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التمهيد

v

يعد االستثمار في المرأة أحد أكثر الوسائل فعالية لتحقيق المساواة وتعزيز النمو االقتصادي الشامل والمستدام. وال سيما، عندما يتم تدعيم مشروعات المرأة، 
إذ تسهم تلك المشروعات في تحقيق المساواة بين الجنسين، وخلق فرص العمل، وتوسيع قاعدة الموارد والمواهب البشرية، وتعزيز النمو االقتصادي والحد 
من الفقر. ومع ذلك، ال تزال الفجوة بين الجنسين قائمة على مستوي ملكية االأعمال وأنشطة ريادة االأعمال التي تستأثر بالنصيب االأكبر من تكلفة الفرصة البديلة 
مكانات االقتصادية  لتحقيق التنمية المستدامة. وقد شرعت منظمة العمل الدولية في إعداد استراتيجيتها لتنمية ريادة االأعمال النسائية من أجل إطالق العنان لالإ
لمشروعات المرأة حيث قام مجلس إدارة المنظمة بتدشينها في 2٠٠8. االأمر الذي يأتي اللتزام منظمة العمل الدولية لدى تأسيسها في عام ١9١9بتحقيق المساواة 

بين الجنسين داخل عالم العمل باعتباره محور جدول أعمال برنامج العمل الالئق.

كما يُعد االهتمام بالتمكين االقتصادي للمرأة أولوية على جدول أعمال الحكومة المصرية والشركاء االجتماعيين، فضاًل عن المنظمات غير الحكومية، والمجتمع 
الدولي. وعلى الرغم من الجهود المتعددة المبذولة في هذا الصدد، يأتي تمثيل النساء غير متناسب على مستوى القوى العاملة واالأعمال التجارية. وبما أن 
النساء في مصر ال يزالن يكافحن لتبوأ مكان مناسب داخل االقتصاد، يصبح من المهم دعمهن من خالل تطوير البيئة المواتية لتحقيق ذلك، بما في ذلك تنمية 
ريادة االأعمال. ينطبق هذا االأمر بشكل خاص على االقتصادي الريفي المحاط بعقبات إجرائية تُبقى العديد من رائدات االأعمال حبيسة أعمال تجارية غير رسمية 

وصغيرة للغاية.

لتلك االأسباب تنشر منظمة العمل الدولية تقرير »تقييم تنمية ريادة االأعمال النسائية« والذي يسعدني كتابة الكلمة التمهيدية في صدارته. لقد بدأت التجهيز 
لهذا العمل في عام 2٠١5، وهو ما يجعل مصر الدولة رقم 29 التي تُجري مثل هذا التقييم باستخدام منهجية قائمة على تحديد وترتيب أولويات التوصيات 
عداد التقارير  المتعلقة بالسياسات بالتعاون مع االأطراف المعنية على المستوى الوطني. وقد حددت منظمة العمل الدولية »الممارسات العالمية« المتبعة الإ

الوطنية لتقييم ريادة االأعمال النسائية باستخدام تلك المنهجية.

ويتمثل السؤال االأساسي الذي يدور حوله التقييم في معرفة إلى أي مدى تتوافر البيئة الداعمة لريادة االأعمال النسائية في مصر، والتي من شأنها تيسر الجهود 
المملوكة  المشروعات والمشروعات  البدء في تأسيس أعمال جديدة، ومن ثم تعزيز قوة وتنافسية  النساء من  االأعمال، بحيث يتمكن  المبذولة لزيادة رائدات 

للنساء؟

نحن نعتقد أن النتائج التي خلص إليها التقييم، بمثابة أساس وثيق الصلة وقائم على الدالئل والتشاور لتطوير الجهود الوطنية الرامية إلى تنفيذ التوصيات 
المدرجة بالتقييم من أجل تدعم تنمية ريادة االأعمال النسائية في كافة القطاعات االقتصادية على أسس أكثر إنصاًفا وتشاركية.

ويتعين أن تأتي توصيات هذا التقييم داعمة لتعزيز تلك الجهود التي تصب في صالح ريادة االأعمال النسائية والتي سيكون لها في نهاية المطاف أثًرا إيجابًيا 
على االقتصاد المصري ككل. وطالما أن اتخاذ التدابير الموجهة لتحقيق أهداف محددة يمكن أن يسد الفجوة بالنسبة لرائدات االأعمال، يوصي التقرير أن يتم 
العمل بالتوازي على النظر في إزالة جوانب التمييز التي تشوب السياسات والبرامج والممارسات والتي يمكن أن تُعرقل المبادرات النسائية في قطاع المشروعات 
والمشروعات الخاصة. و هو الدور الذي نعتمد على شركائنا، في القيام به بدًءا من المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية وغيرهم من الجهات 

االأخرى وذلك لتصبح تلك التوصيات جزًءا واقعًيا من االقتصاد.

ومن الجدير بالذكر أن هذا العمل قد تم إنجازه في إطار مشروع »الطريق إلى االأمام بعد الثورة: العمل الالئق للمرأة في مصر وتونس«، بتمويل من وزارة 
الشؤون الخارجية لجمهورية فنلندا، والتي أود أن أتقدم لها بخالص الشكر حيث قامت منظمة العمل الدولية من خالل هذا المشروع بتطوير االأنشطة الرامية 
إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في جميع أنحاء مصر وتونس. كما تناول المشروع التحديات التي تواجه تمثيل المرأة على مستوى الشركاء 

االجتماعيين، فضاًل عن تعزيز معايير العمل الدولية، وتدعيم مؤسسات سوق العمل، وخلق فرص عمل الئقة جديدة للنساء.

وفي النهاية أود أن أتقدم بالشكر لمركز تحديث الصناعة الضطالعه بالبحث، وأيًضا للزمالء والخبراء من منظمة العمل الدولية الذين قدموا ما يكفي من الدعم 
المالئم طوال فترة العمل على هذا التقرير.
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في إطار مشروع “الطريق إلى االأمام بعد الثورة: العمل الالئق للمرأة في مصر وتونس” الممول من وزارة الشؤون 
الخارجية لجمهورية فنلندا، وكلت منظمة العمل الدولية لمركز تحديث الصناعة مهمة إجراء تقييم تنمية ريادة 

االأعمال النسائية في مصر.

الهدف  يتمثل  حيث  النسائية.  االأعمال  لريادة  تقييم  بإجراء  يقوم  الذي  والعشرين  التاسع  البلد  مصر  وتعد 
االأساسي من هذا التقييم في تحديد أوجه القصور الرئيسية التي تشوب الشروط المرجعية الست المؤثرة في 
ظهور وانتشار رائدات االأعمال، والقدرة الفعلية للمشروعات الموجودة المملوكة للنساء على الوصول إلى الموارد 
والدعم الالزمين لتحقيق االستدامة والنمو استناًدا إلى مبدأ تكافؤ الفرص. وخلصت نتائج التقييم إلى مجموعة 
من التوصيات االأساسية تهدف إلى وضع اللبنة االأساسية لسياسات وبرامج عمل مصممة لمعالجة أوجه القصور 

المشار إليها وتنمية فرص مشروعات رائدات االأعمال في مصر.

تبذل الحكومة المصرية جهوًدا متضافرة لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إال أن الكثير 
من تلك الجهود ال تركز، في أغلب االأحيان، على منظور المساواة بين الجنسين. حيث تظل النساء تواجه تحديات 
كبيرة مثل صعوبة تحقيق التوازن بين إدارة وريادة االأعمال والمسؤوليات االأسرية، ونقص الوصول إلى الخدمات 
المالية وغير المالية، واالفتقار إلى إمكانية الوصول إلى االأسواق والتكنولوچيا، وشبكات االأعمال، فضاًل عن ضعف 
تأثير آرائهن في حوار السياسات. وعلى الرغم من أن التقييم قد حدد مواطن القوة، مثل القدرة الُمعززة على 
الوصول إلى خدمات دعم تطوير االأعمال السائدة، إال أنه ال زال مطلوبًا إدخال تحسينات شاملة وتدريجية لتنمية 

ريادة االأعمال النسائية في مصر.

وفًقا لنتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال١ التي أجريت في إطار هذا التقييم، يكمن الدافع الذي يحث 
غالبية رائدات االأعمال في مصر على الدخول في هذا المجال في ضرورة الحصول على دخل أكثر من كونها فرصة 

متاحة أمامهن لتأسيس أعمال تجارية خاصة بهن.

فعلى مدى السنوات االأخيرة الماضية، كانت نسبة رائدات االأعمال في مصر هي االأدنى في منطقة الشرق االأوسط 
وشمال إفريقيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، ففي عام 2٠١2 بلغت نسبة النساء في مصر ممن هن في المراحل 
االأولى من أنشطة ريادة االأعمال إلى 2%، بينما وصلت هذه النسبة إلى 4% في منطقة الشرق االأوسط وشمال إفريقيا 
و2٧% في إفريقيا جنوب الصحراء. وعالوة على ذلك، يشير توزيع االأفراد البالغين من الناشطين في مجال ريادة 
االأعمال في مصر إلى أن النساء أقل نشاًطا في هذا المجال مقارنًة بالرجال في كافة المراحل المختلفة لريادة االأعمال.

وفي عام 2٠١4، بلغ عدد النساء من صاحبات االأعمال التجارية )بما في ذلك العامالت لحسابهن الخاص( نحو 
6١3.١٠٠ امرأة، بما يمثل حوالي 9% من إجمالي عدد أصحاب االأعمال/المشتغلين لحسابهم الخاص في مصر، 
فيما يبلغ عدد الذكور من أصحاب االأعمال التجارية نحو 6 ماليين. وتتركز صاحبات االأعمال في المناطق الريفية 
)بنسبة 82%(، بينما تبلغ نسبتهن ١8% في المناطق الحضرية. وقد جاء هذا التوزيع مختلًفا إلى حد كبير عن توزيع 
أصحاب االأعمال التجارية من الذكور حيث بلغت نسبتهم 62% في المناطق الريفية و38% في المناطق الحضرية.

وتُعد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء أصغر من نظيرتها المملوكة للرجال حيث تضم 
2٠١١، كان يشتغل داخل ما يقرب من  المتوسط ١.85 عاماًل في مقابل 2.١2 عاماًل لالأخيرة. وفي عام  االأولى في 
نصف المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء عاماًل واحًدا فقط، مقارنًة بنسبة 38% من مثيلتها 
المملوكة للرجال. وفي واقع االأمر، كان 98.4% من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء لديهم 
أقل من خمسة عاملين، مقارنًة بنسبة 94.2% من المملوكة للرجال. ومن الجدير بالمالحظة حدوث تحسن طفيف 
في حجم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء على مدى الفترة الممتدة من عام 2٠٠3 إلى 
عام 2٠١١، حيث انخفض عدد رائدات االأعمال الالتي يوظفن عاماًل واحًدا فقط من 58.4% في 2٠٠3 إلى 4٧.٧% في 
2٠١١، بينما تضاعف عدد رائدات االأعمال الالتي يوظفن من 3 إلى 4 عاملين ليرتفع من 9.١% إلى ١9% لنفس الفترة. 
كما شهد متوسط حجم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للنساء زيادة طفيفة، مقابل انخفاض 

متوسط عدد العاملين في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المملوكة للرجال خالل نفس الفترة.

الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال هي دراسة استقصائية قياسية تتم من خالل المقابالت وجًها لوجه، وأجريت مع 2٠٠ سيدة من رائدات االأعمال كجزء من   ١
منهجية تقييم تنمية ريادة االأعمال النسائية التي طورتها منظمة العمل الدولية.

النتائج الرئيسية

رائدات األعمال في مصر

الملخص التنفيذي
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ناث العامالت. وتقوم  وتبلغ نسبة العمال الذكور من المشتغلين لحسابهم الخاص 33% مقابل نسبة ١2.2% لالإ
6.8% فقط من النساء العامالت لحسابهن الخاص بتشغيل عمال مقابل نسبة 25% من الرجال المشتغلين لحسابهم 
الخاص ممن يقومون بتشغيل عمال. وجدير بالذكر أن غالبية النساء المشتغالت لحسابهن الخاص يتركزن في 
 االقتصاد غير المنظم، كما يعمل العديد منهن من المنازل في مشروعات متناهية الصغر في مجال االأنشطة الزراعية.
التي  التحديات  تتباين  بيئة االأعمال، ومع ذلك  تعمل المشروعات المملوكة للنساء والرجال في مصر في نفس 
تواجه كل منهما. حيث تواجه النساء تحديات أكبر من الرجال بالنسبة لبدء االأعمال وإدارتها وتنميتها، فهن غالًبا 
أكثر عرضة للقيود الناجمة عن نقص رأس المال البشري والمالي الالزم. وباالإضافة إلى ذلك، تُعتبر النساء أقل 
حًظا بكثير من الرجال وذلك بسبب االأعراف االجتماعية التي تلزم المرأة بالمسؤوليات االأسرية والمنزلية. كما تؤدي 

المعتقدات الثقافية في بعض أنحاء البالد إلى تضاؤل االأدوار االقتصادية للمرأة.

ومن بين التحديات الرئيسية االأخرى التي تواجه رائدات االأعمال:
• غياب:	

استراتيجية حكومية لتنمية ريادة االأعمال النسائية.	 
• الوصول إلى:	

والخبرة، 	  والفنية،  العملية  المهارات  اكتساب  من  بتمكنهن  يتعلق  فيما  متضررات  )هن  العمل  أسواق 
والتشبيك(.

الخدمات المالية التي تلبي احتياجات رائدات االأعمال في مختلف مراحل دورة االأعمال )بدء المشروعات 	 
 وحتى نموها وتطورها(، وعدم القدرة على استيفاء اشتراطات الضمانات الرهنية التي يفرضها الُمقرض.

خدمات تطوير االأعمال.
االأسواق والتكنولوچيا.	 
المعلومات المتصلة باالأعمال التجارية.	 
شبكات رائدات االأعمال.	 
تركز رائدات االأعمال في قطاعات بعينها مثل الزراعة.	 
العمل في القطاع غير المنظم )غير الرسمي(.	 
المسؤوليات االجتماعية والقيود المفروضة على التنقل.	 

تشير نتائج االأبحاث إلى أن مصر لديها عدد من القوانين واللوائح التي تعزز وتدعم مبدأ المساواة بين الجنسين 
ومشاركة المرأة في القوى العاملة، غير أن مستوى مشاركة المرأة في كل من القوى العاملة والتشغيل منخفًضا 
رؤية  أن  أيًضا  بالذكر  وجدير  التشريعات.  بسن  يتعلق  فيما  الحكومة  تبذلها  التي  الجهود  من  وبالرغم  للغاية 
مصر 2٠3٠، والخطة االجتماعية واالقتصادية 2٠١5، واستراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يضعون االأولوية 

لتشغيل المرأة وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ذلك،  على  ١98١. وعالوة  في  )سيداو(  المرأة  التمييز ضد  أشكال  على جميع  القضاء  اتفاقية  وقد وقعت مصر 
المرأة،  الجنسين وحقوق  بين  بالمساواة  الدولية تختص  العمل  اتفاقيتين رئيسيتين لمنظمة  صدّقت مصر على 
وهما: اتفاقية تعزيز المساواة في االأجور رقم )١٠٠( لسنة ١95١، واتفاقية التمييز في االستخدام والمهنة رقم 
)١١١( لسنة ١958، واللتان تدعوان إلى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين النساء والرجال في التشغيل مع التركيز 
على القضاء على التمييز القائم على أساس العرق، واللون، والجنس، والديانة، والتوجهات السياسية، واالأصل 
الوطني والمنشأ االجتماعي. كما صدقت مصر على اتفاقية العمل الليلى )النساء( رقم )١4١( لسنة ١96٠، واتفاقية 
العمل الليلي )النساء( رقم )4١( لسنة ١96٠، وكالهما تم إلغاؤهما وإحاللهما باتفاقية العمل الليلى )النساء( رقم 

)89( لسنة ١948، واتفاقية العمل الليلى رقم )١٧١( لسنة ١99٠ والالتى لم تصدق عليهما مصر.

ترتبط خبرة تشغيل المرأة بصلة وثيقة بتنمية ريادة االأعمال النسائية، حيث تبدأ غالبية رائدات االأعمال فعلًيا في 
تأسيس أعمالهمن الخاصة عقب االشتغال لبعض الوقت في وظائف مدفوعة االأجر. وتعتبر تلك الخبرة العملية 
السابقة أحد المتغيرات التي تؤثر على ارتفاع مستوى النجاح في نشاط ريادة االأعمال وملكيتها. في عام 2٠١5، 
أشارت البيانات المتوفرة حول المشاركة في القوى العاملة والتشغيل والبطالة في مصر إلى وجود فجوات كبيرة 
قائمة بين الجنسين، حيث جاء معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة منخفًضا للغاية مسجاًل نسبة 22.8%. مما 
أدى إلى انخفاض مشاركة المرأة في التشغيل والتي سجلت ١9.6%فقط. وتواجه النساء في مصر مصاعب أكثر في 
إيجاد وظائف جديدة وفي الحفاظ على وظائفهن الحالية، فقد بلغت نسبة بطالة النساء 25%في عام 2٠١5 مقابل 
نسبة 8.3% بطالة بين الرجال. وباالإضافة إلى ذلك، تصل نسبة العاملين بدون أجر من النساء 35% مقابل نسبة 
5% بين الرجال. وتشكل النساء ١٧% فقط من العاملين بالقطاع الخاص مقابل نسبة 83% للرجال، بينما تشكل %3١ 

للقطاع العام مقابل 69% للرجال في نفس القطاع.

الشرط المرجعي )1(: نظام 
قانوني وتشريعي يراعي 

اعتبارات المساواة بين 
الجنسين ويعزز تمكين المرأة 

اقتصادًيا
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وكنتيجة لتكلفة التأمينات االجتماعية والتسجيل والضرائب، ال يُشجع هذا االأمر العديد من المشروعات في مصر 
على تعيين العاملين رسمًيا حيث يعمل أكثر من 8٠% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر في االقتصاد 
غير المنظم/غير الرسمي كما يتم تشغيل ٧٠% من العاملين في القطاع الخاص بصورة غير رسمية وبدون تعاقد 

مثبت ومضمون أو تأمينات اجتماعية.

ووفًقا الآراء وإفادات مجموعات النقاش المركزة، تقوم غالبية رائدات االأعمال بتشغيل عاملين غير نظاميين/غير 
مسجلين رسمًيا، حيث أن العاملين أنفسهم يفضلون أال يتم تسجيلهم لعديد من االأسباب تتضمن خوفهم من 
فقدان وظائفهم أو معاشاتهم الحكومية، فضاًل عن اضطرارهم في هذا الحالة لتسديد الضرائب. وفي معظم 
المشروعات المملوكة للنساء، يتم التعاقد مع العاملين للعمل بدوام جزئي. وقد أشار المشاركون ممن يعملون 
غير  االأخرى  والنفقات  رواتبهم  ودفع  آخرين  أشخاص  وتشغيل  تعيين  على  قادرين  غير  أنهم  إلى  فردي  بشكل 
المتصلة باالأجور، بينما ذكر المشاركون ممن يشغلون عاملين بدوام كامل أن العاملين لديهم مسجلون وأنهم 

سهامات الالزمة والمقررة عليهم. يدفعون االإ

سواء  المشروعات  كل  على  بالمثل  تنطبق  والمشروعات  التجارية  االأعمال  تسجيل  إجراءات  أن  بالذكر  وجدير 
المملوكة للرجال أو النساء، وذلك على الرغم من إفادة التقارير أن عبء التسجيل يكون أكبر على النساء. وتواجه 
رائدات االأعمال في المناطق الريفية والنائية تحديات للوصول إلى مكاتب تسجيل االأعمال التجارية والمشروعات 
)شاركت  مجيبة   2٠٠ مجموع  من   %33 من  يقرب  ما  ذكرت  وقد  التنقل.  صعوبة  أو  المسافة  بُعد  بسبب  سواء 
بالدراسة االستقصائية( إلى عامل الوقت باعتباره العائق االأكبر الذي يواجههن عند تسجيل أعمالهم ومشروعاتهم 
قرارات  التجارية، ويتبعه في الترتيب إلمامهم بخطوات تسجيل االأعمال التجارية )وفًقا لنسبة 29.5%(، ثم عدد االإ
التي تُقدم للحكومة )وفًقا لنسبة 24%(، ثم نفقات التسجيل )وفًقا لنسبة 24%(. علما أنه ال يوجد دليل على أي 
جهود خاصة يتم بذلها لرفع وعي رائدات االأعمال بشأن عملية تسجيل االأعمال التجارية والمشروعات أو المنافع 

العائدة من هذا التسجيل.

وطبًقا لقانون االأحوال الشخصية في مصر، تتمتع النساء بنفس حقوق الملكية التي يتمتع بها الرجال حيث يحق 
للمرأة أن تكون المالك الوحيد لممتلكاتها كما أنها تتمتع بحق التحكم فيها. حيث تتمتع المرأة عند بلوغ سن 2١، 
بالحق الكامل في التصرف في ممتلكاتها، وتتساوى في ذلك مع الرجل بدون أي نوع من أنواع التمييز القائم على 
نوع الجنس. غير أن تقديرات نسبة النساء المالكات لالأراضي جاءت منخفضة للغاية حيث تشير تقديرات الحكومة 
االقتصادي  التعاون  منظمة  أصدرت  بينما  الرجال،  من  االأراضي  مالك  من   %96 أن  إلى   2٠٠٠ عام  في  المصرية 
حيازة  عدم  ويؤدي  النساء.  من  الزراعية  االأراضي  مالك  من   %8.2 بأن  يفيد   2٠٠6 في  تقريًرا   )OECD( والتنمية 
الممتلكات إلى إضعاف موقف رائدات االأعمال في أسواق االئتمان حيث يؤثر على قدرتهن على رهن الممتلكات 

واالأصول كضمانة للقروض.

وبالنسبة الأحكام الميراث، فقد تم تغطيتها في إطار قانون االأحوال الشخصية رقم )٧٧( لسنة ١943 والقانون 
النظر عن ديانتهم. وقد اُستمدت هذه االأحكام من  رقم )٧١( لسنة ١946، وتُطبق على كافة المصريين بغض 
الرجال  )باعتبار  أساسي  كمبدأ  »الُمطلقة«  وليس  »النسبية«  المساواة  إلى  مستندة  وجاءت  سالمية  االإ الشريعة 
مسؤولين عن دعم النساء ماديًا(. وترتكز أحكام الميراث على ثالثة معايير، أال وهم: درجة القرابة من المتوفي، 
رث، والنوع/الجنس. ولم يعرب المشاركون في مجموعات النقاش المركزة عن  والجيل الذي ينتمي إليه متلقي االإ
رث تُطبق في مصر ماعدا مواريث االأراضي في  قلقهم بشأن حقوق الميراث حيث أشاروا إلى أن تشريعات االإ
بعض المناطق الريفية حيث تُحرم النساء من نصيبها في إرث االأراضي. وحيث أن االأسر في هذه المناطق تخشى 
على فقدان أراضيها الزراعية لصالح عائالت أصهارهم أو أخواتهم، فال تحصل النساء على نصيبها من االأراضي 
الموروثة. وبما أن المرأة في المناطق الريفية غالًبا ما تعمل في القطاع الزراعي، فإنه بدون حيازتها لالأرض، غالًبا 

ما تواجه االآمال المعقودة على نمو االأعمال التجارية معوقات صعبة.

المساواة  وسياسات  التنموية  الخطط  من  العديد  إطار  في  في مصر  النسائية  االأعمال  ريادة  تُذكر  عام،  بوجه 
بين الجنسين وذلك بهدف تعزيز مشاركة المرأة في االقتصاد وتحسين مستوى دخلها. ومع ذلك ال يوجد إطار 

البالد. النسائية في  االأعمال  ريادة  لتنمية  استراتيجي وطني 

ومن الجدير بالذكر أنه قد تم إدماج تنمية ريادة االأعمال النسائية في مؤسستين حكوميتين، وهما: مركز تنمية 
االأعمال التجارية النسائية بالمجلس القومي للمرأة ووحدة النوع االجتماعي بالصندوق االجتماعي للتنمية. فقد 
أشارت مصادرت المعلومات خالل المقابالت إلى أن المجلس القومي للمرأة والصندوق االجتماعي للتنمية لديهم 
بعض التدابير التي تروج لتنمية ريادة االأعمال النسائية وتعززها، ومع ذلك ال توجد جهة تنسيق مركزية تتولى 

التنسيق والترويج على المستوى الوطني.

الشرط المرجعي )2(: القيادة 
الفعالة للسياسات والتنسيق 

من أجل تعزيز تنمية ريادة 
األعمال النسائية
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احتياجات  بتلبية بعض  للتنمية  االجتماعي  والصندوق  الصغر  متناهي  التمويل  قيام مؤسسات  الرغم من  على 
التمويل الالزمة لرائدات االأعمال، تواجه مصر فجوة كبيرة بين جانب العرض وجانب الطلب للخدمات المالية 
المشروعات  تفتقر  حيث  المفقود«  »الوسط  ظاهرة  من  المالية  السوق  تعاني  كما  االأعمال.  لرائدات  الُمقدمة 

التشغيل. بدء  مرحلة  في  الالزمة  الخدمات  إلى  كبيرة  بصورة  والمتوسطة  الصغيرة 

وبناًء على الدراسة االستقصائية التي أجرتها شبكة سيدات أعمال الشرق االأوسط وشمال إفريقيا، تزعم 99% من 
قراض بالغة الصرامة والتقييد وأن معدالت الفائدة  السيدات المصريات صاحبات االأعمال التجارية أن شروط االإ
مرتفعة. وقد أدرج 6٠% من المجيبات على الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال معدالت الفائدة المرتفعة على 
رأس قائمة الصعوبات التي تواجههن في الحصول على قرض من مؤسسة مالية، بينما أعتبر 4٠% شروط الضمان 
مشكلة، وأقر 42% أن قيمة القرض الموافق عليه لم تكن كافية، وذكر 38% أن فترة سداد القرض كانت قصيرة االأجل 

للغاية، في حين أكد ١8% إن موظفي القروض ال يأخذوا رائدات االأعمال على محمل الجد.

وتشير  في مصر.  المالية  الخدمات  مقدمي  لدى  النوع  بحسب  المتوفرة  البيانات  في  عجز  يوجد  عام،  وبوجه 
على  االأعمال  رائدات  غالبية  المصارف في ظل حصول  ١٠%- 25% من عمالء  بين  يمثلن  نساء  أن  إلى  التقديرات 
أن  المصارف  من  المعلومات  مصادر  ذكرت  المقابالت  وأثناء  الصغر.  متناهي  التمويل  مؤسسات  من  القروض 
النساء تتم معاملتهن على قدم المساواة باعتبارهن من أصحاب االأعمال، حيث ال يؤخذ في االعتبار التحديات 
القائمة على التمييز بين الجنسين. وعليه، يستوفي البنك إجراءات العناية الواجبة من الناحية المالية للمتقدم 
للحصول على قرض على أساس نظام محايد من حيث النوع. مضيفين أنه ال يتم التعامل مع رائدات االأعمال 

الرجال. أكثر من  كمجموعة مهمشة قد تواجه صعوبات 

ومن ناحية أخرى، ورد عن ٧٠ % من المجيبات على الدراسة االستقصائية أن الحصول على التمويل يمثل تحديًا 
أمام بدء تشغيل المشروع كما توقع ٧3% أن الحصول على التمويل سيكون مشكلة تعوق نمو االأعمال التجارية 
البنكية،  القروض  خالل  من  التمويل  على   %٧ حصل  ومشروعاتهن،  التجارية  أعمالهن  ولتدشين  والمشروعات. 
قراض الحكومية، والصندوق االجتماعي للتنمية أو المشروعات الممولة من الجهات المانحة. وقد  وصناديق االإ
قدم 35 شخًصا من أصل 2٠٠ مجيب على الدراسة االستقصائية طلًبا للحصول على قرض خالل العام الماضي 
للصندوق  و%2.9  الصغر،  متناهي  التمويل  لمؤسسات  و4.%3١  للمصارف،  بالطلب  منهم   %42.9 تقدم  حيث 
االجتماعي للتنمية. وقد جاءت نسبة النجاح في الحصول على القرض 46.٧% وكانت أقل نسبة نجاح للمصارف.

ذلك  ومع  االأعمال،  رائدات  احتياجات  تلبية  على  القائمين  االأعمال  تطوير  خدمات  مقدمي  من  العديد  يوجد 
التي توفر خدمات دعم تطوير االأعمال في  فاالأمر محدوًدا في مصر بمناطق دون غيرها. وتتضمن المنظمات 
مصر الهيئات الحكومية، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية والتي يركز بعضها، بشكل خاص، على 
المركزة  النقاش  المشاركون في مجموعات  ذكر  الجهود،  الرغم من هذه  االأعمال. ولكن على  رائدات  احتياجات 
السفر، والقرب  نفقات  تكلفة  بين  ما  الخدمات وتتراوح  بالحصول على هذه  تتعلق  أن هناك تحديات متعددة 
الجغرافي، وغياب الوعي والمعرفة بوجود مثل هذه البرامج. وقد أشار ١4% فقط من المجيبات على االستقصاء 
)28 من رائدات االأعمال( أنه لم يسبق لهن أبًدا المشاركة في برامج تدريبية حول ريادة االأعمال وإدارة المشروعات 
 الصغيرة. ومن ناحية أخرى، شاركت ١٧ سيدة في برامج عامة بينما شاركت ١١ سيدة في برامج تدريبية تستهدف النساء.
ويصّعب نقص البيانات الُمصنفة بحسب النوع لدى موفري الخدمات الرئيسية في مجال خدمات دعم تطوير 
البحث  نتائج  أن  الخدمات. غير  تلك  االأعمال من  الحقيقي الستفادة رائدات  الحجم  تقييم  االأعمال من عملية 
قد خلصت إلى تحديد عدًدا من موفري الخدمات الرئيسية لدعم تطوير االأعمال ممن يقومون بتلبية احتياجات 
المبادرة حيث أن لديهم  للتنمية، ومركز تحديث الصناعة، وجمعية  االأعمال مثل الصندوق االجتماعي  رائدات 

حضور ملموس في برامج خدمات تطوير االأعمال التي تركز على المرأة.

يوجد في مصر نقص في المعلومات الخاصة بمشاركة المرأة في أنشطة التصدير، والمعارض التجارية، وبرامج 
للنساء  المملوكة  المشروعات  صادرات  لترويج  المبذولة  الجهود  وتُعتبر  الحكومية.  والمشتريات  التوريدات 
أن  كما  االأعمال  رائدات  تستهدف  الحكومية  للمشتريات  برامج  توجد  ال  ذلك،  إلى  ضافة  باالإ للغاية.  محدودة 
مداد المستهدفة للرائدات االأعمال محدودة للغاية في مصر. وفي االآونة االأخيرة، أُقيمت عدة  برامج سالسل االإ

مبادرات لسالسل القيمة تستهدف رائدات االأعمال في المناطق الريفية.

المحورية  الدعائم  تبني مجتمًعا رقمًيا حيث ركزت على  الماضي، سعت مصر جاهدة حتى  العقد  وعلى مدار 
لذلك  الالزمة  التحتية  البنية  في  والتوسع  واالتصاالت،  المعلومات  تكنولوچيا  وصناعة  قطاع  لتطوير  االأساسية 
وصيانتها، وصياغة السياسات والتشريعات المتصلة بذلك، ودعم جهود االبتكار وريادة االأعمال، فضاًل عن إتاحة 
تحسين  في  استخدامها  لهم  يتسنى  حتى  والمعرفة  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوچيا  على  المواطنين  حصول 
تكنولوچيا  تطوير  يدعم  المشروعات/المنظمات  من  عدًدا  أن  من  الرغم  وعلى  حياتهم.  ونوعية  جودة  مستوى 

الشرط المرجعي )4(: الوصول 
إلى خدمات دعم تطوير 

األعمال المراعية العتبارات 
المساواة بين الجنسين 

الشرط المرجعي )3(: الوصول 
إلى خدمات مالية مراعية 

العتبارات المساواة بين 
الجنسن

الشرط المرجعي )5(: الوصول 
إلى األسواق والتكنولوچيا 
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المعلومات واالتصاالت، إال أن القليل منها يركز بشكل خاص على إدماج تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت في 
االأعمال.  المعلومات واالتصاالت لدى رائدات  تكنولوچيا  أو تطوير مهارات  للنساء  المملوكة  المشروعات 

يستخدمن  االستقصاء  على  المجيبات  من   %٧6 أن  االأعمال  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  نتائج  أثبتت  وقد 
يستخدم  بينما  والمشروعات،  االأعمال  أنشطة  إدارة  في   )%25.5( الذكية  والهواتف   )%5٠.5( المحمول  الهاتف 
١5.5% الحواسب. ويوجد نقص في استخدام أدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت من قبل رائدات االأعمال 
المكتبي، و%2.5  الحاسوب  الذكية، و6.١%  الهواتف  المثال، يستخدم %2.5  الريفية. فعلى سبيل  المناطق  في 
وفي  الخلوية.  االنترنت  شبكة  اشتراكات  و%3.3  الثابتة،  االأرضية  االنترنت  و2.5% خطوط  المحمول،  الحاسوب 
المناطق االأخرى مثل الدلتا، ال يتم استخدام أى من أدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت باستثناء الهواتف 
توافر  نسبة  وترتفع  الكبرى  القاهرة  في  الذكية  الهواتف  االأعمال  رائدات  من   %٧8 وتستخدم   .)%44( المحمولة 
الهواتف الذكية واشتراكات شبكة االنترنت الخلوية لتصل إلى ٧5% تقريًبا للنساء الالتي يملكن أعمااًل ومشروعات 

الكبرى. القاهرة  في 

لقد أوضحت نتائج المقابالت مع مصادر المعلومات االأساسيين أن التحديات الرئيسية التي تمنع رائدات االأعمال 
من استخدام تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت تمثل باالأساس في غياب الوعي بالفوائد التي يمكن أن تعود على 

النساء من تطوير مهارتهن في مجال استخدام تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت.

نتاج  وعلى االأرجح أن العديد من رائدات االأعمال المصريات قد ال يملكن الموارد المالية الالزمة لتغيير أنظمة االإ
لديهن أو االنخراط في أنشطة أخرى متصلة بإدماج التكنولوچيات الحديثة. وقد تفتقر العديد منهن إلى المعرفة 
نتاج المبتكرة مما يمنعنهن من إدماج هذه التكنولوچيات دون الحصول على مساعدة أو مشورة  بتكنولوچيات االإ

من خبراء خارجيين والتي عادًة ما تكون مرتفعة التكلفة.

بالتطورات  دراية  أكثر  ليصبحن  وتوعيتهن  النساء  لمساعدة  برامج متخصصة  بوجود  تتعلق  أدلة  أي  تظهر  ولم 
التكنولوجية، أو برامج لبناء القدرات الخاصة بإدماج التكنولوچيا في أعمالهن، أو برامج مالية لمساعدة النساء 

التكنولوچيا. اقتناء  على 

دالء برأيهن في  تمثل رائدات االأعمال أقل من 5% من أعضاء جمعيات االأعمال الكبرى مما يؤدي إلى فشلهن في االإ
عملية الحوار بشأن السياسات التي تتم مع الحكومة. وعلى الرغم من تواجد عدد من جمعيات االأعمال النسائية 
في كل من المناطق الحضرية والريفية، إال أنهم يلعبون دوًرا متواضًعا في دعم رائدات االأعمال في مصر. وعاًدة 
دارية والترويجية، وزيادة المنافع العائدة  ما تحتاج تلك الجمعيات إلى دعم مالي وغير مالي لتعزيز قدراتها االإ
على االأعضاء، وتوزيع نطاق االنتشار والتوعية. وتضم نتائج تقرير تنمية ريادة االأعمال النسائية أدلة قوية تدعم 
الحكومية ذات  والهيئات  دارات  واالإ الوزارات  والتأييد من  الدعم  على  للحصول  الجهود  إلى حشد  وجود حاجة 
الصلة، والمؤسسات المالية، وشركاء التنمية للتغلب على التحديات التي تواجه رائدات االأعمال، فضاًل عن تقديم 

مقترحات باتخاذ تدابير وإجراءات فعالة في هذا الصدد.

النوع  بحسب  ومصنفة  دورية  بصورة  ومحدثة  تفصيلية  ببيانات  االحتفاظ  إلى  حاجة  هناك  آخر،  جانب  وعلى 
في كافة مجاالت تنمية ريادة االأعمال النسائية في مصر. االأمر الذي يعد حيويًا لمتابعة ورصد المشكالت التي 
تواجه رائدات االأعمال، حيث توفر تلك البيانات مؤشرات يمكن االستفادة منها فيما يتخذ من تدابير على مستوى 

والبرامج. السياسات 

ويستند تقرير تقييم تنمية ريادة االأعمال النسائية الصادر عن منظمة العمل الدولية إلى استخدام أربعة مصادر 
أساسية، تتضمن بيانات أولية من االدبيات/الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع التقرير، نتائج مقابالت تم 
إجرائها داخل جهات تمثل مصادر رئيسية للمعلومات، ومخرجات مجموعات نقاش مركزة تم تنظيمها مع رائدات 
االأعمال، ونتائج دراسة استقصائية تم تنفيذها مع رائدات االأعمال. حيث يتم دمج تلك المصادر مجتمعة كأساس 

للتقييم النوعي لمواطن القوة والضعف التي تؤثر على تنمية ريادة االأعمال النسائية في مصر.

الشرط المرجعي )6(: تمثيل 
رائدات األعمال ومشاركتهن 

في حوار السياسات
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الشكل )1(: إجمالي النتائج المحرزة للشروط المرجعية
لتنمية ريادة األعمال النسائية في مصر
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التوصيات

١. نظام قانوني وتشريعي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديًا

رفع وعي النساء العامالت بحقوق التشغيل، وقوانين العمل، وشروط االمتثال، وتسجيل االأعمال التجارية 
والمشروعات بحيث يتم ذلك من خالل حلقات دراسية تُنظم في المناطق الحضرية والريفية.

بلوائح  االلتزام  على  الخاص  القطاع  تشجع  حوافز  لوضع  المصرية  الصناعات  واتحاد  الحكومة  مع  العمل 
بين  المساواة  تحقيق  من حيث  االأعمال  مجال  في  المتفوقين  ترشيح  يتم  أن  مثل  الجنسين،  بين  المساواة 

إعفاءات ضريبية. منح  من خالل  أو  الجنسين 

إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل االأعمال التجارية والمشروعات من أجل زيادة نسبة تسجيل االأعمال، فضاًل عن 
توفير التدريب لرائدات االأعمال حول استخدام النظام.

منح حوافز للمشروعات المملوكة للنساء التي لديها إمكانية للنمو حتى ينتقلن بأعمالهن إلى قطاع االقتصاد 
المنظم. على سبيل المثال منح إعفاءات ضريبية، والمساعدة على الوصول إلى أسواق التصدير، والوصول 

للمشاركة في المشتريات العامة والتوريدات الحكومية، والوصول للخدمات المالية وغير المالية االأفضل.

تنظيم وتنفيذ سلسلة من الندوات والحلقات الدراسية لرفع وعي النساء والرجال في صعيد مصر بشأن حقوق 
رث للمرأة. الملكية واالإ

العاملين  لكافة  الحماية  تدابير  إنفاذ  لضمان   ،9٠ رقم  القانون  ذلك  في  بما  التشريعات،  وتنقيح  مراجعة 
حيثما يمكن ذلك، وتجنب االإجراءات والتدابير التمييزية التي تتخذ ضد المرأة وضمان توسيع نطاق الحماية 

االأعمال. رائدات  ليشمل  االجتماعية 

2. القيادة الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة االأعمال النسائية

النسائية  االأعمال  ريادة  بتنمية  المنوطة  المركزية  التنسيق  جهة  بمهام  ليقوم  واحد  حكومي  جهاز  توكيل 
تنمية  بشأن  والمتوسطة  الصغيرة  بالمشروعات  المعنية  والهيئات  والوزارات  الحكومة،  بين  التنسيق  وتيسير 
ريادة االأعمال النسائية. بينما يتكفل المجلس القومي للمرأة برصد السياسات والبرامج ذات الصلة على النحو 

المناسب.

استخدام النتائج والتوصيات التي خُلص إليها تقييم تنمية ريادة االأعمال النسائية في مصر، وتطوير وتنفيذ 
الصغيرة  للمشروعات  الوطنية  االستراتيجية  واستكمال  تمام  الإ النسائية  االأعمال  لريادة  وطنية  استراتيجية 

والمتوسطة.

المملوكة  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  عدد  بزيادة  المتعلقة  االأهداف  االستراتيجية  تتضمن  أن  يتعين 
إمكانية  المثال  سبيل  على  االأعمال،  لرائدات  المحددة  االحتياجات  لمعالجة  وبرامج  تدابير  وتطوير  للنساء، 
للتوريد  الحكومة  وبرامج  التصدير  أسواق  إلى  والوصول  االأعمال،  تطوير  التمويل، وخدمات  على  الحصول 

والمشتريات. 

تعزيز قدرات المنظمات الحكومية من خالل التدريب والدعم الفني في مجاالت تصميم استراتيجية تنمية 
ريادة االأعمال النسائية، وتطوير البرامج وتنفيذها، والرصد والتقييم.

3. الوصول إلى خدمات مالية مراعية العتبارات المساواة بين الجنسين

قامة شراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري من أجل توفير منتجات  تقديم الدعم الإ
تمويل وخدمات مصممة خصيًصا للنساء )بما في ذلك االئتمان، والتوفير، والتأجير التمويلي، والتأمين(.

لكتروني بواسطة االأجهزة المحمولة للبناء على الخدمات التي طورها بالفعل عدد  تطوير بنية تحتية للدفع االإ
من المصارف. زيادة الخدمات البنكية الُمقدمة عبر الهاتف.

لكترونية في جميع أنحاء البالد. تطوير منصات للخدمات المصرفية االإ

النوع  حسب  الُمصنفة  البيانات  جمع  بمهمة  للقيام  الصغر  متناهي  التمويل  ومؤسسات  المصارف  توكيل 
والمتعلقة ببرامج القروض التي تم الحصول عليها، وقيمة القروض، وتسعير القروض )معدالت الفائدة(، 

المقترض...إلخ.  سداد  تاريخ  وسجالت  السداد،  وشروط 

تنظيم الحدين االأدنى واالأقصى للفائدة اللذين تفرضهما مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

العمل مع المصارف ومؤسسات التمويل متناهي الصغر على ضبط اشتراطات سداد القروض بحيث تتماشى 
مع أسباب االقتراض.
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تصميم وتنفيذ نظام ضمانات القروض لرائدات االأعمال بالقطاع الرسمي.

لمام بالشؤون المالية من خالل توفير تدريبات تستهدف رائدات االأعمال الموجودات بالفعل  زيادة الوعي واالإ
والمحتمل انخراطهن بريادة االأعمال.

