرية في مجالس اإلدارة.

وكانت النسبة المئوية لشركات قطاع األعمال العام التي ال يوجد بها أي تمثيل للمرأة في مجالس 
اإلدارة هي األعلى، حيث مثلت %71.9 من إجمالي الشركات؛ و%16.6 من الشركات لديها %30 أو 

أكثر من السيدات في مجالس اإلدارة.

وكانت نسبة الشركات والبنوك التي تضم 3 سيدات أو أكثر في مجالس إدارتها األعلى بين الشركات 
المدرجة في البورصة المصرية والقطاع المصرفي وشركات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث بلغت  

%5.9 و%5.7 على التوالي.

*7 - أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين 123 و124 لسنة 2019 بتعديل قواعد قيد وشطب األوراق المالية لضمان تمثيل المرأة 
في مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وكذلك الشركات 

العاملة في مجال األنشطة المالية غير المصرفية.
 *8 - خالل هذا التقرير، تم خصم بيانات الشركات المدرجة في البورصة المصرية من عملية حساب تمثيل المرأة في مجالس إدارة شركات هيئة 

الرقابة المالية لتجنب العد المزدوج.

*7

*8
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 نسبة الشركات والبنوك حسب أعداد السيدات
في مجالس اإلدارة لكل جهة 2020

يلخص الرسم البياني أدناه توزيع الجهات محل الدراسة حسب عدد السيدات في مجالس اإلدارة لعام 
2020 ، كما يعقد مقارنة بين نسبة الشركات والبنوك حسب عدد السيدات في مجالس اإلدارة.

كانت النسبة األعلى لوجود امرأة وامرأتين في مجالس اإلدارة في القطاع المصرفي حيث بلغت 
نسبها %47.1 و%26 على التوالي، تليها الشركات المدرجة في البورصة المصرية بنسبة %34.7 من 

الشركات التي لديها سيدة واحدة في حين أن %16.7 من الشركات لديها سيدتان.

باختصار، أشار القسم السابق إلى وجود زيادة في كل من عدد السيدات في مجالس اإلدارة وإجمالي 
تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة، حيث بلغت %13 في عام 2020 بإجمالي 714 امرأة في مجالس 

اإلدارة.

وشهدت جميع الجهات التي شملها التقرير تحسًنا في تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة باستثناء 
القطاع المصرفي الذي شهد انخفاًضا طفيًفا من %14.8 عام 2019 إلى %13.7 عام 2020.

كما انخفضت الفجوة السنوية المقدرة في أعداد السيدات في مجالس اإلدارة من 113 امرأة إلى 
95 امرأة بين عامي 2019 و2020 لتحقيق هدف نسبة %30 تمثيل للمرأة في مجالس إدارة الشركات 

والبنوك بحلول عام 2030.

يلي في األقسام القادمة تحليل مفصل طبًقا لكل الجهة.

 الشركات المدرجة
في البورصة

 القطاع
المصرفي

 قطاع األعمال
العام

 الهيئة العامة  
للرقابة المالية
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نبذة عن مرصد المرأة في مجالس اإلدارة 

نبذة عن مرصد المرأة في مجالس االدارة

المنظمات الشريكة

تأسس مرصد المرأة في مجالس اإلدارة في عام 2017 بواسطة تحالف 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.

وزارة قطاع األعمال العام 	 
وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية	 
البنك المركزي المصري 	 
الهيئة العامة للرقابة المالية	 
البورصة المصرية	 
المجلس القومي للمرأة 	 
مؤسسة التمويل الدولية في مصر	 
هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر 	 
كلية إدارة األعمال بالجامعة األمريكية بالقاهرة	 
لجنة سيدات األعمال بالغرفة التجارية األمريكية في مصر	 
البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية في مصر	 
مؤسسة المرأة والذاكرة	 
المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة	 
الوكالة السويدية الدولية للتنمية	 

نبذة عن مرصد المرأة في مجالس اإلدارة
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30% CLUB MENA

(BWE21) 21 جمعية سيدات أعمال مصر

منتدى الخمسين سيدة األكثر تأثيًرا

THE BOARDROOM AFRICA    

الشبكات االقليمية

الشبكات الوطنية

 Club 30%( مرصد المرأة في مجالس اإلدارة عضو في نادي %30 الشرق األوسط وشمال أفريقيا
MENA(، هو واحد من الفروع العالمية لنادي %30 الذي تأسس في المملكة المتحدة في عام 2010 

بهدف الوصول إلى نسبة %30 تمثيل للمرأة في مجالس إدارة الشركات الُمدرجة في مؤشر )فوتسي
FTSE 100( بحلول نهاية عام 2015 )تم تحقيق هذا الهدف في عام 2018(.