4. الوصول إلى خدمات دعم تطوير االأعمال المراعية العتبارات المساواة بين الجنسين

مبادئ  وتحديد  االأعمال.  تطوير  لموفري خدمات  النوع  الُمصنفة حسب  العمالء  بيانات  مهمة جمع  توكيل 
السنوية. التقارير  إطار  في  بالغ  لالإ توجيهية 

التعاون مع رائدات االأعمال والرابطات الصناعية، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية لنشر المعلومات 
المتعلقة ببرامج خدمات تطوير االأعمال الموجهة لرائدات االأعمال.

تطوير وتنفيذ دورات توجيهية لموفري الخدمات العامة لتطوير االأعمال حول االحتياجات المحددة لرائدات 
االأعمال وكيفية تناولها وتلبيتها.

5. الوصول إلى االأسواق والتكنولوچيا

التي  للنساء  المملوكة  المشروعات  التصدير من أجل  المشورة بشأن  للتدريب وإسداء  برنامج  تطوير وتنفيذ 
التصدير. بإمكانات  تتمتع 

جمع البيانات الُمصنفة حسب النوع الخاصة بالمشاركة في االأسواق والمعارض التجارية، من حيث إجمالي 
مبيعات الصادرات وذلك لتمكين أصحاب المصلحة من رصد وتقييم االأثر على المشروعات المملوكة للنساء.

تعديل قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم )١4١( لسنة 2٠٠4 في المادة )١2( منه والتي تخصص ١٠% فقط 
من توريدات ومشتريات الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتضع أهداًفا محددة الأعمال التوريدات 

والمشتريات الحكومية التي يمكن أن تضطلع بها المشروعات المملوكة للنساء.

توفير ونشر البيانات الُمصنفة حسب النوع المشاركين في أعمال التوريدات والمشتريات الحكومية.

تطوير وتنفيذ سلسلة من دورات التوعية بشأن التوريدات والمشتريات الحكومية.

تطوير برامج تدريب ومبادرات تدريب المدربين من أجل موفري خدمات تطوير االأعمال حتى يتسنى لهم 
توفير برامج لرائدات االأعمال تتناول كيفية استيفاء وثائق ومستندات العطاءات الحكومية، فضاًل عن تقييم 

العطاءات. لتقديم  مدى جاهزيتهن 

التوسع في إطالق مبادرات تحليل سالسل القيمة لتصل إلى القطاعات الجديدة والمناطق المختلفة في البالد 
حيث تنتشر المشروعات المملوكة للنساء.

دماج اعتبارات المساواة بين الجنسين في  توكيل مركز تحديث الصناعة بمهمة تطوير برنامج سالسل القيمة الإ
أي تحليل لسالسل القيمة ولدعم المشروعات المملوكة للنساء لتصبح جهات توريد موثوقة.

زيادة خدمات التدريب والمشورة في مجال تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت والتي تُقدم لرائدات االأعمال، 
المعلومات  تكنولوچيا  في  المتخصصين  الجامعات  خريجي  مع  والتعاون  المهمشة.  المناطق  في  وخاًصة 
النساء وتتناول مميزات استخدام أدوات تكنولوچيا  واالتصاالت في تصميم وتنفيذ دورات توعية تستهدف 

التجارية. االأعمال  إدارة  المعلومات واالتصاالت في 

المملوكة  المشروعات  تستهدف  حدة(  على  فرد  )لكل  شخصي  بشكل  المشورة  تقديم  برامج  وتنفيذ  تطوير 
بهم. الخاصة  نتاج  االإ عمليات  في  التكنولوچيا  واستخدام  إدخال  وتتناول  للنساء 

6. تمثيل رائدات االأعمال ومشاركتهن في حوار السياسات

في  االأعمال  رائدات  مشاركة  لتشجيع  المصرية  الصناعات  باتحاد  االأعمال  سيدات  دعم  وحدة  مع  العمل 
الشبكات. هذه  عضوية  من  العائدة  المميزات  حول  توعية  برامج  وتنفيذ  الرئيسية.  االأعمال  جمعيات 

إدارة  لمجالس  انضمامهن  أجل  من  االأعمال  رائدات  قدرات  بناء  على  المصرية  الصناعات  اتحاد  مع  العمل 
الشركات والجمعيات. وتشجيع فكرة استحداث نظام حصص للنساء في عضوية مجالس إدارة الجمعيات. 

الدعوة وحشد  على  والقدرة  دارية  االإ القدرات  ببناء  يختص  فيما  الدوليين  المانحين  وإلتماس دعم  تشجيع 
االأعمال. سيدات  لجمعيات  التأييد 

إنشاء كيان لمنظمة جامعة تضم جمعيات رائدات االأعمال وتكون مهامها التعاون على صياغة ورقات مناقشة 
حول تنمية ريادة االأعمال النسائية في مصر ليتم عرضها خالل جلسات الحوار بشأن السياسات.
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جرى تنفيذ مبادرات منظمة العمل الدولية لتقييم ريادة االأعمال النسائية على مدى العشر سنوات الماضية داخل 
وأوغندا،  وتنزانيا،  وكينيا،  وإثيوبيا،  وموزمبيق،  إفريقيا،  وجنوب  وملوي،  ليسوتو،  بينها:  من  الدول  من  العديد 
وأرمنيا،  وألبانيا،  االأسود،  والجبل  وكوستاريكا،  وفيتنام،  والكاميرون،  ونيجيريا،  والسنغال،  ورواندا،  ومالي، 

وتونس. والمغرب،  وقيرغيزستان،  وطاجيكستان،  وأوزبكستان،  ومولدوفا، 

و أسفرت تلك المبادرات حينها عن رؤى وأفكار مفيدة ودروس مستفادة في مجال تنمية ريادة االأعمال النسائية، 
منها:2
• أن ريادة االأعمال قد تكون وسيلة فعالة لخلق فرص عمل وتمكين المرأة.	
• يتضمن 	 ما  وهو  النساء.  لنجاح  المهمة  العناصر  أحد  يعد  النسائية  االأعمال  لريادة  داعمة  بيئة  توفير  أن 

مساعدة النساء للتعامل مع االأدوار المتعددة المنوطة بهن وإشراك الرجال، واالأسر، والمجتمعات -حسب 
النسائية. الحاجة- في تنمية ريادة االأعمال 

• أن دعم جمعيات ريادة االأعمال النسائية قد يساعد في حشد التأييد وتعزيز الخدمات الموجهة لرائدات 	
االأعمال.

• أن التدريب على المساواة بين الجنسين واالأعمال التجارية مًعا قد ينعكس على ثقة النساء وتمثيلهن.	
• أن تدريبات التوعية بقضايا المساواة بين الجنسين التي يتم تنظيمها لموفري الخدمة يمكن أن تساعد في 	

تعزيز قدراتهم على تلبية احتياجات رواد االأعمال من الجنسين بصورة أفضل.
• يمان 	 أن التدريبات على المهارات أو تمويلها قد ال يكفى وحده، حيث تفتقر العديد من النساء للثقة واالإ

بقدراتهن على المبادرة وتنظيم المشاريع. ويتمثل الحل في تجميع الخدمات المقدمة لرائدات االأعمال من 
خالل إقامة شراكات استراتيجية والتشبيك.

الدولية  العمل  منظمة  حددت  التي  المنهجية  استخدام  على  مصر  في  النسائية  االأعمال  ريادة  تقييم  واعتمد 
التقييم”  خبراء  دليل  النسائية:  االأعمال  لريادة  المرجعية  الشروط  لتقييم  الوطني  “التقرير  خالل  من  معالمها 

.)Stevenson and St-Onge, 2013(
)Stevenson and St-Onge, 2013, p.16( :ويكمن الهدف من التقرير الوطني لتقييم ريادة االأعمال النسائية فيما يلى

إلقاء الضوء على العراقيل المحددة التي تواجه رائدات االأعمال في البالد.. ١
دراسة احتمالية وكيفية تأثر صاحبات االأعمال سلًبا بالسياسات، والقوانين، واللوائح في المجاالت التي تؤثر . 2

على التمكين االقتصادي للمرأة وفحص إلى أي مدى مراعاتها العتبارات المساواة بين الجنسين.
الحتياجات . 3 المالية،  وغير  المالية  فيها  بما  للمشروعات،  الداعمة  والبرامج  السياسات  مراعاة  مدى  تقييم 

الكافي. بالشكل  تُلبى  لم  التي  واحتياجاتهن  المستغلة  غير  الكامنة  لقدراتهن  واستجابتها  االأعمال  رائدات 
دالء بآرائهن في الحوار بشأن سياسات القطاعين العام والخاص، . 4 تقييم مدى مشاركة صاحبات االأعمال واالإ

وإثارة القضايا التي تؤثر عليهن من خالل المنابر المالئمة.
تحديد توصيات واقعية لكل دولة حول كيفية تطوير إمكانات رائدات االأعمال ليعتمد عليها صانعي السياسات . 5

النسائية. االأعمال  لتنمية ريادة  االأولوية  المستقبلية ذات  الخطوات  االأخرى في تحديد  المعنية   واالأطراف 
وبناًء على ذلك، يمكن لنتائج التقرير الوطني لتقييم ريادة االأعمال النسائية في مصر أن يوفر المعلومات 
الالزمة لصانعي السياسات، والمسؤولين الفنيين/التكنوقراط بالوزارات المعنية، وشركاء التنمية، والجهات 

الفاعلة غير الحكومية، والباحثين وكافة االأطراف المهتمة بوضع رائدات االأعمال في مصر.

2 Women’s entrepreneurship development factsheet http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-
--ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/publication/wcms_175471.pdf [accessed 06 
September 2016].

1. مقدمة للتعريف بإطار منظمة العمل الدولية لتقييم 
ريادة األعمال النسائية
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ترتكز بنية التقييم حول بحث وتحليل الشروط المرجعية الست الرئيسية لتنمية ريادة االأعمال النسائية، والمدرجة 
ضمن دليل منظمة العمل الدولية لخبراء تقييم ريادة االأعمال النسائية، حيث يتفرع عن كل شرط عدد من الشروط 

الفرعية تتراوح ما بين شرطين إلى أربعة شروط )الشكل رقم 2(.

الشكل )2(: إطار تقييم تنمية ريادة األعمال النسائية – لمحة عامة عن األعمال النسائية 
والشروط المرجعية الرئيسية

إعتبار تنمية ريادة االأعمال النسائية أولوية.أ. 
تحديد جهة تنسيق واتصال حكومية مركزية لتعزيز ب. 

وإجراءات  النسائية  االأعمال  ريادة  تنمية  وتنسيق 
الدعم الخاصة بذلك.

مشاركة رائدات االأعمال فى برامج التمويل العامة.أ. 
للمشروعات ب.  خصيًصا  الموجهة  المالية  البرامج 

للنساء. المملوكة 

االأساسية أ.  االأعمال  تطوير  لخدمات  النساء  وصول 
السائدة.

إدماج خدمات تطوير االأعمال المستجيبة السائدة ب. 
وفًقا الحتياجات رائدات االأعمال.

على ج.  المركزة  االأعمال  تطوير  دعم  خدمات  توفر 
النساء.

تعزيز صادرات رائدات االأعمال.أ. 
تستهدف ب.  الحكومية  والتوريد  المشتريات  برامج 

للنساء. المملوكة  المشروعات  بفعالية 
تدمج ج.  التي  تجارية  والروابط  مداد  االإ سالسل 

للنساء. المملوكة  المشروعات 
المعلومات د.  لتكنولوچيا  االأعمال  رائدات  وصول 

واالتصاالت.

تمثيل النساء وإعطائهم الحق في إبداء الرأي من أ. 
خالل عضوية جمعيات/قطاع االأعمال.

تواجد جمعيات وشبكات لرائدات االأعمال. ب. 
السياسات ج.  حوار  في  االأعمال  رائدات  مشاركة 

التأثير  وفي  والخاص  العام  بالقطاعين  الخاص 
النتائج. على 

قوانين وتشريعات العمل.أ. 
التجارية ب.  االأعمال  تسجيل  وإجراءات  تشريعات 

. وترخيصها
حقوق الملكية والمواريث.ج. 

عمل توصيات بإجراءات تهدف 
المرجعية  الشروط  لتحسين 
الخاصة بريادة االأعمال النسائية 
ِقبل  )موثقة ومصدق عليها من 
االأطراف المعنية أثناء ورش عمل 

التحقق( 

مما يؤدي إلى متابعة التقدم 
المحرز على مستوى أعلى تجاه 

تحقيق النتائج االآتية:

• زيادة معدل أنشطة 	
ريادة االأعمال فيما بين 

النساء؛
• زيادة نسبة المشروعات 	

المملوكة للنساء وتحقق 
تنوع قطاعي وسوقي 

أكبر للمشروعات 
المملوكة للنساء؛

• تحقق حصة أكبر 	
للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة المملوكة 

للنساء في مقابل 
المشروعات متناهية 

الصغر؛
• تحسن مستوى 	

التمكين االقتصادي 
للمرأة والمساواة بين 

الجنسين...إلخ.

المخرجات/النواتج الشروط الفرعية    الشروط المرجعية لتنمية ريادة األعمال النسائية  

وضع رائدات األعمال في االقتصاد: تقييم الحالة الراهنة لرائدات األعمال في الدول المختارة، بما في ذلك السياق االجتماعي، 
والثقافي والسياسي المالئم لريادة األعمال النسائية

١. نظام قانوني وتشريعي يراعي اعتبارات 
المرأة  تمكين  ويعزز  الجنسين  بين  المساواة 

اقتصاديًا.

2. القيادة الفعالة للسياسات والتنسيق 
من أجل تعزيز تنمية ريادة االأعمال 

النسائية.

3. الوصول إلى خدمات مالية مراعية 
لالعتبارات المساواة بين الجنسين.

4. الوصول إلى خدمات دعم تطوير 
االأعمال المراعية العتبارات المساواة بين 

الجنسين.

5. الوصول إلى االأسواق والتكنولوچيا.

6. تمثيل رائدات االأعمال ومشاركتهن
في حوار السياسات.

1.1 منهجية تقييم ريادة 
األعمال النسائية
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بدليل  ذكرها  تم  كما  مًعا،  والكيفية  الكمية  االأساليب  تدمج  القطاعات  متعددة  منهجيات عرضية  إلى  التقييم  واستند 
التالي: النحو  على  3(، وذلك  )شكل رقم  النسائية  االأعمال  ريادة  تقييم  لخبراء  الدولية  العمل  منظمة 

• استعراض الوثائق والتقارير والبيانات االإحصائية المتوفرة ذات الصلة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية 	
الصغر في مصر، بما في ذلك المتعلقة بدور المشروعات المملوكة للنساء.

• بحث ودراسة القوانين واللوائح المتعلقة بريادة االأعمال النسائية والتمكين االقتصادي للمرأة.	
• رسم خرائط تحدد المنظمات التي توفر خدمات تطوير االأعمال والتمويل وغيرها من أشكال الدعم االأخرى الموجهة 	

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخاصًة لرائدات االأعمال.
• غير 	 والمنظمات  الحكومية،  الوزارات/الهيئات  )مثل:  ومعنية  صلة  ذات  جهة   2٧ من  ممثلين  مع  مقابالت  عقد 

منظمات  وأعضاء  المالية،  والمؤسسات  االأعمال،  رائدات  وجمعيات  ورابطات  النسائية،  والمنظمات  الحكومية، 
.)١ رقم  ملحق  )راجع  االأعمال(  لقطاع  والتدريب  الدعم  وموفري خدمات  االأعمال،  وأصحاب  التجارية  االأعمال 

• تنظيم أربع جلسات لمجموعات نقاش مركزة مع عدد 43 من رائدات االأعمال من داخل أربع مناطق تمثل المدن 	
الكبرى، والمدن الساحلية والريفية، وهذه المناطق هى: القاهرة، والجيزة، ومرسى علم، وطنطا. )راجع الملحق 

رقم 2(.
• إجراء استقصاءين مباشرين )وجًها لوجه( للرأي مع 2٠٠ سيدة من رائدات االأعمال، باالعتماد على االستبيان النموذجي 	

لرائدات االأعمال الخاص بمنظمة العمل الدولية3. وجرى تنفيذ االستقصاء داخل أربع مناطق، هى: القاهرة الكبرى 
25%؛  بنسبة  والبحيرة(  سكندرية  االإ )متضمنة  البحري  والوجه  25%؛  بنسبة  والقليوبية(  والجيزة  القاهرة  )متضمنة 

والدلتا )متضمنة الدقهلية( بنسبة 25%؛ وصعيد مصر )متضمنة المنيا والفيوم( بنسبة%25.

المرجعية  الشروط  من  لكل  المحرزة  النقاط  مجموع  تحديد  تم  والبيانات،  المدخالت  لكافة  الكيفي  التقييم  على  بناًء 
الرئيسية والفرعية الخاصة بتقييم ريادة االأعمال النسائية لمصفوفة مؤشرات منظمة العمل الدولية )راجع ملحق رقم 
4(. وبحساب متوسط النقاط المحرزة لمجموعة الشروط الفرعية المندرجة تحت كل شرط رئيسي تم استنباط النتيجة 
االإجمالية لكل من الشروط الرئيسية )بإعتبار 5 هو أعلى مجموع نقاط محرزة(، وتم عرض النتائج بإسلوب مرئي عن طريق 
رسم بياني مدرج بالمخلص التنفيذي لهذا التقرير. وساعد نظام تسجيل النقاط المحرزة للشروط الفرعية في تحديد 

مواطن الضعف والقوة لكافة الشروط المرجعية لتقييم ريادة االأعمال النسائية.

الشكل )3(: مكونات منهجية منظمة العمل الدولية لتقييم تنمية ريادة األعمال النسائية

.Stevenson, L and St-Onge, A.2013. OP.cit, p.21 :المصدر

إحصائًيا ـ ال تعتبر عينة مكونة من 2٠٠ شخص كافية لتعميم النتائج بكل ثقة على خبرات وتجارب جميع رائدات االأعمال على مستوى البالد، إال أنها كافية لتوفير معلومات   3
ذات داللة وجمع آراء من رائدات االأعمال أنفسهن حول القضايا ذات الصلة من أجل استكمال النتائج المستخلصة من المكونات االأخرى لتقييم ريادة االأعمال النسائية. 

وعلى الرغم من ذلك تعد نتائج تنمية ريادة االأعمال النسائية هامة للتقييم الذي تقوم به منظمة العمل الدولية خصوصا في ظل غياب استقصاءات أخرى حديثة حول 
رائدات االأعمال في مصر.

تطوير وتنمية ريادة 
األعمال للنساء

تقييم الشروط المرجعية 
لتنمية ريادة األعمال 

النسائية 

االستعراض المكتبي للبيانات االأولية )االإحصاءات – الدراسات – 
التقارير – الوثائق – رسم خرائط المعنيين/المنظمات المعنية(

ورشة/ورش عمل التحقق من النتائج

إستقصاء رائدات االأعمال 

الشروط  لمؤشرات  المحرزة  النقاط 
المرجعية لتنمية ريادة االأعمال النسائية 

النتائج  كافة  لتحليل  طبًقا 

المعلومات  مصادر  مع  مقابالت 
لرئيسيين ا

تنظيم مجموعات مناقشة مركزة مع 
رائدات االأعمال
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وجاءت نتيجة التقييم بمجموعة من التوصيات المحددة التي يمكن أن تشكل أساًسا لالإجراءات السياسية والبرامج 
نتيجة  التقييم  ولهذا  االأعمال.  ريادة  في مجال  النساء  قدرات  وتنمية  المتبينة،  القصور  أوجه  لمعالجة  الالزمة 
إضافية تتمثل في تسليط الضوء على أهمية وجود استراتيجية وطنية تتناول رائدات االأعمال في مصر، وتوفير 
الصغيرة  المشروعات  استراتيجية  عداد  الإ الحكومة  بها  تقوم  التي  االستراتيجية  الجهود  لتدعيم  الالزمة  االأدلة 

والمتوسطة.

وفيما يلي أمثلة عن كيفية استخدام نتائج تقييم منظمة العمل الدولية لتنمية ريادة االأعمال النسائية في دول 
أخرى:
• استخدمته إدارة التجارة والصناعة بجنوب إفريقيا لتطوير استراتيجية التمكين االقتصادي للمرأة.	
• طورت السنغال استراتيجية وطنية لتنمية ريادة االأعمال النسائية.	
• قام إتحاد أصحاب االأعمال في مالي بتطوير خطة عمل وطنية لتنمية ريادة االأعمال النسائية.	
• أصدر الجبل االأسود إعالنًا مشترًكا وتبنى استراتيجية لتنمية ريادة االأعمال النسائية للفترة 2٠١5-2٠2٠.	

شارة إلى أن هذا التقرير يقدم رؤى مفيدة بشأن القضايا التي تعرقل ريادة االأعمال النسائية في مصر  وتجدر االإ
النظام االقتصادي )ويمثل جانب العرض( المعزز  من منظور رائدات االأعمال )ويمثل جانب الطلب( ومنظور 

لتأسيس وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
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يعرض هذا القسم من التقرير الحقائق المتعلقة بالوضع الراهن لرائدات االأعمال في مصر. وقد جاء توصيف 
هذا الوضع مدعوًما باالإحصاءات والبيانات المتاحة حول عدد رائدات االأعمال، ونصيبهن من حجم المشروعات 
االأعمال ومشروعاتهن. ويوفر هذا  رائدات  التشغيل، فضاًل عن معلومات عن وضع  الموجودة، وإسهامهن في 
المحرز  التقدم  القضية لمتابعة  السياسات وداعمي  ِقبل صانعي  الذي يمكن استخدامه من  التوصيف االأساس 
تجاه تقليص الفجوة بين الجنسين في أنشطة ريادة االأعمال. باالإضافة إلى ذلك، يقدم هذا القسم ملخًصا عن 

التحديات الرئيسية التي تواجه رائدات االأعمال بالنسبة لكل من تأسيس وتنمية أعمالهن.

إما في  البالغات  النساء  تنخرط 2.4% من   ،)GEM( 2٠١2 االأعمال في مصر لريادة  العالمي  المرصد  لتقرير  وفًقا 
محاولة تأسيس أو إدارة أعمال تجارية خاصة بهن تبلغ مدة تواجدها أقل من 42 شهًرا )المراحل االأولى الأنشطة 
ناث نسبة ١4% من رواد االأعمال في المراحل االأولى  ريادة االأعمال(، مقارنًة بنسبة ١3.١% للرجال البالغين. وتمثل االإ
و١2% من مالك ومديري االأعمال التجارية القائمة التي تتجاوز فترة تواجدها 42 شهًرا. ونسبًة إلى المناطق االأخرى 
تسجل مصر في عام 2٠١2 أكبر فجوة بين الجنسين فيما يتعلق بأنشطة ريادة االأعمال مقارنًة بدول أخرى في 

.)Hattab H., 2012, pp 17-18( منطقة الشرق االأوسط وشمال إفريقيا

وفي عام 2٠١4، وصل عدد صاحبات االأعمال )بما في ذلك المشتغالت لحساب أنفسهن( إلى 6١3.١٠٠ سيدة، مما 
يمثل تقريًبا 9% من إجمالي عدد المشتغلين لحساب أنفسهم/ أصحاب االأعمال في مصر. وفي المقابل، سجل 
عدد أصحاب االأعمال من الرجال 9 ماليين )شكل رقم 4(. وتُعتبر هذه الفجوة بين الجنسين كبيرة للغاية حيث 
يبلغ المتوسط العالمي لنصيب المرأة من المشتغلين لحساب أنفسهم أكثر من 3٠%. وتتركز صاحبات االأعمال 
في مصر في المناطق الريفية حيث تمثل 82% من إجمالي صاحبات االأعمال، بينما تبلغ نسبتهم في المناطق 
الحضرية ١8%. ويأتي هذا التوزيع على النقيض تماًما لتوزيع أصحاب االأعمال من الرجال والذين تبلغ نسبتهم 
62% في المناطق الريفية و38% في المناطق الحضرية. وجدير بالذكر أن مصر لديها فرصة عظيمة لزيادة عدد 
رائدات االأعمال ونصيبهن من نسبة المشتغلين لحساب أنفسهم حيث سيؤدي ذلك إلى خلق المزيد من فرص 

العمل وتعزيز النمو االقتصادي.

الشكل )4(: توزيع ملكية األعمال التجارية بين الجنسين بحسب المناطق الحضرية/الريفية

السنوية  »النشرة   ،)2٠١4( واالإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  إحصاءات  من  االأرقام مستمدة  المصدر:   
.»2٠١4 العاملة  القوى  لمسح 

2.1 المساواة بين الجنسين 
وملكية األعمال التجارية

الحضر

الريف

اإلجمالي

٧.٠٠٠

6.٠٠٠

5.٠٠٠

4.٠٠٠

3.٠٠٠

٢.٠٠٠

١.٠٠٠

-

ف
ألل

با
د 

د
ع

ال

2.28٧

3.٧44

١١3

6.٠3١

5٠٠ 6١3

الذكوراإلناث

2. وضع رائدات األعمال في مصر
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يعرض الجدول رقم )١( الفوارق الكبيرة بين الجنسين فيما يتعلق بتوزيع أنشطة التشغيل واالشتغال لحساب 
النفس في االقتصادات المنظمة/الرسمية مقابل االقتصادات غير المنظمة/غير الرسمية. وتمثل صاحبات االأعمال 
ناث، بينما تمثل العامالت المستقالت  المشتغالت لحساب أنفسهن ٠.6% فقط من القوى العاملة النظامية من االإ
من المشتغالت لحساب أنفسهن ٠.8%. وعلى الجانب االآخر، يمثل الرجال المشتغلين لحساب أنفسهم 5.8% من 
القوى العاملة النظامية من الرجال، وهو ما يوازي 9.6 مرات معدل صاحبات االأعمال المسجالت بالقوى العاملة 
النظامية، بينما يمثل العاملون المستقلون من المشتغلين لحساب أنفسهم 3.5% من إجمالي الذكور العاملين 
بالقوى العاملة النظامية، وهو ما يعادل 4.3 مرات معدل العامالت المستقالت من المشتغالت لحساب أنفسهن. 
وتُعتبر هذه فجوة كبيرة بين الجنسين في النسب الرسمية وهو ربما ما يشير إلى أن الذكور لديهم وصول أفضل 
خبرة  أقل  هن  الالتي  بالنساء  مقارنًة  الرسمية  واللوائح  للقوانين  االمتثال  على  والقدرة  والمهارات،  للمعلومات، 

واطالًعا على التشريعات الحكومية.

وتتمتع رائدات االأعمال المصريات بحضور قوي في القطاع المنظم وال يقمن بتشغيل عمال حيث أن العديد 
منهن يعملن من المنزل أو يتولين إدارة أنشطة مشروعات متناهية الصغر، خاصًة النساء الالتي يشتغلن بقطاع 
القوى  من   %6.8 االأعمال(  )صاحبات  عمال  يُشغلن  ممن  أنفسهن  لحساب  المشتغالت  النساء  وتمثل  الزراعة. 
ناث من العامالت المستقالت والمشتغالت لحساب أنفسهن %25.  العاملة النسائية غير المنظمة، بينما تمثل االإ
 %١٧.٧ أعمال(  )أصحاب  عمال  بتشغيل  يقومون  ممن  أنفسهم  لحساب  المشتغلون  الرجال  يمثل  وبالمقارنة، 
المستقالت  العامالت  من  ناث  االإ معدل  مرات   2.6 يوازي  ما  وهو  المنظمة،  غير  الرجالية  العاملة  القوى  من 
والمشتغالت لحساب أنفسهن، بينما يمثل العاملون المستقلون من المشتغلين لحساب أنفسهم ١4.6% فقط من 

المنظم. بالقطاع غير  الذكور  العمال  إجمالي 

الجدول )1(: الفوارق بين الجنسين في توزيع المشتغلين لحساب أنفسهم/أصحاب األعمال 
بين القطاع المنظم وغير المنظم

القطاع غير المنظم )٪(القطاع المنظم )٪(الحالة

إجماليإناثذكورإجماليإناثذكور

9٠.498.492.46٠.٧25.655.٧المستخدمون )عمالة مدفوعة االأجر(

المستخدمون )مستخدمون تم 
تعيينهم(

5.8٠.64.5١٧.٧6.8١6.2

3.5٠.82.8١4.625.٠١6.١العمال المستقلون )ال يُشغلون عاملين(

العمال المساهمون من االأسرة )عمالة 
غير مدفوعة االأجر(

٠.3٠.2٠.3٧.٠4٠.8١2.٠

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠االإجمالي )نسبة(

 S. Fatma, A. Fatma and A. Hiam, 2015. ”Formal and Informal Sector in Egypt: A Comparative :المصدر
.Study“, CAPMAS, p. 6

2.2 توزيع رائدات األعمال 
بحسب االقتصاد المنظم 

وغير المنظم
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2.3 توزيع رائدات األعمال 
بحسب المحافظة

2.4 توزيع رائدات األعمال 
بحسب قطاع النشاط 

االقتصادي

أعلى عدد )39%( من صاحبات  لديها  البحيرة  أن محافظة  إلى  المحافظة  االأعمال حسب  رائدات  توزيع  ويشير 
)5%( )شكل رقم 5(. )6%(، والشرقية  والمنوفية   ،)%9( والمنيا   ،)%9( الدقهلية  ويليها في ذلك  االأعمال، 

الشكل )5(: التوزيع الجغرافي لألعمال المملوكة للنساء بحسب المحافظة

السنوية  »النشرة   ،)2٠١4( واالإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  إحصاءات  من  مستمدة  االأرقام  المصدر:   
.»2٠١4 العاملة  القوى  لمسح 

 
يشير التوزيع القطاعي لرائدات االأعمال في عام 2٠١4 إلى أن أعلى نسبة نساء تأتي من نصيب قطاع الزراعة حيث 
تبلغ 58%. وتأتي مستويات التوزيع التي تليها في قطاع تجارة الجملة والتجزئة حيث بلغت النسبة 32%، يتبعها 
قطاع التصنيع بنسبة 3% )شكل رقم 6(. وعادًة ما تواجه النساء في قطاع الزراعة عقبات أشد من التي تواجه 
نتاجية، واالأسواق والخدمات، مما يخفض من إنتاجيتهن وإسهامهن  الرجال فيما يتعلق بالوصول إلى الموارد االإ

في تحقيق االأهداف االأشمل واالأعم للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

الشكل )6(: توزيع األعمال المملوكة للنساء بحسب القطاع/ النشاط االقتصادي
 

المصدر: االأرقام مستمدة من إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإحصاء )2٠١4(، »النشرة السنوية لمسح 
القوى العاملة 2٠١4«.

الزراعة، الغابات 
والصيد
% ٥٨

أنشطة أخري ٧٪

تصنيع ٣٪

تجارة الجملة 
والقطاعي ٣٢٪

 % 4٠

 % 35

 % 3٠

 % 25

 % 2٠

 % ١5
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وتشير قاعدة بيانات مختارة للمشروعات المصرية الصغيرة والمتوسطة إلى أن المملوكة للنساء أصغر في المتوسط 
من تلك المملوكة للرجال حيث تضم االأولى ١.85 عاماًل في المتوسط في مقابل 2.١2 عاماًل لالأخيرة )راجع الجدول 
2٠١١، كان لدى ما يقرب من نصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء عاماًل  رقم 2(. وفي عام 
واحًدا فقط، مقارنًة بنسبة 38% من المملوكة للرجال. وفي واقع االأمر، كان لدى 98.4% من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة المملوكة للنساء أقل من خمسة عمال مقارنة بنسبة 94.2% من نظيرتها المملوكة للرجال. غير أنه من 
المثير لالهتمام والمالحظة حدوث تحسن طفيف في حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء 
على مدى الفترة من 2٠٠3 -2٠١١ حيث انخفضت نسبة رائدات االأعمال الالتي تُشغلن عاماًل واحًدا فقط من %58.4 
في 2٠٠3 إلى 4٧.٧% في 2٠١١، بينما تضاعفت نسبة رائدات االأعمال ممن لديهن 3 أو 4 عمال من 9.١% لتصبح ٠.١9%. 
كما شهد متوسط حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء زيادة طفيفة بينما انخفض متوسط 

عدد العاملين في حجم تلك المملوكة للرجال خالل نفس الفترة.

الجدول )2(: توزيع حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للرجال والنساء 
بحسب عدد العاملين بها

حجم المشروعات 

)عدد العاملين(

المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة المملوكة 

للرجال )٪(

المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة المملوكة 

للرجال )٪(

المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة المملوكة 

للنساء )٪(

المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة المملوكة 

للنساء )٪(

٢٠٠3٢٠١١٢٠٠3٢٠١١

١4٠.338.358.44٧.٧

234.932.229.83١.٧

3١4.6١6.25.2١٠.3

44.5٧.53.98.٧

9-53.٠4.3١.8١.٠

49-١٠2.6١.5١.٠٠.٧

١٠٠١٠٠١٠٠١٠٠االإجمالي

2.332.١2١.٧3١.85متوسط عدد العاملين

المصدر: )تم الحساب باالعتماد على بيانات مستقاة من قاعدة بيانات المشروعات المتوسطة والصغيرة للفترة 
2٠٠4/2٠٠3 و2٠١١ لدى المنتدى االقتصادي للتنمية(.

Egypt Network for Integrated Development )ENID(. 2014. ”Women Entrepreneurs in Egypt: 
Realities and Hopes“, pp. 5-6.

غالًبا ما تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحديات متماثلة من شأنها أن تعرقل تأسيسها وتُحد من نمو 
أعمالها، مثل تحديد مصادر الطلب، والعثور على عمالء، وإقامة روابط تجارية، وتكييف المنتجات والخدمات 
مدادات والمعدات، والتحديات التقنية والمتعلقة  بحيث تلبي احتياجات المشتري، والوصول إلى المواد الخام واالإ
نتاج، واالمتثال للقوانين والتشريعات، وإدارة المشكالت. غير أنه وفي معظم االأحوال، ال تؤثر هذه القيود  باالإ
على مالك االأعمال التجارية من الرجال والنساء بنفس الشكل حيث أن االأعمال التجارية المملوكة للرجال وتلك 
المملوكة للنساء ال تُدار عادة في نفس القطاعات والمواقع وال يكون لديها جميًعا وصول أو تحكم أو استخدام 

متكافئ للموارد ومنافذ التسويق. وتتضمن التحديات الرئيسية التي تواجه رائدات االأعمال المصريات ما يلي:

التي  	 العوائق  من  العديد  تؤثر  الأعمال:  بدء  قبل  ما  المهارات في مرحلة  وتنمية  التشغيل  نقص خبرة 
تقف أمام الوصول إلى سوق العمل على إمكانية حصول النساء على عمل مدفوع االأجر، والتنقل للحصول 
على فرص عمل أفضل واالنتقال إلى مشروعات ذات قيمة مضافة أعلى. فضاًل عن ذلك، ونتيجة االأدوار 
االجتماعية المرتبطة بنوع الجنس والمحددة للنساء، فإنهن ينقصهن الوقت الالزم لتطوير وتنمية المهارات 

دارية الخاصة بأعمالهن التجارية. التي يمكن الحًقا نقلها إلى االأنشطة الفنية و/أو االإ
الدراسة  	 عن  المجيبات  إليها  أشارت  كما  رئيسية،  تحديات  ثالث  في  تنحصر  التأسيس:  مرحلة  تحديات 

االستقصائية لرائدات االأعمال، وهي: ي الوصول إلى التمويل، والحصول على عمالء، والعثور على مواقع 
قامة المشروع )راجع الملحق رقم 3 وجدول رقم أ١8(. وجدير بالذكر أن غالبية المجيبات عن  مناسبة الإ

2.5 حجم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

المملوكة للنساء

2.6 التحديات التي تواجه 
رائدات األعمال في مصر
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من  مالي  دعم  على  الحصول  ويليها   ،)%5٧.5( الخاصة  بمدخراتهن  أعمالهن  بدأن  االستقصائية  الدراسة 
 .)%١8.5( المملوكة  االأصول  االأسرة واالأصدقاء )3٧%(، وبيع أصل من 

أولوية  	 االأعمال  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  عن  المجيبات  حددت  التجارية:  الأعمال  نمو  تحديات 
المشكالت التي من المرجح أن تواجههن أثناء التوسع وتنمية أعمالهن التجارية. وجاءت التحديات الثالثة 
الحكومية  اللوائح  والتعامل مع  والمواصالت،  النقل  التمويل، ومشكالت  إلى  الوصول  الرئيسية متضمنة: 
وتكلفة االمتثال لهم. كما انحصرت المشكالت الرئيسية المتعلقة بالحصول على قرض من مؤسسة مالية في 
ارتفاع نسب الفائدة ارتفاًعا كبيًرا، وصغر حجم القرض الُمعتمد للغاية، وشدة تعقيد شروط الضمانات أو 

عدم إمكانية تقديمها )راجع جدول الملحق رقم أ وأ22(.
ذكرت  	 للنساء:  خصيًصا  المصممة  القدرات  بناء  وبرامج  الأعمال  تطوير  دعم  خدمات  إلى  الوصول 

إلى تلك  بالبرامج كما أن الوصول  أنهن عادة ال يكن على دراية  المركزة  النقاش  المشاركات في مجموعات 
الفرص يكون محدوًدا في المناطق الريفية في كثير من االأحيان. كما تسهم المسؤوليات االأسرية واالأعراف 
الثقافية في القيود المفروضة على التنقل ومن ثم تؤثر على قدرتهن على السفر إلى مناطق أخرى للحصول 
على الخدمات. وقد أبلغ 48% من المجيبات على الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال أنهن حصلن على 
المشورة بشأن أعمالهن من أصحاب أعمال آخرين خالل العام الماضي )راجع الملحق أ، جدول رقم 28(، 
وشارك ١4% منهن فقط في برامج التدريب على ريادة االأعمال أو إدارة المشروعات الصغيرة )راجع الملحق 
أ، جدول رقم أ32(. كما اتفق 2٠.5% فقط من المجيبات على االستقصاء على أن المعلومات الخاصة بأنواع 
ومصادر خدمات تطوير االأعمال متاحة لرائدات االأعمال على نطاق واسع )راجع الملحق أ، جدول رقم 

أ44(.
الحصول على المعلومات: وفًقا لنتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، تحصل 56% من المجيبات  	

على االستقصاء على غالبية المعلومات المتعلقة باالأمور الخاصة بأعمالهن التجارية من االأسرة، واالأصدقاء، 
والجيران بينما أبلغ 28% عن حصولهن على المعلومات من أصحاب االأعمال التجارية االآخرين )راجع الملحق 
أ، جدول رقم 2٧(. ومن ناحية أخرى، اتفق ١٧% على أن المعلومات المتعلقة بمصادر التمويل متاحة على 
نطاق واسع، في حين اتفق ١2% على أن المعلومات الخاصة باللوائح المنظمة لالأعمال التجارية متاحة على 
نطاق واسع )راجع الملحق أ، جدول رقم 45(. وعالوة على ذلك، ونتيجة لمعدالت االأمية المرتفعة، يتم 
إقصاء النساء من أنشطة ريادة االأعمال المنتجة حيث أنها تحد من قدراتهن على الحصول على معلومات 

بشأن فرص االأعمال التجارية ومن ثم تدفعهن إلى العمل في االقتصاد غير المنظم.
الوصول إلى الخدمات المالية: إن نطاق وصول المؤسسات المالية محدود للغاية ولذا تكون الخدمات  	

المالية الُمقدمة للنساء والرجال غير كافية، إال أن النساء تواجههن تحديات أكثر من نظرائهن من الرجال 
فيما يختص بالوصول إلى التمويل. وتعتبر 2٠% من رائدات االأعمال، مقارنًة بنسبة ١٠% من رواد االأعمال من 
الرجال، أن شروط ضمانات االقتراض عائًقا رئيسًيا، وخاصة بالنسبة للمشتغلين في االقتصاد غير المنظم.

• ترين 	 حيث  المنظم  غير  االقتصاد  في  البقاء  االأعمال  رائدات  من  العديد  تفضل  المنظم:  غير  القطاع 
المحتملة. وتعمل 8١.5% من  الفوائد  بكثير من  أكبر  المنظم  بالعمل في االقتصاد  المرتبطة  التكاليف  أن 

المنظم. غير  االقتصاد  في  االأعمال  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  على  المجيبات 
التشبيك والعالقات التجارية: ال تتمتع غالبية رائدات االأعمال بعضوية جمعيات االأعمال كما أن لديهن  	

إلى  الوصول  فرصة  ويفوتن  عزلة  في  يشتغلن  لذلك،  ونتيجة  محدودة.  تجارية  اتصال  وجهات  شبكات 
المعلومات، واالستفادة من التعليم غير النظامي وبرامج بناء القدرات، واكتساب معارف جديدة. وتنتمي 
 %١٠ يتمتع  بينما  تجارية  غرفة  إلى  االأعمال  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  على  المجيبات  من  فقط   %١2.5

االأعمال. رائدات  وجمعيات  النسائية  االأعمال  جمعيات  بعضوية 
تركز الأنشطة القتصادية: تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإحصاء )CAPMAS( إلى أن ثلثي  	

رائدات االأعمال في مصر يتركز في الزراعة حيث أن طبيعة القطاع الزراعي تتطلب مهارات تجارية منخفضة 
وتعود بهامش ربح منخفض.

وعليه، يلزم توافر الدعم الُمصمم خصيًصا لمساعدة رائدات االأعمال على تحقيق االستقالل المالي والشخصي، 
سهام في الرفاهة االقتصادية واالجتماعية لمجتمعاتهن  وخلق الوظائف وفرص التشغيل الأنفسهن وغيرهم، واالإ
والقوالب  المالية  بالموارد  يتعلق  فيما  أمامهن  الماثلة  العديدة  التحديات  من  الرغم  وعلى  وبالدهن.  المحلية 
النمطية الثقافية، »تثبت النساء أنهن يتمتعن بروح إدارة االأعمال الدافعة للنجاح وأنهن جزًءا من الحل الهادف 

.)ILO/Irish Aid, 2008, p. 7( »لتحقيق النمو االقتصادي وإنقاذ الناس من براثن الفقر
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للشروط  والقوة  الضعف  تقييم مواطن  بشأن  التقرير  إليها  التي خلص  النتائج  التقرير  القسم من  يعرض هذا 
في مصر: النسائية  االأعمال  ريادة  تنمية  بتقييم  الخاصة  الست  المرجعية 

نظام قانوني وتشريعي يراعي المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديًا.. ١
القيادة و الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة االأعمال النسائية.. 2
الوصول إلى خدمات مالية مراعية للمساواة بين الجنسين.. 3
الوصول إلى خدمات دعم تطوير االأعمال تراعي المساواة بين الجنسين.. 4
الوصول إلى االأسواق والتكنولوچيا.. 5
تمثيل رائدات االأعمال ومشاركتهن في حوار السياسات.. 6

كما كان الزًما الإجراء التحليل الحصول على آراء وإفادات وبيانات من مصادر ثانوية )مثل استعراض المؤلفات االأدبية 
لكترونية(، ونتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، ونقاشات المجموعات المركزة، والمقابالت  والمواقع االإ
التي ُعقدت مع مصادر المعلومات الرئيسية. وينتهي كل قسم مخصص لكل شرط من الشروط المرجعية لتنمية 
ريادة االأعمال النسائية بذكر النقاط المحققة للمؤشرات الخاصة بكل من الشروط الفرعية المندرجة تحت الشرط 

المرجعي ذا الصلة.

سعيهن  في  النساء  تدعم  أن  شأنها  من  الجنسين  بين  المساواة  لمبدأ  الُمراعية  والتشريعية  القانونية  البيئة  إن 
للوصول إلى والقدرة على المطالبة بنفس الحقوق االقتصادية مثل الرجال. كما أنها تكفل إنفاذ قوانين وتشريعات 
محددة بشكل واضح بحيث ال تكون النساء عرضة للممارسات العرفية التقليدية والحرمان من حقوقهن القانونية. 
وتُكون النساء قد تم تمكينها اقتصاديًا إذا ما تمتعن بحرية اختيار االنخراط في العمل من عدمه وفي أي مهنة 
ومجال، أو اتخاذ قرار إقامة مشروعاتهن الخاصة المقرونة بالوصول إلى فرص التشغيل وريادة االأعمال والحصول 

عليها، فضاًل عن التحكم في مواردهن وأرباحهن. 

دارية والقانونية الوطنية المرتبطة بالتشغيل،  ويمكن تدعيم حقوق المرأة االقتصادية من خالل تحسين االأطر االإ
المباشر  النساء  تحكم  وتعزيز  االقتصادية  النساء  بحقوق  الوعي  ورفع  والمواريث؛  واالأراضي  الملكية،  وحقوق 
في مواردهن، )مثاًل من خالل ضمان حصولهن على فرص متكافئة للوصول إلى المجموعة الكاملة من الخدمات 
نتاجية، وأراضيهن وأعمالهن التجارية(. ويُعتبر كل  االئتمانية والمالية التي تمكنهن من التطوير الكامل الأصولهن االإ

ما سبق من العوامل المعززة لتنمية ريادة االأعمال النسائية.
الجنسين  بين  المساواة  يراعي  الذي  والتشريعي  القانوني  النظام  لتقييم  فرعية  ثالث شروط  هناك  عليه،  وبناًء 

تتضمن:
قوانين العمل ولوائحه.. ١
تشريعات وإجراءات تسجيل االأعمال التجارية وترخيصها.. 2
حقوق الملكية والميراث.. 3

يعد التكافؤ في الوصول إلى أسواق العمل والحصول على عمل مدفوع االأجر من االأسس الجوهرية لتمكين المرأة 
اقتصاديًا. وتؤثر عوائق متعددة على إمكانية حصول النساء على وظائف مدفوعة االأجر، والتحرك نحو فرص عمل 
أفضل واالنتقال إلى مشروعات ذات قيمة مضافة أعلى )كرائدات أعمال(. فمن الجدير بالذكر أن معدالت مشاركة 
النساء في القوى العاملة تتفاوت تفاوتًا كبيًرا على مستوى البلدان المختلفة، إال أنه بمجرد دخول النساء إلى سوق 
العمل يكون من االأرجح تصنيفهن »كعمالة أسرية بدون أجر« أكثر من الرجال ويتركزن على نحو غير متناسب في 
العمل غير المنظم، حيث تعانين من انخفاض العائد مقابل العمل. ويسود هذا الوضع بصفة خاصة في الدول 
النامية، كما تنتشر هذه الظاهرة لغياب مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص عن قوانين ولوائح العمل )وتطبيقهم(. 

.)Stevenson, L and St-Onge, A, 2013, p.21(
 

 وهكذا، يتم تقييم هذا الشرط الفرعي من زاويتين، هما:
تحقيق المساواة في وصول المرأة ومشاركتها في سوق العمل.ـ 
أثر قوانين ولوائح العمل على المشروعات المملوكة للنساء القائمة بالفعل.ـ 

3.1 نظام قانوني وتشريعي 
يراعي المساواة بين الجنسين 

ويعزز تمكين المرأة اقتصادًيا

3.1.1 قوانين ولوائح العمل

3. تقييم الشروط المرجعية الست لتنمية ريادة األعمال
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3.1.1.1 المساواة في فرص وصول ومشاركة المرأة في سوق العمل

ملكية  لنشاط  نجاح  مستويات  أعلى  لتحقيق  الدافعة  المتغيرات  أحد  العمل  مجال  في  الوظيفية  الخبرة  تُعد 
االأعمال التجارية. إذا لم يُتاح للنساء الوصول إلى أسواق العمل، مما يجعلها أقل حًظا من حيث القدرة على 
اكتساب المعرفة الفنية والعملية والخبرة وبناء شبكات من شأنها أن تعود بالفائدة في حالة أن تصبحن رائدات 
العاملة مجموعة أصغر من  القوى  ناث في  االإ نسبة مشاركة  بها  تنخفض  التي  البلدان  تمتلك  وبالتالي،  أعمال. 
رائدات االأعمال المحتمالت يمكن التعويل عليهن واالختيار من بينهن. ويمكن الربط بين انخفاض نسبة مشاركة 
ناث في القوى العاملة وبين القيم االجتماعية والثقافية وأوجه التحيز على أساس الجنس حيث ينتج عنهم  االإ
ناث بدرجة كبيرة في  التمييز ضد تعيين المرأة، خاصًة في القطاع الخاص حيث تنخفض نسبة العاملين من االإ

.)Stevenson, L and St-Onge, A. 2013, pp. 32-33( البلدان العديد من 

وبوجه عام، يوجد الكثير من القوانين واللوائح في مصر التي تدعم وتعزز مشاركة النساء في سوق العمل. فوفًقا 
لنتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، اتفق 42.5% من المجيبات على أن القوانين والتشريعات في مصر 
تدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين بدرجة كبيرة، بينما لم يوافق 2١.5% على هذا ولم يكن 36% على علم 

أو دراية بوجود مثل هذه القوانين )راجع الملحق 3، جدول رقم أ44(.

ويعطي الدستور الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2٠١4، االأولوية لحماية النساء من كافة أنماط التمييز. 
حيث يشدد في المادة )9( على تكافؤ الفرص لجميع المواطنين وبدون تمييز. كما تؤكد المادة )١١( على المساواة 
المرأة من خالل  العنف، وتمكين  كافة أشكال  النساء ضد  الحقوق االقتصادية، وحماية  النساء والرجال في  بين 
التأكيد على تحقيق التوازن بين المسؤولية االأسرية ومتطلبات العمل، فضاًل عن توفير الحماية لالأمومة واالأسر 

المعيشية التي تترأسها )النساء المعيالت(.4

ضافة إلى ذلك، يُلزم قانون العمل رقم )١2( لسنة 2٠٠3 بتحقيق المساواة للمرأة في سوق العمل حيث تحظر  وباالإ
المادة )88( أي تمييز ضد المرأة وتشدد على المساواة في تطبيق قانون العمل على كل من النساء والرجال. كما 
تحظر المادة )35( التمييز بين الجنسين في االأجور وذلك لضمان تلقي كل من النساء والرجال أجور متساوية على 
نفس العمل.5 وتنص المادة االأولى من قانون رقم )25( لسنة ١92٠، والُمعدل بقانون رقم )١٠٠( لسنة ١985، على 
أحقية النساء المتزوجات في الخروج إلى العمل بدون إذن الزوج.6 وفي 2٠١3، حددت الحكومة االنتقالية في مصر 
ناث من موظفي  الحد االأدنى لالأجور ليكن ١2٠٠جنيًها مصريًا، بما يعادل حينها ١٧٠ دوالًرا أمريكًيا شهريًا للذكور واالإ
القطاع العام والحكومي. وقد دخل هذا في حيز التنفيذ في يناير 2٠١4. فيما لم تتمكن الحكومة من تحديد حد 
أدنى لالأجور بالقطاع الخاص خوًفا من التأثير سلًبا على سوق العمل وبسبب معارضة أصحاب االأعمال. وتتناول 
المواد أرقام )9١(، و)92(، و)93(، و)95( من قانون العمل إجازة االأمومة للنساء حيث يحق للمرأة الحامل التي 
اشتغلت لدى منظمة ما لمدة عشرة أشهر أن تحصل على إجازة أمومة مدتها 9٠ يوًما، وفي الوقت ذاته تحصل 
على كافة مستحقاتها المالية خالل هذه االإجازة. وتُمنح إجازة االأمومة مرتين خالل مدة تعاقد واحدة لدى نفس 
صاحب العمل. وال يمكن لصاحب العمل فصل المرأة من العمل خالل إجازة االأمومة. وباالإضافة إلى ذلك، يكون 
للنساء الحق في الحصول على إجازة غير مدفوعة االأجر لرعاية الطفل لفترة ال تتجاوز عامين، ويمكنها أن تحصل 
على هذه االإجازة مرتين خالل فترة خدمتها لدى نفس صاحب العمل. وخالل فترة تصل إلى 24 شهًرا من تاريخ 
والدة الطفل، يحق للمرأة الحصول على استراحة 3٠ دقيقة للرضاعة الطبيعية مرتين يومًيا، مع إمكانية اختيار ربط 

االستراحتين والحصول على ساعة واحدة للرضاعة.

كذلك صدقت مصر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )Lohmann, T., 2010, p.17(. وتوفر 
هذه االتفاقية االأسس التي يرتكز عليها تعزيز المساواة بين الجنسين من خالل ضمان المساواة في وصول المرأة 
إلى فرص متكافئة في الحياة العامة والسياسية، بما في ذلك الحق في التصويت والترشح لالنتخابات، وأيًضا الحق 
في التعليم والصحة والعمل٧. وفضاًل عن ذلك، صدقت مصر على اتفاقيتين رئيسيتين لمنظمة العمل الدولية 
تتعلقان بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، وهما: اتفاقية تعزيز المساواة في االأجور رقم )١٠٠( لسنة ١95١، 
واتفاقية التمييز في االستخدام والمهن رقم )١١١( لسنة ١958، حيث تعزز االتفاقيتين تكافؤ الفرص والمساواة 

الدستور المصري لسنة 2٠١4.  4

قانون العمل المصري رقم )١2( لسنة 2٠٠3.  5

6  المجلس القومي للمرأة:
http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/443-pslara3

تم الدخول على الرابط يوم ١١ يونيو 2٠١5

٧ http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
تم الدخول على الرابط يوم 5 أكتوبر 2٠١5
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في المعاملة بين الرجال والنساء في االستخدام والمهنة، كما تركزا على القضاء على التمييز القائم على العرق، 
على  مصر  صدقت  كذلك  االجتماعي8.  واالأصل  القومي  والمنشأ  السياسي،  والرأي  والديانة،  والجنس،  واللون، 
اتفاقية العمل لياًل )النساء( رقم )١4١( لسنة ١96٠، واتفاقية العمل لياًل )النساء( )مراجعة( رقم )4١( لسنة ١96٠، 
واللتين تم إبطالهما واستبدالهما باتفاقية العمل لياًل )النساء( )مراجعة( رقم )89( لسنة ١948، واتفاقية العمل 

لياًل رقم )١٧١( لسنة ١99٠، والتي لم تصدق عليهما مصر.

وعلى الرغم من أن الدستور المصري، واالتفاقيات الدولية، وقوانين العمل جميعها تعزز وصول المرأة إلى القوى 
العالمي  التقرير  البيانات المدرجة في  العاملة منخفضة. حيث تشير  النساء في القوى  العاملة، إال أن مشاركة 
للفجوة بين الجنسين لعام 2٠١4 إلى أن مؤشر المساواة في االأجور بين النساء والرجال لنفس العمل يسجل ٠.٧8 
في مصر، وهو ما يعني أن دخل الرجل يسجل ١.2 مرة دخل المرأة لنفس العمل )WEF 2014, p. 172(. وعالوة 
على ذلك، لم تدمج استحقاقات االأمومة في نظام الحماية االجتماعية. وبهذا، يمكن أن تكون االأمومة عنصًرا 

.)OECD, 2015, pp. 52-53( للتمييز حيث أن أصحاب االأعمال يغطون تكاليف االأمومة بشكل مباشر للعاملين

وعلى الصعيد االآخر، تحظر المادة )9٠( من قانون العمل رقم )١2( لسنة 2٠٠3 عمل النساء في أنواع معينة من 
المهن. وقد حدد وزير القوى العاملة هذه المهن في القرار الوزاري رقم )١55( لسنة 2٠٠3 والذي يورد االأعمال 
قامة الداخلية  التي قد تُعتبر غير أخالقية، مثل العمل في البارات، ونوادي القمار، والشقق المفروشة، ودور االإ
شراف وزارة السياحة. باالإضافة إلى ذلك، توجد قيود تحظر عمل النساء  التي تديرها العائالت والتي ال تخضع الإ
في الوظائف التي قد تضر بصحتهن، بما في ذلك العمل في المناجم والمحاجر تحت سطح االأرض، والعمل 
في أفران صهر المعادن، وصناعة المواد المتفجرة، وصهر وإذابة الزجاج، ودبغ الجلود وصناعة االأسمدة. كما 
يحظر قانون العمل على النساء العمل لياًل في الفترة من ٧ مساًءا إلى ٧ صباًحا، باستثناء في بعض االأعمال مثل 
شركات  ومكاتب  السياحية  والمكاتب  والمطارات،  والسينمات،  والمستشفيات،  والمسارح،  والمطاعم،  الفنادق، 

.)OECD, 2015, pp. 47-48( دارية العليا الطيران والمهن االإ

توزيع القوى العاملة بحسب النوع 

تُقدر القوى العاملة في مصر بما يبلغ 3٠.2 مليون في 2٠١5، بزيادة 2.2% مقارنًة بحجمها البالغ 29.5 مليون في 
2٠١4. وتسجل القوى العاملة من الذكور 23.2 مليون، مما يمثل ٧6.١% من السكان الذكور، بينما تصل القوى 
ناث. وقد شهد معدل نمو القوى العاملة  ناث إلى 6.9 مليون، أو ما يوازي 22.8% من السكان االإ العاملة من االإ
ناث زيادة في 2٠١5 بنسبة 2.٧%، بينما زادت نسبة التغير في القوى العاملة من الذكور بمقدار 2.١% لنفس  من االإ
ناث والذكور في القوى  العام. وعالوة على ذلك، توجد فجوة كبيرة بين الجنسين في كل من نسب مشاركة االإ

ناث )راجع الجدول رقم 3(. العاملة حيث بلغت نسبة الذكور 3.3 مرات نسبة االإ

الجدول )3(: توزيع القوى العاملة في مصر خالل الفترة 2016-2012

٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6

2١.98222.33922.8٠223.28٧23.6٧4الذكور )بالماليين(

ناث )بالماليين( 6.3996.٧2١6.٧٧26.955٧.١١3االإ

28.38١29.٠5929.5٧43٠.2423٠.٧8٧االإجمالي )بالماليين(

١.٧%2.١%2.١%١.6%2.٠%الذكور )معدل النمو %(

ناث )معدل النمو %( 2.2٧%2.٧٠%٠.٧6%5.٠3%2.٧8%االإ

١.8٠%2.26%١.٧٧%2.39%2.١8%االإجمالي )معدل النمو %(

المصدر: مؤشرات منظمة العمل الدولية الرئيسية لسوق العمل
ILO KILM http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/WCMS_424979/lang--en/index.htm

تم الدخول على الرابط يوم 3٠ أغسطس 2٠١6
	 توقعات منظمة العمل الدولية 2٠١6

8 http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:10011:0::NO::P10011_DISPLAY_BY,P10011_CONVENTION_TYPE_CODE:1,F
تم الدخول على الرابط يوم 26 مايو 2٠١6
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

الشكل )7(: توزيع القوى العاملة في مصر بحسب النوع للفترة 2016-2012 
 

ILO KILM http://www.ilo.org/global/statistics- المصدر: مؤشرات منظمة العمل الدولية الرئيسية لسوق العمل
and-databases/WCMS_424979/lang--en/index.htm ]تم الدخول على الرابط يوم 3٠ أغسطس 2٠١6[

التشغيل بحسب النوع

على الرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة، تبلغ نسبة التشغيل للنساء حالًيا في مصر ١٧.١% فقط )2٠١5( حيث 
نسبة  تبلغ  سًنا.  االأصغر  الشابات  على  أيًضا  التراجع  هذا  وينطبق  التسعينيات.  بداية  في   %25 من  انخفضت 
العاطالت عن العمل من الشابات الصغيرات الجاهزات للعمل ما يصل إلى ٧ من كل ١٠ شابات )راجع الشكل 8(.

الشكل )8(: نسبة تشغيل النساء في مصر إلى عدد السكان
 

المصدر: مؤشرات منظمة العمل الدولية الرئيسية لسوق العمل
ILO KILM http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/WCMS_424979/lang--en/index.htm 

]تم الدخول على الرابط يوم 3 أكتوبر 2٠١6[
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ال تمتلك النساء حصة متناسبة من التشغيل حيث يُقدر إجمالي العمالة في مصر بما يبلغ 26.5 مليون في 2٠١5 
بزيادة 3.2%، في مقابل 25.٧ مليون في 2٠١4. كما وصل حجم العمالة من الذكور 2١.3 مليون )8٠.4% من إجمالي 
ناث إلى 5.2 مليون )١9.6% من إجمالي العمالة(. وعلى الرغم من تراجع  العمالة(، بينما وصل حجم العمالة من االإ
ناث بنسبة ٠.3% في 2٠١4، إال أنه سجل معدل نمو مرتفع في 2٠١5 بزيادة 4% وكان من المتوقع  معدل عمالة االإ
أن يزيد بنسبة 3.3% في 2٠١6، بينما كان يُتوقع حدوث زيادة في عمالة الذكور في نفس العام بمعدل أقل يبلغ 

2.3% )راجع الجدول رقم 4(.

الجدول )4(: التشغيل والعمالة في مصر خالل الفترة 2016-2012

٢٠١٢٢٠١3٢٠١4٢٠١5٢٠١6

١9.9٧92٠.١9٧2٠.٧2١2١.3622١.85٧الذكور )بالماليين(

ناث )بالماليين( 4.٧9٧5.٠245.٠٠85.2١45.389االإ

24.٧٧٧25.22١25.٧2926.5٧62٧.246االإجمالي )بالماليين(

2.3%3.١%2.6%١.١%١.6%الذكور )معدل النمو %(

ناث )معدل النمو %( 3.36%4.١٠%٠.3٠%4.٧2%٠.48%االإ

2.52%3.29%2.٠2%١.٧9%١.3٧%االإجمالي )معدل النمو %(

المصدر: مؤشرات منظمة العمل الدولية الرئيسية لسوق العمل
 ILO KILM http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/WCMS_424979/lang--en/index.htm 

]تم الدخول على الرابط يوم 3٠ أغسطس 2٠١6[
	 توقعات منظمة العمل الدولية 2٠١6

ناث في القوى العاملة أقل من الذكور، بل أن احتمالية حصولهن  وال يقتصر االأمر فقط على أن احتمالية مشاركة االإ
على وظائف في القطاع الخاص أقل أيًضا من الذكور. وتمثل النساء ١٧% فقط من العمالة في القطاع الخاص، 
بينما يشغل الرجال 83% من وظائف القطاع الخاص. وكما هو موضح في جدول رقم )5(، توجد فجوة كبيرة بين 
الجنسين في العمالة بالقطاع الخاص. أما في القطاع الحكومي، يقل اتساع الفجوة حيث تمثل النساء 3١% من 

العمالة الحكومية.

الجدول )5(: توزيع العمالة بحسب القطاعين العام والخاص في 2014
 

الخاصالحكومي

82.6%69.5%الذكور

ناث ١٧.4%3٠.5%االإ

١٠٠%١٠٠%االإجمالي

المصدر: االأرقام مستمدة من إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالإحصاء )2٠١4(، »النشرة السنوية لمسح 
القوى العاملة 2٠١4«.

إضافة إلى ذلك، حوالي 35% من النساء العامالت تشتغلن في عمل غير مدفوع االأجر مقارنة بنسبة 6% للرجال 
)p ,2٠١4 ,CAPMAS. 8٠(. وتُعتبر تلك النسبة مرتفعة للغاية وتشير إلى درجة كبيرة من عدم المساواة بين الجنسين 

في التشغيل بمصر حيث ال تُعامل النساء مثل الرجال.

معدل البطالة بحسب النوع

ناث أعلى بكثير من معدل البطالة للرجال. وفي عام 2٠١5، كانت %25  خالل الفترة 2٠١2-2٠١5، كان معدل البطالة لالإ
من القوى العاملة النسائية عاطالت عن العمل، مقابل نسبة 8.3% فقط للقوى العاملة من الرجال. لتسجل نسبة 

ناث ثالثة أضعاف نسبة البطالة للرجال تقريًبا. بطالة االإ
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الشكل )9(: نسب البطالة في مصر للفترة 2016-2012
 

المصدر: مؤشرات منظمة العمل الدولية الرئيسية لسوق العمل
 ILO KILM http://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/WCMS_424979/lang--en/index.htm 

]تم الدخول على الرابط يوم 3٠ أغسطس 2٠١6[
 

وجدير بالذكر أن معدالت البطالة للنساء والرجال تتركز في الفئة العمرية 3٠-59 حيث أن 29% من بطالة النساء 
توجد في الفئة العمرية 3٠-39 و25% في الفئة العمرية 4٠-49 و١8% في الفئة العمرية 5٠-59، بينما تسجل البطالة 

في الذكور 26%، و22%، و١8% لنفس الفئات العمرية على التوالي )راجع الجدول رقم 6(.

الجدول )6(: توزيع البطالة بحسب النوع والفئة العمرية

65+6٠-5٠64-4٠59-3٠49-2539-2٠29-١524-١9الفئة العمرية

2%3%١8%22%26%١3%١١%5%الذكور

ناث ١%2%١8%25%29%١3%9%4%االإ

السنوية  »النشرة   ،)2٠١4( واالإحصاء  العامة  للتعبئة  المركزي  الجهاز  إحصاءات  من  مستمدة  االأرقام  المصدر: 
.»2٠١4 العاملة  القوى  لمسح 

خالصة القول، تشير البيانات المتعلقة بالمشاركة في القوى العاملة، والتشغيل والبطالة في مصر في عام 2٠١5 
إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين. فالنساء في مصر تواجهن صعوبات أكثر في إيجاد وظائف جديدة وتأمين 
ناث 25% في 2٠١5، بينما وصلت نسبة البطالة في الذكور إلى  وظائفهن الحالية حيث بلغت نسبة البطالة في االإ
8.3%. وباالإضافة إلى ذلك، تشتغل 3٧% من العامالت/الموظفات بدون أجر، مقارنًة بنسبة 5% فقط للموظفين 
ناث، مما أسفر عن  الذكور. كما يفضل أصحاب العمل في القطاع الخاص تعيين الموظفين الذكور في مقابل االإ
وصول حصة النساء إلى ١٧% فقط في مقابل 83% للرجال. أيًضا فإن الوضع مماثل في القطاع العام حيث تحصل 
النساء على 3١% من الوظائف بينما يحصل الرجال على 69%. وهكذا، تفتقر النساء إلى الفرصة الكتساب المهارات، 

والمعرفة، والخبرة، واالتصاالت التي تُعتبر جوهرية لكل من يتوجه لخيار االشتغال لحسابه الخاص فيما بعد.

3.1.1.2 أثر قوانين ولوائح العمل على المشروعات المملوكة للنساء 

التعقيد  شديدة  االإجراءات  و/أو  االجتماعي(  الضمان  رسوم  )مثل  باالأجور  المتعلقة  غير  العمل  تكاليف  تعتبر 
المتعلقة بتسجيل الموظفين في نظام الضمان االجتماعي من االأمور الشاقة والمرهقة، بوجه خاص، على رائدات 

االأعمال. وهذا االأمر ال يشجع النساء على إقامة مشروعات أو تعيين عمالة رسمية.

3٠.٠

٢5.٠

٢٠.٠

١5.٠

١٠.٠

5.٠

٠.٠

 ٢٠١ ٢٠١٢ ٢٠١١3 ٢٠١4 ٢٠١5 ٢٠١6

الذكور

اإلناث

23.3

8.٧ 9.١ 9.6 9.١ 8.3 ٧.٧
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استحدث قانون التأمينات االجتماعية الحالي رقم )١35( لسنة 2٠١٠ الراتب الداخل في حساب المعاش التقاعدي 
وهو ما يعادل إجمالي االأجر الحقيقي كما خفض نسبة المساهمة من إجمالي الراتب لتصبح ١١% للموظف و١9.5% 
لصاحب العمل )مقارنة بالقانون السابق رقم )٧9( لسنة ١9٧5، الذي كان ينص على نسب ١4% للموظف و%26 
يتحملها صاحب  و%3  الموظف  يتحملها   %١ مشاركة  بنسبة  تأمين صحي  متضمنة  التوالي  على  العمل  لصاحب 
تثني  التي  االأسباب  في  االجتماعي  الضمان  تكلفة  تسهم  لذلك،  ونتيجة   ...)ILO, 2016, pp. 14-15( العمل(. 
المشروعات في مصر عن تعيين عمالة منظمة. ومن بين المجيبات على الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، 
االأعمال  رائدات  غالبية  أن  على  المركزة  المجموعات  نقاشات  أكدت  كما  منظمة.  غير  أعمااًل  بإدارة  تقمن   %٧3
توظف عمالة غير منظمة بسبب التكاليف غير المتعلقة باالأجور. ومن ناحية أخرى، تقوم المشاركات في نقاشات 
المجموعات المركزة من الالتي يمتلكن أعمااًل تجارية صغيرة، في مقابل المشروعات متناهية الصغر، بتعيين عمالة 
منظمة بينما تعين صاحبات المشروعات متناهية الصغر عمالة غير منظمة. وتشير النتائج بوضوح إلى أنه كلما 
صغر حجم المشروعات واالأعمال كلما ارتفع معدل تشغيل عمالة غير منظمة حيث يُنظر إلى عبء التكاليف غير 

المتعلقة باالأجور باعتباره مرتفًعا.

وال توجد خدمات محددة يتم تقديمها خصيًصا للنساء للتعامل مع التعقيدات التي تواجههن بالنسبة لتسجيل 
العمالة وإجراءات االمتثال. وعالوة على ذلك، ال تبذل الحكومة أي جهود معينة لتوعية رائدات االأعمال بشأن 
بالغ وتقديم التقارير. كما أخبر 2% فقط من المجيبات على الدراسة االستقصائية  قوانين ولوائح العمل ومتطلبات االإ
لرائدات االأعمال عن حصولهن على المعلومات من المنشورات الحكومية الرسمية بينما أبلغ 3٠% أن معرفة كيفية 
ضافة إلى ذلك، ال توجد أدلة أن مؤسسات خدمات تطوير االأعمال تقدم لرائدات  التسجيل تُشكل عائًقا. وباالإ

االأعمال جلسات توجيه أو ورش عمل تدريبية تتناول قوانين وتشريعات العمل وشروط االمتثال.

الدولي عن  البنك  لتقرير  المحافظات. فوفًقا  كافة  الموظفين في  التأمينات االجتماعية وتسجيل  وتنتشر مكاتب 
 ILO, 2016, pp.( إدارية  تكلفة  بدون  يومين  مصر  في  الموظف  تسجيل  يستغرق  التجارية«،  االأعمال  »ممارسة 
15-14(. وقد أشارت نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال والمقابالت ونقاشات المجموعات المركزة إلى 
أن النساء عرضة للفساد والمضايقات من ِقبل مفتشي العمل أكثر من الرجال. وقد أبلغت ٧.5% من المجيبات 
على االستقصاء أنهن قد ُطلب منهن دفع رشاوي أو رسوم غير رسمية لممثلي الحكومة خالل العام الماضي بينما 
تعرض 9% منهن لنوع من أنواع المضايقات من ِقبل المسؤولين الحكوميين. وأثناء المقابالت أشار بعض مصادر 

المعلومات أن الفساد قضية عامة ال ترتبط بالنساء فقط.

على الرغم من أن العديد من اللوائح والتشريعات تُطبق على المشروعات، إال أن أهمهم يختص بشروط تسجيل 
االأعمال التجارية أو الحصول على تراخيص التشغيل المختلفة أو التصاريح الالزمة لبدء التشغيل كمشروع رسمي 
دارية المعقدة وتكلفة التسجيل المرتفعة يمثالن  أو مؤسسة أعمال منظمة. وتشير الدراسات إلى أن االإجراءات االإ
عائًقا أمام إضفاء صفة منظم/رسمي على المشروع أو العمل التجاري. ويُعد تملك مشروع تجاري ُمسجل أمًرا 
مهًما حيث أنه عادًة ما يكون شرًطا للوصول إلى االئتمان التجاري، وخدمات تطوير االأعمال، واالأسواق االأجنبية، 
وغيرها من المميزات التي ال تتمتع بها المشروعات غير المنظمة. عالوة على ذلك، تتمتع المشروعات المنظمة 
أن  إلى  الدراسات  الرسمية. وتشير  العمل  استخدام عقود  يمكنهم  كما  القضائي  النظام  إطار  أكبر في  بحماية 
االإصالحات التي تجعل تأسيس عمل تجاري بشكل منظم أمًرا أكثر سهولة ال ترتبط فقط بزيادة عدد المؤسسات 
نتاجية والمكاسب المستدامة في  التجارية الجديدة الُمسجلة، ولكن ترتبط بالتحسينات التي يشهدها التشغيل واالإ

.)Stevenson L. and St-Onge A., 2013, p. 35( مجال االأداء االقتصادي

وفي مصر، تسمح اللوائح لرائدات االأعمال بالحصول على رخصة أعمال لجميع أنواع االأعمال كما أن إذن أزواجهن 
غير مطلوب. واستناًدا إلى نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، ذكرت نسبة ٧٠% من 2٠٠ رائدة أعمال ممن 
ذن أزواجهن للبدء في تأسيس أعمالهن التجارية الخاصة )راجع الملحق  خضعن لالستقصاء أنهن لم تحتجن الإ

رقم 3، جدول رقم أ6(.

وتوفر الهيئة العامة لالستثمار )GAFI( خدمات النافذة الواحدة الستالم وتخليص طلبات تسجيل االأعمال لجميع 
أنماط الشركات من خالل الفروع المتوفرة في خمسة مدن ومكاتب استثمار داخل تسعة محافظات9. باالإضافة 
االأعمال  تراخيص  الستخراج  الواحدة  النافذة  خدمات  وحدات  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  يمتلك  ذلك،  إلى 
قليمية التي تغطي جميع المحافظات١٠. وقد أشارت نتائج  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل مكاتبه االإ
الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال إلى أن ١8% فقط من 2٠٠ رائدة أعمال خضعت لالستقصاء قد ذكرت أن 
مسألة قرب مكاتب تسجيل االأعمال في المناطق الالتي تقطن بها تُعتبر عائًقا لتسجيل االأعمال التجارية. كما أكد 

9 http://gafi.gov.eg/  2٠١5 تم الدخول على الرابط يوم 29 يوليو.

١٠ http://www.sfdegypt.org/web/sfd/small-enterprise-service-unit 2٠١5 تم الدخول على الرابط يوم 28 يوليو.

3.1.2 لوائح وإجراءات تسجيل 
وترخيص األعمال التجارية 
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أحد مصادر المعلومات خالل المقابلة أن الهيئة العامة لالستثمار لديها خدمة مكتب المساعدة من خالل مكاتبها 
لتقديم الدعم لرواد االأعمال فيما يتعلق بتسجيل أعمالهم وضمان أنهم على دراية بإجراءات التسجيل واللوائح 
ضافة إلى ذلك، إن كافة المعلومات الخاصة بتسجيل االأعمال متاحة إلكترونًيا ولكنها ال زالت في  المنظمة له. باالإ
لكترونية المقدمة للمرأة في المناطق الريفية  حاجة إلى التعزيز والترويج. ومن المهم مالحظة أن الخدمات االإ
الأدوات  االأعمال  رائدات  استخدام  في  نقص  المناطق من  تلك  تعاني  المعلومات حيث  لنشر  أداة جيدة  ليس 
االأعمال، ١.6% فقط تستخدمن  لرائدات  الدراسة االستقصائية  لنتائج  المعلومات واالتصاالت. ووفًقا  تكنولوچيا 
خطوط  على  نترنت  االإ خدمة  تستخدمن  و%2.5  المحمول،  الحاسوب  تستخدمن  و%2.5  المكتبي،  الحاسوب 
نترنت الالسلكية. وتتسع الفجوة بالنسبة لرائدات االأعمال  الهواتف الثابتة، و3.3% لديهن اشتراكات في شبكة االإ
بصورة أكبر حيث ال يتم بذل جهود خاصة لرفع وعيهن بعملية تسجيل االأعمال التجارية، كما أن مكاتب التسجيل 

ليس لديها مكاتب خاصة لتسهيل عمليات تسجيل االأعمال المملوكة للنساء.

كما  االستقصاء،  على  المجيبات  من   2٠٠ لعدد  االأعمال  تسجيل  حاالت  توصيفات   )٧( رقم  الجدول  ويوضح 
تشير النتائج إلى وجود معدل مرتفع للممارسات غير المنظمة بين رائدات االأعمال حيث أن ٧3% منهن لم تكن 
مسجالت لدى أي من الهيئات الحكومية. وقد كانت 54 فقط من 2٠٠ مجيبة على الدراسة االستقصائية لرائدات 
المصرية  التجارية  للغرف  العام  المصرية، و49 لدى االتحاد  العامة  الضرائب  االأعمال مسجالت لدى مصلحة 
الشركات  تأسيس  إدارة  التجاري  السجل  لدى  و3١  االجتماعية،  للتأمينات  العامة  الهيئة  لدى  و43   ،)FEDCOC(

الصناعي. السجل  لدى  و2١   ،)GAFI- الحرة  والمناطق  لالستثمار  العامة  بالهيئة 
 

الجدول )7(: نسبة رائدات األعمال الخاضعات لالستقصاء ممن سجلن أعمالهن 
التجارية لدى السلطات/ الهيئات القانونية

ُمسجلة لدى: 

2٧.٠%مصلحة الضرائب العامة المصرية

24.5%االتحاد العام للغرف التجارية المصرية »السجل التجاري« )لتراخيص االأعمال التجارية(

2١.5%الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

 )GAFI( ١5.5%السجل التجاري - إدارة تأسيس الشركات بالهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

١٠.5%السجل الصناعي )وزارة التجارة والصناعة( 

 )FEI( ٧.٠%اتحاد الصناعات المصرية

.)WES( المصدر: نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال

ويرى ما يقرب من 33% من 2٠٠ من المجيبات على االستقصاء أن عامل الوقت هو أكبر عائق أمامهن عند تسجيل 
بالغ وتقديم التقارير  أعمالهن، ويتبعه في الترتيب معرفتهن بخطوات تسجيل االأعمال )29.5%(، ثم حجم االإ
للحكومة )24%(، ثم تكلفة التسجيل )24%(. وجدير بالذكر أن 29% ذكرن أن عدم معرفة كيفية التسجيل يُعتبر 
عائًقا، وأن نسبة مرتفعة من رائدات االأعمال لسن على دراية بفوائد تسجيل أعمالهن )راجع الجدول رقم 8(، وهو 
ما يشير إلى عدم بذل جهود خاصة لرفع وعي النساء بعملية تسجيل االأعمال التجارية، أو بالفوائد والمميزات 

التي تعود عليهن من إضفاء صفة منظم على أنشطتهن.
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الجدول )8(: آراء رائدات األعمال بشأن عوائق تسجيل األعمال التجارية

ل أعلمغير عائقعائق

الوقت الذي يستغرقه التسجيل )مثل الوقت الالزم 
لالنتقال للموقع أو االنتظار(

%33.١%٠6.5%5٠.5

معرفة كيفية التسجيل )امتالك المعلومات حول 
الخطوات الواجب اتخاذها ومتى وأين(

%29.5%24.٠%5٠.٠

بالغ الذي يتم للحكومة والتي  كم تقديم التقارير واالإ
يتعين االلتزام بها بمجرد التسجيل

%24.١%٠6.5%59.5

52.5%23.5%24.٠%تكلفة التسجيل

عدم التمكن من تسجيل االأعمال التجارية عن طريق 
نترنت االإ

%23.١١.٠%٠%66.٠

اشتراطات تسديد الضرائب على المبيعات والدخل 
بشكل دوري بمجرد التسجيل

%22.5%26.٠%5١.5

قرب مكاتب تسجيل االأعمال التجارية في المنطقة 
التي تقطن بها )مثل إمكانية الوصول لها(

%١8.٠%33.5%48.5

المصدر: نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال )WES(. النسبة من 2٠٠ مجيبة على االستقصاء.

ويحدد الجدول رقم )9(، االآراء حول المميزات الرئيسية لتسجيل االأعمال التجارية. فقد اتفق 44% من 2٠٠ من 
أفضل  لديها وصول  المسجلة  التجارية  االأعمال  أن  على  االأعمال  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  على  المجيبات 
لالأسواق، بما في ذلك أسواق التصدير، بينما ذكر 43% أنهن سوف تستفدن من التأمين االجتماعي أو برامج الحماية 
االجتماعية، وحددت 4٠.5% االستفادة في الوصول إلى برامج المساعدة/ الدعم الحكومي، وأشار 39% إلى أنهن 
ِقبل الشرطة والسلطات االأخرى كما يحدث  التعرض للمضايقات من  لن يكن لديهن خوف من دفع غرامات أو 
مع المشروعات غير المنظمة، وأشار 34% إلى المميزات المتعلقة بالوصول بشكل أفضل للتمويل وخدمات دعم 

االأعمال، بينما ذكر 26% الفرصة المتاحة لهن للتنافس على الحصول على عقود التوريدات الحكومية.

 الجدول )9(: آراء رائدات األعمال بشأن المميزات الرئيسية لتسجيل األعمال التجارية )المنظمة(

ل أعلملنعمالميزة

االأعمال التجارية الُمسجلة لديها وصول أفضل لالأسواق، بما فيها أسواق 
التصدير

%44.٠%3.٠%53.٠

االأعمال التجارية الُمسجلة يمكنها االستفادة من التأمينات االجتماعية أو 
برامج الحماية االجتماعية

%43.٠%5.5%5١.5

االأعمال التجارية الُمسجلة يمكنها الوصول إلى برامج المساعدة/الدعم 
الحكومي

%4٠.5%9.5%5٠.٠

االأعمال التجارية الُمسجلة ليس لديها خوًفا من الغرامات أو المضايقات من 
ِقبل الشرطة والسلطات االأخرى مثلما يحدث مع المشروعات غير المنظمة

%39.٠%9.٠%52.٠

االأعمال التجارية الُمسجلة لديها وصول أفضل للتمويل وخدمات دعم 
االأعمال وبرامج التدريب

%34.٠ %6.5 %59.5 

االأعمال التجارية الُمسجلة يمكنها التنافس للحصول على تعاقدات 
التوريدات الحكومية

%26.٠%9.5%64.5

المصدر: نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال )WES(. النسبة من 2٠٠ مجيبة على االستقصاء.
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الملكية بريادة االأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من عدة  ترتبط قضية حقوق 
االأعمال  تأسيس  تمويل  في  تساعد  التي  للقروض  كضمانة  تُستخدم  أن  يمكن  االأصول  فملكية  رئيسية.  نواحي 
الجديدة وتنميتها، كما يمكن أن تُستخدم االأمالك في التوسع المادي لموقع العمل التجاري، وإذا اقتضى االأمر، 
يمكن أن يُباع الستثمار العائد في العمل التجاري. وترتبط قوانين الميراث بصلة وثيقة بريادة االأعمال النسائية، 
االأعمال  بالرجال  مقارنة  قدرتهن  تتقلص  الميراث،  في  متساوية  حقوق  على  المرأة  حصول  عدم  حاالت  ففي 

وتنميتها. التجارية 

ووفًقا لقانون االأحوال الشخصية في مصر، تتمتع النساء كما الرجال بنفس حقوق الملكية، حيث يحق للمرأة أن 
تكون حيازة الممتلكات والتحكم فيها. وعند بلوغ سن الواحد والعشرين، يكون للنساء أسوة بالرجال وبدون أي 
نوع من أنواع التمييز كامل الحق في التصرف في ممتلكاتهن )OECD, 2015, p. 26(. ومع ذلك تأتى تقديرات ملكية 
ناث لالأراضي مخفضة للغاية. حيث بينت تقديرات الحكومة المصرية في عام 2٠٠٠ أن 96% من حيازة االأراضي  االإ
راضى 

أ
للرجال، بينما ذكرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( في عام ١١2٠٠6 أن نسبة حيازة النساء ال

زراعية هى 8.2%فقط. وفى هذا السياق أشارت المشاركات في نقاشات المجموعات المركزة إلى تمتعهن بحقوق 
لنتائج  ووفًقا  واالمتالك.  الملكية  بقوانين حقوق  يختص  فيما  تمييز  مؤكدين عدم وجود  للرجال  مساوية  ملكية 
الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، ذكر ٧٠.5% من 2٠٠ رائدة أعمال خضعن للدراسة أن النساء يتمتعن أسوة 
بالرجال بنفس حقوق البيع والشراء وتسجيل االأمالك بأسمائهن، كما أشارت نسبة 3١.5% من الخاضعات للدراسة 
إلى ملكيتهن للمواقع الُمقام عليها أعمالهن التجارية، مما ال يعني أن النساء ال تواجههن أية مشكالت فيما يخص 

الحيازة وحقوق الملكية.

ويتم تغطية قواعد الميراث في إطار قانون االأحوال الشخصية رقم )٧٧( لسنة ١943، ورقم )٧١( لسنة ١946 
سالمية وتتخذ  وتنطبق على جميع المصريين بغض النظر عن الديانة. وتأتي هذه القواعد مستقاة من الشريعة االإ
»المساواة النسبية« أكثر من »المساواة المطلقة« كمبدأ أساسي لها )على أساس أن الرجال يُعتبروا المسؤولين عن 
دعم النساء ماديًا(. وتستند هذه القواعد على ثالثة معايير وهم: درجة القرابة من المتوفي، والجيل الذي ينتمي 
رث، و جنس الوريث. وجدير بالذكر أن المشاركات في نقاشات المجموعات المركزة لم تعربن عن  له متلقي االإ
قلقهن بشأن حقوق المواريث إذ ذكرن أن تشريعات الميراث تُطبق في مصر، باستثناء وراثة االأراضي في بعض 
المناطق الريفية حيث تُحرم النساء من أراضيهن الموروثة. حيث تخشي االأسر بمثل هذه المناطق فقدان االأرض 
الزراعية الأسر أصهارهم، تحرم النساء من تسلم ميراثها من االأراضي. وطالما أن النساء في المناطق الريفية غالًبا 

ما يعملن في قطاع الزراعة، فإن حرمانهن من ملكية االأراضي عادًة ما يعرقل فرص تنمية أعمالهن.