 ونادي %30 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 نادي %30، على محاكاة هذا النموذج وتكرراه في مختلف البلدان في 
المنطقة في عام 2020.

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 تحول 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.

جمعية سيدات أعمال مصر 21 هي منصة وطنية للتنمية االقتصادية تجذب الشركاء والمانحين 
لتصميم وتنفيذ مبادرات األعمال الوطنية والدولية لخدمة نمو وتطوير سيدات األعمال المصريات. 

يأتي أعضاء الجمعية من مجموعة واسعة من الخلفيات في مجال األعمال، ويسعون جميًعا إلى التأثير 
بشكل إيجابي على سيدات األعمال واالقتصاد المصري، وذلك من خالل خدمات تطوير األعمال 
والشبكات والشراكات الدولية. كما يساعدون السيدات من خالل تطوير مهاراتهن وتعزيز قوتهن 

االقتصادية من أجل نموهن الوظيفي.

منتدى الخمسين هو بمثابة شبكة متنامية من السيدات األكثر تأثيًرا في مجال األعمال في مصر، 
والملتزمات بتبني نهج شامل لتمكين المرأة وتعزيز سلطتها في صنع القرار والمشاركة في عمليات 

اإلصالح في البالد.
اليوم، يضم منتدى الخمسين سيدة األكثر تأثيًرا أكثر من 200 وزيرة ومديرة تنفيذية بارزة ومؤثرة في 

الشؤون المالية والمصرفية واالستثمار والتجارة والسياحة والتكنولوجيا واإلعالم وما إلى ذلك. بحلول 
عام 2019، يخطط المنتدى ليشمل قيادات نسائية بارزة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
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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

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.

صممت قاعدة بيانات مرصد المرأة في مجالس اإلدارة لدعم تعيين السيدات في مجالس إدارة 
الشركات بناء ً 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 مجاالت خبراتهن وخلفياتهن التعليمية وغيرها من 

المعايير، وذلك بدعم من هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر .

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. وتقدم خدمة الترشيح لمجالس 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 األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، 
هيئة األمم المتحدة للمرأة في مصر ومؤسسة التمويل الدولية في مصر.

األنشطة الرئيسية

*29

*29 - 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 السودية للتعاون اإلنمائي الدولي 

)سيدا( وتنفذه بشكل مشترك هيئة األمم المتحدة للمرأة مع منظمة العمل الدولية، تعاونت هيئة األمم المتحدة 
للمرأة مع الجامعة األمريكية بالقاهرة لتأهيل وتوسيع قاعدة مجموعة من السيدات 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. 
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 “
 “

 االستراتيجية الوطنية لتمكين المراة المصرية
بحلول 2030

 وجود امرأة واحدة هي  مشاركة
 رمزية، واثنتان ُيعطيها تواجد، أما

ثالثة فيجعل لها صوًتا

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.
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أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارين 123 و124 لسنة 2019 
يتضمنا 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.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم )50( لسنة 2020 والذي ينص 
على  وجوب تمثيل العنصر النسائي  بامرأة واحدة على األقل في مجالس 

إدارة شركات الهيئة بحلول 31 ديسمبر 2020.  

ُتطلق الهيئة العامة للرقابة المالية دليل تطبيق “تمكين المرأة”: تطبيق الهيئة 
العامة للرقابة المالية للهواتف الذكية هو مبادرة إلكترونية مصممة إلنشاء 

قاعدة بيانات للمهنيات المؤهالت الالتي يتطلعن إلى المشاركة في عملية 
صنع القرار اإلداري في مصر

جوائز القيادات النسائية، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، فعالية تكريم كبار 
القيادات النسائية في القطاع المالي  غير المصرفي.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم )204( لسنة 2020 بتحديد عددًا 
من الضوابط الواجب مراعاتها وااللتزام بها   كأحد متطلبات إصدار واستمرار 
الترخيص بمزاولة النشاط، في مقدمتها حظر التمييز على أساس الجنس ) 

ذكورًا أو إناثًا( بين العمالء، وتطبيق سياسة تضمن إجراءاتها تعزيز المساواة بين 
الجنسين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم )205( لسنة 2020 لمنح 
الشركات والجهات غير المصرفية حال مزاولة نشاطها وبلوغ نسبة التعامل مع 

المرأة %25 أو أكثر كشخص طبيعي أو شخص اعتباري-وفقا لتعريف المرأة 
الوارد بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم )187( لسنة 2020 – تخفيضًا على رسم 
التطوير أو مقابل الخدمات بنسبة %50 وبحسب نسبة التعامل مع المرأة. 
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