يتم حساب النقاط المحرزة للشرط المرجعي )١( لتقييم مواطن الضعف والقوة لكل من الشروط الفرعية المدرجة 
لخبراء  الدولية  العمل  منظمة  بدليل  والمذكورة  مؤشر  لكل  المحرزة  النقاط  لحساب  مؤشرات  باستخدام  تحته 
تقييم ريادة االأعمال النسائية )راجع الجدول رقم ١٠(. فعلى مقياس )من ١ إلى 5( يتم تعيين النقاط لكل شرط 
فرعي بناًء على تقييم الخيار االأمثل من بين البيانات المدرجة في مصفوفة النقاط المحرزة، وبالنظر في التحليل 
فادات المستقاة من االستعراض المكتبي، والمقابالت مع مصادر المعلومات، ونقاشات  المتكامل لكافة االآراء واالإ

المجموعات المركزة، ونتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال.

الشرط المرجعي رقم )١(، الشرط الفرعي )أ(: »قوانين العمل ولوائحه«، ويقيم مسألتين.

المسألة االأولى، المساواة في فرص وصول المرأة لسوق العمل والمشاركة فيه: خلص التقييم إلى أن قانون 
العمل يراعي المساواة بين الجنسين حيث أنه يعزز للمساواة بين الجنسين ويروج لها ويمنع أي نوع من أنواع 
التمييز ضد النساء العامالت. كما أنه أيًضا ينص على المساواة في االأجور لنفس العمل والسماح للنساء المتزوجات 
تحت شرط  المصفوفة  في  المدرجة  من  بيانات  ثالثة  تنطبق  وعليه،  أزواجهن.  إذن  بدون  المنزل  بالعمل خارج 
»المساواة في وصول المرأة إلى سوق العمل« على حالة مصر، وهو ما يبرر كون النقاط المحرزة )3( نقاط. غير 
أن النساء يُحظر عليهن العمل في قطاعات معينة، وال توجد أدلة على أنهن يتم توعيتهن بحقوقهن المتساوية في 
التشغيل على الرغم من أن تلك الحقوق يجري إنفاذها بالفعل. وعلى الرغم من أن قوانين التشغيل تنص على 
المساواة في إجور منصفة وعدم التمييز في ممارسات التوظيف، إال أنه من الناحية العملية يبلغ دخل المرأة ٠.٧8 

من دخل الرجل لنفس الوظيفة ويكون تعيينها في القطاع الخاص أقل احتمالية من الرجل.

أية  إلى  التقييم  يخلص  لم  للنساء:  المملوكة  المشروعات  على  العمل  ولوائح  قوانين  أثر  الثانية،  المسألة 
العمل،  ولوائح  بقوانين  االأعمال  رائدات  وتعريف  لتوعية  خاصًة  جهوًدا  الحكوميين  المسؤولين  بذل  على  أدلة 

١١ USAID Country Profile Property Rights and Resource Governance Egypt. http://www.usaidlandtenure. net/sites/default/files/country-
profiles/full-reports/USAID_Land_Tenure_Egypt_Profile.pdf(, p. 10         2٠١6 تم الدخول على الرابط يوم ١8 مايو.

3.1.3 حقوق المرأة في 
الملكية والميراث 

3.1.4 التقييم والنقاط المحرزة 
وفًقا للشرط المرجعي )1( 

لتنمية ريادة األعمال النسائية: 
نظام قانوني وتشريعي 

يراعي المساواة بين الجنسين 
 ويعزز تمكين المرأة اقتصادًيا
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أو المساعدة في التعامل مع التعقيدات القائمة في تسجيل العمالة، أو تنظيم جلسات توعية بقوانين العمل 
ومتطلبات االمتثال. وقد خلص التقييم إلى أن تسجيل العمالة يمكن استيفاء خطواته من خالل توفير مكاتب 
داري وعبء الوقت على المشروعات المملوكة للنساء. باالإضافة  بمواقع مالئمة، وهو االأمر الذي ييسر العبء االإ
إلى ذلك، ال تتعرض رائدات االأعمال للمضايقات أو طلب الرشوة من ِقبل مفتشي العمل. وعليه، تكون النقاط 

المحرزة لهذا الشرط الفرعي هي )2( نقطة، حيث ينطبق اثنان من البيانات فقط.

 وبناًء عليه، سجل متوسط النقاط المحرزة لمسألتي الشرط الفرعي »قوانين العمل ولوائحه« )2.5( نقطة من )5( 
نقاط.

الشرط المرجعي رقم )١(، الشرط الفرعي )ب(: »لوائح وإجراءات تسجيل الأعمال التجارية والتراخيص« وقد 
تم تقييمه بمجموع )3( نقاط، وهو ما تم استخالصه من انطباق بيانات ثالث مؤشرات تتعلق بأنه: يمكن للنساء 
تسجيل العمل التجاري بدون شرط قانوني بالحصول على إذن أزواجهن، وهن غير متضررات أو أقل حًظا فيما 
التنقل، ويمكنهن الحصول  التجارية نتيجة القيود المفروضة على  يتعلق بالوصول إلى مكاتب تسجيل االأعمال 
على تراخيص االأعمال لكافة أنواع االأعمال التجارية. وجدير بالذكر أن خدمات النافذة الواحدة التي توفرها كل من 
الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة )GAFI( والصندوق االجتماعي للتنمية )SFD( تغطي معظم محافظات 
مصر وتسهل وصول النساء إلى مكاتب تسجيل االأعمال التجارية. كما تُعتبر هذه أيًضا خطوة جيدة نحو تبسيط 
اتفق  وقد  التسجيل.  بعمليات  دراية  غير  علي  االأعمال  رائدات  من  العديد  تزال  ال  ذلك  ومع  التسجيل،  عملية 
١2.5% فقط من رائدات االأعمال الخاضعات للدراسة االستقصائية على أن المعلومات المتعلقة بلوائح وتشريعات 
االأعمال متاحة على نطاق واسع لرائدات االأعمال. وفضاًل عن ذلك، ال يوجد دليل على أية جهود خاصة تبذلها 
الحكومة لضمان تعريف وتثقيف النساء بشأن إجراءات تسجيل وترخيص االأعمال التجارية، أو على وجود مكاتب 

خاصة بالنساء يتم وضعها في مكاتب تسجيل االأعمال التجارية.

الملكية والميراث«، سجلت مصر مجموع  المرأة في  »حقوق  )ج(:  الفرعي  الشرط   ،)١( المرجعي رقم  الشرط 
)بعض( حقوق  بنفس  النساء  »تمتع  الوضع في مصر هي  والتي تصف  البيانات دقة  أكثر  أن  نقاط، حيث   )3(
عالمهن  الملكية والميراث كالرجال، إال أنهن عادًة ال يكن على دراية بتلك الحقوق ويتم بذل القليل من الجهود الإ
الملكية حيث يحق لهن  المرأة فيما يتعلق بحقوق  وتثقيفهن بشأن حقوقهن«. وفي مصر، ال يوجد تمييز ضد 
سالمية وتستند إلى  الحيازة المنفردة للممتلكات والتحكم فيها. وبالنسبة لقواعد الميراث، فُتستقى من الشريعة االإ
رث )الوارث(، ونوع/جنس الوريث.  ثالثة معايير وهي: درجة القرابة من المتوفي، الجيل الذي ينتمي إليه متلقي االإ
وجدير بالذكر أن حقوق الملكية والميراث الخاصة بالنساء يتم تطبيقها في معظم أنحاء مصر، باستثناء بعض 

المناطق في الريف وصعيد مصر حيث ال تسمح الثقافة والتقاليد للمرأة بالتحكم في أرضها.

 الجدول )10(: ملخص النقاط المحرزة لتقييم الشرط المرجعي )1( لتنمية ريادة األعمال النسائية

الشرط المرجعي )١( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة لتقييم: وجود نظام قانوني وتشريعي يراعي المساواة بين 

 الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديًا

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان أو بيانات تعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية التقييم.

النقاط المحرزةأ. قوانين ولوائح العمل

 مساوة وصول المرأة إلى سوق العمل

 5 )إذا انطبقت جميع المؤشرات الخمسة(؛ 4 )إذا انطبقت أربعة مؤشرات فقط أو أي أربعة مؤشرات(

 3 )إذا انطبقت ثالثة مؤشرات فقط أو أي ثالثة مؤشرات(؛ ٢ )إذا انطبق مؤشران فقط أو أي مؤشرين(؛

١ )إذا انطبق مؤشر واحد فقط(

ال يحظر على النساء 

االشتغال في أي قطاع من 

قطاعات االقتصاد

تشدد قوانين ولوائح العمل 

على عدم التمييز القائم 

على النوع في ممارسات 

التعيين

يشدد القانون على وجوب 

المساواة في االأجور للنساء 

والرجال لنفس العمل

النساء المتزوجات ال يشترط 

قانونًا حصولهن على إذن 

أزواجهن للعمل خارج 

المنزل أو إدارة عمل تجاري

توعية النساء بحقوقهن 

المتساوية في التشغيل وأن 

تلك الحقوق قيد التنفيذ

3
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

لوائح العمل والمشروعات المملوكة للنساء

 5 )إذا انطبقت جميع المؤشرات الخمسة(؛ 4 )إذا انطبقت أربعة مؤشرات فقط أو أي أربعة مؤشرات(

 3 )إذا انطبقت ثالثة مؤشرات فقط أو أي ثالثة مؤشرات(؛ 2 )إذا انطبق مؤشران فقط أو أي مؤشرين(؛

١ )إذا انطبق مؤشر واحد فقط(

يتم تزويد المشروعات 

المملوكة للنساء بالمساعدة 

في التعامل مع أي 

تعقيدات في إجراءات 

التسجيل أو االمتثال

يتم تعريف رائدات االأعمال 

بقوانين ولوائح العمل 

ومتطلبات االمتثال/تقديم 

التقارير كجزء من برامج 

خدمات تطوير االأعمال 

والتدريب

تبذل لحكومة جهوًدا 

عالم المشروعات  خاصة الإ

المملوكة للنساء بقوانين 

ولوائح العمل ومتطلبات 

بالغ )تقديم  االمتثال/االإ

التقارير(

تسجيل العمالة يمكن 

استيفائه على الكترونًيا على 

شبكة االنترنت أو من خالل 

مكاتب خدمات النافذة 

الواحدة في المواقع التي 

يسهل الوصول إليها مما 

داري وعبء  ييسر العبء االإ

الوقت على رائدات االأعمال

رائدات االأعمال ال تتعرضن 

للمضايقات أو طلب الرشوة 

من ِقبل مفتشي العمل

2

النقاط المحرزةب. لوائح وإجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية

 5 )إذا انطبقت جميع المؤشرات الخمسة(؛ 4 )إذا انطبقت أربعة مؤشرات فقط أو أي أربعة مؤشرات(

 3 )إذا انطبقت ثالثة مؤشرات فقط أو أي ثالثة مؤشرات(؛ 2 )إذا انطبق مؤشران فقط أو أي مؤشرين(؛

١ )إذا انطبق مؤشر واحد فقط(

يمكن للنساء أن تسجلن 

العمل التجاري بدون شرط 

قانوني للحصول على إذن 

أزواجهن

تبذل الحكومة جهوًدا 

خاصًة لضمان تعريف 

وتثقيف المرأة بخصوص 

إجراءات تسجيل وترخيص 

االأعمال التجارية

النساء لسن أقل حًظا 

فيما يتعلق بالوصول إلى 

مكاتب تسجيل االأعمال 

التجارية نتيجة القيود 

المفروضة على التنقل )مثل 

أن التسجيل يمكن أن يتم 

إلكترونًيا، أو من خالل نقاط 

تسجيل محلية...إلخ(

يتم وضع مكاتب للنساء 

داخل مواقع مكاتب تسجيل 

االأعمال التجارية )قد تكون 

لمام بالقراءة  مستويات االإ

والكتابة والمعرفة باالأعمال 

التجارية لدى النساء أقل(

من الممكن أن تحصل 

النساء على ترخيص بالعمل 

التجاري لكافة أنماط 

االأعمال التجارية، بما فيها 

تراخيص الأنماط االأعمال 

االأكثر تقليدية أن تأسسها 

المرأة

3

النقاط المحرزةج. حقوق الملكية والميراث

١٢345

النساء ال يتمتعن بنفس 

حوق الملكية والميراث 

كالرجال وفًقا لقوانين البالد

النساء يتمتعن ببعض 

من نفس حقوق الملكية 

والميراث كالرجال، ولكن 

هناك شروط إجرائية 

تُفرض على النساء من أجل 

الحصول على هذه الحقوق 

)مثل أن يعطي القانون 

الحق لالأزواج في السيطرة 

إداريًا على الممتلكات 

الزوجية المشتركة(

تتمتع النساء بنفس )بعض( 

حقوق الملكية والميراث 

كالرجال، إال أنهن عادًة 

ال يكن على دراية بتلك 

الحقوق ويتم بذل القليل 

من الجهود لتعليمهن 

وتثقيفهن بشأن حقوقهن

تتمتع النساء بنفس حقوق 

الملكية والميراث كالرجال، 

ويتم بذل جهود واسعة 

النطاق لتوعيتهن بهذه 

الحقوق لكن الممارسات 

العرفية التقليدية ال تعترف 

بهذه الحقوق القانونية 

ويتاح للمرأة رجوع محدود 

للنظام القانوني في هذا 

الشأن

يتمتع كل من النساء 

والرجال بنفس حقوق 

الملكية والميراث بموجب 

القانون الذي يتم إنفاذه 

ويتاح للنساء آليات للرجوع 

إلى القانون من أجل 

الحصول على هذه الحقوق 

االقتصادية المقررة

3

ملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: __)2+3(/2=2.5

الشرط الفرعي ب: __٠.3__

الشرط الفرعي ج: __٠.3

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعي )١(: 3/8.5=5.٢
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تبنت العديد من الحكومات مؤخًرا أهدافا للسياسة العامة تستهدف زيادة نسبة االأعمال التجارية للمملوكة للنساء 
وذلك من أجل تعزيز إمكانية النمو االقتصادي الذي من شأنه أن يتحقق نتيجة ارتفاع مستويات أنشطة ريادة 
االأعمال. وينظر لهذا االأمر باعتباره محفًزا لخلق فرص العمل، ومن ثم تحقيق النمو االقتصادي وإدماج النساء في 
دماج االجتماعي وتقليص الفقر. وتطلق العديد من الوزارات مبادرات لتحقيق  سوق العمل الرسمي، وتحقيق االإ
تلك االأهداف، بما في ذلك الوزارات المسؤولة عن التنمية االقتصادية واالجتماعية والريفية، وتنمية والمهارات 

.)Stevenson, L. and St-Onge, A., 2013, p.40( والتجارة وشؤون المرأة

من  المكتسبة  الخبرات  نقل  أن  غير  للموارد.  الفعال  االستخدام  تعزيز  واضح  تنسيق  نظام  وجود  شأن  ومن 
لرائدات  المحددة  لالحتياجات  تستجيب  العامة  السياسة  مجال  في  لتوصيات  والتوصل  المستفادة  الدروس 
االأعمال يعتبر عنصر أساسي للتطوير الفعال. ويتحقق هذا االأمر في الكثير من الدول من خالل تفويض القيادة 
السياسة في صالحيات تنمية ريادة االأعمال النسائية إلى هيئة حكومية تكون مسؤولة عن تعزيز وتشجيع االإصالح 
وتنفيذ مبادرات وبرامج من أجل لتذليل المعوقات التي تواجه النساء فيما يتعلق بتأسيس، وإدارة، وتنمية أعمالهن 

.)Stevenson, L. and St-Onge, A., 2013, p.40(

وبناًء عليه، ومن أجل تقييم القيادة والتنسيق الفعال في مجال السياسات لتعزيز ريادة االأعمال النسائية، يتم 
أخذ شرطين فرعيين بعين االعتبار وهما:

ريادة االأعمال النسائية كأحد أولويات السياسة العامة الوطنية.أ. 
وجود نقطة اتصال مركزية بالحكومة لتعزيز وتنسيق ريادة االأعمال النسائية ودعم االإجراءات المتخذة.ب. 

وبالنسبة لهذا الشرط الفرعي، فإن التقييم عن أدلة على أن ريادة االأعمال النسائية هو أولوية سياسية للحكومة 
الوطنية منصوص عليها بشكل صريح، سواء ضمن خطة التنمية الوطنية، أو االستراتيجية الوطنية للمساواة بين 
الجنسين، أو استراتيجية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بهدف تعزيز مشاركة النساء 
في ملكية االأعمال التجارية، وتعزيز قدرة المرأة على تأسيس االأعمال التجارية، وتحسين فرص وصول رائدات 

االأعمال للتمويل الالزم، وخدمات تنمية االأعمال، واالأسواق.

شارة إلى النساء في العديد من خطط التنمية وسياسات المساواة بين الجنسين في مصر،  وبوجه عام، تمت االإ
والتي تستهدف بشكل عام زيادة مشاركة النساء في االقتصاد وتعزيز مستوى دخلهن. وعلى الرغم من ذلك، ال 
يوجد إطار استراتيجي وطني لريادة االأعمال النسائية في الوقت الحالي. وقد اتفقت 23.5% فقط من المجيبات 
عن الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال على أن »الحكومة تدعم النساء صاحبات االأعمال من خالل توجهاتها 

وبرامج المساعدة التي تقدمها« )راجع الملحق رقم 3، جدول رقم أ44(.

لقد تم إعداد استراتيجية التنمية المستدامة- رؤية مصر 2٠3٠- من قبل وزارة التخطيط لتحقيق استدامة االقتصاد 
دماج االجتماعي. وتتضمن االستراتيجية عشرة محاور، يتم تناول تمكين  المصري من خالل االبتكار، والعدالة واالإ
المرأة ضمن محاور االقتصاد، والتعليم، والصحة. ويتمثل أحد االأهداف الرئيسية لالستراتيجية في زيادة مشاركة 

المرأة في القوى العاملة من 22.8% في عام 2٠١5 لتصبح 25% بحلول عام 2٠2٠، و35% بحلول عام ١22٠3٠.

وتحتوي خطة التنمية االجتماعية واالقتصادية لمصر 2٠١6/2٠١5 على ستة فصول، يتم تناول قضية تمكين المرأة 
ضمن أربعة منهم. حيث تغطي الفصول االأربعة قضايا االقتصاد الكلي من ناحية التشغيل والبطالة، والعدالة 
االجتماعية، وتنمية الموارد البشرية وأخيًرا التنمية االقتصادية إذ تركز على دعم الصناعات التي ترتكز على المرأة 
في مصر. وبشكل خاص، تنص الخطة على أن توفر االستثمارات العامة نحو ١24.٠٠٠ فرصة عمل للنساء، بينما تتيح 
االستثمارات الخاصة نحو ١6٠.٠٠٠ فرصة أخرى داخل القطاعات االقتصادية المختلفة. وعالوة على ذلك، تستهدف 
االستراتيجية تحقيق زيادات كبيرة في الصادرات الصناعية، وفتح أسواق دولية جديدة تحت مظلة خطة التنمية 
الصناعية. علما أنه ال يوجد هدف محدد أو واضح لتنمية ريادة االأعمال النسائية أو المشروعات المملوكة للنساء 

.)Ministry of Planning, 2015, p.97(

وفي عام 2٠١5، أصدر المجلس القومي للمرأة االستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة 2٠١5-2٠2٠. وتضع 
هذه االستراتيجية االأولوية للمشروعات الصغيرة المملوكة للنساء من خالل إقامة روابط مع الصندوق االجتماعي 
النساء  من  العنف  لضحايا  الصغر  متناهية  أعمال  وتوفير  مالية  وغير  مالية  خدمات  تقديم  أجل  من  للتنمية 
 National Council for( بالمناطق الفقيرة والنائية مع التركيز على الجيزة، وقنا، وأسوان، وأسيوط، شمال سينا
Women, 2015, pp.95-191(. ويُعد هذا المنهج جيًدا حيث أن معظم النساء في هذه المناطق ال تتوافر لهن 
الخدمات الكافية. ومن ناحية أخرى، كان ينبغي لالستراتيجية أن تتناول التحدي الخاص بالوصول إلى التمويل 

١2 http://sdsegypt2030.com )accessed 2 March 2016(.

3.2 القيادة الفعالة 
للسياسات والتنسيق من 

أجل تعزيز تنمية ريادة األعمال 
النسائية 

3.2.1 ريادة األعمال النسائية 
كأحد أولويات السياسة 

العامة الوطنية
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

وأن تحاول إيجاد حلول ملموسة حيث أن معظم النساء لن تتمكن من الحصول على قروض للبدء في أعمالهن 
التجارية نتيجة عدم توافر الضمانات واشتراطات تسجيل االأعمال التجارية في المقام االأول. وتحدد االستراتيجية 
إجراءات معينة لها إطار زمني واضح، ومدخالت، ومؤشرات أداء رئيسية، وموارد الزمة من شأنها أن تساعد أصحاب 

المصلحة على قياس أثر االستراتيجية.

ومن ناحيتها، أعدت وزارة االتصاالت وتكنولوچيا المعلومات )MCIT( االستراتيجية القومية لالتصاالت وتكنولوچيا 
المعلومات 2٠١2-2٠١٧. وتشتمل االستراتيجية على أربعة أهداف استراتيجية، وهي: دعم التحول الديموقراطي، 
تشجيع المواطنة الرقمية والمجتمع المعلوماتي، وتعزيز التنمية المستدامة، وتدعيم االقتصاد الوطني. وتتضمن 

االأهداف االستراتيجية تنفيذ برامج/مبادرات موجهة للمرأة في أربعة مجاالت:
• تكنولوچيا 	 مهارات  مستوى  لرفع  مكون  على  ويشتمل  المعلومات«  ومجتمع  الرقمية  المواطنة  »تعزيز 

الأسرهن. الوحيد  العائل  بدور  يقمن  الالتي  وخاصًة  النساء،  لدى  واالتصاالت  المعلومات 
• تكنولوچيا 	 مجال  في  والمهارات  المعرفة  مستوى  تعزيز  إلى  يهدف  برنامج  وهو  التكنولوچيا«  »منازل 

واالأطفال. للنساء  التدريب  خدمات  توفير  خالل  من  الوطني،  الصعيد  على  واالتصاالت  المعلومات 
• دماج المجتمعي« ويهدف إلى تمكين النساء ومحو أميتهن.	 برنامج »تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت لالإ
• برنامج » تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت للمجتمع المدني« ويهدف إلى تعزيز قدرات منظمات المجتمع 	

تكنولوچيا  باستخدام  قدراتهم  وبناء  والنساء،  الشباب  وتمكين  التنمية،  مجال  في  تعمل  التي  المدني 
.)MCIT, 2012, pp.51-55( واالتصاالت  المعلومات 

كما قام المعهد المصرفي المصري )EBI(، بالتعاون مع الصندوق االجتماعي للتنمية )SFD(، بإعداد االستراتيجية 
القومية للتمويل متناهي الصغر في 2٠٠5 لتطوير إطار عمل استراتيجي لزيادة فعالية وكفاءة الجهود المبذولة 
التمويل متناهى الصغر في مصر.  تنمية  المانحة لتشجيع  الحكومية والجهات  الحكومة والهيئات غير  من قبل 
للتمويل،  الوصول  تسهيل  خالل  من  للنساء  المملوكة  المشروعات  تنمية  على  عام،  بوجه  االستراتيجية،  وتركز 
في جوهرها  االستراتيجية  وترتكز   .)EBI and SFD, 2005, p.14( االستراتيجية  رؤية  في  عليه  منصوص  كما هو 
على تطوير وتنمية منتجات التمويل متناهي الصغر، وتعديل لوائح القطاع المالي، وبناء القدرات للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومؤسسات التمويل متناهي الصغر )EBI and SFD, 2005, p.40(. كما تتضمن االستراتيجية 
بتعيين  وتوصي  الريفية،  المناطق  في  النساء  وخاصًة  النساء،  احتياجات  تلبي  منتجات  استحداث  على  تركيًزا 
منتجات  تطوير  في  مهمة  خطوة  يُمثل  ما  وهو  الصغر،  متناهي  التمويل  مؤسسات  في  كموظفات  النساء 
EBI( المحتمالت  العميالت  من  أكبر  عدد  إلى  للوصول  الجنسين  بين  المساواة  لمبدأ  مراعية  تواصل   وآليات 

and SFD, 2005, p.17(. ووفًقا لنتائج المقابالت الرئيسية، ال توجد أدلة على أثر هذه االستراتيجية وإلى أي مدى 
قد تم تنفيذ التوصيات وخطة العمل. فيما تشير االأطراف المعنية الرئيسية بشكل عام إلى وجود العديد من 

التحديات في مصر فيما يتعلق بإنفاذ السياسات وتنفيذ االستراتيجية على أرض الواقع.

الصغيرة  المشروعات  إقراض  والمتوسطة:  الصغيرة  المشروعات  لدعم  المبذولة  االأخيرة  الجهود  وتتضمن 
والمتوسطة من خالل مبادرة البنك المركزي المصري )راجع القسم ١.3.3(؛ وإعداد مسودة قانون للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة يتضمن إنشاء جهاز تنظيم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة تنسيق وحيدة لهم؛ 
وصياغة قانون جديد الإضفاء الصفة الرسمية على االقتصاد غير المنظم، وتحسين اللوائح والتشريعات الُمنظمة 
من  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوچيا  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  وصول  وتعزيز  االأراضي،  لتخصيص 
لكترونية. باالإضافة إلى  خالل إقامة منبر موثوق على وسائط التواصل االجتماعي وتسريع وتيرة معامالت التجارة االإ
ذلك، ينوي برنامج تجمعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلق مجاالت جديدة للنشاط الصناعي، وبخاصًة 
الصغيرة،  والصناعات  التصدير  نحو  الموجهة  الصناعات  وتشجيع  العمالة،  توافر  بها  يكثر  التي  المناطق  في 
والمجمعات الصناعية القائمة على كثافة اليد العاملة والملحق بها المجمعات السكنية والخدمات. وسوف تؤجر 
الصندوق  خالل  من  الشباب  مشروعات  وتمول  االنتفاع  حق  بطريقة  للُمصنعين  الصناعية  الوحدات  الحكومة 
االجتماعي للتنمية وأيًضا البنك المركزي المصري. وذكرت مصادر المعلومات خالل المقابالت أن هذه الجهود 
ال تدمج بُعد المساواة بين الجنسين كما لم يتم تناول قضية ريادة االأعمال النسائية على وجه التحديد. ويكمن 
المنهج الُمعتمد في تناول القضايا الشاملة لعدة قطاعات بهدف تيسير بيئة االأعمال العامة للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة. وتُعتبر هذه القضايا في غاية االأهمية من أجل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ غير أن النهج 
الُمتبع قد أخفق في االأخذ بعين االعتبار االحتياجات المحددة لرائدات االأعمال المندرجة تحت كل محور من 

المحاور. 
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يُنظر إلى القيادة الُمنسقة في مجال السياسات باعتبارها جزًءا ال يتجزأ للتأثير على تحسين وضع رائدات االأعمال. 
ويتحقق هذا التنسيق على أكمل وجه من خالل تحديد نقطة اتصال مركزية لتنمية ريادة االأعمال النسائية والتي 
يمكن أن تكون في صورة مكتب لتنمية ريادة االأعمال النسائية داخل وزارة حكومية، أو وحدة لتنمية ريادة االأعمال 
النسائية في أي من الهيئات المسؤولة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو شؤون المرأة، 
دارة، أو الوحدة مسؤولية تنسيق االإجراءات المتخذة لتعزيز ريادة  أو العمالة. حيث يتولى هذا المكتب، أو االإ
نمائية لرائدات االأعمال  االأعمال النسائية وضمان توافر المعلومات، والبرامج والخدمات لالستجابة لالحتياجات االإ
والمشروعات المملوكة للنساء سواء من خالل االأجهزة الحكومية أو الشراكات التي تُقام مع كيانات القطاع الخاص 
الوزارات والهيئات  المركزية بدور دعوي على مستوى  والمنظمات غير الحكومية. كما ستضطلع نقطة االتصال 
المختلفة لضمان النظر في المسائل المثيرة للقلق والخاصة برائدات االأعمال أثناء صياغة التشريعات واللوائح 
وتأييد  الجنسين،  بين  بالمساواة  ذات صلة  المترتبة  االآثار  عن  فضاًل  ما،  مشروع  وإدارة  تأسيس  على  تؤثر  التي 
مبادرات تعميم منظور المساواة بين الجنسين في الوزارات، والهيئات، والمؤسسات االجتماعية، ومنظمات دعم 

االأعمال وذلك لتحسين مستوى الحساسية في االستجابة لخصائص ريادة االأعمال النسائية.

وفي مصر، تم إدماج تنمية المشروعات المملوكة للنساء في هيئتين حكوميتين، وهما: مركز تنمية االأعمال التجارية 
للمرأة بالمجلس القومي للمرأة، ووحدة المساواة بين الجنسين بالصندوق االجتماعي للتنمية. وال توجد أدلة على 
أن الهيئتين المشار إليهما يقومان بالتنسيق بين االأجهزة الحكومية لتعزيز ريادة االأعمال النسائية، أو توفير قيادات 
أن  إلى  المقابالت  أثناء  معلومات  أشارت مصادر  فقد  العامة.  والهيئات  االأخرى  للوزارات  السياسات  مجال  في 
النسائية؛  الداعمة لريادة االأعمال  يتبنيا بعض االإجراءات  للتنمية  القومي للمرأة والصندوق االجتماعي  المجلس 
غير أنه ال يوجد حالًيا نقطة اتصال في مصر مسؤولة عن تنسيق وتعزيز ريادة االأعمال النسائية على المستوى. 
سياسات  عن صياغة  مسؤواًل  ليكون  وطني  كيان  إنشاء  على  تعمل  الحكومة  أن  المعلومات  مصادر  أفادت  كما 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتنسيق بين االأطراف المعنية المتعددة ذات الصلة بهذا المجال في مصر، 

ومع ذلك لم تحظى ريادة االأعمال النسائية باهتمام يذكر.

أولويات  كأحد  النسائية  االأعمال  »ريادة  )أ(  الفرعي  الشرط  خالل  من   )2( المرجعي  الشرط  تحقق  على  يستدل 
كأحد  عليه  منصوص  للنساء  المملوكة  المشروعات  تنمية  »إن  يلي:  ما  ضوء  في  الوطنية«  العامة  السياسة 
القتصادية  الستراتيجيات  و/أو  الجنسين  بين  المساواة  وسياسات  الوطنية،  التنمية  خطط  في  الأولويات 
الوطنية الأخرى كما أن له أهمية بالنسبة للتنمية القتصادية والجتماعية للبالد، ولكن لم تحدد أي أجندة 
االجتماعية  والخطة   ،2٠3٠ مصر  رؤية  في  أولوية  اقتصاديًا  المرأة  تمكين  ويُعد  لذلك«.  بعينها  عمل  خطة  أو 
القومية  واالستراتيجية   ،2٠2٠-2٠١5 المرأة  ضد  العنف  لمكافحة  الوطنية  واالستراتيجية   ،2٠١6/2٠١5 واالقتصادية 
واستراتيجية  الصغر،  متناهي  للتمويل  القومية  واالستراتيجية   ،2٠١٧/2٠١2 المعلومات  وتكنولوچيا  لالتصاالت 
العمل،  سوق  في  النساء  مشاركة  زيادة  إلى  بالحاجة  السياسات  هذه  وتقر  والمتوسطة.  الصغيرة  المشروعات 
الصغيرة  المشروعات  مستوى  وعلى  المعلومات.  وتكنولوچيا  واالتصاالت  التمويل  إلى  الوصول  وتسهيل 
والمتوسطة، ال يوجد دليل على مراعاة المساواة بين الجنسين في إطار السياسات حيث أن االستراتيجية الحالية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ال تقر بوجود تحديات تواجه رائدات االأعمال، أو تنظر في تدابير لتعزيز ريادة 
االأعمال النسائية. وتحتاج رائدات االأعمال إلى أن يتم أخذهن بعين االعتبار بوصفها مجموعة مستهدفة محددة 
عملها،  وخطط  أهدافها  إطار  في  وخاصًة  والمتوسطة،  الصغيرة  للمشروعات  المصرية  االستراتيجية  إطار  في 

النسائية. االأعمال  ريادة  وتعزيز  لتشجيع  كخطوة 

»وجود نقطة اتصال مركزية بالحكومة لتعزيز وتنسيق ريادة الأعمال النسائية  والنسبة للشرط الفرعي )ب(: 
جراءات المتخذة«، يُعد االأكثر مالئمة ويسجل نقاط محرزة )2(. فعلى الرغم من الجهود التي يبذلها  ودعم الإ
المجلس القومي للمرأة والصندوق االجتماعي للتنمية، لم يُناط الأي جهة مهمة توفير تنسيق وقيادات في مجال 
السياسات على مستوى االأجهزة الحكومية لتعزيز ريادة االأعمال النسائية ودعم االإجراءات المتخذة لتحقيق ذلك. 
والخدمات  والبرامج،  والمبادرات،  السياسات،  العائد من  االأثر  يتم تعظيم  أن  المحتمل  غير  يكون من  وعليه، 
الحالية - والذي قد نكون في طريقنا لتحقيقه- حيث ال يوجد أي تنسيق فعال فيما بينهم. ونتيجة لذلك، تظل 

الفجوات قائمة في البرامج والخدمات الُمصممة لتناول احتياجات رائدات االأعمال بالمعالجة.

3.2.2 وجود نقطة اتصال 
مركزية بالحكومة لتعزيز 

وتنسيق ريادة األعمال 
النسائية ودعم اإلجراءات 

المتخذة

3.2.3 التقييم والنقاط 
المحرزة للشرط المرجعي )2( 

لتنمية ريادة األعمال النسائية: 
القيادة الفعالة للسياسات 

والتنسيق من أجل تعزيز 
تنمية ريادة األعمال النسائية
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الجدول )11(: ملخص النقاط المحرزة لتقييم الشرط المرجعي )2( لتنمية ريادة األعمال 
النسائية

الشرط المرجعي )٢( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة للتقييم: القيادة الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل 

 تعزيز تنمية ريادة الأعمال النسائية 

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية التقييم.

النقاط المحرزةأ. ريادة الأعمال النسائية كأحد أولويات السياسة العامة الوطنية

١٢345

ال توجد أدلة موثقة على 

أن تنمية ريادة االأعمال 

النسائية من أولويات 

السياسة الوطنية

إن تنمية المشروعات 

المملوكة للنساء منصوص 

عليه كأحد االأولويات في 

خطط التنمية الوطنية، 

وسياسات المساواة 

بين الجنسين و/أو 

االستراتيجيات االقتصادية 

الوطنية االأخرى كما أن 

له أهمية بالنسبة للتنمية 

االقتصادية واالجتماعية 

للبالد، ولكن لم تحدد أي 

أجندة أو خطة عمل بعينها 

لذلك

تم تحديد رائدات االأعمال 

كمجموعة مستهدفة محددة 

في سياسات الحكومة 

للمشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر

تم تحديد رائدات االأعمال 

كمجموعة مستهدفة محددة 

في سياسات الحكومة 

للمشروعات المتوسطة 

والصغيرة ومتناهية الصغر 

كما توجد إجراءات محددة 

مذكورة في الوثائق الخاصة 

بسياسة المشروعات 

المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر لتعزيز 

ريادة االأعمال النسائية/

تنمية المشروعات المملوكة 

للنساء

ال يوجد إطار استراتيجي 

وطني لتنمية ريادة االأعمال 

النسائية، بما في ذلك توفير 

ما يلزم لكل من تأسيس 

وتنمية مشروعاتهن

2

جراءات المتخذة النقاط المحرزةب. وجود نقطة اتصال مركزية بالحكومة لتعزيز وتنسيق ريادة الأعمال النسائية ودعم الإ

١٢345

لم تتخذ الحكومة أية 

خطوات لمعالجة مسألة 

القيادة والتنسيق في 

مجال سياسات تنمية ريادة 

االأعمال النسائية

ال يوجد نقاط اتصال مركزية 

في الحكومة لتنمية ريادة 

االأعمال النسائية، ولكن 

يتم إيالء بعض االهتمام 

لقضايا تنمية ريادة االأعمال 

النسائية في وزارات/هيئات 

معينة

يوجد نقاط اتصال مركزية 

في وزارة أو وزارتين/إدارات 

حكومية التي تشحذ التأييد 

أو لديها بعض االأنشطة 

الدعائية لتنمية ريادة 

االأعمال النسائية، ولكن 

ال يوجد تعاون فيما بين 

الوزارات/الهيئات

تم تحديد نقطة اتصال 

مركزية على المستوى 

الوطني لتنمية ريادة 

االأعمال النسائية داخل 

الحكومة، ولكنها ال زالت 

ال تعمل بشكل مالئم 

وصحيح، ولديها نقص في 

الموارد الالزمة واتصاالت 

محدودة على مستوى 

الوزارات والهيئات

يوجد نقطة اتصال مركزية 

على المستوى الوطني 

لتنمية ريادة االأعمال 

النسائية داخل الحكومة 

ولديها مهمة محددة للقيادة 

في مجال السياسات، 

مدعومة بميزانية، وموارد، 

وتعاون مشترك بين 

الوزارات والتعاون الالزم 

لتنفيذ مهامها، وقد أسست 

روابط قوية مع أصحاب 

المصلحة الخارجيين 

وتتشاور بشكل نشط حول 

احتياجات السياسات 

والبرامج لرائدات االأعمال

2

ملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _2__

الشرط الفرعي ب: _2__

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعي )٢(: __4_/٢=_٢__
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تغطي الخدمات المالية نطاق واسع من برامج ومنتجات التمويل مثل االئتمان متناهي الصغر، وقروض المصارف 
التجارية، ومخططات ضمان القروض، والتأمين متناهي الصغر، ورأس المال االبتدائي ورأس المال االستثماري 
)المجازفة(. وقد ُصممت المنتجات المتوفرة في إطار هذه الخدمات لتلبي احتياجات االأعمال التجارية في مراحل 

مختلفة من دورة االأعمال التجارية بدًءا من التأسيس ووصواًل لالزدهار.
  

وجدير بالذكر أن الخدمات المالية المراعية للمساواة بين الجنسين تأخذ في االعتبار االحتياجات المحددة لرائدات 
االأعمال خالل تقديم الخدمات في البيئة التي ال يوجد بها تحيز قائم على النوع/ الجنس. وتظهر نتيجة ذلك، في 

نهاية المطاف، في المشاركة المنصفة للمشروعات المملوكة للنساء في الخدمات المالية.
  

إن صفة مراعاة المساواة بين الجنسين توحي بفهم الصعوبات التي تواجه رائدات االأعمال والتي تتطلب قيام 
المؤسسات بتناول االحتياجات المحددة لكل من الجنسين بطريقة مختلفة. وعليه، ومن أجل تقييم وضع رائدات 

االأعمال فيما يتعلق بوصولهن للتمويل في مصر، يتم أخذ شرطين فرعيين في االعتبار، وهما:
مشاركة رائدات االأعمال في برامج التمويل العامة.أ. 
توافر برامج تمويل موجهه خصيًصا للمشروعات المملوكة للنساء.ب. 

يقترح عدد من التقارير )تقرير مرصد الريادة العالمي، ودراسات البنك الدولي، وتقييمات الصندوق االجتماعي 
للتنمية( أن االأعمال التجارية المملوكة للنساء في مصر لديها متطلبات تمويل لم تُلبى بعد تصل إلى 4.2 مليار 
دوالر أمريكي وإمكانية ودائع تبلغ حوالي 2.9 مليار دوالر أمريكي وأن الوصول إلى التمويل يُعتبر تحديًا أمام 
مؤسسي االأعمال من صغار السن بوجه عام. وقد أُتيحت عدة خطوط ائتمان بمعدالت أسعار تفضيلية لالأعمال 
التجارية؛ غير أنه وحتى وقت قريب دأبت خطوط التمويل المشار إليها، في االأغلب، على دعم االأعمال التجارية 
المركزي  البنك  الجزئي. وعالوة على ذلك، ذكر  المستوى  تُنفذ على  التي  بالفعل والمشروعات الجديدة  القائمة 
قراض المصرفي. ويوجد بالسوق  قراض للمشروعات الصغيرة يسجل أقل من ١% من إجمالي االإ المصري أن االإ
أن  كما  الخدمات.  إلى  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تأسيس  يفتقر  المفقود« حيث  »الوسط  المالي ظاهرة 
الضمانات والكفاالت التي تشترطها المصارف التجارية ومقدمو الخدمات المالية االآخرين تُعتبر باهظة بالنسبة 
التجارية غير  إلى ذلك، فإن المصارف  بتنفيذ مشروعات جيدة. وإضافة  الذي يقوم  القادر  الشباب  للكثير من 
مجهزة بما يكفي لخدمة الشركات الصغيرة حيث تفضل اختيار الطرف االأعلى من سلسلة الرأسمالية االأكثر أمانًا. 

ويعكس الرسم البياني التالي شروط تمويل رائدات االأعمال في مصر:

الشكل )10(: وصول المشروعات المملوكة للنساء إلى التمويل: الطلبات التي لم ُتلبى 
والتحديات التي لم ُتحل

3.3 الوصول إلي خدمات 
مالية مراعية للمساواة بين 

الجنسين

3.3.1 مشاركة رائدات األعمال 
في برامج التمويل العامة

 – قليل  عدد  للنساء:  المملوكة  الصغيرة  المشروعات 
التمويل  قراض لمؤسسة  االإ التمويل سقف  احتياجات  تجاوز 
المساواة  يراعي  ال  التمويل  مؤسسات  نهج  الصغر؛  متناهي 
الُمعتمدة  القروض  بين الجنسين؛ متطلبات ضمان مرتفعة؛ 

للغاية. صغيرة 

المشروعات المتوسطة المملوكة للنساء: عدد 
قراض  ضئيل – تفتقر إلى مزيد من منتجات االإ

االأكثر مرونة وتنوًعا لتحقيق النمو.

المشروعات متناهية الصغر المملوكة للنساء: 
غالبية المشروعات المملوكة للنساء؛ باالقتصاد 
الريفية؛  المناطق  في  تتواجد  المنظم؛  غير 
متناهي  التمويل  مؤسسات  الزراعي.  والقطاع 
الوصول؛  نقص  تُلبى؛  لم  متطلبات   – الصغر 
الُمعتمدة  القروض  مرتفعة؛  فائدة  معدالت 

قصيرة. سداد  آجال  القيمة؛  منخفضة 
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يتم توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من ١١ مصرًفا في مصر – البنك االأهلي المصري؛ بنك مصر؛ 
سكندرية؛ بنك تنمية الصادرات؛ بنك قناة السويس، بنك قطر الوطني؛ البنك العربي؛ بنك  بنك القاهرة؛ بنك االإ
مالية خاصة  منتجات  المصارف فقط  الوطني. وتقدم خمسة من هذه  والبنك  باركليز؛  بنك  بي سي؛  إتش إس 

بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي عام 2٠١6، أطلق البنك المركزي المصري مبادرة كبرى لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أُتيح 
من  وغيرها  التجارية  للمصارف  أمريكي(  دوالر  مليار   ١8( جنيه مصري  مليار   2٠٠ يبلغ  إقراض  مال  رأس  إجمالي 
موفري الخدمات المالية االآخرين لتقديم قروض للتلك المشروعات بفائدة 5%. ويساوي هذا زيادة في إقراض 
ضافة إلى ذلك، ألزم البنك المركزي المصارف والبنوك  رؤوس االأموال للبنك المركزي المصري بحوالي 2٠%. وباالإ
ومن  الالحقة.١3  االأربعة  االأعوام  والمتوسطة خالل  الصغيرة  المشروعات  لقطاع  من حافظاتهم   %2٠ بتخصيص 
غالبية  تعتمد  االآن،  وحتى  عمل.  فرصة  ماليين  أربعة  وتخلق  مشروع   35٠.٠٠٠ المبادرة  هذه  تفيد  أن  المقدر 
في ظل  الخاصة  مواردها  على  أساسي،  بشكل  التصنيع،  قطاع  في  وخاصًة  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات 
وصول ١3% فقط من المشروعات الصغيرة للتمويل المتاح من القطاع المالي )Nasr S., 2010, p.13(.. كما أطلق 
البنك المركزي المصري مبادرة أخرى للمشروعات المتوسطة التي تعمل في القطاعين الصناعي والزراعي بإجمالي 
تمويل يبلغ 5 مليار جنيه مصري ومعدل فائدة متناقص )احتساب الفائدة على الرصيد المتناقص( يصل إلى ٧% 

نتاج.١4 من أجل دعم تمويل االآالت والمعدات والتوسع في خطوط االإ

أنهما ال يخصصان  النسائية في  االأعمال  ريادة  لتنمية  الداعمتين  المبادرتين  القصور في كل من  أوجه  وتنحصر 
حصًصا محددة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء وال حتى حصة محددة من االأموال الُمخصصة. 
وعالوة على ذلك، تُعد مبادرة البنك المركزي المصري ُموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنظمة، وبهذا 
ضافة إلى ذلك،  تُقصي عدًدا كبيًرا من رائدات االأعمال حيث أن غالبيتهن تتركزن في االقتصاد غير المنظم. وباالإ
يؤدي شرط تقديم البيانات المالية لمدة عامين إلى إقصاء االأعمال التجارية التي ال زالت في طور التأسيس، والتي 

تُعتبر بوادر فائقة االأهمية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وتُقدر المصارف المصرية أن النساء يمثلن من ١٠% إلى 25% من عمالء المصارف حيث تكون غالبيتهن من مقترضي 
التمويل متناهي الصغر )Nasr S., 2010, p.21(. وخالل المقابلة قدر أحد مصادر المعلومات من داخل البنك 
فصاح عن الطبيعة  االأهلي المصري، أكبر مصرف في الدولة، أن 22.4% من العمالء من النساء ولكنه لم يستطع االإ
شارة إلى أن تلك التقديرات  المحددة لعالقتهما التجارية، مثل أن تكن عميالت قروض أو ادخار. ومن المهم االإ

»عامة« حيث أن المؤسسات المالية ال تحتفظ ببيانات ُمصنفة حسب النوع/الجنس لعمالء القروض.
  

قرار بوجود  ووفًقا لمصادر المعلومات، تتعامل المصارف في مصر مع مسألة النوع بحيادية حيث يخفقوا في االإ
أو تعليل التحديات الخاصة التي تواجه رائدات االأعمال في الوصول للتمويل والتي تتضمن أيًضا تحديات مثل 
»أنهن تفتقرن للسلطة داخل االأسرة للتفاوض بشأن المال أو التحكم في الموارد المالية )خاصًة بالنسبة للنساء 
لمام باالأمور المالية(؛  ذات مستوى تعليمي أقل أو االأقل دخاًل(؛ كما أنهن أقل خبرة في التعامل مع المال )االإ
وأقل حركة وتنقاًل: أي أعمالهن التجارية أقل ضمانًة وأضعف«. وحسبما ورد خالل مقابالت مصادر المعلومات 
الرئيسيين من داخل القطاع المصرفي، تعتمد المصارف في إجراءاتها العناية الواجبة التي تتبعها على الربحية 
مواجهة  في  عقبات  بوجود  المصارف  تقر  وال  النوع.  عن  النظر  بغض  والضمانات  المقترح  للمشروع  المحتملة 
رائدات االأعمال؛ وال تدرك صاحبات االأعمال كفئة مهمشة في االقتصاد، واالأكثر من ذلك أنها ال تعتقد أن النساء 
تواجههن صعوبات أكثر من الرجال فيما يتعلق بالوصول لالئتمان، وإن كانت المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

تواجه، عامة، عراقيل في الوصول إلى االئتمان المصرفي.

وقد تأكدت التحديات التي تواجه رائدات االأعمال في الوصول إلى االئتمان من خالل نتائج الدراسة االستقصائية 
لرائدات االأعمال. فقد أشار أكثر من ٧٠% من 2٠٠ مجيبة على االستقصاء أن الوصول للتمويل يمثل تحديًا خالل 
مرحلة تأسيس االأعمال )راجع الملحق رقم 3، جدول رقم أ١8( حيث حصل 4.5% فقط على قرض مصرفي في 
مرحلة التأسيس )راجع الملحق رقم 3، جدول رقم أ١9(، بينما توقع ٧3% أن الوصول للتمويل سوف يكون مشكلة 
خالل مرحلة تنمية أعمالهن التجارية )راجع الملحق رقم 3، الجدول رقم أ43(. ومن بين ١5 من المجيبات على 
االستقصاء من الالتي تقدمن بطلب للحصول على قرض مصرفي خالل العام الماضي، لم تنجح في ذلك إال 6 

منهن فقط )راجع الملحق رقم 3، الجدول رقم أ2١(.

١3 http://www.dailynewsegypt.com/2016/03/19/410469/  2٠١6 تم الدخول على الرابط يوم ١٠ مايو.

١4 ”Are CBE’s initiatives enough to develop SMEs?“, Daily News Egypt, http://www.dailynewsegypt.com/2016/03/27/cbes-initiatives-enough-
develop-smes/ 2٠١6 تم الدخول على الرابط يوم 2٧ مايو.
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ويوضح الجدول رقم )١2( أدناه آراء المجيبات على الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال في المشاكل الكبرى 
المرتبطة بالحصول على قرض من مؤسسة مالية )مصرف أو مؤسسة تمويل متناهي الصغر(. وترى رائدات االأعمال 
من  قرض  على  للحصول  تواجههن  التي  الصعوبات  قائمة  تتصدر  المرتفعة«  الفائدة  »معدالت  أن  المصريات 
مؤسسة مالية )6٠.5%(، ويتبعها صغر حجم القرض الُمعتمد )42%(، ومتطلبات الضمان المرتفعة )4٠%(، وآجال 

السداد القصيرة )%38(.

الجدول )12(: المشكالت الرئيسية للحصول على قرض من مؤسسة مالية

ل أعلم )٪(ل )٪(نعم )٪(

متطلبات الضمانات مرتفعة للغاية )مثل أصول على هيئة أراضي أ
أو بنايات...إلخ(

4٠.٠23.536.5

6٠.5٧.532.٠معدالت الفائدة مرتفعة للغايةب

42.٠١٧.532.٠حجم القرض الُمعتمد )سيكون( صغيًرا جًداج

38.٠١9.542.5آجل القرض )سيكون( قصير جًداد

سمعة ه )مثل  شخصية  ضمانة  لتقديم  المطلوبة  الشروط 
) لمقترض 2٠.٠4٠.٠4٠.٠ا

الشروط المطلوبة بوجود مشارك في التوقيع على العقد )الزوج، و
االأب أو غيره(

26.536.53٧.٠

قراضى ١8.٠29.٠53.٠رائدات االأعمال ال يؤخذن بجدية من ِقبل مسؤولي االإ

المصدر: نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال )الملحق رقم 3، الجدول رقم أ22(

النتائج التي خلصت إليها الدراسة االستقصائية لرائدات  ومن ناحية أخرى، تدعم نقاشات المجموعات المركزة 
االأعمال حيث رأت المشاركات أن المصارف تعزف عن المخاطرة إلى حد كبير، حيث تُوجه القروض المصرفية 
إلى المشروعات المنظمة فقط. كما ذكرت المشاركات أيًضا أن النساء ينقصهن الخبرة في االأعمال التجارية مقارنًة 

بنظرائهن من الرجال مما يجعلهن أقل تفضياًل كعمالء للمصارف.

دراسة  فحسب  االأعمال.  رائدات  تواجه  التي  بالتحديات  المتعلقة  النتائج  السابقة  االأدبيات  مراجعة  وتؤكد 
استقصائية أجرتها شبكة سيدات أعمال الشرق االأوسط وشمال إفريقيا )MENA BWN(، تزعم 99% من صاحبات 
قراض ُمشددة بدرجة كبيرة كما تأتي مصحوبة بمعدالت فائدة مرتفعة.١5 وعالوة  االأعمال المصريات أن شروط االإ
تلك  أكثر من  للنساء في مصر  المملوكة  المشروعات  )2٠١٠(، »تعاني   Nasr تقرير لما جاء في  على ذلك، ووفًقا 
المملوكة للرجال وخاصة من تكلفة التمويل، والقدرة على الحصول على الموافقة بالتمويل، وحل النزاعات في 
فالس. وتقترض غالبية المشروعات المملوكة للنساء من أسواق االئتمان غير المنظمة ومن االأسر واالأصدقاء  حالة االإ
حيث تحصل 2٠% من النساء على القروض من المصارف التجارية. وتُقدر نسبة رفض القرض لرائدات االأعمال 
بحوالي 6% مقارنًة بنسبة 4.5% للرجال حيث أن النساء ليس بمقدورهن استيفاء شروط الضمانات التي تضعها 
أو  أزواجهن  إدارتهم  يتولى  ما  عادًة  والتي  أمالكهن وأصولهن،  إدارة  في  لالستقاللية  افتقارهن  بسبب  المصارف 

.)Nasr S., 2010, p.21( »أخواتهن

ومن ناحية أخرى، يُعتبر توفير التدريب عاماًل مهًما لصاحبات االأعمال الالتي يسعين لالستفادة من التسهيالت 
المصرفية ولموظفي المصارف ليصبحوا ملمين بصورة أفضل بكيفية التعامل مع سوق رائدات االأعمال. وعالوة 
على ذلك، تطلب المصارف تقديم خطة عمل، واستراتيجية وبيان مالي وقد يكون من الصعب على بعض رائدات 

االأعمال إعداد مثل هذه الوثائق. ويمكن لهذه العقبات أن تُذلل من خالل تقديم التدريب والمشورة.

االئتمان  إلى  الوصول  بكيفية  المتعلقة  المعرفة  لبناء  االأعمال  رائدات  احتياجات  أن  على  االأدلة  بعض  وهناك 
أُبرمت مع  اتفاقية  التجاري قد بدأ التطرق لها ومعالجتها. فعلى سبيل المثال، نفذ اتحاد الصناعات المصرية 
تدريبية لصاحبات  لتوفير دورات  بالتدريب،  المعني  المصري  المركزي  البنك  المصري، ذراع  المصرفي  المعهد 
االأعمال وأعضاء غرف اتحاد الصناعات المصرية. وقد كانت مدة االتفاق من سبتمبر 2٠١5 حتى يونيو 2٠١6. وجدير 
بالذكر أن اتحاد الصناعات المصرية يمضي ُقدًما في تنفيذ الخطط واالستمرار في التركيز على احتياجات التمويل 

االأعمال. برائدات  الخاصة 

١5 Vital Voices Global Partnership, IFC and MENA Businesswomen’s Network, 2013. ”Ready for growth study: Solutions to increase access to 
finance for women-owned businesses in the Middle East and North Africa“, p. 41.
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

أصدرت مصر قانون التمويل متناهي الصغر الجديد في نوفمبر 2٠١5 لتوفير إطار ُمنظم للمناطق التي سيتم بها 
صياغة برامج للتمويل متناهي الصغر من أجل خدمة السوق التي تعاني من نقص كبير للغاية في تقديم الخدمة 

من ِقبل الصناعة المصرفية في البالد.

ومنذ صدور هذا القانون، تقدم ما يقرب من 65٠ منظمًة بطلبات للحصول على ترخيص للتمويل متناهي الصغر. 
ومع أن غالبية هذه المنظمات هي منظمات غير حكومية ومؤسسات خيرية، ينظر عدد متزايد من المقرضين إلى 
هذه السوق على أنها قطاع مربح يمكن أن يتم تحقيق فرص نمو استثنائية١6. وتظهر نتائج المقابالت  أن 
جميع طلبات الترخيص مقدمة من جهات ناشطة بالفعل في مجال تقديم التمويل متناهي الصغر. ووفًقا لما 
جاء بالتقرير السنوي 2٠١2 الصادر عن مؤسسة آغاخان للتمويل متناهي الصغر )AKAM(، تضطلع أكثر من 4٠٠ 
مؤسسة )خمسة بنوك وأكثر من 396 منظمة غير حكومية( بتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر في مصر. 
حيث ُقدرت نسبة التغلغل واالنتشار في السوق في ذلك الحين بنحو ١٠% نتيجة تركز الخدمات المالية المرتفع 
التمويل  الوكالة االأمريكية للتنمية الدولية الطلب على  سكندرية(. كما قدرت  الرئيسية )القاهرة واالإ في المناطق 
متناهي الصغر في مصر بحوالي 2٠ مليون أسرة معيشية١٧. وأظهرت نتائج المقابالت أن هذه البيانات ال زالت 

تحدد الوضع حتى عام 2٠١6.

وتناولت استراتيجية التمويل متناهي الصغر 2٠٠5، التي طورها الصندوق االجتماعي للتنمية والمعهد المصرفي 
الرجال  من  الصغر  متناهي  التمويل  عمالء  مع  التعامل  عند  الضمانات  بشروط  المتعلقة  التحديات  المصري، 
سكان والممتلكات غير  والنساء على حد سواء. وقد أقرت االستراتيجية أن قبول أشكال بديلة للضمانات، مثل االإ
التي تتخذها  الرسمية، واالأصول المنقولة، واالأوراق التجارية، من شأنه أن يحفز ويشجع قرارات منح القروض 
البدائل ستكون أكثر مالئمًة للتمويل متناهي الصغر وتحد من  شارة إلى أن تلك  المؤسسات المالية. وتجدر االإ
مخاطر العقوبات الجنائية )EBI and SFD, 2005, p.3(. غير أن االستراتيجية قد أغفلت مشاكل ملكية االأراضي التي 
تواجه النساء في بعض المناطق في مصر، وهو االأمر الذي يعيق قدراتهن على تقديم هذا الشكل من الضمانات.

وتحتوي خطة العمل المدرجة تحت االستراتيجية على أنشطة واضحة تُعنى بتصميم منتجات تراعي المساواة بين 
الجنسين، وتقديم برامج لبناء القدرات في مجال التوعية بالمساواة بين الجنسين للعاملين بمؤسسات التمويل 
متناهي الصغر، وإنشاء صندوق ابتكار داخل شبكة مؤسسات التمويل متناهي الصغر و/أو الصندوق االجتماعي 
للتنمية لتشجيع المنتجات والخدمات الجديدة التي تلبي االحتياجات المالية المتنوعة لالأسر المعيشية الفقيرة 
يجابية الرئيسية  بوجه عام، والنساء، والشباب، ومؤسسيي االأعمال التجارية بوجه خاص. وقد كان أحد الجوانب االإ
لالستراتيجية هو التركيز على رفع وعي المصرفيين بشأن ربحية التمويل متناهي الصغر إلى جانب تزويدهم ببناء 

القدرات في مجال تقديم منتجات وخدمات التمويل متناهي الصغر.

من  محدد  مستوى  تلبي  الصغر  متناهي  التمويل  مؤسسات  من  ثمانية  لعدد  أمثلة   )١3( رقم  الجدول  ويقدم 
ناث، ومتوسط %59.8  احتياجات التمويل لرائدات االأعمال، وتشير في ذلك إلى إجمالي 455.263 مقترضة من االإ

المقترضين. إجمالي  من 

١6 www.microfinanceegypt.com  2٠١5 تم الدخول على الرابط يوم 25 أغسطس

١٧  Aga Khan Agency for Microfinance )AKAM(, 2012. ”Annual report“, p.1.org/publications/AKAM_Egypt_2012.pdf متاح تحت الرابط:http://
www.akdn.org/publications/AKAM_Egypt_2012.pdf  2٠١5 تم الدخول على الرابط يوم 25 يونيو

3.3.1.2 التمويل متناهي 
الصغر



3١

الجدول )13(: أمثلة لمؤسسات تمويل متناهي الصغر تقرض رائدات األعمال

اسم مؤسسة التمويل متناهي الصغر
٪ المقترضون

ناث من الإ

عدد المقترضون 

ناث/ من الإ

المشروعات 

المملوكة للنساء

44.٠٧9.٠52الصندوق االجتماعي للتنمية – 2٠١4 – )عدد المشروعات النسائية(

سكندرية )ABA( – 2٠١5 – )عدد رائدات االأعمال  جمعية رجال أعمال االإ

النشطات في يونيو 2٠١5(

48.٠١3٠.2١9

54.٠١٠.28١مؤسسة أغاخان للتمويل متناهي الصغر )AKAM( – 2٠١2 – )عدد رائدات االأعمال(

١٠٠.٠4١.55٠مؤسسة التضامن للتمويل االأصغر – 2٠١3 – )عدد العمالء النشطين(

2٠١2 – )CEOSS( نجيلية للخدمات االجتماعية غير متاح66.٠الهيئة القبطية االإ

جمعية رجال االأعمال والمستثمرين لتنمية المجتمع المحلي بالدقهلية 

)DBACD( – 2٠١3 – )رائدات االأعمال النشطات(

55.٠6٠.4١8

غير متاح١٠٠.٠جمعية المستقبل للتمويل االأصغر – 2٠١2

8٧.٠١2١.263مؤسسة لييد – 2٠١3

١9.٠4.93٧شركة ريف لخدمات التمويل الصغير

25.٠٧.543شركة تنمية

59.8455.٢63٪ )متوسط(

المصدر: مصادر متعددة تشمل التقرير السنوي للصندوق االجتماعي للتنمية، نظام تتبع القروض لجمعية رجال 
لكتروني  لكتروني لمؤسسة أغاخان، التقرير السنوي لمؤسسة التضامن، الموقع االإ سكندرية، الموقع االإ أعمال االإ
لالأسواق  المستعرض  التحليل  أداة  بالدقهلية،  المحلي  المجتمع  لتنمية  والمستثمرين  االأعمال  رجال  لجمعية 

.)/http://reports.mixmarket.org(

أرسى الصندوق الجتماعي للتنمية )SFD(، وهو الكيان المسؤول عن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
مراعية  مالية  خدمة  النساء،  وبخاصة  الُمهمشة  للمجموعات  المعيشة  مستوى  وتحسين  الفقر،  وطأة  وتحفيف 
للمساواة بين الجنسين وُمقسمة فيما بين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتبلغ نسبة النساء المستهدفات 
متناهية  المشروعات  لقروض  و%3٧  الصغيرة  المشروعات  لقروض   %22 به  الخاصة  العمالء  بيانات  قاعدة  من 

الصغر، مما يمثل 3.5٠٧ لالأولى و٧5.545 للثانية من المشروعات المملوكة للنساء.١8 
سكندرية )ABA(، فهي إحدى المنظمات غير الحكومية الرئيسية في مجال خدمات  أما جمعية رجال أعمال الإ
التمويل متناهي الصغر، وقد بدأت عملها في عام ١983 بالتركيز على رواد االأعمال متناهية الصغر الذين يمثلون 

حوالي ٧2% من عمالئها. وتقدم الجمعية برامج ائتمان متنوعة كما يلي:
»الخير لمن يعمل«: وهو منحة مشروطة قيمتها 3٠٠ جنيه مصري تُمنح كرأس مال ابتدائي لمساعدة النساء  	

البرنامج  الفقراء من الشباب والنساء حتى يتثنى لهم تأسيس مشروعات متناهية الصغر. ويستهدف هذا 
الفقراء من ذوي الدخول المنخفضة.

»بشاير الخير«: يوفر البرنامج قروًضا متناهية الصغر تبدأ من ١5٠ إلى 8٠٠ جنيه مصري، بفترة سداد القرض  	
وذلك  لالأسر،  المعيالت  الفقيرات، وخاصًة  النساء  البرنامج  ويستهدف هذا  أسبوًعا.   4٠ إلى   ١٠ من  تتراوح 
قراض الجماعي التضامني. وفي نهاية يونيو 2٠١5، بلغت قيمة القروض الممنوحة التي  باستخدام نموذج االإ

ُصرفت لرائدات االأعمال 3 ماليين جنيه مصري.
»طريق التنمية«: يوفر هذا البرنامج قروًضا متناهية الصغر تتراوح قيمتها من 5٠٠ إلى ١.5٠٠ جنيه مصري.  	

العمالء  وأيًضا  الخير«  »بشاير  برنامج  مستوى  من  المنتقالت  ناث  االإ من  العمالء  البرنامج  ويستهدف هذا 
قراض الجماعي التضامني. وفي نهاية شهر يونيو 2٠١5، بلغ  الجدد من الرجال. ويتم استخدام نموذج االإ
إجمالي قيمة القروض الممنوحة التي ُصرفت لرائدات االأعمال 5.5 مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل ٧9% 

من إجمالي قيمة القروض المصروفة من خالل هذا البرنامج.
»إقراض المشروعات الصغيرة والحرفية«: تمنح قروض بقيمة تتراوح من ١.5٠٠ إلى ١٠٠.٠٠٠ جنيه مصري  	

التي توظف  البرنامج المشروعات متناهية الصغر  بفترة سداد تتراوح من 4 إلى 24 شهًرا. ويستهدف هذا 
ما يصل إلى 5 عمال، والمشروعات الصغيرة التي توظف ما يصل إلى ١5 عاماًل. ويتضمن البرنامج اعتماد 
القروض الشخصية. وفي نهاية يونيو 2٠١5، وصلت قيمة القروض الممنوحة التي ُصرفت لرائدات االأعمال 

إلى 2١.٠ مليون جنيه مصري، وهو ما يمثل 24% من حافظة قروض البرنامج.١9 

١8 SFD, 2014. ”Annual report“, p.5.

سكندرية. متاحة على الرابط التالي ١9 /http://www.aba-sme.com :التقارير السنوية لجمعية رجال أعمال االإ
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الشكل )11(: نسبة المقترضات من برنامج إقراض جمعية رجال أعمال اإلسكندرية

سكندرية المصدر: تحليل مؤشرات أداء جمعية رجال أعمال االإ

بينما جمعية »علشانك يا بلدي« )AYB(، وهي منشأة اجتماعية توفر خدمات االئتمان متناهي الصغر. وتمثل 
من  أعلى  شرائح  يُقدم  الذي  ابتكار  برنامج  من  و%44  الصغر  متناهي  االئتمان  من  المستفيدين  من   %6٠ النساء 
القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة. ووفًقا لمؤشرات أداء الجمعية، تنخفض نسبة رائدات االأعمال فيما 
بين مقترضي التمويل متناهي الصغر مع ارتفاع حجم القرض الذي يوفره البرنامج – أي أن نسبة صرف القروض 
لرائدات االأعمال تساوي ١٠٠% من إجمالي قيمة القروض المقدمة من برنامج »بشاير الخير« )قيمة القروض المتاحة 
من خالله تتراوح ما بين ١5٠ إلى 8٠٠ جنيه مصري(؛ وتساوي ٧9% من إجمالي القروض المصروفة من خالل برنامج 
١.5٠٠ جنيه مصري(، و24% فقط من  5٠٠ إلى  المتاحة من خالله تتراوح ما بين  التنمية« )قيمة القروض  »طريق 
إجمالي القروض المصروفة من برنامج إقراض المشروعات الصغيرة والحرفية )قيمة القروض المتاحة من خالله 
تتراوح ما بين ١.5٠٠ إلى ١٠٠.٠٠٠ جنيه مصري( )الشكل ١٠(. ويستهدف برنامج إقراض المشروعات الصغيرة والحرفية، 
والذي يشهد تمثياًل منخفًضا للنساء على مستوى المستفيدين، المشروعات بالغة الصغر التي توظف ما يصل إلى 
5 عمال والمشروعات الصغيرة التي توظف ما يصل إلى ١5 عاماًل. ويشير ذلك إلى أن غالبية النساء المستفيدات 
من برنامج »طريق التنمية« ال يمكنهن، من خالل استيفاء معايير االأهلية، التوسع في أعمالهن وتنميتها وزيادة 

عدد العمال إلى 5 عمال على االأقل.
  

ومؤسسة ساويرس للتنمية الجتماعية )SFSD(، هي منشأة اجتماعية توفر خدمات االئتمان متناهي الصغر. 
قراض الجماعي )الموجه لهن(. وتمثل النساء من 3٠ إلى 4٠% من الحاصلين على قروض شخصية و١٠٠% من االإ

متناهي  التمويل  للتمويل متناهي الصغر )AKAM( هي منظمة غير حكومية متخصصة في  أغاخان  ومؤسسة 
الصغر وتبلغ قيمة قروضها المصروفة ٧.8 مليون دوالر أمريكي، وتمثل النساء 54% من قاعدة عمالئها وهو ما 

.)AKAM, 2012, pp.1-3( .يساوي ١٠.28١ امرأة

أما شركتي ريف وتنمية فهما مؤسستان خاصتان للتمويل متناهي الصغر لديهما إجمالي عدد 26.69١ و3٠.١٧5 
مقترًضا على التوالي حيث بلغت نسبة النساء من المقترضين ١8.5% )4.93٧ امرأة( و25% )٧.543 امرأة( لكل منهما 

.)Egyptian Financial Supervisory Authority, 2010, pp.11-12( على التوالي

قراض/ ووفًقا لنتائج المقابالت الرئيسية، تحرص مؤسسات التمويل متناهي الصغر على تعزيز قدرات مسؤولي االإ
احتياجات  على  تدريب  توفير  الجنسين سواء من خالل  بين  المساواة  ُبُعد  بمراعاة  يتعلق  فيما  لديهم  االئتمان 
رائدات االأعمال، أو من خالل نقل خبراتهم المتراكمة لضمان معرفة مسؤولي االئتمان واكتسابهم لفهم أفضل 
للشريحة المستهدفة التي يعملون معها. وتعكس هذه التدابير إلى حد ما نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات 
االأعمال. وعلى الرغم أن ١١ رائدة أعمال فقط )من أصل 2٠٠ رائدة أعمال خضعت لالستقصاء( قد تقدمت لمؤسسة 

١٠٠
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في  نجحن  قد  فقط   %٧3 أن  إال  الماضي«،  العام  تمويل »خالل  على  للحصول  بطلب  الصغر  متناهي  تمويل 
الحصول على قرض. )الملحق رقم 3، الجدول رقم أ2١(.

وبناء عليه، واستناًدا للبيانات المستقاة من المقابالت، والدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال ومجموعات النقاش 
التي  المعايير  العامة وتتطابق مواصفاتهم مع  التمويل  لبرامج  بطلبات  االأعمال  رائدات  تتقدم  المركزة، عندما 
تتجاهل الفروق بين الجنسين، فإنهن ينجحن في الحصول على القرض، وال ينجحن فيما عدا ذلك. وجدير بالذكر 
أن غالبية تلك المؤسسات ال تعتمد حمالت ترويجية لمساعدة النساء باعتبارهن شريحة ُمهمشة، حيث تستهدف 
حمالتها الفئات االأكثر احتياًجا من المصريين )الفقراء، ومحدودي الدخل( وهي فئات تمثل النساء نسبة ضخمة 

منهم.

هناك ثغرات كثيرة في العرض تحول دون حصول رائدات االأعمال على تمويل من المصارف التجارية.. وتشمل 
النمو  فرص  ذات  للشركات  خاصًة  نسبًيا  جديد  )وهو  االستثماري  المال  ورأس  واالئتمان،  المنح،  فرص  أيضا 
المرتفعة، فضاًل عن صور أخرى من تمويل رأس المال، مثل المستثمرين المالئكة. وباالإضافة إلى ذلك، يُنظر 
فالس باعتباره جريمة جنائية. وتتمتع 3% فقط من الشركات بالقدرة على الوصول إلى التمويل من مصادر غير  لالإ
مصرفية، وتقل النسبة أكثر للشركات الصغيرة )حوالي ١.8% فقط( )Nasr S., n.d., p.55(. ولكن لالأسف، ال تتوافر 
بيانات ُمصنفة بحسب نوع الجنس عن المستفيدين من شركات رأس مال المخاطر وشركات االأسهم الخاصة في 
مصر وحيث أن عدد رائدات االأعمال المصريات الالتي تديرن شركات ذات وتيرة نمو مرتفعة قليل جًدا، يُتوقع أن 
يكون عدد المستفيدين من النساء قلياًل للغاية، إن ُوجد. ويوجد العديد من المستثمرين المالئكة في مصر، إال أن 
القليل منهم يمكن اعتبارهم مهنيين حيث أن أسواق المستثمرين المالئكة بالبلدان النامية لم يكتمل نموها بعد 

كما هو الحال بالنسبة للبلدان المتقدمة.

وفي مصر ال تزال الخدمات المصرفية المعتمدة على استخدام الهواتف في مراحلها االأولية. حيث حدد التقييم 
عدد قليل فقط من المصارف التي تطبق هذه التكنولوچيا حالًيا، وهم: البنك التجاري الدولي )CIB(، وبنك إتش 
إس بي سي )HSBC(، وسيتي بنك، وبنك أبو ظبي الوطني )NBAD( وكريدي أجريكول مصر. وبوجه عام، تشير 
نتائج التقييم بوضوح إلى أن المجتمع المصرفي في مصر قد أخفق في توفير خدمات مالية تراعي المساواة بين 
الجنسين. وقد نتج عن ذلك وجود فجوة كبرى قائمة بين العرض والطلب على الخدمات المالية من ِقبل رائدات 
المنتمين للمجتمع المصرفي، تواجه رائدات  بالمقابالت من  المشاركون  أبداها  التي  االآراء  االأعمال. وعلى عكس 
االأعمال العديد من التحديات أمام الوصول إلى االئتمان المصرفي إذ تحتجن إلى خدمات يتم تقديمها في بيئة 

مراعية للمساواة بين الجنسين مقابل البيئة المحايدة للفروق بين الجنسين الموجودة حالًيا.

وبعيًدا عن التمويل متناهي الصغر، هناك أدلة محدودة على وجود مبادرات تمويل في مصر تستهدف رائدات 
االأعمال على وجه الخصوص. وثمة تطور أخير يتمثل في المنتج المالي الجديد الذي يموله المصرف االأوروبي 
نشاء والتعمير عن طريق البنك االأهلي المصري موجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها وتديرها  لالإ
النساء، حيث تم تخصيص 2٠ مليون دوالر أمريكي لهذه المبادرة. ووفًقا لمصدر معلومات رئيسي من المصرف 

نشاء والتعمير، تستفيد المرأة من هذا المشروع بميزتين أساسيتين: االأوروبي لالإ
• د النساء بمساعدات فنية مجانية بنسبة تصل إلى 2٠% من إجمالي قيمة القرض 	 ضافة إلى القرض، تَُزوَّ باالإ

الكلية وبقيمة ١٠.٠٠٠ يورو بحٍد أقصى.
• يقر المشروع بدور المرأة، سواء بالمشاركة فقط أو من خالل المشاركة والملكية.	

ونظًرا أن تنفيذ هذا البرنامج بدأ في ديسمبر 2٠١4، يصبح من المبكر تقييم أثره. مع االأخذ في االعتبار أن هذا 
 البرنامج موجه فقط للنساء المنخرطات في االقتصاد المنظم رغم أنهن أكثر تركيًزا في االقتصاد غير المنظم.
ورغم بذل العديد من الجهود المختلفة لتقديم خدمات ائتمانية للنساء، وتحديًدا االئتمان متناهي الصغر، فقد 
شددت المشاركات في مجموعات النقاش الُمركزة على غياب حلول التمويل المالئمة الموجهة خصيًصا للنساء، 
تطوير  في  الخيارات سيساعد  مثل هذه  توافر  بأن  فقد صرحنَّ  الصغيرة.  للمشروعات  أكثر خصوصية  وبصفة 
وتنمية منشروعاتهن. مما يعكس وجود فرصة لتعزيز هذه الخدمات وتمتعها بإمكانية التوسع بصورة أكبر على 

المدى البعيد لدعم تنمية ريادة االأعمال النسائية بشكل أفضل.

3.3.1.3 الخدمات المالية 
األخرى

3.3.2 برامج التمويل الموجهة 
خصيًصا إلى المشروعات 

 المملوكة للنساء
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فيما يلي أدناه رصد للنقاط المحرزة المتعلقة بالشرط المرجعي )3( وصول إلى خدمات مالية ُمراعية العتبارات 
المساواة بين الجنسين، من خالل الشرط الفرعي )أ(: »مشاركة رائدات االأعمال في برامج تمويل عامة«، ويعكس 
قرار بإمكانات سوق المرأة وتنفيذ تدريب مراٍع لعتبارات  الوضع الحالي في مصر تحسن من حيث »البدء في الإ
سوق  إلى  بفعالية  الوصول  بعد  يتسني  لم  ذلك  ومع  القروض،  لمسؤولي  موجه  الجنسين  بين  المساواة 
رائدات الأعمال بجهود الترويجية والدعائية«. وال يوجد دليل على أن المؤسسات المالية العامة »المصارف« 
قد بذلت جهوًدا لتعكس تبني منهج يراعي المساواة بين الجنسين عند تصميم المنتجات/الخدمات المالية، أو 
لمحاولة إضفاء صفة مراعاة المساواة بين الجنسين على عملياتها، أو في الوصول إلى سوق المرأة. وتاريخًيا، لم 

تكن مؤسسات التمويل متناهي الصغر على دراية بالفرص المتاحة لخدمة المرأة.

وبناء عليه، هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لخلق منظومة مالية صديقة للمرأة تعزز من مشاركة رائدات 
روابط  إقامة  على  الصغر  متناهي  التمويل  مؤسسات  تشجيع  جًدا  المفيد  ومن  المالية.  الخدمات  في  االأعمال 
على  التجارية  المصارف  تشجيع  وكذلك  الصغر،  متناهي  التمويل  عمالء  قبلة  تحويل  بغية  بالمصارف  وصالت 
تطوير نهج ومنتجات مراعية العتبارات المساواة بين الجنسين. إن استحداث برنامج وطني لضمان القروض من 

إلى الضمانات. افتقار رائدات االأعمال  شأنه أن يساعد على تعويض 

لمام بالنواحي المالية واكتساب  وفي الوقت عينه، تقتضي الحاجة بذل جهود حثيثة من أجل تدريب النساء على االإ
مهارات االأعمال وتثقيفهن حول أدق تفاصيل تمويل الدين كأداة لتمويل توسعة نطاق أعمالهن.

وبخصوص الشرط الفرعي )ب(: »برامج تمويل موجهه خصيًصا للمشروعات المملوكة للنساء«، يعكس الوضع 
الحالي في مصر أن »هناك برامج ائتمان تستهدف المشروعات المملوكة للنساء على اختالف أحجامها وفي 
مراحل متباينة من تطورها...، غير أنها ُمتاحة فقط في أجزاء معينة من البالد )أي في المراكز الحضرية(؛ 
وما من دليل علي وجود رأس مال يراعي المرأة )برامج رأس مال الُمجازفة )المخاطر( ورأس المال البتدائي 
)الأولّي(«. إذ تحتاج برامج التمويل الموجهة للمشروعات المملوكة للنساء، كالمبادرات القائم على تنفيذها حالًيا 
نشاء والتعمير إلى المزيد من التطوير بحيث تفي باحتياجات  الصندوق االجتماعي للتنمية والمصرف االأوروبي لالإ

عدد أكبر من رائدات االأعمال.

3.3.3 التقييم والنقاط 
المحرزة للشرط المرجعي)3( 

لتنمية ريادة األعمال النسائية: 
الوصول إلى خدمات مالية 
ُمراعية العتبارات المساواة 

بين الجنسين
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الجدول )14(: ملخص النقاط المحرزة لتقييم الشرط المرجعي )3(
لتنمية ريادة األعمال النسائية

الشرط المرجعي)3( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة للتقييم: الوصول إلى خدمات مالية مُراعية لعتبارات 

المساواة بين الجنسين

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية التقييم.

الدرجةأ. مشاركة رائدات الأعمال في برامج التمويل العامة

١٢345

نهج سلبي – عدد قليل 

من المشروعات المملوكة 

للنساء / رائدات أعمال 

كعميالت

قرار بإمكانات سوق  بدء االإ

المرأة وتنفيذ تدريب 

مراٍع العتبارات المساواة 

بين الجنسين لمسؤولي 

القروض، ولكن دون تحقيق 

وصول فعال لسوق رائدات 

االأعمال بجهود دعائية 

حتى االآن

قرار بإمكانات  البدء في االإ

سوق المرأة وتنفيذ تدريب 

مراٍع العتبارات المساواة 

بين الجنسين موجه 

لمسؤولي القروض، ولكن 

لم يتثن بعد ومن خالل 

الجهود الترويجية والدعائية 

الوصول بفعالية إلى سوق 

رائدات االأعمال

جهود حثيثة من أجل 

الوصول إلى سوق رائدات 

االأعمال من خالل االأنشطة 

الدعائية، فضالً عن تطوير 

منتجات وخدمات إقراض 

وخدمات مالية ُمصممة 

خصيًصا لرائدات االأعمال

تطوير قروض ومنتجات 

وخدمات مالية ُمخصصة 

لسوق رائدات االأعمال، 

عالوة على وضع أهداف 

لالأداء بشكل عام لعدد 

القروض الُمقدمة للمشروعات 

المملوكة للنساء، ويعتبر 

النظام المالي مواتًيا للمرأة، 

ويجري رصد ومراقبة بيانات 

بالغ عنها على  العمالء واالإ

أساس التصنيف حسب النوع

2

الدرجةب. البرامج المالية الموجهه خصيًصا للمشروعات المملوكة للنساء

١٢345

ال توجد خدمات مالية 

ُمستهدفة تحديًدا 

اللمشروعات المملوكة 

للنساء / لرائدات االأعمال

هناك دليل على وجود 

قراض  القليل من برامج االإ

التي تركز على النساء، 

ولكنها تنحصر في المقام 

االأول في النساء صاحبات 

المشروعات متناهية الصغر

هناك برامج ائتمان 

تستهدف المشروعات 

المملوكة للنساء على 

اختالف أحجامها وفي 

مراحل متباينة من تطورها 

)منذ التأسيس وحتى 

التوسع(، غير أنها ُمتاحة 

فقط في أجزاء معينة 

من البالد )أي في المراكز 

الحضرية(؛ وما من دليل 

يؤيد وجود رأس مال أسهم 

يركز على المرأة )برامج رأس 

مال الُمجازفة )المخاطر( 

ورأس المال االبتدائي 

)االأولّي((

ل برامج ضمانات  تَُكمِّ

القروض التي تستهدف 

المشروعات المملوكة 

للنساء برامج االئتمان التي 

تستهدف المشروعات 

المملوكة للنساء / رائدات 

االأعمال في مراحل مختلفة 

من تطورهن )من التأسيس 

حتى التوسع(؛ لكنها ُمتاحة 

في المقام االأول لرائدات 

االأعمال في المناطق 

الحضرية

توجد برامج ائتمان تستهدف 

النساء )تمويل متناهي الصغر 

وتمويل من البنوك التجارية( 

وبرامج رأس مال )أسهم 

رأس مال الُمجازفة ورأس 

المال االأولّي(، وهي ُمتاحة 

لرائدات االأعمال في المناطق 

الحضرية والريفية، وكذا 

من خالل حلول تكنولوچيا 

المعلومات واالتصاالت مثل 

النقود الُمتداولة من خالل 

االأجهزة المحمولة

3

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _2__

الشرط الفرعي ب: _3__

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعي )3(: ___5_/ ٢ = _5.٢_
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

تقديم  من خالل  للمشروعات  التنافسية  والميزة  والكفاءة  نتاجية  االإ تُعزز  خدمات  االأعمال هي  تطوير  خدمات 
أو  التجارية  االأعمال  تأسيس  في  وتساعد  واالستراتيجية.  الفني  والجانب  التشغيل  بشأن  واالستشارات  المشورة 
العمليات الوظيفية أو نمو المشروعات. وبما إن رائدات االأعمال يواجهن بعض المعوقات المحددة التي تمنعهن 
من تأسيس مشروعاتهن وتنميتها، فقد تختلف احتياجاتهن. وتضع خدمات دعم تطوير االأعمال الُمراعية لمبدأ 
المساواة بين الجنسين في االعتبار االحتياجات الخاصة لرائدات االأعمال، وفي الوقت ذاته تقدم خدمات في 
البيئة التي ال يوجد بها تحيز قائم على النوع. وال تكون برامج خدمات دعم تطوير االأعمال، في غالب االأمر، قائمة 
على أسس المساواة في النوع االجتماعي بالقدر الكافي. فهي تعمل على أساس نظام محايد من حيث النوع وذلك 
في الوقت الذي يظهر فيه الواقع محدودية الوعي بالقيود التي تواجهها رائدات االأعمال واحتياجاتهن الخاصة 

.)Stevenson L. and St-Onge A., 2013, p.49(

وال يتساوى آثر القيود التى تواجه تطوير االأعمال المملوكة للرجال والمملوكة للنساء، خاصة انهم قد ال يعملوا 
والمنافذ  الموارد  واستغالل  الوصول  في  متساوية  بفرص  يتمتعوا  وال  ذاتها،  المواقع  أو  القطاعات  في  غالًبا 
التسويقيٍة. وعند تقييم »الوصول إلى خدمات تطوير االأعمال الُمراعية العتبارات المساواة بين الجنسين«، يجب 

االأخذ باالعتبار ثالثة شروط فرعية، هي: 
وصول النساء إلى خدمات تطوير االأعمال السائدة.. ١
إدماج خدمات تطوير االأعمال المراعية الحتياجات رائدات االأعمال.. 2
توفر خدمات تطوير االأعمال الُمركزِّة على النساء.. 3

يفحص هذا الشرط الفرعي انتفاع رائدات االأعمال بخدمات تطوير االأعمال السائدة. وينصب تركيز دراسة هذه 
من  كل  في  المتعددة  االأعمال  تطوير  وخدمات  برامج  في  االأعمال  رائدات  تمثيل  على  االأساس،  في  المسألة، 

سواء. حد  على  والريفية  الحضرية  المجتمعات 

بما في ذلك مؤسسات حكومة  االأعمال،  تُقدم خدمات تطوير  التي  المؤسسات  العديد من  وفي مصر، هناك 
وشبه حكومية ومنظمات غير حكومية، والتي عادًة ما تتلقى تدريًبا ودعًما مالًيا من هيئات دولية مانحة ومن القطاع 
الُمحايدة  الخدمات  تلك  من  بالمستفيدين  والخاصة  النوع  الُمصنفة حسب  بيانات  بأغلب  يُحتفظ  وال  الخاص. 

للفروق بين الجنسين.

السائدة في جميع أرجاء  االأعمال  الحكومية لخدمات تطوير  المنظمات غير  العديد من  الرغم من تقديم  علي 
الدولة، إال أن مستوى االمتداد وعمق الوصول الجغرافي للخدمات وجودة تدخالتها ال يزال –في اغلب االأحيان- 

محدوًدا. وفيما يلي لمحة مختصرة لبعض برامج تطوير االأعمال.

البرامج الحكومية:
الصندوق الجتماعي للتنمية )SFD(، ويقدم خدمات مالية وغير مالية، حيث تتألف الخدمات غير المالية  	

من خدمات تطوير االأعمال التي تشمل احتياجات رواد االأعمال في مراحل مختلفة من دورة حياة المشروع. 
وتتباين الخدمات وفًقا لنوع المشروع ومرحلته في دورة حياة المشروع: مراحل ما قبل التأسيس، والتأسيس، 
شبكة  على  لكتروني  االإ موقعه  خالل  من  خدماته  للتنمية  االجتماعي  الصندوق  ويروج  والنمو.  والتطوير، 
قليمية والتمثيل في إطار الفعاليات والمعارض  نترنت والمنظمات غير الحكومية الشريكة له ومكاتبه االإ االإ
لتطوير  خدمة   99.٠٠٠ نحو  وتوفير   ،2٠١5 عام  في  ُمتدربًا   5.٠96 نحو  بتدريب  الصندوق  وقام  المحلية. 
دعم  كما  التجارية.  والسجالت  الضريبية  والبطاقات  التراخيص  إصدار  المثال  سبيل  على  منها  االأعمال، 
الصندوق نحو ١.95١ مشروع صغير ومتوسط ومتناهي الصغر للمشاركة في المعارض التجارية المحلية. وال 
توجد بيانات معلنة بشأن مشاركة النساء في الخدمات السائدة التي يقدمها الصندوق االجتماعي للتنمية، إال 
أنه من المتوقع أن تكون كبيرة، خاصة أن الصندوق يركز على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر -أكثر 

.)5.p ,2٠١3 ,SFD( .من المشروعات المتوسطة والكبيرة- حيث تتركز أعمال النساء
بداعية ورواد االأعمال االجتماعيين. ويُقدم  	 مركز تحديث الصناعة )IMC(، استحدث برامج المجموعات االإ

بداعية لمركز تحديث الصناعة دعًما للمشروعات متناهية الصغر، مثل بناء القدرات  برنامج المجموعات االإ
التسويق، وخدمات  الصادرات، ودعم  الجودة، وتشجيع  التصميم وتحديث  نتاجية، وخدمات  الفنية واالإ
تدريبية. وتمثل رائدات االأعمال حوالي 52% من المستفيدين من البرنامج )بواقع 2.885 من 5.498 مشروع 
6.٠٠٠ مشروع متناهي الصغر في  إلى  الوصول  الصناعة في  متناهي الصغر(. ويكمن هدف مركز تحديث 
2٠ مجموعة إبداعية داخل ١٠ محافظات خالل الفترة 2٠١6-2٠١٧. ويهدف برنامج رواد االأعمال االجتماعيين 
التابع لمركز تحديث الصناعة إلى تحفيز ودعم تأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. 
والتوجيه  المشورة،  واالستشارات/تقديم  التدريب،  البرنامج  هذا  بموجب  الُمقدمة  الخدمات  وتتضمن 
والوصول إلى دعم االأسواق المحلية والدولية. ولقد مثلت رائدات االأعمال 8٠% )53 امرأة من إجمالي 66 رائد 
أعمال( من المستفيدين من البرنامج في 2٠١6/2٠١5. وكانت أحد النتائج االأساسية خالل عام 2٠١6 هي تحول 

3.4 الوصول إلى خدمات 
دعم تطوير األعمال الُمراعية 

العتبارات المساواة بين 
الجنسين 

3.4.1 وصول النساء إلى 
خدمات تطوير األعمال 

 السائدة



3٧

5٠ مشارًكا في البرنامج من االقتصاد غير المنظم لالقتصاد المنظم؛ زيادة المبيعات بواسطة 66 مشروًعا؛ 
وخلق ٧٠ فرصة عمل جديدة. وتوفر خطة البرنامج للعام 2٠١6-2٠١٧ حزمة دعم فني جديدة تتضمن خدمات 
ُمخصصة للمنظمات غير الحكومية وأصحاب المشروعات االجتماعية، وبرنامج جوائز الأكثر االأفكار جدوى 

في مجال الريادة االجتماعية.
مركز بداية لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو منظمة تابعة لوزارة االستثمار.  	

العملية  بالخبرات  الشباب  إمداد  خالل  من  االأعمال  وتأسيس  المبتكرة  االأفكار  دعم  في  مهامها  وتتمحور 
والمهارات المطلوبة لتأسيس أعمالهم الخاصة وإدارتها. ويقدم المركز حزمة كاملة من الخدمات بما في 
ج لهذه الخدمات من خالل موقع المركز على  ذلك أكاديمية بداية وحاضنة بداية وخدمة االستشارات. ويَُروَّ
الضرورية في مجاالت  بالمهارات  االأعمال  بداية رواد  أكاديمية  الدعائية. وتزود  نترنت والفعاليات  االإ شبكة 
الشركات  حاجة  االستشارية  الخدمات  وتلبي  دارة.  واالإ القانونية،  والشؤون  المالية،  والشؤون  التسويق، 
الناشئة ورواد االأعمال الحاليين بإمدادهم بالمشورة الفنية في مجال تسجيل أعمالهم وإدارتها. وال يبذل 
مركز بداية الجهد تحديًدا الستقطاب رائدات االأعمال. عالوة على ذلك، فهو ال يملك برامج تستهدف رائدات 
االأعمال وال أهداًفا محددًة لهن ضمن خدماته ومشروعاته. وبنهاية يوليو عام 2٠١6، استفاد ١١ فريًقا )يتكون 

الواحد منهم من 3 إلى ١٠ أفراد( من مركز بداية، وكانت من بين المستفيدين ١٠ رائدات أعمال.
على جميع  	 شراف  لالإ  2٠٠6 عام  وتأسس  والصناعة.  التجارة  لوزارة  التابع   )ITC( الصناعي التدريب  مجلس 

برامج التدريب في القطاع الصناعي في مصر والتنسيق بينها، وتوفير وظائف الئقة للشباب والنساء وتعزيز 
المهارات،  تنمية  أركان أساسية:  الصناعي وفًقا الأربعة  التدريب  المجلس  ذ  المصريين. ويُنفَّ الُعمال  كفاءة 
والبرنامج  »حرفي«،  برنامج  البرامج  وتتضمن  النساء.  وتمكين  االجتماعي،  دماج  واالإ الئقة،  وظائف  وتوفير 
أجل  من  التدريب  وبرنامج  للمرأة،  واالجتماعي  االقتصادي  للتمكين  القومي  والبرنامج  للتشغيل،  القومي 
سوق  معلومات  ونظم  المهارات،  لتنمية  القومي  والبرنامج  القومية  المهارة  مستويات  وبرنامج  التأهيل، 
العمل. وعلى مدار الفترة )2٠٠6- 2٠١6(، بلغ إجمالي عدد المتدربين نحو 5٠٠.٠٠٠ متدرب بينهم 2٠.٠٠٠ سيدة 

2٠.)%4 تمثيل  )بنسبة 
• والمحلية 	 والشبابية  المجتمعية  للتنمية  القومي  المشــروع  المحلية  التنمية  وزارة  أطلقت   ،2٠١5 عام  في 

)مشروعك(، وهو عبارة عن مبادرة لتنمية المجتمع والتنمية البشرية والمحلية في أكثر المحافظات فقًرا. 
الزراعي.  واالئتمان  للتنمية  الرئيسي  والبنك  االأهلي،  والبنك  مصر،  بنك  مع  بالتعاون  المشروع  نُفذ  وقد 
وينبغي استثمار حوالي 3 مليارات جنيه مصري داخل ١١ محافظة ذات أولوية )صعيد مصر، ومحافظات 
قامة مشروعات صغيرة ومتوسطة على المستوى المحلّي.  الحدود، والجيزة( بهدف تقديم قروض للشباب الإ
ولقد ضخت المصارف المصرية حوالي مليار جنيه مصري )١2٧ مليون دوالر أمريكي( لصالح المستفيدين 

من »مشروعك« حتى عام 2٠١6. ومن المزمع إقامة وحدات محلية لخدمة تلك المبادرة.

برامج المنظمات غير الحكومية:
المبادرات هي  المنظمات غير الحكومية العديد من مبادرات خدمات تطوير االأعمال. ومثال على تلك  أطلقت 
المصرية  والمبادرة   ،)EEDP( المشروعات  لتنمية  المصري  البرنامج  مع  بالتعاون  نُفذ  الذي  »المبادرة«  برنامج 

.)ENID( »نداء«  المتكاملة  للتنمية 
• 	 )CIDA( نفذت »المبادرة« البرنامج المصري لتنمية المشروعات بتمويل من الوكالة الكندية للتنمية الدولية

قدره 4.٧5٠.٠٠٠ دوالر كندي.2١ ويهدف البرنامج المصري لتنمية المشروعات إلى دعم جهود مصر المبذولة 
للحد من الفقر الذي تُعاني منه المجموعات الُمهمشة، وخاصًة النساء والشباب، كما يسعى إلى دعم فرص 
عمل أفضل من خالل تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.22 ولقد بدأ تنفيذ المشروع عام 2٠٠8 واستمر 
يقدم دعًما فنًيا إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2٠١6. وتتضمن البرامج تقديم خدمات غير مالية 
إلى تلك المشروعات داخل ست محافظات ُمختارة في مصر، هى )قنا، وسوهاج، وبني، سويف، والفيوم، 
 ،)REDECs( 23 وكان من أبرز نتائج المشروع إنشاء ستة مراكز إقليمية لتنمية المشروعات.)والغربية، والبحيرة
وتعزيز قدرات الخبراء المحليين. ووصل إجمالي عدد العمالء الذين تلقوا خدمات خالل الفترة من 2٠١2 - 
2٠١3 إلى ١.455 عمياًل )منهم 4١.3% من النساء( وخالل الفترة نفسها بلغ إجمالي فرص العمل الجديدة نحو 

١.455 فرصة، حصدت منها النساء 3.%4١.
• المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة »نداء«، وهى مبادرة مدتها خمس سنوات أطلقها برنامج االأمم المتحدة 	

القابلة  المهارات  تنمية  في  الكلي  الهدف  ويتحدد  المصرية.  الدولي  التعاون  وزارة  مظلة  تحت  نمائي  االإ
التركيز على محافظة قنا. وفي عام  للتطبيق والمستدامة وخلق فرص عمل في جنوب صعيد مصر، مع 
)النداء( ولديها ثالثة  المتكاملة«  للتنمية  المصرية  2٠١6، أصبحت »نداء« مؤسسة ُمسجلة باسم »المبادرة 

2٠ http://www.itcegypt.eg/ ]2٠١6/8/3تمت زيارته بتاريخ ٠[.

.)GAC( تعمل الوكالة الكندية للتنمية الدولية تحت اسم وزارة الشؤون العالمية في كندا  2١

22 http://mobadara.org/en/project_service_d.php?id=14 ]2٠١5/9/١8 تمت زيارته بتاريخ[.

23 http://www.acdi-cida.gc.ca/cidaweb per cent5Ccpo.nsf/projEn/Z020846001 ]2٠١5/9/١8 تمت زيارته بتاريخ[.
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برامج تستهدف االرتقاء بالخدمات االأساسية في المناطق الريفية بصعيد مصر وتعزيز المشروعات الصغيرة 
ولقد  الزراعي.  غير  والدخل  المستدامة،  الزراعية  والتنمية  االأعمال،  وريادة  الصغر،  ومتناهية  والمتوسطة 
دعم مكون الخدمات االأساسية 82١ مستفيًدا وخلق 36 وفرصة عمل، بينما دعم مكون المشروعات الصغيرة 
الزراعة  بينما دعم مكون  االأعمال 939 مستفيًدا وخلق ٧24 وظيفة،  والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة 

المستدامة 2.6٧١ مستفيًدا وخلق ٧١٧ فرصة عمل.

وال زال قطاع خدمات تطوير االأعمال في مصر ناشئاً حيث يمتلك برامج موجهة الأصحاب المشروعات متناهية 
الصغر في القليل من االأسواق المتخصصة. ولكن، هناك دليل على وجود مبادرات قائمة بالفعل لدعم تطوير 
َن البرنامج  موفري خدمات تطوير االأعمال الُمعممة وغيرهم من الوسطاء، مثل الُمعلمين. وعلى سبيل المثال، َضمَّ
المصري لتنمية المشروعات بناء قدرات مراكز إقليمية لتنمية المشروعات )REDECs( من أجل تصميم وتقديم 
خدمات تطوير أعمال سريعة االستجابة للعمالء. وقد شارك كل من الموظفين والموظفات في البرامج التي كانت 
المشروعات  لتنمية  المصري  البرنامج  إدارة  مجلس  وأعضاء  الحكومية  غير  المنظمات  من  للشركاء  أيًضا  متاحة 

وموظفي البنك. وإجماالً، تم تقديم 332 برنامًجا لعدد 243 رجاًل و89 امرأة.

وأثبتت نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال أنَّ تبني خدمات تطوير االأعمال السائدة كان بطيًئا جًدا. فقد 
أشار 4.5% فقط من المجيبات على االستقصاء إلى معرفتهن بمكان حصولهن على االستشارات في مرحلة التأسيس 
)راجع الملحق رقم 3، الجدول أ١8(. ويرتبط ذلك بقصور الجهود الخاصة المبذولة للوصول إلى سوق النساء. 
وعلى ذلك، فقد صرح 3.5% فقط من المشاركات في الدراسة بأنهن حصلن على أغلب معلوماتهن حول الشؤون 
المتعلقة باالأعمال من مراكز تطوير أعمال أو مراكز للمشروعات )راجع الملحق 3، الجدول أ26(، وأقر ١4% بحضور 

دارة االأعمال )راجع الملحق 3، الجدول أ١3(. برنامج الإ

استثمرت منظمة العمل الدولية منذ عام 2٠١3 قرابة 4٠ مليون دوالر أمريكي في المساعدات الفنية. وتضمنت 
جوانب التركيز الخاصة: التدريب على مخططات التشغيل، وتحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع الخاص، 
نتاجية واالمتثال لمعايير العمل في المصانع الموجهة للتصدير وتنمية ريادة االأعمال. وتروج المنظمة  وُمطابقة االإ
َلت مجموعات أنشطة تدريبها العالمية الُمتعلقة ببرامجها  لبرامج التعليم المبكر والتوعية بريادة االأعمال. ولقد َعدَّ
»تعرف إلى عالم االأعمال« )KAB( و«كيف تبدأ مشروعك«)SYB( و«كيف تُحسن مشروعك« )IYB( بما يتفق مع 
الظروف في مصر وأقامت شبكة من المدربين الذين تم تدريبهم. وطورت المنظمة أيًضا كتيبات إرشادية ومهارات 
فنية في قطاعات رئيسة مثل االأغذية الزراعية، والمالبس الجاهزة، وإعادة تدوير المخلفات، والبناء والتشييد، 
بالمدارس  معلمين  االأعمال«  عالم  إلى  »تعرف  برنامج  من  المستفيدون  تضمن  المثال،  سبيل  وعلى  والسياحة. 
العالي  التعليم  قطاع  في  أساتذة  والفني، فضاًل عن  المهني  التدريب  في مؤسسات  العامة، ومدربين  الثانوية 
في  محليين  كميسرين  اعتماد  على  االأعمال« وحصلوا  عالم  إلى  »تعرف  برنامج  على وضع محتوى دورة  تدربوا 
كثيرون.  االأعمال«  عالم  على  »تعرف  برنامج  من  النهائيون  والمستفيدون  االأعمال«.  عالم  على  »تعرف  برنامج 
ويوجد مثال على ذلك في برنامج عام 2٠١5 الذي شارك فيه 42.228 طالًبا وطالبة في بالمدارس الثانوية الفنية 

الثانوية والكليات الفنية في المنيا وبورسعيد والبحر االأحمر.24

تُقام المشروعات المملوكة للنساء باالأساس على المستوى متناهي الصغر؛ وعليه يعيق قصور خدمات تطوير 
دارية نمو مثل هذه المشروعات. حيث تواجه تلك المشروعات، بوجه  االأعمال التي من شأنها تحسين القدرات االإ
دارية.  عام، مشكالت في الوصول إلى الخدمات غير المالية، والحصول على المعلومات، وقصور في القدرات االإ
ونظًرا للمساهمة المحتملة لرائدات االأعمال في االقتصاد المصري، هناك حاجة لتنسيق الجهود من أجل توفير 

دعم خدمات تطوير االأعمال في شتى أنحاء البالد.

24 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/publication/wcms_159163.pdf ]2٠١5 ،تمت زيارته بتاريخ ١٧ سبتمبر[
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كما ذكرنا آنًفا، فإن مستوى انتفاع النساء من برامج خدمات تطوير االأعمال السائدة متدني جًدا. ويرجع ذلك إلى 
العديد من االأسباب، منها على سبيل المثال: نقص الخدمات اُلمقدمة في المنطقة التي يتبعنها؛ وأن البرامج 
المتوفرة ال تراعي مبدأ المساواة بين الجنسين بالقدر الكافي؛ والميسرون لديهم وعي محدود بالقيود التي تواجهها 
النساء؛ وعدم توافر خيارات الجدولة المناسبة؛ وإمكانية تحمل تكلفة الخدمات. ولهذا الشرط الفرعي، يتوسع 
التقييم ليشمل المعلومات التي ُجِمَعت من الشرط الفرعي السابق بالنظر إلى العديد من جوانب تقديم خدمات 

تطوير االأعمال ووثاقة صلتها وسرعة استجابتها الحتياجات رائدات االأعمال.

وتشمل االأدلة التي تم تحديدها لتقييم البرامج التي تدعم خدمات تطوير االأعمال السائدة من حيث استجابتها 
الحتياجات رائدات االأعمال ما يلي:

• المقابالت، 	 نتائج  بحسب  والمتوسطة،  الصغيرة  المشروعات  وتنمية  االأعمال  لريادة  بداية  مركز  يأخذ 
للمشاركات. الحضانة  دور  خدمة  يقدم  حيث  االعتبار،  في  النساء  احتياجات 

• يُجري مركز تحديث الصناعة تقييمات دورية الحتياجات رائدات االأعمال في العديد من المناطق قبل وضع 	
خطط العمل، وذلك بغرض زيادة معدل انتفاع رائدات االأعمال بخدماته.

• أكثر 	 أعماله  برامجه في مجال خدمات تطوير  ليجعل  النساء  احتياجات  الصناعي  التدريب  يُحدد مجلس 
دراسات  المجلس  يُجري  المقابالت،  بإحدى  جاء  ما  وبحسب  الجنسين.  بين  المساواة  العتبارات  مراعاة 
م برامج مراعية العتبارات المساواة بين الجنسين. وتتضمن الخطط  دورية لتقييم احتياجات النساء ويَُقدِّ
نترنت لتسهيل وصول النساء إلى خدمات تطوير االأعمال  المستقبلية للمجلس تدريًبا إلكترونًيا على شبكة االإ

المسافات.  بُعد  والتغلب على تحدي 
• تستخدم منظمة العمل الدولية أدوات تدريب مراعية العتبارات المساواة بين الجنسين مثل »المضي قدًما، 	

م برامج منظمة العمل الدولية  ومهارات االأعمال لنساء الريف« و»روابط النوع لتحليل سلسلة القيمة«. ُوتَُقدَّ
في المناطق الريفية بالقرب من محل إقامة النساء ووفًقا لجداول زمنية مناسبة لهن.

• تتبني منظمة االأمم المتحدة للتنمية الصناعية برامج تراعى احتياجات النساء من حيث الوقت، والمكان، 	
البرامج  تلك  من  المستفيدين  تحديد  في  مسبقا-  -معد  أساسًيا  تقييًما  المنظمة  وتستخدم  والقطاع. 

القدرات. بناء  واحتياجات 
• لتنمية 	 إقليمية  مراكز  أنشطة  جميع  في  الجنسين  بين  المساواة  يراعي  منهًجا  »المبادرة«  برنامج  يُدمج 

.)GSVC(االجتماعي للنوع  المراعية  القيمة  سالسل  تحليل  تطبيق  ذلك  في  بما   ،)REDECs( المشروعات 
.)OECD, 2013, pp.38-39(

زَة عدم إلمامهن بخدمات تطوير االأعمال، االأمر الذي  وقد أكدت رائدات االأعمال في مجموعات النقاش الُمركَّ
يؤكده إشارة نسبة محدودة من المشاركات إلى استفادتها من تلك الخدمات مقابل إشارة غالبيتهم إلى عدم تعريفه 
 بها. وشددت المشاركات على احتياجاتهن لبرامج دعم محددة تغطي المراحل المتعددة والمتنوعة لدورة االأعمال.

ومن المؤكد أن تيسير الخدمة في المواقع التي تحترم القيود المؤثرة على تنقل النساء يعد أمر غاية في الضرورة.

وتلبية لمتطلبات بناء قدرات رائدات االأعمال ومساعدتهمن على التعامل مع المشكالت الُمتعلقة بالنساء، أقامت 
الحكومة وغيرها من الهيئات برامج خدمات تطوير أعمال خاصة للنساء فقط. غير أنه وحتى تاريخه، ال زال نطاق 
وصول تلك الخدمات في أنحاء الدولة -وخاصة في المناطق النائية- مقارنًة بحجم الخدمات الالزمة متواضًعا 

نسبًيا.

ولم يكن هناك أدلة كثيرة على وجود خدمات تركز على المرأة ضمن برامج تطوير االأعمال التي تقدمها الهيئات 
الوطنية.

مركز تنمية الأعمال التجارية النسائية التابع للمجلس القومي للمرأة، يقدم تدريًبا للنساء فقط. حيث  	
لكتروني  لكترونية، والتسويق االإ يقدم المركز حزًما تدريبية في مجاالت المبيعات، والتسويق، والتجارة االإ
والخبرة العملية في مجال دخول السوق بهدف دعم رائدات االأعمال لسد فجوة التسويق وبيع منتجاتهن. 
ولقد وصل المركز إلى أكثر من 8.5٠٠ سيدة خالل الفترة 2٠٠3 -2٠١3. وتشير أول مقابلة شخصية مع مصدر 
للمعلومات إلى أن مركز تنمية االأعمال التجارية النسائية على وعي كامل بالقيود التي تواجه رائدات االأعمال 
لتوفير  المناسبة  والمواقع  مناسبة،  التدريب  اختيار جداول  من خالل  التحديات  تلك  تجاوز  على  ويعمل 
الخدمات على مقربة من محل إقامة النساء، واالستعانة بمدربات في بعض المناطق. وعالوة على ذلك، 

يقدم المركز تدريًبا مجانًيا ويدفع للنساء مقررات مالية كحوافز.
جمعية سيدات الأعمال المصرية لدعم المرأة في ريادة الأعمال )EBWA(، التي تعمل منذ عام ١995  	

نمائي الدولي  سبانية للتعاون االإ كجمعية لرائدات االأعمال، أنشأت مركًزا لتنمية االأعمال بدعم من الوكالة االإ
دارة، والوصول إلى  من أجل التنمية. وقد دربت الجمعية نحو 65٠ رائدة أعمال في مجاالت التسويق، واالإ

لكترونية كما قدمت خدمات المشورة لمدة 4.5٠٠ ساعة خالل عام 2٠١5. التمويل، والتجارة االإ

3.4.2 إدماج خدمات تطوير 
األعمال السائدة المراعية 
 الحتياجات رائدات األعمال

3.4.3 توفر خدمات تطوير 
ة على النساء  األعمال الُمركزِّ
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ومن أمثلة مبادرات الجهات المانحة والهيئات المدعومة دولًيا ما يلي:
• أكتوبر 	 في  والتعمير في مصر  نشاء  لالإ االأوروبي  للمصرف  التابع  االأعمال  النساء في مجال  برنامج  تدشين 

وتنحصر  تنفيذيتْين.  كهيئتين  للتنمية  االجتماعي  والصندوق  المصري  االأهلي  البنك  مع  بالتعاون   ،2٠١5
أهداف البرنامج في تقديم حزمة شاملة للتمويل والدعم الفني إلى النساء المصريات سواء الالتي يؤسسن 
مشروعاتهن أو يوسعن أعمالهن التجارية. ويأتي تحت مظلة البرنامج الدعم المالي الذي يقدمه المصرف 
نشاء والتعمير ُمعزًزا بتقديم الدعم الفني، بما في ذلك المشورة الُمصممة خصيًصا والتدريب  االأوروبي لالإ

الممول من مرفق االستثمار في الجوار التابع لالتحاد االأوروبي.25
• منظمة العمل الدولية وشركاؤها المنفذون، دربت ما يربو على 2.8٠٠ امرأة في عام 2٠١5 على ريادة االأعمال 	

وإنتاج الحرف اليدوية في كل من المناطق الريفية والحضرية. وقد تأسست ١١ جمعية تعاونية بقيادة نسائية 
بدعم من منظمة العمل الدولية في القاهرة، وأسيوط، والمنيا، والبحيرة، وأسوان، والبحر االأحمر، وهو ما 

أدر دخاًل لحوالي ١.5٠٠ امرأة.

وعكست الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال أن نسبة قليلة جًدا من المشاركات فيها قد سبق وأن شاركن في 
برامج خدمات تطوير االأعمال التي تستهدف النساء بشكل خاص )راجع الملحق 3، الجدول أ 32(. حيث ُوِجَد أن 
8.5% منهن فقط قد سبق وأن شاركن ببرنامًجا تدريبًيا على ريادة االأعمال، وأن 8% فقط استفدن من الخدمات التي 
يقدمها مركز دعم سيدات االأعمال، وأن 5% فقط تلقين خدمات المشورة أو التوجيه بشأن االأعمال والتي تستهدف 
رائدات االأعمال. وقد يكون ذلك إشارة إلى قصور في الترويج لهذه الخدمات إلى قطاع أوسع من رائدات االأعمال 

ووجود حاجة إلى وضع استراتيجية تسويق لزيادة وعي النساء.

المؤشر  5 هي  الدرجة  تُعتبر  السائدة«،  الأعمال  تطوير  إلى خدمات  النساء  »وصول  )أ(:  الفرعي  الشرط  في 
االأفضل الذي يعكس الموقف في مصر: »نسبة رائدات الأعمال من العمالء/المستفيدين من خدمات تطوير 
ر بأنها مكافئة أو أعلى من نسبتهن من أصحاب الأعمال )أو المشتغلين لحساب أنفسهم كمؤشر  الأعمال تَُقدَّ
لمعدلت ملكية الأعمال الخاصة بهن(«. ورغم أن هناك نقص في البيانات الُمصنفة بحسب النوع عن نسبة 
بناًء على االأدلة  النساء من عمالء أغلب موفري خدمات تطوير االأعمال السائدة، فإن هذا يبدو تقديًرا معقوالً 
النساء  أن  إلى  الرسمية في مصر  البيانات  النسائية. وتشير  االأعمال  تنمية ريادة  تقييم  التي ُجمعت خالل فترة 
مشاركة  معدل  تراوح  بينما  أنفسهم،  لحساب  المشتغلين  إجمالي  من   %١١ يمثلن  أنفسهن  لحساب  المشتغالت 
النساء لدى كل من موفري خدمات تطوير االأعمال خالل فترة التقييم ما بين ١4%-8٠% )راجع الجدول ١5(. وتقتضي 
الحاجة بذل جهود إضافية لجمع البيانات الُمصنفة بحسب النوع عن عمالء خدمات تطوير االأعمال المتعددة 
َمة لرائدات االأعمال.26 بالغ، وهو ما من شأنه تحديد، بصورة أكثر دقة، الفجوات القائمة في الخدمات الُمَقدَّ واالإ

بالنظر إلى الشرط الفرعي )ب(: »إدماج خدمات تطوير الأعمال السائدة المراعية لحتياجات رائدات الأعمال«، 
خدمات  موفري  بأن  دعاء  االإ يمكن  ال  المؤسسات،  من  العديد  في  النساء  باحتياجات  قرار  االإ مستوى  وباعتبار 
تطوير االأعمال يتبنون منهًجا سلبًيا على الرغم أن بعض المؤسسات ال تضع في اعتبارها فعلًيا/رسمًيا االحتياجات 
الخاصة لرائدات االأعمال. إن تحليل الوقائع المذكورة آنًفا يسهم في تخصيص النقاط المحرزة )2( لمصر بأن 
الخدمات ويتساءلون عن  النساء من  انتفاع  انخفاض مستوى  الأعمال بدأوا يدركون  موفرو خدمات تطوير 
االأعمال  تطوير  خدمات  موفرو  يستخدمها  التي  المحدودة  االأدوات  عقبة  تعرقلها  أعلى  نقطة  وأي  ذلك.  علة 
للتوعية بخدماتهم والترويج الأنشطتهم لدى رائدات االأعمال، على سبيل المثال، فهم ال يُستخدمون أي أدوات 
لتكنولوچيا المعلومات واالتصاالت، كما أن القليل فقط من موفري خدمات تطوير االأعمال يبذلون جهوًدا من 
أجل إدخال تعديالت على عروض خدماتهم لتلبية االحتياجات المحددة لعمالئهم من النساء. وعالوة على ذلك، 
تُلبى وأبلغ عدد قليل من  التي لم  المتطلبات  الُمركزة عن  النقاش  االأعمال في مجموعات  فقد صرحت رائدات 
َمة  المشاركات في الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال عن الحصول على المشورة بشأن االأعمال من كيانات ُمَقدِّ
قليمية للصندوق االجتماعي  لخدمات تطوير االأعمال مثل مركز تحديث الصناعة، أو مركز بداية، أو المكاتب االإ
للتنمية، أو غير ذلك من مراكز تنمية المشروعات الصغيرة. ويوحي ذلك بأن تقديم خدمات تطوير االأعمال قد ال 
يكون مواتًيا بما يكفي لرائدات االأعمال وأن الحاجة تقتضي بذل جهود لنشر المزيد من الوعي بهذه الخدمات بين 

رائدات االأعمال وتقييم كيفية إضفاء المزيد من الجاذبية على تلك الخدمات للحصول على مشاركة أكبر.

25 http://www.ebrd.co٠m/news/2٠١5/ebrd-launches-women-in-business-programme-in-egypt.html ]2٠١5 ،تمت زيارته بتاريخ 2٧ سبتمبر[.

عمال النسائية بهذه الطريقة تحديًدا. وفي مصر، تثبت البيانات الرسمية أن نصيب النساء من االشتغال 
أ

۲6 تُحسب النقاط المحرزة للشرط الفرعي لتنمية ريادة اال  26
لحساب النفس هو ١١% فقط، وعليه فإذا خدم موفرو خدمات تطوير االأعمال النساء بما يتناسب مع نصيبهن من شريحة المشتغلين لحساب أنفسهم )كمؤشر 
لنصيب أصحاب االأعمال(، فإن ١١% من عمالئهم/المستفيدين سيكونون من النساء. وإن تسجيل النقاط المحرزة لتكون )١( يعني أن أقل من 25% من ١١% )نسبة 
النساء من المشتغلين لحساب أنفسهم( أو أقل من 2.٧5% من عمالء خدمات تطوير االأعمال هم من النساء؛ أما النقاط المحرزة )2( فتعني أنه على االأقل 25 

%من ١١% أو 2.٧5 % من العمالء هم من النساء؛ أما )3( فتعني أنه على االأقل 5٠% من ١١% هن عميالت أو على االأقل 5.5% من العمالء؛ والنقاط المحرزة )4( تعني 
أن على االأقل ٧5% من ١١% ُكنَّ عميالت أو على االأقل 8.25 % من العمالء؛ و)5( تعني أنه ١١% على االأقل من عمالء خدمات تطوير االأعمال من النساًء )بما يُكافئ 

حصتهن من شريحة المشتغلين لحساب أنفسهم كلها(.

3.4.4 تقييم ورصد النقاط 
المحرزة للشرط المرجعي 

)4( لتنمية ريادة األعمال 
النسائية: الوصول إلى دعم 

خدمات تطوير األعمال 
المراعية العتبارات المساواة 

بين الجنسين
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بالنسبة للشرط الفرعي )ج(: »توفر خدمات تطوير الأعمال الُمركزِّة على النساء«، فالبيان رقم )3( بأن »هناك 
عدد من برامج خدمات تطوير الأعمال التي تستهدف النساء، غير أن هذه البرامج ينصب تركيزها على نطاق 
محدود من عروض الخدمات، كما أنها ليس ُمتاحة في جميع أنحاء البالد« هو البيان االأنسب. وهناك عدد من 
المؤسسات التي تقدم خدمات تطوير االأعمال لرائدات االأعمال، غير أن نطاق تغطيتها ال يزال محدوًدا في العديد 
من المناطق الريفية. وهناك العديد من المناطق في البالد غير مشمولة بالقدر الكافي بتلك المبادرات، مما يحرم 
الكثير من رائدات االأعمال من الوصول إلى خدمات تطوير االأعمال. ويبدو أن عدد المستفيدات متدني نسبًيا إذا ما 
وضعنا في االعتبار أن رائدات االأعمال يعانين نقًصا في الخدمات. ولتحسين توافر خدمات تطوير االأعمال لرائدات 
االأعمال في المناطق الحضرية والريفية وسهولة وصولهن إليها، يتعين على موفري خدمات تطوير االأعمال توسيع 
 نطاق تغطيتهم، والترويج لخدماتهم في المناطق الُمهمشة، وتقديم خدمات تلبي االحتياجات الخاصة للنساء.

الجدول )١5(: ملخص النقاط المحرزة لتقييم الشرط المرجعي )4( لتنمية ريادة االأعمال النسائي

الجدول )15(: ملخص النقاط المحرزة لتقييم الشرط المرجعي )4( لتنمية ريادة األعمال 
النسائية

الشرط المرجعي )4( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة للتقييم: الوصول إلى خدمات دعم تطوير الأعمال المراعية 

 لعتبارات المساواة بين الجنسين

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية التقييم.

الدرجةأ. وصول النساء إلى خدمات تطوير الأعمال السائدة

١٢345

ر نسبة رائدات االأعمال  تَُقدَّ

من العمالء/ المستفيدين 

من خدمات تطوير االأعمال 

بأقل من 25% من نسبتهن 

من أصحاب االأعمال )أو من 

المشتغلين لحساب أنفسهم 

كمؤشر لمعدالت ملكيتهن 

لالأعمال(

ر نسبة رائدات االأعمال  تَُقدَّ

من العمالء/المستفيدين من 

خدمات تطوير االأعمال بنحو 

25% على االأقل من نسبتهن 

من أصحاب االأعمال )أو 

من أصحاب االأعمال الحرة 

كممثلين لمعدالت ملكيتهم 

لالأعمال(

ر نسبة رائدات االأعمال  تَُقدَّ

من العمالء/المستفيدين من 

خدمات تطوير االأعمال بنحو 

25% على االأقل من نسبتهن 

من أصحاب االأعمال )أو 

من أصحاب االأعمال الحرة 

كممثلين لمعدالت ملكيتهم 

لالأعمال(

ر نسبة رائدات االأعمال  تَُقدَّ

بين العمالء/المستفيدين من 

خدمات تطوير االأعمال بنحو 

٧5% على االأقل من نسبتهن 

من أصحاب االأعمال )أو من 

المشتغلين لحساب أنفسهم 

كمؤشر لمعدالت ملكيتهن 

لالأعمال(

نسبة رائدات االأعمال من 

العمالء/المستفيدين من 

ر  خدمات تطوير االأعمال تَُقدَّ

بأنها مكافئة أو أعلى من 

نسبتهن من أصحاب االأعمال 

)أو المشتغلين لحساب 

أنفسهم كمؤشر لمعدالت 

ملكية االأعمال الخاصة بهن(

5

الدرجةب. إدماج خدمات تطوير الأعمال المراعية لحتياجات رائدات الأعمال

١٢345

منهج سلبي يتبعه أغلب 

موفري خدمات تطوير 

االأعمال – قليل من رائدات 

االأعمال يشاركن في برامج/

خدمات تطوير االأعمال 

السائدة

بدأ موفرو خدمات تطوير 

االأعمال يدركون انخفاض 

مستوى انتفاع النساء من 

الخدمات ويتساءلون عن 

علة ذلك

وجود مبادرات قائمة الإضفاء 

صفة مراعاة اعتبارات 

المساواة بين الجنسين 

وتعميم مؤسسات خدمات 

تطوير االأعمال ونشر مزيد 

من الوعي بين رائدات االأعمال 

بالخدمات االأخرى، بما في 

ذلك من خالل شبكات سيدات 

االأعمال واستخدام تكنولوچيا 

المعلومات واالتصاالت

َل موفرو خدمات تطوير  َعدَّ

االأعمال خدماتهم/عروضهم 

لتلبية احتياجات رائدات 

االأعمال )على سبيل المثال، 

المنهج، والجدول الزمني، 

واالستعانة بمستشارين/

مرشدين/مدربين من النساء، 

واستخدام تكنولوچيا 

المعلومات واالتصاالت 

لتوسعة نطاق تغطية 

خدماتهم(، ويروجون بفعالية 

لخدماتهم لرائدات االأعمال 

المحتمالت والمشروعات 

المملوكة للنساء القائمة

تُعتبر خدمات تطوير االأعمال 

السائدةة مواتية للنساء 

حيث أن رائدات االأعمال من 

المرجح أن يستفدن من جميع 

أنواع خدمات تطوير االأعمال 

بالقدر نفسه الذي يستفيد به 

رواد االأعمال الذكور.

2
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الدرجةج. توفر خدمات تطوير الأعمال الُمركزِّة على النساء

١٢345

ال توجد خدمات/برامج 

لتطوير االأعمال تستهدف 

النساء تحديًدا في الوقت 

الحالي، ولكن هناك إقرار 

متنامي بالحاجة إلى الوصول 

إلى النساء بخدمات تطوير 

أعمال أكثر استجابة

هناك خدمات/برامج لتطوير 

أعمال منفصلة تستهدف 

النساء، ولكنها محدودة 

النطاق من حيث عروضها 

الخدمية ومحلية جًدا في 

نطاق تغطيتها

هناك عدد من برامج خدمات 

تطوير االأعمال التي تستهدف 

النساء، غير أن هذه البرامج 

ينصب تركيزها على نطاق 

محدود من عروض الخدمات 

)مثاًل: التدريب على االشتغال 

لحساب النفس الموجه 

للنساء، توفير خدمات تطوير 

االأعمال للمشروعات بالغة 

الصغر المملوكة للنساء( كما 

أنها ليس ُمتاحة في جميع 

أنحاء البالد

هناك عدد من برامج خدمات 

تطوير االأعمال الُمركزة 

على المرأة؛ فعالوة على 

تلبية االحتياجات التدريبية 

والتطويرية للمشروعات 

المتناهية الصغر، تستهدف 

هذه البرامج أيًضا النساء 

في المشروعات التي لها 

إمكانية النمو وتعزيز وبناء 

قدرات المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة المملوكة للنساء، 

وتُتاح خدمات تطوير االأعمال 

المشار إليها للنساء في أغلب 

أنحاء البالد

هناك نظام قومية متسق 

لدعم االأعمال لرائدات 

االأعمال )على سبيل المثال، 

مكتب للنساء في هيئات 

المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة ومتناهية الصغر 

الحكومية؛ مراكز تنمية موارد 

المشروعات المملوكة للنساء؛ 

برامج تدريب على ريادة 

االأعمال للنساء؛ إلخ(، بما في 

ذلك تيسير الوصول لرائدات 

االأعمال من خالل تكنولوچيا 

المعلومات واالتصاالت

3

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _____5

الشرط الفرعي ب: ____2

الشرط الفرعي ج: _____3

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعي )4(: __١٠ / 3 = ___3
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أو  الوطنية،  أو  قليمية،  االإ أو  المحلية،  الُمربحة، سواء  االأسواق  إلى  الوصول  بقلة  غالًبا  االأعمال  رائدات  تتقيد 
االأسواق،  وتكامل  والمنتج،  نتاج  االإ وجودة  نتاجية،  االإ والموارد  والقدرات،  المعلومات،  لنقص  نظًرا  الدولية، 
نتاجية  االإ قدراتهن  تعزيز  من  ستمكنهن  التي  واالتصاالت  المعلومات  لتكنولوچيا  َنة  الُمَمكِّ التقنيات  واستخدام 

.)Stevenson L. and St-Onge A., 2013, p.54( االأسواق  في  والتوسع  بالجودة  واالرتقاء 

َدت أربعة شروط فرعية باعتبارها مهمة في تقييم مدى الوصول إلى االأسواق والتكنولوچيا: وقد ُحدِّ
تشجيع صادرات رائدات االأعمال.. ١
برامج التوريدات الحكومّية التي تستهدف بفعالية المشروعات المملوكة للنساء.. 2
مداد والروابط التي تُدمج المشروعات المملوكة للنساء.. 3 سالسل االإ
وصول رائدات االأعمال إلى تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت عموًما. 4

يقدم هذا القسم تحليالً لوصول رائدات االأعمال في مصر إلى االأسواق والتقنيات، ويستند إلى المعلومات التي 
ُجِمَعت خالل االستعراضات المكتبية، ونتائج المقابالت مع عدد من المصادر الرئيسية للمعلومات، ومجموعات 

النقاش الُمركزة التي نُظمت مع رائدات االأعمال، ونتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال.

يعتبر الوصول إلى االأسواق واحًدا من أبرز القيود التي تعاني منها رائدات االأعمال عموًما، وعليه فإنه يمثل عقبة 
كبرى في طريق تنمية االأعمال، بغض النظر عن قطاع النشاط أو حجم المشروعات.

وتوضح نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال أن 69% من رائدات االأعمال يبعن منتجاتهن/خدماتهن في 
مجتمعات محلية؛ و6.5% منهن يبعن داخل المحافظات التي يقطنَّ فيها؛ و١٧.5% يبعن منتجاتهن في شتى أرجاء 
أن 44% من  بالمالحظة  أ١3(. وجدير  الجدول  الملحق 3،  )راجع  منتجاتهن خارج مصر  يبعن  مصر؛ و٧% منهن 
المشاركات في الدراسة يعملن في القطاع الزراعي أو غيره من القطاعات القائمة على الموارد، وأسواقهن ربما كانت 

محدودة بدورات حياة المنتجات.

الموارد  على  القائمة  القطاعات  من  غيرها  أو  زراعية  غير  قطاعات  في  يعملن  الالتي  االأعمال  لرائدات  وبالنسبة 
كقطاعي التجزئة والتصنيع، ُوِجَد أن المعارض التجارية وسيلة ممتازة للمساعدة في دعم جهود الترويج والتسويق 
والدعاية للطامحين إلى التصدير. غير أن هناك جهود محدودة جًدا تُبذل لدمج المشروعات المملوكة للنساء في 
قليمية، والقومية، والدولية. فعلى سبيل المثال، تمول الهيئة المصرية العامة  المعارض التجارية المحلية، واالإ
للمعارض والمؤتمرات ما يربو على ١١٠ معرًضا سنويًا. ولكن، ُوِجَد أن االإحصاءات المتعلقة برصد مستويات مشاركة 
المشروعات المملوكة للنساء ال يتم االحتفاظ بها. وتوضح نتيجة المقابلة مع مصدر رئيسي للمعلومات في الهيئة 
المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بأن غالبية المشاركين من الرجال، رغم أن الهدف االأساسي لخدمات تنمية 

الصادرات التي تقدمها هو زيادة الصادرات المصرية بغض النظر عن جنس مالكها.

وتبين نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال أن 39% فقط من المشاركات فيها قد شاركن في معارض تجارية 
)١2% دولية؛ ١5.5% وطنية؛ و١١.5% محلية( )راجع الملحق 3، الجدول أ28(. وعليه، فإن معدل مشاركة المشروعات 
 المملوكة للنساء ما زال منخفًضا، ولذا فإن رائدات االأعمال مستبعدات إلى حد كبير من منافع الفرص التجارية.

زَة إلى التحديات المتعلقة بقدرتهن على المشاركة في أسواق  وقد أشارت المشاركات في مجموعات النقاش الُمَركَّ
التصدير. وتتضمن تلك التحديات ما يلي:

• تطوير المنتجات وتعديلها بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين بالخارج.	
• الحصول على الشهادات الضرورية للتحقق من سالمة المنتجات وضمان مطابقتها للمعايير الدولية.	
• نقص المعلومات المتعلقة بوجود خدمات دعم ُمتاحة لرواد االأعمال من أجل تصدير منتجاتهم والجهود 	

المحددة الموجهة للنساء.
• الوصول إلى المعارض التجارية الدولية نظًرا لتعقيد االإجراءات الرسمية للمشاركة والتكلفة الباهظة للسفر.	
• التكاليف المرتبطة بإجراءات الحصول على التصاريح والمتعلقة بالسفر.	

من   ١١٠ إن  بما  االأعمال  لرائدات  المالي  وغير  والمالي،  الفني،  الدعم  على  الكبير  الطلب  النتائج  هذه  وتدعم 
العام  مدار  على  أعمالهن  تحسين  أو  لتطوير  يخططن  االأعمال  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  في  المشاركات 
المعلومات  تكنولوچيا  دماج  للتوسع في أسواق جديدة، و36% منهن يخططن الإ المقبل؛ و٧5% منهن يخططن 
لتحسين فعالية أعمالهن وقدراتها التسويقية )راجع الملحق 3، الجدول أ42(. ولكن، ُوِجَد أن 4٠% منهن قد ذكرن 
أن عثورهن على معلومات حول االأسواق الجديدة يُعد مشكلة من االأرجح أن يصادفنها عند سعيهن إلى تنمية 
أعمالهن )راجع الملحق 3، الجدول أ43(. ووافقت 39% من المشاركات على أن استغالل تكنولوچيات المعلومات 
نهن من المنافسة في االأسواق بفعالية أكبر )راجع الملحق 3، الجدول أ44(. كما تأكدت تلك  استغالالً أفضل سُيَمكِّ

3.5 الوصول إلى األسواق 
 والتكنولوچيا

3.5.1 تشجيع صادرات رائدات 
األعمال
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زَة لذلك حيث ذكرن أن قليالً جًدا من رائدات االأعمال  الحاجة عندما أشارت المشاركات في مجموعة النقاش الُمَركَّ
يحصلن على تدريب على التسويق، وأنهن بحاجة أيًضا لتحسين جودة منتجاتهن. إن النساء الالتي حصلن على 
دورات في مجال التسويق صرحن بأنه من الصعب عليهن تولي مسؤولية التسويق وحدهن، ونتيجة لذلك عليهن 
التماس دعم شركات التسويق المتخصصة، االأمر الذي تكون تكلفته باهظة جًدا عليهن. ولقد شاركن أيًضا عدم 

نترنت لدعم أنشطتهن التسويقية. ثقتهن باستخدام شبكة االإ

وعلى الرغم من أنه قد تم تحديد العديد من المبادرات الجيدة في مصر تتبنى طرًقا عملية لمساعدة رائدات 
االأعمال في التجهز للوصول إلى االأسواق التصديرية. إال أن نطاق تغطيتها يعتبر محدوًدا.

• تمد جمعية تنمية القدرات التصديرية لسيدات االأعمال )DBWEAA( المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة 	
من الدورات التدريبية لتعزيز قدراتهم ومهاراتهم التصديرية الضرورية لفتح أسواق دولية واختراقها. وقد 

رت مشاركة النساء بنحو ٧٠%. بلغ إجمالي عدد المستفيدات من الجمعية ١٠٠ رائدة أعمال في 2٠١5 حيث ُقدِّ
• تمد جمعية سيدات االأعمال المصرية لدعم المرأة في ريادة االأعمال )EBWA( رائدات االأعمال بخدمات 	

أعمال2٧  مجلس  مثل  والدولية  قليمية  االإ المؤسسات  مع  عالقاتها  بشبكات  باالستعانة  للصادرات  الترويج 
فريقي )COMESA( ومركز التجارة الدولية )ITC(.28 وإضافًة  السوق المشتركة لدول شرق افريقيا والجنوب االإ
إلى ذلك، تدعم الجمعية مشاركة رائدات االأعمال في المعارض والمؤتمرات التجارية، وتقدم برامج تدريبية 
نترنت الأنشطة الترويج للمنتجات.  لكترونية بغية بناء قدرات النساء على استخدام شبكة االإ على التجارة االإ
لكترونية بينما شاركت 4٠ امرأة  وفي عام 2٠١5، شاركت حوالي 9٠% من النساء في دورات تدريبية للتجارة االإ

في معارض التجارة الدولية.
• بداعي التابع لمركز تحديث الصناعة )IMC( منتجات مصنوعة يدويًا تنتجها أكثر من 	 ق برنامج مصر االإ يَُسوِّ

رائدات  من  كثير  فإن  لذلك،  ونتيجة  وإبداعية.  و4٧ مجموعة صناعية  محافظة   ١٧ داخل  من  ١6٠٠ حرفيَّة 
االأعمال في مجالي التصميم وإنتاج المصنوعات اليدوية قد أُتيح لهن الوصول إلى أسواق جديدة من خالل 
المتجر الرئيسي لمركز تحديث الصناعة بالقاهرة. وتتواجد أغلب رائدات االأعمال في المناطق الريفية ُوتتاح 

لهن فرصة عظيمة لتنمية أسواقهن فيما وراء المستوى المحلي. 

ولقد دعم مركز تحديث الصناعة 2٠ امرأة في أربعة معارض دولية. وعالوة على ذلك، تحت مظلة برنامج »مصر 
بداع« التابع لمركز تحديث الصناعة، ُعِرَضت المنتجات التي أنتجتها رائدات االأعمال في ثالثة معارض دولية  االإ
١3٠ مشروًعا متناهي الصغر مملوًكا  المنتجات ما يقرب من  أنتج تلك  ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وقد  أُقيمت في 
للنساء في سوهاج، و65 امرأة من قنا، و١5٠ امرأة من منشأة ناصر في القاهرة. وفي المعارض، درج مركز تحديث 
الصناعة على االستعانة بخبراء لعرض المنتجات دون حضور الحرفيين. وهناك معارض شبيهة من المزمع إقامتها 

مارات العربية المتحدة، والواليات المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا. عام 2٠١6 في االإ

• في مصر. 	 الصناعية  القطاعات  تنمية صادرات  إلى  تسعى  التصدير هي مؤسسات شبه حكومية  مجالس 
وتدعم تلك المجالس )والبالغ عددها ١2 مجلًسا( صانعي السياسة بالتوجيهات االستراتيجية، واالإجراءات 
الموصي بها، والقوانين، واللوائح الضرورية لزيادة الصادرات المصرية. وتقوم مجالس التصدير بتعزيز 
للداخل  التجارية  والبعثات  الدولية  التجارية  المعارض  في  الشركات  مشاركة  تيسير  خالل  من  الصادرات 
والخارج، وإعداد الدراسات، ونشر المعلومات بين الخبراء. وال تحتفظ مجالس التصدير ببيانات ُمصنفة 
لتلبية  خصيًصا  ُمصممة  صادرات  تنمية  خدمات  تقدم  ال  أنها  كما  منها،  المستفيدين  عن  النوع  حسب 

االأعمال.29 رائدات  احتياجات 

هو  البرامج  هذه  بشأن  تحديًدا  للقلق  المثير  أن  إال  الجيدة،  البرامج  من  العديد  مصر  تنفذ  ذلك،  ورغم 
لمساعدة  جديدة  برامج  وتنفيذ  وتطوير  الجغرافي،  التوسع  إلى  وافتقارها  تغطيتها،  نطاق  محدودية 
الجديدة. التصدير  أسواق  إلى  دخولها  وتيسير  للتصدير  التجهز  على  للنساء  المملوكة   المشروعات 
االأمر الذي أعيد طرحه أثناء المقابلة مع مصدر رئيسي للمعلومات من داخل جمعية تنمية القدرات التصديرية 
التصديرية  القدرات  لتحسين  إجراءات  اتخاذ  ضرورة  إلى  شارة  االإ تمت  حيث   )DBWEAA( االأعمال  لسيدات 

فريقي)COMESA( بتكليف منصوص عليه في معاهدة السوق المشتركة لدول شرق  جاء تأسيس مجلس أعمال السوق المشتركة لدول شرق افريقيا والجنوب االإ  2٧
فريقي بحسب ما ورد في المادة ١8، الفصلين 23 و24، كلجنة استشارية لمجتمع االأعمال على مستوى أجهزة تقرير السياسة. وتنصب أهداف  افريقيا والجنوب االإ
المجلس على تنمية القطاع الخاص من خالل تيسير رابطات االأعمال الرئيسية المهيمنة والقطاعية لمشاركة القطاع الخاص في حوار السياسات المعني بالتجارة 

قليمي. على المستوى االإ

ة بالكامل لدعم تدويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ تأسسه عام ١964، يُعد مركز التجارة  مركز التجارة الدولية )ITC( هو هيئة التنمية الوحيدة الُمكرسَّ  28
الدولية وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية ومنظمة االأمم المتحدة.

وزارة التجارة والصناعة  29
 http://www.mti.gov.eg/magales11.htm

]تم زيارة موقعها بتاريخ 26 أغسطس 2٠١6[.
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للمشروعات المملوكة للنساء. وضرورة تركيز االأطراف المعنية على تعزيز القدرات التصديرية لرائدات االأعمال 
والمستهلكين. العمالء  أعمال قوية مع  ببناء عالقات  لهن  للسماح  التشبيك  أنشطة  وزيادة 

إن قيمة عقود المشتريات الحكومية السنوية يمكن أن تكون كبيرة، ومن ثم فهي تتيح فرًصا للمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية الصغر كموردين. وحيثما أدت الحكومات دوًرا قويًا في توفير فرص تعاقد لقطاع المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من المهم أن تتحلى رائدات االأعمال بالمعرفة والقدرة على المشاركة وأن 
يكتسبن  وأن  الحكومية،  المشتريات  توريدات  عمليات  تتم  كيف  تعلم  فرص  من  االستفادة  على  قادرات  يكنَّ 
استيفاء  أجل  تدعمهن من  برامج مساعدات  أي  والمناقصات واالستفادة من  العطاءات  بعمليات طرح  المعرفة 

معايير التأهل المحددة وإعداد مستندات العطاءات.

تخضع التوريدات الحكومية في مصر للقانون رقم 89 لسنة ١989. ويضع هذا القانون بعض االأولويات الخاصة 
بيع ملفات  العامة  الهيئات  يتعين على  أنه  )٧(، حيث تنص على  المادة  الصغيرة والمتوسطة في  بالمشروعات 
العطاءات بسعرها الحقيقي، إضافًة إلى ١٠% مصاريف إدارية، وتُستثني من ذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
ه المادة )3٧( الهيئات  دارية. عالوة على ذلك، تَُوجِّ التي تُباع لها تلك الملفات بسعرها الحقيقي دون المصاريف االإ
العامة التي تطرح عطاءات محلية تقل قيمتها عن 2٠٠.٠٠٠ جنيه مصري بدعوة عدد كبير من المشروعات الصغيرة 
والمتناهية الصغر للمشاركة في هذه العطاءات.3٠ فضاًل عن ذلك، يُخصص قانون المنشآت الصغيرة والمتناهية 
العطاءات  عن  ويُْعَلن  الصغيرة.3١  للمشروعات  والتوريدات  المشتريات  من   %١٠  2٠٠4 لسنة   )١4١( رقم  الصغر 
لكترونية.32 وبناء على ما صرح به مصدر رئيسي بإحدى المقابالت، تؤدي  الحكومية في الصحف القومية والبوابة االإ
الهيئة العامة للخدمات الحكومية دوًرا فعاالً في زيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات 
العامة. ولتحقيق ذلك، فهي تُنظم جلسات توعية حول إجراءات واشتراطات المشاركة في العطاءات العامة التي 
تتضمن التسجيل في سجل الُمَورِّد )في حالة العطاءات المحدودة(، وتقديم العروض الفنية والمالية، وسداد 
تأمين العطاء )بحد أقصى 5% من قيمة العقد(، وتقديم سابقة الخبرة، وتنفيذ المشروع. وتُعتبر شروط تأمين 
العطاء وسابقة الخبرة هي القيود الرئيسية التي تعيق مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات 
للمشروعات  بمساعدتها  العقبات  تلك  تذليل  تُحاول  الحكومية  للخدمات  العامة  الهيئة  فإن  وعليه،  العامة. 
الصغيرة التي ال تملك خبرة سابقة على المشاركة في العطاءات المحلية، وخاصًة إذا لم تكن الخبرة السابقة شرًطا 
جوهريًا لتوريد المنتجات المطلوبة تحت هذه العطاءات المحلية. وكذلك تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات لموردي 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين بوسعهم المشاركة في العطاءات الحكومية ولديهم وحدة فنية للتعامل 

مع شكاوى تلك المشروعات فيما يتعلق بالمشاركة في المشتريات العامة.

وقد صرحت مصادر رئيسية للمعلومات خالل المقابالت أن مشاركة رائدات االأعمال في جلسات التوعية محدود 
إجراءات  اتخاذ  ينبغي  ثم  ومن  التوريد.  بفرص  المتعلقة  المعلومات  في  نقًصا  تواجهن  لذلك  ونتيجة  للغاية، 
لضمان وعي رائدات االأعمال والجماعات النسائية بفرص تقديم العطاءات واشتراطاتها، وضمان حصولهن على 

التدريب المتعلق بكيفية الوصول إلى نظام التوريدات والمشتريات.

فرًصا  وتوفر  االقتصادي،  النمو  عملية  في  أساسًيا  دوًرا  الكبرى  والمحلية  االأجنبية  المؤسسات  تؤدي 
وهو  الباطن،  من  ومتعاقدين  كموردين  التواصل  لتوثيق  الصغر  ومتناهية  والمتوسطة  الصغيرة  للمشروعات 
.)Mayoux and Mackie, 2008( للنساء  المملوكة  للمشروعات  الفرص  من  العديد  يتيح  أن  يمكن  الذي   االأمر 
مداد اهتماًما إال قليالً أو ال يلقى اهتماًما بالمرة،  وعادًة، ال يلقى الدور الخاص بالسيدات الُمنتجات في سالسل االإ
ونتيجة لذلك فقد اسُتبِعدت النساء غالًبا من استراتيجيات التنمية وفرص دخول االأسواق والنمو المحتملة. ولقد 
بينما  مداد،  االإ سالسل  مبادرات  من  جًدا  القليل  هناك  بأن  زَة  الُمَركَّ النقاش  مجموعات  في  المشاركات  صرحت 
صرحت 4٠% من المشاركات في الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال بأن العثور على معلومات حول االأسواق 
مداد وفرص التصدير من االأرجح أن تكون إشكالية للنمو المستقبلي الأعمالهن )راجع  الجديدة كمبادرات سالسل االإ

الملحق 3، الجدول أ43(.

لقد قدم تقييم تنمية ريادة االأعمال النسائية أدلة على وجود مبادرات كبيرة لسلسلة القيمة المضافة. وتتضمن 
تلك المبادرات ما يلي:

• مشروع سالسل )قيمة الصناعات البستانية لتنمية صعيد مصر(، وهو مشروع مشترك بين أربع منظمات 	
الصناعية،  للتنمية  المتحدة  االأمم  نمائي، ومنظمة  االإ المتحدة  االأمم  برنامج  المتحدة:  لالأمم  تابعة  رائدة 
ومنظمة العمل الدولية، وهيئة االأمم المتحدة للمرأة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة االستثمار 

قانون العطاءات والمزايدات رقم )98( لعام ١998، والئحته التنفيذية.  3٠

قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم )١4١( لسنة 2٠٠4..  3١

32 https://etenders.gov.eg/ ]2٠١5 تمت زيارته بتاريخ 3 أغسطس[.

3.5.2 برامج التوريدات 
الحكومية التي تستهدف 

بفعالية المشروعات 
 المملوكة للنساء 

3.5.3 سالسل اإلمداد والروابط 
التي تدمج المشروعات 

 المملوكة للنساء
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المصريتْين. وتم تنفيذ البرنامج داخل ثالثة من أكثر محافظات الصعيد المصري فقًرا، واستهدف تعزيز 
الشراكات المنصفة بين صغار المزارعين ومستثمري القطاع الخاص، وزيادة فعالية سالسل قيمة أنشطة 
الخدمات  موفري  مساعدة  بين  ما  يدمج  مبتكًرا  منهًجا  برنامج »سالسل«  واعتمد  الفقراء.  لصالح  البستنة 
االأعمال  الُمشغلين ورواد  المبادرات  أعمال تجارية زراعية ُمستدامة. حيث ساعدت  لتطوير  والمستفيدين 
على التعامل مع اللوائح والمعايير الفنية وقواعد الممارسات المثلى وتقييمات االمتثال. وبالتوازي، وجد 
المشغلون ورواد االأعمال دعًما في مجاالت تطوير االأعمال والخدمات االستشارية، وتنمية ريادة االأعمال، 
نصاف بين الجنسين، واالأنشطة التسويقية. وتضمنت إنجازات البرنامج المتعلقة بريادة االأعمال النسائية  واالإ
انتخاب ست لجان نسائية في الجمعيات الزراعية الُمستهدفة، ومساعدة ثالث منها على تطوير خطط عملها 
الخاصة )ITCILO, 2015(. إن الدروس المستفادة من هذا المشروع هي ضرورة تضمين المرأة في المكاتب 
المهم احترام  الُمزارعات. وعالوة على ذلك، من  المزارعين، وخاصًة  اليومي مع  العمل  الميدانية وتيسير 

معايير انتخاب المستفيدين، حيث ال تمثل بعض جمعيات المزارعين الفقراء بالقدر الكافي.33
• نمائي االألماني 	 برنامج تمكين المرأة اقتصادياً في منطقة الشرق االأوسط وشمال إفريقيا، ونفذه التعاون االإ

خالل الفترة 2٠١٠-2٠١6، وانصب على تعزيز إدماج النساء في االأعمال التجارية والتشغيل في مصر وتحسين 
الوضع االقتصادي للنساء في المناطق الَمهمشة. ولقد نفذ البرنامج مشروع سالسل القيمة المراعية للنوع 
االجتماعي )GSVC( في محافظة الشرقية في مجال إنتاج النسيج من القطن المزروع عضويًا. وكان الهدف 
الرئيس لهذا المشروع دعم المشروعات الصغيرة المملوكة للنساء بغية المساعدة في تحسين المنتجات، 
واختراق أسواق جديدة، وتوسعة أعمالهن من حيث المبيعات والتشغيل. وتضمنت النتائج المراد تحقيقها 

.)ILO, 2013( ا للعالقة بين الموردين والمنتجين والُمعالجين والمشترين تحليالً تشاركيًّ

توجد 4.5٠٠ قرية تقريًبا في مصر ال تُتاح فيها فرص عمل جديدة، وليس فيها وحدات إنتاج أو تصنيع تساعد 
في خلق فرص عمل للشباب، خاصة النساء، ورفع مستوى معيشتهم. مما يرجع إلى عدم حصول تلك القرى 
لدراسة  الدولية  التنمية  وهيئات  للحكومة  الفرصة  يتيح  الذي  االأمر  الشاملة.  التنمية  في  متكافئة  فرص  على  ل 
التنموي  المفهوم  الخاصة. لقد أخذ  المناطق االقتصادية  التعاونيات وتطوير  تنمية  أثر جهودهم، خاصًة في 
للمنطقة االقتصادية الخاصة في االتساع اليوم ليتجاوز كونه مجرد مستودع للبضائع أو منطقة لتجهيز الصادرات 
التجارية، والسكنية، والترفيهية داخل  التصنيع، والخدمات، واالأنشطة  أنشطة  ُمتكاماًل، يجمع  ليصبح مجتمًعا 
منطقة واحدة ُمنسقة. ومن الممكن تحديد أهداف تضمن تواجد المشروعات المملوكة للنساء في تلك المناطق.

االقتصادية  واالأنشطة  واالبتكار،  نتاجية،  االإ لنمو  ومهًما  ممكًنا  عاماًل  واالتصاالت  المعلومات  تكنولوچيا  تعتبر 
التكنولوچيا  تلك  للنساء. ويمكن تسخير  المملوكة  الصغر  والمتوسطة ومتناهية  الصغيرة  للمشروعات  الجديدة 
المعلومات،  إلى  في طريق وصولهن  تقف  التي  والقيود  العقبات  على  التغلب  على  االأعمال  رائدات  لمساعدة 
واكتساب المعرفة والمهارات، وإجراء المعامالت التجارية والمالية، والتعامل مع التحديات المرتبطة بتقيد حركة 
لكترونية على شبكة  االإ االجتماعات  وإقامة عالقات جديدة من خالل  الجديدة،  االأسواق  إلى  التنقل، والوصول 

.)UNCTAD, 2011( ذلك  نترنت وخالف  االإ

تكافح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وخاصًة المملوكة للنساء، الستخدام صور جديدة من 
تكنولوچيا المعلومات، نظرا الأنها قد تفتقر إلى الوعي بتطبيقها أو الحصول على التدريب على استخدام أدوات 
تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت. فضال عن ذلك، كثيرا ما تفتقر المرأة إلى الموارد الالزمة، كالتمويل والخبراء، 
استخدام  يرتبط  نفسه،  الوقت  وفي  بفعالية.  استخدامها  كيفية  وتعلم  االأدوات  تلك  في  االستثمار  أجل  من 
نترنت وما إلى ذلك( ارتباًطا وثيًقا بنمو أعمال  أدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت )الهواتف المحمولة واالإ
شارة  المشروعات متناهية الصغر المملوكة للنساء في الدول النامية )Llavarasan and Levy, 2010(. وتجدر االإ
إلى أن التحسينات االأخيرة في القدرة على اقتناء تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت والوصول إليها في العديد 
من البلدان تخلق فرًصا أفضل لرائدات االأعمال، بما في ذلك تطوير المشروعات في قطاع تكنولوچيا المعلومات 
واالتصاالت نفسه )UNCTAD, 2010(. وبرغم وجود قصص نجاح لنساء استغللن أدوات بعينها مالئمة لمستوى 
معرفتهن واحتياجات عملهن، مازال استخدام تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت فرصة غير مُستغلة إلى حد كبير.

33 ILO, Evaluation report, The Pro-poor horticulture value chain in Upper Egypt )SALASEL(, leaflet.

3.5.4 وصول رائدات األعمال 
إلى تكنولوچيا المعلومات 

واالتصاالت عموًما
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تثبت نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال أن ٧6% من المشاركات فيها يستخدمن الهواتف المحمولة )بنسبة 
5٠.5% ( والهواتف الذكية )بنسبة 25.5% ( في العمليات التجارية، بينما يستخدم ١5.5% فقط منهن الحواسب 
)راجع الملحق 3، الجدول أ١4(. وقد بينت الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال وجود نقص استخدام الأدوات 
تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت لدى رائدات االأعمال في المناطق الريفية، وأن 2.5% فقط منهن يستخدمن 
هواتف ذكية، و١.6% منهن يستخدمن الحواسب المكتبية، و2.5% منهن يستخدمن الحواسب المحمولة، و%2.5 
نترنت المحمول. أما في منطقة الدلتا، ال تُستخدم أي  نترنت االأرضي، و3.3% يشتركن في باقات االإ يستخدمن االإ
أدوات لتكنولوچيا المعلومات واالتصاالت فيما عدا الهواتف المحمولة )بنسبة 44% (. وتستخدم ٧8% من رائدات 
نترنت المحمول عاٍل لدى  االأعمال في القاهرة الكبرى هواتف ذكية، وُوِجَد أن توافر الهواتف الذكية واشتراكات االإ
حوالي ٧5% من النساء الالتي تتواجد مقرات أعمالهن في القاهرة الكبرى أو الالتي يعملن في قطاع التصنيع أو 

المالكات للمشروعات االأكبر حجًما.

الجدول )16(: استخدام رائدات األعمال ألدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت بحسب 
المنطقة، والهيكل القانوني، والقطاع، وعدد العاملين

المصدر: الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال )النتائج وفًقا للعالقات االرتباطية(

زَة من الالتي يعملن في االقتصاد غير المنظم بأنهن ال تستخدمن  صرحت المشاركات في مجموعات النقاش الُمَركَّ
لهن  تسنح  التي قد  الفرص  تحديد  يمكنهن  الالزمة ومن ثم فهن ال  المعرفة  تمتلكن  لكونهن ال  تقنيات جديدة 
ولقد  منتجاتهن.  ولتسويق  الموردين  مع  للتواصل  التقليدية  الطريقة  تتبعن  فهن  وعليه،  استخدامها.  بموجب 
زَة عن أن النساء الالتي حصلن على تعليم عاٍل من االأرجح أن تستخدمن  كشفت نتائج مناقشات المجموعات الُمَركَّ
التعليم ال  أدنى من  الالتي حصلن على مستويات  النساء  أعمالهن، وأن  المعلومات واالتصاالت في  تكنولوچيا 
زَة أن رائدات االأعمال ال يثقن في  يستخدمن تلك التكنولوچيا. كما وضحت النتائج الكلية لمجموعة النقاش الُمَركَّ
نترنت، وتعتقد بعضهن أنها مضيعة للوقت بدون طائل. وفى المقابالت أشار مصدر رئيسي  استخدام شبكة االإ
للمعلومات إلى أن التحديات االأساسية التي تواجهها النساء في استخدام تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت تتمثل 

3.5.4.1 تقنيات المعلومات 
واالتصاالت

الهواتف 

المحمولة 

التقليدية

الحواسب الهواتف الذكية

المكتبية

الحواسب 

المحمولة

نترنت  اشتراك الإ

الأرضي

نترنت  اشتراك الإ

المحمول

نترنت أو  مقهى الإ

مركز لالتصالت 

السلكية 

والالسلكية أو 

الأكشاك

الأقاليم

2%٧6%٧6%٧8%44%٧8%44%القاهرة الكبرى

٠%١٠%١4%١2%١2%١٠%52%الوجه القبلي

2%8%4%4%6%١4%62%صعيد مصر

٠%٠%٠%٠%٠%٠%44%منطقة الدلتا

المناطق

١.3%55.١%56.4%56.4%3٧.2%6١.5%55.١%الحضرية

٠.8%3.3%2.5%2.5%١.6%2.5%4٧.5%الريفية

٠.٧%8.2%٧.5%6.8%4.١%8.2%5٠.٧%غير المنظمة

١.9%64.8%66.٧%68.5%46.3%٧2.2%5٠%المنظمة

القطاعات

٠%١.١%١.١%١.١%١.١%١.١%46.6%الزراعة

3.4%٧2.4%٧4.١%٧4.١%44.8%٧5.9%44.8%التصنيع

٠%6.3%6.3%6.3%3.١%3.١%46.9%تجارة التجزئة

٠%9.١%4.5%4.5%١3.6%22.٧%86.4%الخدمات الشخصية

حجم الأعمال

٠%4.3%١.4%١.4%2.9%5.٧%48.6%بال موظفون

٠%١6.8%١5.8%١5.8%١١.6%١٧.9%5٧.9%١-9 موظفون

٠%84.2%٧8.9%84.2%36.8%84.2%2١.١%١٠-49 موظًفا

١2.5%٧5%١٠٠%93.8%68.8%8٧.5%5٠%5٠ موظًفا أو أكثر

١٪٢3.5٪٢3.5٪٢3.5٪١5.5٪٢5.5٪5٠.5٪إجمالي العينة
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الُمهدرة نتيجة عدم استخدام  بتكلفة الفرصة  النساء  إلى المعرفة بمنافعها، وانعدام وعي  في تعذر الوصول 
 تلك االأدوات. وهذا من شأنه أن يدعم وجود حاجة إلى أنشطة توجيه واسعة النطاق ومبادرات لبناء القدرات.
تدني  بالمالحظة  العمالء. وجدير  مع  للتواصل  واسع  نطاق  على  ُمستخدمة  الهواتف  أن   )١٧( الجدول  ويوضح 

.)%١١.5( الحاسوب  استخدام  مستوى 

أو الحاسوب، أو شبكة اإلنترنت ألغراض  المحمولة،  الهواتف  الجدول )17(: استخدام 
التجارية األعمال 

نترنت )٪(الحاسوب )٪(الهواتف المحمولة )٪( شبكة الإ

459١9.5التواصل مع العمالء

3٧.55١4التواصل مع الموردين

2١4.5١٧العثور على الموردين

2٠٧.5١٧.5العثور على المستهلكين

الحصول على معلومات التخاذ 
القرارات المتعلقة باالأعمال

١35.52٠

١9١١.58العمليات التجارية اليومية

١4.55١9الترويج للمنتجات أو الخدمات

اكتساب المهارات والمشاركة في 
التدريب

8.53.5١5.5

التشبيك أو المشاركة في أنشطة 
اتحادات أو رابطات االأعمال/

القطاعات
١١3.5١2

93.5١4بيع المنتجات أو الخدمات

المصدر: نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال.

يستخدمن شبكة  فيها  المشاركات  من   %١9.5 أن  االأعمال  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  نتائج  من  المزيد  وتبين 
أغلب  على  للحصول  الذكية  أو  المحمولة  الهواتف  يستخدمن  منهن  و١3%  المستهلكين،  مع  للتواصل  نترنت  االإ
في  المشاركات  أن ١8% فقط من  وُوِجَد  أ١٧(.  الجدول   ،3 الملحق  )راجع  االأعمال  بشؤون  المتعلقة  معلوماتهن 
منتجاتهن  يبعن  منهن   %١4.5 وأن  أ١5(،  الجدول   ،3 الملحق  )راجع  نترنت  االإ شبكة  على  مواقع  لديهن  الدراسة 

أ١6(. الجدول   ،3 الملحق  )راجع  نترنت  االإ من خالل شبكة  إلكترونًيا 

ورًدا على السؤال الخاص بالموافقة على البيانات المتعلقة بمستوى مهارات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت، 
مهتمات  ُكنَّ  المحمولة، و%32  الهواتف  المهارات الستخدام  من  المزيد  متحمسات الكتساب  ُكنَّ   %5١ أن  ُوِجَد 
المهارات  من  المزيد  باكتساب  مهتمات  ُكنَّ  منهن  و%32  الحاسوب  الستخدام  المهارات  من  المزيد  باكتساب 
نترنت )راجع الملحق 3، الجدول أ3٠(. ويتجلى ذلك في أن ١١% فقط من المشاركات في الدراسة  الستخدام شبكة االإ
المعلومات  تكنولوچيا  استخدام  أو  الحاسوب  استخدام  كيفية  لتعلم  تدريبي  برنامج  في  بمشاركتهن  صرحن 
النقاش  المشاركات في مجموعة  الملحق 3، الجدول أ29(. كما أشارت  التجارية )راجع  االأعمال  واالتصاالت في 
المعلومات  تكنولوچيا  استخدام  أن  المقابلة  خالل  للمعلومات  مصدر  وصرح  للتدريب،  حاجتهن  إلى  زَة  الُمَركَّ
واالتصاالت في الشركات الناشئة القائمة على التكنولوچيا عاٍل جًدا. ولكن الشركات الناشئة في القطاعات االأخرى 
ال تستعين بالتكنولوچيا لالرتقاء بحجم أعمالها. وتخطط 24.5% من المشاركات في الدراسة لتطوير موقع على 
لتحسين  المعلومات  تكنولوچيا  لدمج  يخططن  و٧.%32  إلكترونًيا،  المبيعات  من  المزيد  نجاز  الإ نترنت  االإ شبكة 
تقدم  وعليه،  أ42(.  الجدول   ،3 الملحق  )راجع  المقبل  العام  مدار  على  للعمل  التسويقية  والقدرات  الكفاءة 
البيانات دلياًل دامًغا على وجود حاجة لبناء القدرات في مجال اكتساب مهارات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت 

لرائدات االأعمال في مصر.

لقد ثبت أن دعم الخدمة البنكية عبر الهاتف محدوًدا، وذلك على الرغم من أهميته لرائدات االأعمال. إذ قد يوفر 
هذا الدعم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بوجه عام، إمكانية الوصول إلى طائفة واسعة من الخدمات 
إلخ. وستساعد  المالية..  والتحويالت  الحساب،  الرصيد، وحركات  االستعالم عن  بين  ما  تتراوح  التي  المصرفية 
هذه الخدمة صاحبات االأعمال على توفير وقتهن، وفي كثير من الحاالت ستقلل من القيود المفروضة على حركة 
دارة شؤونهن المالية. وقد حدد التقييم عدًدا قلياًل فقط من البنوك  التنقل من خالل توفيرها لتقنيات مناسبة الإ
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التي توفر هذه التكنولوچيا، وهي: سي آي بي )CIB( وآتش إس بي سي )HSBC( وسيتي بنك )Citibank( وبنك أبو 
.)Crédit Agricole Egypt( وكريدي أجريكول إيجيبت )NBAD( ظبي الوطني

منصة  وتُعد  االأعمال،  لرائدات  واالتصالية  المعلوماتية  القدرات  بناء  بشأن  محدودة  مؤشرات  استخالص  وتم 
االبتكار االجتماعي التي أُطلقت حديًثا )يناير 2٠١6( في مصر والتي تركز على رائدات االأعمال واعدة للغاية. كما 
نمائي، ومبادرة من أجل إفريقيا )4Africa(، ومبادرة  أقامت شركة مايكروسوفت شراكة مع: برنامج االأمم المتحدة االإ
منصة  للمرأة ضمن  القومي  المجلس  في   )WBDC( المرأة  أعمال  تطوير  ومركز   ،)YouthSpark( الشباب  شعلة 
االأعمال  وريادة  االبتكار  دعم  خالل  من  مصر  في  الجنسين  بين  الفجوة  معالجة  أجل  من  االجتماعي،  االبتكار 
بناء قدرة  البرنامج على  للمعلومات، سيعمل  نتائج مقابلة شخصية مع مصدر رئيسي  الشابات. وبناًء على  بين 
الشابات الالئي تتراوح أعمارهن بين 2٠ و2٧ سنة ويسعين إلى أن يصبحن رائدات أعمال اجتماعية ناجحات في 
جزءاً  المنصة  وتعد  المعلومات.  وتقنية  بالتكنولوچيا  صلة  له  تخصص  في  تخرجن  والالتي  التكنولوچيا،  مجال 
المستقبل من  قادة  تمكين  إلى  مايكروسوفت، وتهدف  الطموحة« )Aspire Woman( لشركة  »المرأة  مبادرة  من 
النساء، وبناء المهارات التكنولوجية، ومهارات االأعمال، والمهارات الشخصية، وخلق فرص اقتصادية للشابات. 
سماعيلية  ومن المقرر أن تُفتتح المنصة بدايًة في القاهرة على أن تتوسع في أربع مناطق في مصر، بما في ذلك االإ
5.٠٠٠ فتاة في مصر بغية تعريفهن بعلوم  إلى  إلى الوصول  المنصة  سكندرية. وتهدف  وأسوان، واالأقصر، واالإ
وريادة  التشغيل  فرص  ودعم  العمل،  سوق  واحتياجات  العام  التعليم  بين  الفجوة  وسد  مرة  الأول  الكمبيوتر 

الشابات. للُمبرمجات  االأعمال 

نتاج  من المفهوم أن العديد من رائدات االأعمال في مصر قد ال يملكن الموارد المالية الضرورية لتغيير نظم االإ
بمستجدات  المعرفة  إلى  منهن  الكثير  يفتقر  حيث  الحديثة.  التكنولوچيا  بدمج  ترتبط  أنشطة  في  االنخراط  أو 
نتاج، مما يحول دون دمجهن لتلك التقنيات من دون الحصول على مساعدة أو استشارة متخصصة  تكنولوچيا االإ
نتاج توفر تمويل المنشآة على  والتى عادًة ما تكون مرتفعة التكلفة. وتتطلب التكلفة المرتفعة لتحسين تكنولوچيا االإ
أو تمتعها باحتياطيات نقدية كبيرة. وهو ما يندر تحققه لرائدات االأعمال ال سيماً العامالت في قطاع االقتصاد 
غير المنظم، ومن ثم يحول عدمَ تمكنهن من دمج التكنولوچيا في أعمالهن دون استغالل فرص النمو المحتملة 

أمام مشروعاتهن.

وبحسب نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، َوِجَد أن 54.5% من المجيبات على االستقصاء قد اشترين 
معدات إنتاج جديدة، و33% أدخلن تحسينات على المعدات القديمة أو قمن بتحديث التكنولوچيا الُمستغلة على 
مدار العام المنصرم، و66.4% يخططن لالستثمار في معدات أو تكنولوچيا جديدة لالأعمال على مدار العام 
التكنولوچيا الحديثة:  التمويل يحول دون استخدام  المقبل. ووفًقا للدراسة النظرية، فإن قصور الوصول إلى 
إذ ُوِجَد أن أكثر من 99% من المشروعات ال تستغل التكنولوچيا العالية أو المتوسطة )ITCILO, 2015(. ولم يتم 
الوصول إلى أي دليل يتعلق بالبرامج المُتخصصة لمساعدة النساء على إدراج أوجه التقدم التكنولوجي وبرامج 
على  الحصول  في  المرأة  لمساعدة  المالية  البرامج  أو  أعمالهن،  في  التكنولوچيا  بإدماج  المتعلقة  القدرات  بناء 

التكنولوچيا.

فرص  لتعزيز  المحدودة  الجهود  »بعض  إن،  الأعمال«،  رائدات  صادرات  »تشجيع  )أ(:  الفرعي  الشرط 
التصدير للمشروعات المملوكة للنساء من خالل نشر المعلومات، على الرغم أنها غير ُمَمثََّلة عموًما في البعثات 
التقييم. نتائج  بحسب  االأنسب  تعتبر  التصدير«  على  التدريب  برامج  في  أو  الحكومة  ترعاها  التي   التجارية 
فال يوجد سوي خدمات محدودة لمساعدة المشروعات المملوكة للنساء على توسعة نطاق أعمالها لتصل إلى 
أسواق التصدير. لذا فإن غالبية رائدات االأعمال يبعن منتجاتهن في االأسواق المحلية دون دعم كاٍف لتحسين 
جودتها ومطابقتها الشتراطات االأسواق الدولية. وبناء عليه، فإن مصر ال يمكن أن تحصل على نقاط أعلى من 2 
طالما أنه ال يوجد فيها برنامج وطني »لتعزيز صادرات رائدات االأعمال« وال جهود مبكرة لضمان دمج المشروعات 
التسويقية.  ومهاراتهن  منتجاتهن  جودة  لتحسين  القدرات  وبناء  للتصدير  الجاهزية  برامج  في  للنساء  المملوكة 
وعالوة على ذلك، ال توجد أي جهود حثيثة لتضمين المشروعات المملوكة للنساء في الدورات التدريبية وورش 
التصدير، وتوسعة  لتوفير دورات تدريبية توجيهية عن  الحاجة  بالتصدير. كما تمس  المعنية  التوجيهية  العمل 
نطاق البرامج التي توفر خدمات تنمية الصادرات في مجاالت مطابقة المنتج، والتدريب على أساسيات التصدير، 

والتسويق الأغراض التصدير، والمعارض التجارية الدولية.

الشرط الفرعي )ب(: »برامج التوريدات الحكومية التي تستهدف بفعالية المشروعات المملوكة للنساء«، يُعد 
ُمحددة  توجد جهود  لكن ال  ُمتاحة،  العامة  التوريدات/المشتريات  بفرص  المتعلقة  »المعلومات  بأن   )١( البيان 
تُبذل لضمان إطالع المشروعات المملوكة للنساء عليها أو لوصولها لتلك المشروعات« االأنسب في هذه المرحلة. 
نترنت للعطاءات العامة في مصر وجلسات توعية لتيسير مشاركة  رغم أن هناك بوابات إلكترونية على شبكة االإ
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إال أن تمثيل مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التوريدات الحكومية 

 3.5.4.2 تكنولوچيا اإلنتاج

3.5.5 تقييم ورصد النقاط 
المحرزة للشرط المرجعي 

)5( لتنمية ريادة األعمال 
النسائية: الوصول إلى األسواق 

 والتكنولوچيا 
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

يأتي ضعيًفا. وعالوة على ذلك، ال تراعي التوريدات الحكومية المساواة بين الجنسين، كما ال توجد جهود خاصة 
بذل  الممكن  ومن  وإجراءاتها.  التوريد  بعمليات  تعريفهن  أو  العطاءات  لتقديم  االأعمال  رائدات  فرص  لتعزيز 
المزيد من الجهود بهذا الصدد لمساعدة النساء على تحسين الجودة وقدراتهن بحيث يتمكن من الوفاء بمتطلبات 

تقديم العطاءات.

البيان  يُعد  للنساء«،  المملوكة  المشروعات  تُدمج  التي  والروابط  مداد  الإ »سالسل  )ج(:  الفرعي  الشرط 
للنساء،  المملوكة  المشروعات  تستهدف  التي  الجيدة  مداد/الروابط  االإ سالسل  برامج  بعض  »هناك  بأن   )3(
الراهن. بالوضع  ارتباطا  االأكثر  إقليمين«  أو  واحد  إقليم  و/أو  قطاعين  أو  واحد  قطاع  على  قاصرة  أنها   مع 
ورغم وجود أنشطة دعم كثيرة لرائدات االأعمال في كل من سالسل ومجموعات القيمة، فاالأمر يقتضي مزيد من 
مداد. ولقد تم تنفيذ تدخالت سالسل القيمة لتساعد  دماج المشروعات المملوكة للنساء في سالسل االإ التركيز الإ
مداد، إال أن  المشروعات المملوكة للنساء في تذليل العقبات التي تتعرض طريقها والمرتبطة بجاهزية سلسلة االإ
هذه االأنشطة تركزت بشكل مكثف في القطاع الزراعّي. ويتطلب االأمر بذل المزيد من الجهود لتيسير الوصول 
إلى كل من البرامج التمويلية وغير التمويلية، بما في ذلك الوصول إلى الموارد المالية الالزمة المتالك المشروعات 
التكنولوچيا الضرورية لزيادة حجم عملياتهن. وفضالً عن برامج قدرات إدارة االأعمال التجارية، هناك حاجة ماسة 

عداد لها. إلى بناء معارفهن بمعايير الجودة، وعملية الحصول على الشهادات الضرورية واالإ

الشرط الفرعي )د(: »وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوچيا المعلومات والتصالت عموما«، يُعد البيان )2( 
بأنه »جاري بذل جهود مبدئية لتحسين مهارات المعرفة الرقمية لدى رائدات االأعمال من خالل التدريب ومنحهن 
المشورة بخصوص تحديث استخداماتهن للتكنولوچيا« البيان االأنسب. ورغم أنه لم يتم تحديد جهود معينة 
ُوِجَد  للتكنولوچيا،  استخداماتهن  تحديث  حول  واالستشارات  بالمشورة  االأعمال  رائدات  تزويد  أجل  من  بُذلت 
أن الجهود الرامية لتحسين مهارات المعرفة الرقمية تفوق بمراحل المستوى االأولّي. ولزيادة استخدام رائدات 
االأعمال الأدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت، يتعين أن يتم التنسيق بين موفري خدمات تطوير االأعمال 
تحتاج  التي  التدريب  بنوعية  الوعي  زيادة  شأنه  من  الذي  االأمر  المرأة.  على  تركز  التي  المنظمات  من  والعديد 
كيفية  النساء  سُيعلِّم  الذي  َِمن  على  فقط  المسألة  تقتصر  وال  االأدوات.  تلك  استخدام  من  للتمكن  النساء  لها 
استخدام تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت، بل أنها ترتبط أيًضا بإقناع النساء بالفائدة المترتبة على االستثمار في 
يجاب على عملهن وهنا يأتي دور حمالت التوعية.  تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت، وكيف يمكن أن يؤثر ذلك باالإ
وذلك ينبغي تضمين استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التحديات التي تواجه وصول النساء لتكنولوچيا 

نتاج، وتحديات الوصول إلى التمويل. المعلومات واالتصاالت الأغراض االإ

الجدول )18(: ملخص النقاط المحرزة لتقييم الشرط المرجعي )5( لتنمية ريادة األعمال 
النسائية

ال يتم تمثيل »صوت« رائدات االأعمال على نحو جيد في عمليات الحوار بين القطاعين العام والخاص بوجه 
عام، سواء في القطاع الخاص أو العام. وفي مصر، تَُشكِّل رائدات االأعمال نسبة ضئيلة للغاية فقط من عضوية 

 الشرط المرجعي )5( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات ورصد النقاط المحرزة لأغراض التقييم: الوصول إلى الأسواق والتكنولوچيا

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية التقييم

الدرجة١. تشجيع صادرات رائدات الأعمال

١٢345

ال توجد برامج تستهدف 

تشجيع أو تنمية صادرات 

المشروعات المملوكة للنساء، 

وقليل من تلك المشروعات 

يشارك بالفعل في نشاط 

التصدير

بعض الجهود المحدودة 

لتشجيع فرص التصدير 

للمشروعات لمملوكة للنساء 

من خالل نشر المعلومات، 

غير أنها ليست ُمَمثََّلة عموًما 

في البعثات التجارية التي 

ترعاها الحكومة أو في برامج 

التدريب على التصدير

تبذل المؤسسات جهوًدا 

حثيثة لدمج المشروعات 

المملوكة للنساء في دورات 

وورش عمل التعريف 

بالتصدير؛ وتشارك تلك 

المشروعات بأدنى حد ممكن 

في البعثات/المعارض 

التجارية التي ترعاها الحكومة

ثمة جهود متضافرة لتشجيع 

فرص التصدير للمشروعات 

المملوكة للنساء، وتسعى 

تلك الجهود بشكل نشط إلى 

مشاركة تلك المشروعات في 

البعثات/المعارض التجارية 

التي ترعاها الحكومة. وهناك 

جهود مبكرة لضمان دمج 

المشروعات المملوكة للنساء 

في برامج جاهزية التصدير 

وبناء قدراتهن لتحسين 

جودة منتجاتهن ومهاراتهن 

التسويقية

هناك برنامج قومي »لتشجيع 

صادرات رائدات االأعمال« 

يتسم بالشمولية

2
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الدرجة٢. برامج التوريدات الحكومية التي تستهدف بفعالية المشروعات المملوكة للنساء

١٢345

المعلومات المتعلقة بفرص 

التوريدات/المشتريات العامة 

ُمتاحة، لكن ال توجد جهود 

ُمحددة تُبذل لضمان إطالع 

المشروعات المملوكة للنساء 

عليها أو لوصولها لتلك 

المشروعات

ثمة جهود خاصة تُبذل لنشر 

المعلومات المتعلقة بفرص 

التوريدات الحكومّية حتى 

تصل للموردين المحتملين 

من النساء، وذلك عن طريق 

شبكات سيدات االأعمال 

وآليات إلكترونية على شبكة 

نترنت االإ

فضالً عن الجهود الترويجية 

العامة، تُعقد ورش عمل 

لرائدات االأعمال حول كيفية 

الوصول إلى فرص التوريدات 

الحكومية

تنظيم ورش عمل توجيهية، 

فضالً عن تقديم برامج لبناء 

قدرات المشروعات المملوكة 

للنساء لتمكينها من استيفاء 

اشتراطات التنافس للحصول 

على عقود التوريدات 

الحكومية

هناك برامج توريدات حكومية 

مبتكرة تستهدف رائدات 

االأعمال، وذلك عن طريق 

تخصيص نسبة معينة من 

قيمة عقود التوريد على 

أن تُمنح إلى المشروعات 

المملوكة للنساء

١

مداد والروابط التي تُدمج المشروعات المملوكة للنساء الدرجة3. سالسل الإ

١٢345

ال توجد مبادرات لسالسل 

مداد تسعى خصيًصا لدمج  االإ

المشروعات المملوكة للنساء

هناك القليل من المبادرات 

لدمج المشروعات المملوكة 

مداد،  للنساء في سالسل االإ

غير أن النساء لسن ُمطلعات 

عموًما عليها أو ُمْسَتهدفات 

الأغراض بناء القدرات

هناك بعض برامج سالسل 

مداد/الروابط الجيدة  االإ

التي تستهدف المشروعات 

المملوكة للنساء، ولكنها 

محدودة بقطاع واحد أو 

قطاعين و/أو إقليم واحد أو 

إقليمين

جاري بذل جهود دعائية 

لخلق وعي بفرص سالسل 

مداد لدى المشروعات  االإ

المملوكة للنساء، وبدأ/جاري 

العمل التنموي لبناء قدرات 

تلك المشروعات بحيث تدمج 

ضمن ُمَورِّدات في سالسل 

مداد االإ

جاري تنفيذ مبادرات 

مداد للمشروعات  سالسل االإ

المملوكة للنساء في العديد 

من القطاعات التي تسودها 

تلك المشروعات، وفي أنحاء 

مختلفة من البالد

3

الدرجة4. وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوچيا المعلومات والتصالت عموًما

١٢345

تعمل المشروعات المملوكة 

للنساء عموًما بتكنولوچيا 

بدائية، حيث تعاني من 

قصور في استخدامها 

لتكنولوچيا المعلومات 

واالتصاالت لتطوير االأعمال، 

وما من جهود تُبذل لتحسين 

خبراتها العملية ومهاراتها ذات 

الصلة

جاري بذل جهود مبدئية 

لتحسين مهارات المعرفة 

الرقمية لدى رائدات االأعمال 

من خالل التدريب ومنحهن 

المشورة بخصوص تحديث 

استخداماتهن للتكنولوچيا

هناك مبادرات قائمة لتعريف 

رائدات االأعمال باالبتكارات 

التكنولوجية وفرص تطوير 

االأعمال في القطاعات 

المعتمدة على التكنولوچيا 

)على سبيل المثال، قطاع 

تكنولوچيا االتصاالت 

والمعلومات، والقطاع الطبي 

البيولوجي، والقطاع البيئي 

وقطاع التقنيات الُمتجددة

المشروعات المملوكة للنساء 

ُمستهدفة لدمجها في برامج 

تطوير وتحديث التكنولوچيا 

وبرامج المرتكزة على دمج 

الحلول القائمة على تكنولوچيا 

المعلومات واالتصاالت 

)على سبيل المثال، أنظمة 

إدارة المعلومات والتسويق 

لكتروني والتجارة  االإ

لكترونية، إلخ(؛ والوصول  االإ

إلى التمويل ُمتاح لمساعدتهن 

على تحديث عملياتهن في 

تلك المجاالت والسعي وراء 

االبتكارات التكنولوجية

المنح الحكومية ُمتاحة 

للمشروعات المملوكة للنساء 

لتغطية تكلفة االستثمار في 

ثَة والجديدة؛  التقنيات الُمَحدَّ

تستخدم تلك المشروعات 

تكنولوچيا المعلومات 

واالتصاالت في الكثير من 

عملياتهن التجارية؛ تجد 

رائدات االأعمال تشجيًعا 

ودعًما كبيريْن لتأسيس 

مشروعاتهن في القطاعات 

االقتصادية االأعلى تقنية 

والمبتكرة، بما في ذلك 

قطاع تكنولوچيا المعلومات 

واالتصاالت

2

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _____2

الشرط الفرعي ب: ____١

الشرط الفرعي ج: ____3

الشرط الفرعي د: ____2

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعي )5(: ___8 / 4 = __٢_
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ال يتم تمثيل »صوت« رائدات االأعمال على نحو جيد في عمليات الحوار بين القطاعين العام والخاص بوجه 
عام، سواء في القطاع الخاص أو العام. وفي مصر، تَُشكِّل رائدات االأعمال نسبة ضئيلة للغاية فقط من عضوية 
قضية  الرأي  وإبداء  التمثيل  قصور  ويُعد  االأساسية.  االأعمال  أصحاب  ومؤسسات  االأعمال  وقطاعات  منظمات 
مهمة بالنسبة لرائدات االأعمال الالتي عادًة ما يتركزن في قطاعات غير ُمَنظََّمة أو يستبعدن بدرجات متفاوتة من 

العامة.  المجاالت 

المرأة  التحديد بتمكين  التي تتصل على وجه  القائمة  القانونية والتنظيمية  العقبات  إبراز  ونتيجة لذلك، ال يتم 
اقتصاديا أو معالجتها بصورة مرضية، كما ال يتم إبراز القضايا ذات االأولوية الخاصة لرائدات االأعمال. وفى كثير 
من االآحيان تتكون رابطات رائدات االأعمال كردة فعل تُجاه نقص التمثيل في رابطات وقطاعات االأعمال الرئيسية. 

ويمكن تقييم الشرط المرجعي )6( من خالل فحص الشروط الفرعية الثالثة التالية:
تمثيل و»صوت« النساء في عضوية جمعيات االأعمال/المنظمات القطاعية.. ١
تواجد جمعيات وشبكات لرائدات االأعمال.. 2
مشاركة رائدات االأعمال في حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص وتأثيرهن على النتائج.. 3

تنظيم  خالل  فمن  اقتصاد.  أي  في  االأدوار  من  عدًدا  القطاعية  والمنظمات  االأعمال  جمعيات  عضوية  تلعب 
القطاعية،  والرابطات  االأعمال،  والصناعية، ومؤسسات عضوية  التجارية  الغرف  )مثل  المشروعات في شبكات، 
المال  التجارية، ورأس  العالقات  االأعضاء، وتعزيز  بين  المعلومات  تبادل  يتم تسهيل  االأعمال(،  ورابطات رواد 
االجتماعي. وفي بعض الدول، ال تَُشكِّل النساء سوي نسبة محدودة من عضوية جمعيات االأعمال السائدة، بما 
في ذلك الغرف والجمعيات القطاعية. وذلك ال تكون ممثلة تمثيالً جيًدا في قيادة تلك المنظمات )على مستويات 
دارة العليا(. فقد تم رصد محدودية وصول النساء إلى »الشبكات القائمة على محاباة الرجال«  دارة واالإ مجالس االإ

باعتباره مشكلة تواجه تنمية ريادة االأعمال النسائية داخل العديد من الدول.

وتمثل جمعيات القطاع الخاص الراسخة أهمية خاصة لضمان مراعاة صانعي السياسات آثار السياسات واللوائح 
الُمقترحة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ونظرا لما تلعبه جمعيات االأعمال من دوًرا دعويًا 
قويًا، يصبح من المهم تمثيل رائدات االأعمال بقدر كاٍف في عضوية تلك الجمعيات لضمان وضع مصالحهن 

وآرائهن الخاصة في االعتبار خالل الحوار بين القطاعين العام والخاص.

العضوية  ذات  والمؤثرة  الكبرى  االأربعة  االأعمال  أصحاب  االأعمال/رابطات  جمعيات  في  المثال،  سبيل  على 
والجمعية   ،)ABA( سكندرية  االإ أعمال  رجال  وجمعية   ،)FEI( المصرية  الصناعات  اتحاد  مصر:  في  الُمختلطة 
المصرية لشباب االأعمال )EJB(، وجمعية رجال االأعمال المصريين )EBA(؛ تشكل النساء نسبة محدودة فقط من 
دارة  دارة واالإ عضوية هذه الجمعيات، كما أنهن لسن ُمَمثَّالت تمثيالً جيًدا في قياداتها )على مستوى مجالس االإ
العليا( )راجع الجدول ١9(. ويُعتبر انخفاض حضورهن كأعضاء عامالً مساهًما في مشاركتهن المحدودة في عملية 

العام والخاص. القطاعين  بين  الحوار 

وتضم  الُمختلطة.  العضوية  ذات  الكبرى  الجمعيات  في  دارة  االإ مجالس  من عضوية   %4 تقريًبا  النساء  وتشكل 
دارة النساء، ثم تتبعها  الجمعية المصرية لشباب االأعمال )EJB( النسبة االأكبر من العضوات وأعضاء مجلس االإ
سكندرية  جمعية رجال االأعمال المصريين )EBA(، ثم اتحاد الصناعات المصرية )FEI(، ثم جمعية رجال أعمال االإ
)ABA(. وهو ما يؤكده تصريح رئيسي للمعلومات أثناء المقابلة بأن أغلب جمعيات االأعمال في مصر يهيمن عليها 

الرجال.

 الجدول )19(: تمثيل النساء في عضوية وقيادة جمعيات األعمال المصرية الرئيسية

 المصدر: نتائج المقابالت الرئيسية

3.6.1 تمثيل و»صوت« النساء 
في عضوية جمعيات األعمال/

 المنظمات القطاعية

الغرف التجارية لتحاد 
الصناعات المصرية

الجمعية المصرية 
لشباب الأعمال

جمعية رجال الأعمال 
المصريين

جمعية رجال أعمال 
سكندرية  الإ

جمالي المتوسطالإ

3١.2٠23944٠٠35٠32.346إجمالي العضوية

١.١865١28١٠١.2٧5االأعضاء النساء

4%3%٧%١3%4%% االأعضاء النساء

دارة  % أعضاء مجالس االإ
النساء

%6%١3%9%٧%٠

3.6 تمثيل رائدات األعمال 
ومشاركتهن في حوار 

 السياسات 
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يَُعدُّ اتحاد الصناعات المصرية واحًدا من أكبر منظمات أصحاب االأعمال في مصر34، ومع ذلك تمثل النساء %4 
فقط من عضويته و٧% من أعضاء مجلس إدارته. وال يوجد تمثيل للنساء في مجالس الغرف التجارية، كما يفتقرن 
إلى المشاركة في المجالس الوطنية التحاد الصناعات المصرية على مدار الفترة الممتدة من 2٠١3-2٠١6. وقد َشكََّل 
ل امرأة واحدة ضمن  اتحاد الصناعات المصرية مؤخًرا أربع غرف إضافية؛ إال إنه منذ بداية فبراير 2٠١6 لم تَُسجَّ
االأعضاء. وبدعم من منظمة العمل الدولية، أنشأ اتحاد الصناعات المصرية مؤخًرا وحدة داخلية لقضايا المرأة 
تحت اسم »وحدة دعم النساء في مجال االأعمال«. وتتخلص مهمة الوحدة في تقديم خدمات ودعم لالأعضاء 
النساء في شكل بناء للقدرات وتدريب وتبادل المعارف. وتهدف الوحدة أيًضا إلى دعم مشاركة النساء في سوق 
دارية، وكذلك تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص. ويدعم الوحدة  العمل وتحديًدا في المناصب االإ

في تنفيذ مهمتها استراتيجية وخطة عمل مدتها عامين )2٠١5-2٠١٧(.

والقطاعات  االأعلى  النمو  فرص  ذات  القطاعات  في  المرأة  تتواجد  المصرية،  الصناعات  اتحاد  بيانات  وبحسب 
غير التقليدية. وتظهر البيانات هيمنة المشروعات المملوكة/التي تديرها النساء على قطاعات االأغذية، والطباعة 
والتعبئة، والنسيج. يليها قطاع صناعة المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية، ثم القطاعات الهندسية والكيميائية 
القاهرة،  ذلك  في  )بما  الكبرى  القاهرة  في  غالًبا  الشركات  مقر  ويقع  للدهشة.  مثير  نحو  على  البناء  وقطاعات 
)كفر  الدلتا  والبحيرة، ومطروح( ومحافظات  سكندرية،  االإ )بما في ذلك  سكندرية  االإ يليها  والقليوبية(،  والجيزة، 
الشيخ، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، ودمياط، والشرقية(. كما تقع 45% من الشركات التابعة لغرفة صناعة 

المالبس الجاهزة والمفروشات المنزلية في القاهرة، بينما تنتشر بقيتها في عدد كبير من محافظات مصر.

الجدول )20(: مشاركة المرأة في عضوية ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية

عدد الأعضاء
عدد المشروعات 
المملوكة للنساء

عدد النساء ضمن 
دارة أعضاء مجلس الإ

4.6342٧١٠غرفة الصناعات النسجية١

4.٠٧6358١غرفة الصناعات الغذائية2

5.٠٠٠١٠غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها3

5.١٠٠422غرفة الصناعات الكيماوية4

2.١3٠6٠٠غرفة الصناعات الهندسية5

65٠١١غرفة الصناعات المعدنية6

5٠٠4٠٠غرفة صناعة مواد البناء٧

١55١2غرفة البترول والتعدين8

3.2492٧6٠غرفة الطباعة والتغليف9

١٠
غرفة صناعة منتجات االأخشاب 

واالأثاث
١.4434١

6٠٠22غرفة صناعة الجلود١١

١3٠3١غرفة دباغة الجلود١2

62522غرفة صناعة السينما١3

١4
غرفة صناعة االأدوية ومستحضرات 

التجميل والمستلزمات الطبية
46٠٧١

١5
غرفة صناعة تكنولوچيا المعلومات 

واالتصاالت
9658١

١6
غرفة مقدمي خدمات الرعاية 

الصحية بالقطاع الخاص
63٠١32

١٧
صناعة المالبس الجاهزة 

والمفروشات المنزلية
8559٧١

3١.٢٠٢١.١86١٧الإجمالي

العضوية اعتباًرا من 2٠١6/2
المصدر: االستقصاء االأولي لمنظمة العمل الدولية/اتحاد الصناعات المصرية 2٠١6

عمال الوطنية التالية: اتحاد الصناعات المصرية، 
أ

قل، من جمعيات اال
أ

بموجب القانون، يجب على كل شركة مصرية أن تكون عضًوا ضمن أعضاء واحدة، على اال  34
واالتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد بنوك مصر، واالتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء واالتحاد المصري للغرف السياحية.
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ويقدم الجدول )2١( تقسيًما مفصاًل لعضوية المشاركات في الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال في مؤسسات 
االأعمال. حيث ُوِجَد أن ١2.5% منهن فقط ُكنَّ أعضاًء في غرفة التجارة، و١٠% في جمعيات أعمال نسائية، و%6.5 
في اتحاد الصناعات المصرية، و3.5% في جمعيات أعمال أخرى تضم رجاالً ونساًء ضمن أعضائها، و١.5% في 

رابطات قطاعية.

الجدول )21(: تقرير عضوية رائدات األعمال في منظمات األعمال ذات الصلة

النسبةعدد رائدات الأعمال منظمة قطاع الأعمال

١2.5%25الغرفة التجارية

١٠%2٠جمعية سيدات االأعمال أو جمعية رائدات االأعمال

6.5%١3اتحاد الصناعات المصرية

جمعية االأعمال التي تضم رجاالً ونساًء كأعضاء فيها 
)منفصلة عن االتحاد العام للغرف التجارية المصرية 

التابع التحاد الصناعات المصرية(
٧%3.5

3%6رابطة مهنية

١.5%3رابطة قطاعية

٠.5%١جمعية أصحاب أعمال

المصدر: نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال، العدد من إجمالي 2٠٠ رائدة أعمال شاركن في الدراسة.

إلى  الشديد  افتقارهم  على  المنظمات  تلك  في  االأعمال  رائدات  عضوية  مستوى  إنخفاض  يدل  عامة،  وبصفة 
دارة، حيث يمكن تلعب دورا في تنمية ريادة االأعمال  الوصول إلى الشبكات المهمة وفرص العمل في مجالس االإ

النسائية في مصر.

في كثير من الدول، تقوم سيدات االأعمال أنفسهن بتشكيل جمعيات ذات عضوية محلية أو إقليمية أو وطنية 
سواء في هيئة »جمعيات لسيدات االأعمال« أو »جمعيات لرائدات االأعمال« أو »رابطات قطاعية للنساء«. وتؤدي 
والمؤتمرات،  الدراسية،  كالحلقات  أعضائها،  احتياجات  تلبي  خدمات  تقديم  في  أساسًيا  دوًرا  الجمعيات  هذه 
ريادة  وتشجيع  التأييد  وحشد  النظراء،  وتوجيه  المعلومات،  ونشر  التجارية،  والمعارض  التشبيك،  ومنتديات 

االأعمال. رائدات  احتياجات  وتلبية  النسائية،  االأعمال 

وفي مصر، يوجد عدد من جمعيات سيدات االأعمال التي تُسهم في العديد من مستويات الدعم لتطوير رائدات 
االأعمال. حيث تتراوح خدماتها ما بين برامج بناء القدرات وصوالً إلى تبادل المعارف من خالل منصات التشبيك. 

وتتضمن تلك المؤسسات ما يلي:

 .١995 عام  الجمعية  تأسست   :)EBWA( الأعمال  ريادة  في  المرأة  لدعم  المصرية  الأعمال  سيدات  جمعية 
وتهدف إلى تعزيز التمكين االقتصادي للنساء واالرتقاء بريادة أعمال السيدات الشابات، ودعم رائدات االأعمال 
دارية، والمساعدات الفنية، وتيسير الوصول  الحاليات. وتشمل الخدمات التي تقدمها الجمعية بناء القدرات االإ
إلى االأسواق، وحشد الـتأييد وتبادل المعرفة. كما تساعد الجمعية، في المقام االأول، النساء المقيمات في القاهرة 

وتضم حالًيا 2٠٠ عضوة. 

جمعية سيدات أعمال مصر ٢١ )BWE 21(: تتيح هذه الجمعية الأعضائها الوصول إلى المعلومات واالستشارات 
َنة بغية زيادة  وتسعى لتعزيز جمعيات االأعمال. وعالوة على ذلك، فهي تعمل على خلق بيئة قانونية ونظامية ُمَمكِّ
الوصول إلى التمويل، واالأسواق، وخدمات تطوير االأعمال. وفي عام 2٠١٧، تستضيف جمعية سيدات أعمال مصر 
2١ مؤتمرها الدولي الثالث. وتتعاون الجمعية أيًضا مع مؤسسات أخرى لرعاية العديد من المبادرات مثل ورشة 
 .)LLWB( عالم االجتماعي لجمعية سيدات أعمال مصر 2١ والرابطة اللبنانية لسيدات االأعمال عمل التسويق واالإ
وأثناء المقابلة صرح مصدر للمعلومات من داخل الجمعية بأن الجمعية تؤدي كذلك دوًرا في الدعوة إلى تطبيق 
السياسات من خالل تنظيم المؤتمرات وتيسير الحوار بين رائدات االأعمال والمسؤولين بالحكومة. وتضم الجمعية 

3.6.2 تواجد جمعيات 
 وشبكات لرائدات األعمال
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١5٠ عضوة يعملن في مختلف القطاعات، وجميعهن في القطاع المنظم ويتمركزن بالمناطق الحضرية.35

َنة للنساء.  سكندرية )ABWA(: تأسست عام ١998 وتسعى إلى تشجيع توفير بيئة ُمَمكِّ جمعية سيدات أعمال الإ
التشبيك. تيسير  على  تعمل  كما  االأعمال،  أنشطة  حاضنات  وخدمات  القدرات  لبناء  خدمات  الجمعية   وتقدم 
في  عضوات  أعمال  رائدة   2٠٠ من  فقط   %١٠ أن  ُوِجَد  االأعمال،  لرائدات  االستقصائية  الدراسة  نتائج  على  وبناًء 

أ25(. الجدول   ،3 الملحق  )راجع  االأعمال  لرائدات  جمعيات  أو  االأعمال  سيدات  جمعيات 

شارة إليها، يوجد العديد من جمعيات صاحبات االأعمال االأصغر حجًما وخاصًة  وإلى جانب الجمعيات السابق االإ
ونطاقها  قدرتها  أن  إال  االأعمال،  برائدات  الصلة  وثيق  دعًما  الجمعيات  تلك  وتقدم  المحلي.  المستوى  على 

محدودان.

شارة إلى أن أغلب تلك الجمعيات  االأمر الذي تؤكده بعض مصادر المعلومات خالل المقابالت، حيث تمت االإ
دارية، ونقص في الموارد المالية، ومحدودية  في مصر تفتقر إلى الفعالية وتعاني من تدني مستويات القدرات االإ
التوعية، وقصور في التواصل والتعاون مع الحكومة. وفي الغالب، وتفتقر جمعيات االأعمال النسائية المصرية 
قامة منصات  الإ تعتبر ضرورية  والتي  بينية،  تشبيك  وبناء عالقات  استراتيجية  تحالفات  تشكيل  القدرة على  إلى 
احتياجات  وتلبية  النسائية  االأعمال  ريادة  تعزيز  أجل  من  جماعي  على صوت  والحصول  للتشبيك  نطاًقا  أوسع 

االأعمال. رائدات 

االعتبار  في  السياسات  تلك  تضع  أن  لضمان  االأهمية  بالغ  والخاص  العام  القطاعين  بين  السياسات  حوار  إن 
احتياجات القطاع الخاص، ولو أن ذلك قد يكون في بعض االأحيان شاًقا في بلدان ال تترسخ فيها آليات وممارسات 
الحوار التشاوري واسعة النطاق بين القطاعين العام والخاص. وطالما أن رائدات االأعمال قد يواجهن داخل بيئة 
االأعمال قيوًدا قانونية وإجرائية وغيرها من القيود المختلفة أكثر مما قد يواجهها الرجال، يصبح من المهم إتاحة 
الفرصة لرائدات االأعمال أو المنظمات الُمَمثِّلة للقاء صانعي السياسات بصفة دورية ومن ثم ضمان أخذ وجهات 

نظرهن بعين االعتبار في مراحل تصميم وتنفيذ السياسات واالستراتيجيات والبرامج.

وال يوجد أي دليل على تمثيل رائدات االأعمال في المنتديات االستراتيجية التي تقيمها االتحادات والحكومة، وهو 
ما يعنى تضاؤل تأثيرها في الدعوة إلى ريادة االأعمال النسائية.

ريادة  لدعم  الحكومة  لدى  توجود رؤية واضحة  أنه ال  إلى  المعلومات  أحد مصادر  أشار  المقابالت  إحدى  في 
رائدات  بأن  مبررا ذلك  االأعمال.  الحكومة وجمعيات سيدات  بين  تنسيق وتعاون ملموس  أو  النسائية،  االأعمال 
االأعمال –من وجهة نظره- ال يمثلن قضية ذات أولوية على جدول أعمال الحكومة. وأضاف مصدر آخر بالحكومة 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  استراتيجية  إعداد  إلى ورش عمل  االأعمال  المعتاد دعوة سيدات  غير  أنه من 
حيث ال توجد منظومة للحصول على مشاركات الرأي من المؤسسات النسائية أو جمعيات سيدات االأعمال في 
حوار السياسات، ومع ذلك أبدى استعدادا لدعوتهن إلى ورش العمل المقبلة. وفى مقابلة أخرى أشار مصدًرا 
)يعمل كمستشار حكومي( إلى أن الحكومة تستشير تلك الجمعيات بشكل روتيني في صياغة اللوائح والسياسات 
دارة وعضوية منظمات  واالستراتيجيات. ولكنَّ النساء ليس لهن تمثيل حيث ال يَُشكِّلن نسبة كبيرة من مجالس االإ

مثل اتحاد الصناعات المصرية أو االتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إلخ.

وفى السياق نفسه، تعكس نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال قصور ملموس في تحديد مشاركة المرأة 
بالرأي في عملية صنع السياسات، حيث ذكرت ١3% من المشاركات في الدراسة أن جمعيات سيدات االأعمال/رائدات 
االأعمال مؤثرة في عمليات صياغة السياسات وصنع القرار، وصرحت ١5.5% منهن بأن الجمعيات قادرة على تمثيل 
مصالحهن ومخاوفهن بفعالية كرائدات أعمال لدى الحكومة، وشعرت ١١% أن جمعيات االأعمال والرابطات الصناعية 

تدعو الحكومة إلى وضع سياسات تلبي احتياجات رائدات االأعمال )راجع الملحق 3، الجدول أ44(.
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3.6.3 مشاركة رائدات األعمال 
في حوار السياسات بين 

القطاعين العام والخاص 
 وتأثيرهن على النتائج
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الشرط الفرعي )أ(: » تمثيل و»صوت« النساء في عضوية جمعيات االأعمال/المنظمات القطاعية«، يُعتبر البيان 
)١( بأن »سيدات الأعمال/ رائدات الأعمال تَُشكِّل أقل من 5٪ من الأعضاء في جمعيات الأعمال/ المنظمات 
القطاعية« هو االأنسب للسياق المصري في الوقت الحالي. ويستند ذلك إلى إجمالي االإحصاءات الُمستخلصة من 
إجابة المشاركات في الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال والبيانات التي قدمتها جمعيات االأعمال والمنظمات 
َنة لالأعمال وكيف أن أصواتهن  القطاعية. كما تحتاج العضوات أيًضا إلى التوصل لفهم أفضل لطبيعة البيئة الُمَمكِّ

الجماعية يمكن أن تُحدث فارًقا.

»عدد من هذه  بأن   )4( البيان رقم  يعتبر  االأعمال«،  لرائدات  الفرعي )ب(: »تواجد جمعيات وشبكات  الشرط 
لتوسعة  بناء قدراتها  إلى  لكنها بحاجة  الحضرية والريفية على حد سواء،  المناطق  الجمعيات موجود في 
نطاق وصول عضويتها وأداء دور دعوى« البيان االأوثق صلة بمصر. فعلي الرغم من وجود عدد من جمعيات 
سيدات االأعمال في المناطق الحضرية والريفية، فإن نطاق وصولها محدود، وال يوجد دليل يؤكد على وجود 
َدة لديها القدرة على لم شمل كل من رائدات االأعمال بالقطاع المنظم وبغير المنظم، والتي تعتبر  مؤسسة ُمَوحِّ
خطوة ضرورية للم شمل المؤسسات بغية وضع استراتيجيات دعوية. ومن الممكن زيادة نسبة العضوية بواسطة 
طرح برامج عضوية بمنافع أفضل، مثل استراتيجيات تيسير التسويق والتدريب االآني حسب الطلب، إلخ. وتعول 
إلى عدم االتساق في تقديم خدمات  مالية تؤدي  تواجه قيوًدا  المالية كما  عانات  االإ المؤسسات على  كثير من 

االأعضاء.

والخاص  العام  القطاعين  بين  السياسات  حوار  في  الأعمال  رائدات  »مشاركة  )ج(:  الفرعي  الشرط 
ومخاوف  رؤى  تمثل  ل  الرئيسية  الأعمال  »جمعيات  بأن   )٢( رقم  البيان  يُعد  النتائج«،  على  وتأثيرهن 
النسائية في حوار  تنمية ريادة الأعمال  الكافي ونادًرا ما تطرح قضايا تؤثر على  بالقدر  النساء  أعضائها من 
هو  جًدا«  ضعيف  الأعمال  الأعمال/رائدات  سيدات  جمعيات  »صوت«  وأن  الحكومة؛  مع  السياسات 
ُوِجَد  مصر  في  أعمال  جمعيات  فهناك  ذلك،  ورغم  الحالي.  الوقت  في  مصر  في  الظروف  يعكس  ما  أفضل 
الحكومة  تنسيق  نقص  ظل  في  أنه  كما  محدودة.  السياسات  حوار  في  المساهمة  على  وقدرتها  مهاراتها  أن 
السياسات. أجندة  على  قوى  كبند  النسائية  االأعمال  لريادة  يُنظر  ال  النسائية،  الجمعيات  مع   وتعاونها 
من الواضح أن هناك حاجة إلى مشاركة المزيد من النساء في مجالس إدارات الجمعيات البارزة. االأمر الذي قد 
يكون واعًدا في المستقبل ضمن عمليات الحوار بين القطاعين العام والخاص بحصول وحدة دعم السيدات في 
مجال االأعمال التابعة التحاد الصناعات المصرية على صوت للتعبير عن رأيهن. وسيتعين على اتحاد الصناعات 
دارة، وتحديد االأهداف، والعمل مع النساء لمساعدتهن على كسب  المصرية تعزيز مشاركة المرأة في مجالس االإ

الثقة الغتنام هذه الفرص.

3.6.4 تقييم ورصد النقاط 
المحرزة للشرط المرجعي 

)6( لتنمية ريادة األعمال 
النسائية: تمثيل رائدات 

األعمال ومشاركتهن في 
 حوار السياسات
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الشرط المرجعي )6( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات ورصد النقاط المحرزة لأغراض التقييم: تمثيل رائدات الأعمال ومشاركتهن في حوار 

 السياسات وأثر ذلك على النتائج

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية التقييم.

الدرجةأ. تمثيل و»صوت« النساء في عضوية جمعيات الأعمال/المنظمات القطاعية

١٢345

تَُشكِّل سيدات االأعمال/

رائدات االأعمال أقل من %5 

من االأعضاء في جمعيات 

االأعمال/المنظمات القطاعية

تشكل سيدات االأعمال/

رائدات االأعمال على االأقل 

١5% من عضوية كبرى 

جمعيات االأعمال/المنظمات 

القطاعية

تشكل سيدات االأعمال/

رائدات االأعمال على االأقل 

2٠% من عضوية كبرى 

جمعيات االأعمال/المنظمات 

القطاعية

تشكل سيدات االأعمال/

رائدات االأعمال على االأقل 

3٠% من عضوية كبرى 

جمعيات االأعمال/المنظمات 

القطاعية

تشكل سيدات االأعمال/

رائدات االأعمال أكثر من %3٠ 

من عضوية كبرى جمعيات 

االأعمال/المنظمات القطاعية

١

الدرجةب. تواجد جمعيات وشبكات لرائدات الأعمال

١٢345

ال توجد جمعيات لسيدات 

االأعمال أو رائدات االأعمال

هناك عدد قليل فقط من 

تلك الجمعيات، ومقرها 

غالًبا في المراكز الحضرية 

وال تضم سوى عدًدا 

محدوًدا من االأعضاء

عالوة على المناطق 

الحضرية، تشكلت تلك 

الجمعيات في القليل من 

المناطق الريفية بالبالد، غير 

أن قاعدة عضويتها محدودة 

جًدا

يوجد عدد من تلك 

الجمعيات في المناطق 

الحضرية والريفية، لكنها 

بحاجة إلى بناء قدراتها 

لتوسعة نطاق عضويتها 

وأداء دور دعوي

توجد جمعيات لسيدات 

االأعمال/رائدات االأعمال في 

المناطق الحضرية وكذلك 

في أغلب المناطق الريفية، 

وتمثل عدًدا كبيًرا من رائدات 

االأعمال كعضوات فيها؛ 

ولقد تحولت إلى اتحاد 

وطني لتلك الجمعيات

4

الدرجةج. مشاركة رائدات الأعمال في حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص وتأثيرهن على النتائج

١٢345

آليات حوار السياسات بين 

القطاعين العام والخاص 

رَة تطويًرا جيًدا  ليست ُمَطوَّ

في البالد؛ ونادًرا ما تُدمج 

الجمعيات والجماعات 

النسائية في ذلك الحوار

ال تمثل جمعيات االأعمال 

الرئيسية رؤى ومخاوف 

أعضائها من النساء بالقدر 

الكافي ونادًرا ما تطرح 

قضايا تؤثر على تنمية ريادة 

االأعمال النسائية في حوار 

السياسات مع الحكومة؛ إن 

»صوت« جمعيات سيدات 

االأعمال/رائدات االأعمال 

ضعيف جًدا

بدأت جمعيات االأعمال 

الرئيسية تقر بأهمية الدمج 

االأفضل لرؤى أعضائها من 

النساء في أولويات حشد 

التأييد للسياسات، وشرعت 

جمعيات رائدات االأعمال 

في تطوير مهاراتها وقدراتها 

الدعوية، لكن هذه الجهود 

لم تفِض بعد إلى تطور 

ملموس في التأثير على 

االأجندة السياسية للحكومة

تثير جمعيات االأعمال 

الرئيسية بشكل روتينّي 

قضايا ذات أهمية الأعضائها 

من النساء في حوار 

السياسات مع الحكومة؛ 

لدى جمعيات رائدات 

االأعمال القدرة على أداء 

دور دعوّي قوي لمصالح 

ومخاوف المشروعات 

المملوكة للنساء، وتُعطى 

معلومات بشأن وثائق 

السياسة التي تنتظر 

تمريرها؛ تَُضم المشروعات 

المملوكة للنساء كأعضاء 

في فرق العمل الحكومية 

واللجان االستشارية حول 

إصالحات بيئة العمل

هناك عدد من االأمثلة 

الملموسة التي أدت فيها 

مشاركة سيدات االأعمال/

رائدات االأعمال في عمليات 

الحوار بين القطاعين 

العام والخاص إلى نتائج 

ملموسة من حيث تحسين 

البيئة لتنمية ريادة االأعمال 

النسائية )على سبيل المثال، 

تغيرات طرأت على قانون 

االأسرة، وإنشاء مكاتب 

شؤون المرأة في المؤسسات 

المالية، وتغييرات طارئة 

على قانون الملكية، إلخ(

2

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _____2

الشرط الفرعي ب: ____4

الشرط الفرعي ج: ____2

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعي )6(: ٧/3=33.٢

الجدول )22(: ملخص النقاط المحرزة لتقييم الشرط المرجعي )6(
لتنمية ريادة األعمال النسائية
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يكشف تقييم الواقع المصري لتنمية ريادة االأعمال النسائية عن أن النساء ال تزالن تشكلن موارد غير مستغلة في 
االإجمالي في مصر.  المحلي  الناتج  العمل جديدة، والمساهمة في  أكمل وجه وخلق فرص  االأعمال على  قطاع 
فعلى الرغم من هيمنة النساء على قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المنظم، إال أن عدًدا محدوًدا منها 
الذي تتحقق له فرص نمو كافية للتتحول إلى مشروعات منظمة. االأمر الذى يقتضي خلق المزيد من الوعي لدى 
في  الجنسين  بين  المساواة  و  المصري  لالقتصاد  االأعمال  رائدات  بأهمية  الرئيسية  المعنية  واالأطراف  الحكومة 

البرنامج. ودعم  السياسات 

شارة  ومن الجدير بالذكر أن هناك اعترافا متزايدا بأهمية ريادة االأعمال النسائية لالقتصاد المصري، حيث تمت االإ
المجال  التنمية بهدف زيادة مشاركتهن في  العديد من خطط  االأعمال في مصر ضمن  العديد من رائدات  إلى 
االقتصادي. ومع ذلك، ال يوجد إطار عمل استراتيجي وطني لتنمية ريادة االأعمال النسائية. وحقيقة االأمر أنه في 
ظل بيئة أكثر تمكيًنا، ستسهم رائدات االأعمال دون شك في زيادة معدالت نمو الناتج المحلي االإجمالي، وخلق 
المزيد من فرص العمل، وتعزيز توليد الدخل. وتشير نتائج الدراسة االستقصائية لرائدات االأعمال أن رائدات 

االأعمال المشاركات في الدراسة والبالغ عددهن 2٠٠ سيدة قد أسهمن في توفير 2.٧96 فرصة عمل.

وفيما يتعلق بنقاط القوة النسبية للشروط المرجعية الستة لتنمية ريادة االأعمال النسائية، تم تقييم مصر كأكثر 
االأعمال  تطوير  دعم  وخدمات  الجنسين،  بين  المساواة  العتبارات  المراعي  القانوني  بالنظام  يتعلق  فيما  قوة 
المراعية العتبارات المساواة بين الجنسين )حيث سجال 3 نقاط من أصل 5 نقاط(. مع ذلك، وعلى الرغم من هذه 
نجازات، هناك عدد من التحديات التي يتعين التصدى لها لتحسين بيئة تنمية ريادة االأعمال النسائية، والسيما  االإ
في الجوانب المتعلقة بالقيادة الفعالة في مجال سياسات تنمية ريادة االأعمال النسائية، والوصول إلى التمويل، 

والوصول إلى االأسواق والتكنولوچيا، ومشاركة رائدات االأعمال في حوار السياسات.

 الشكل )12(: ملخص التقييم الكمّي للشروط المرجعية الست لتنمية ريادة األعمال النسائية

مالحظة: هذه النقاط المحرزة هي متوسط الشروط الفرعية المرتبط بكل شرط مرجعي من شروط تنمية ريادة 
 االأعمال النسائية.

4. الخاتمة
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ويقدم الشكل )١2( رؤية أكثر تفصيالً حول مواطن القوة والضعف على مستوى الشروط الفرعية. حيث يبين أن 
أضعف الجوانب تكمن في التوريدات الحكومية التي تستهدف المشروعات المملوكة للنساء وتمثيل النساء في 
عضوية الجمعيات )حصل البندين على نقطة واحدة ١(. ويتبع هذا عن كثب مجموعة من ثماني شروط فرعية 

سجلت مجموع نقاط متدنية بواقع 2 نقطة:
• لوائح العمل والمشروعات المملوكة للنساء.	
• تنمية ريادة االأعمال النسائية كأولوية من أولويات السياسة الوطنية.	
• نقطة اتصال مركزية تابعة للحكومة لتنسيق تنمية ريادة االأعمال النسائية.	
• المشاركة في برامج التمويل العامة.	
• خدمات تطوير أعمال تلبي احتياجات المشروعات المملوكة للنساء.	
• تشجيع صادرات المشروعات المملوكة للنساء.	
• وصول رائدات االأعمال إلى تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوچيا عموًما.	
• مشاركة رائدات االأعمال في حوار السياسات.	

االأعمال  تطوير  خدمات  إلى  بالوصول  المتعلق  الشرط  وهو  نقاط،   5 مجموع  على  فرعي  شرط  أقوى  وحصل 
السائدة، متبوًعا بمجموع 4 نقاط ُمنحت لشرط تواجد جمعيات وشبكات رائدات االأعمال. فعلى الرغم من وجود 
عدد من جمعيات رائدات االأعمال في كل من المناطق الحضرية والريفية، إال أن هناك حاجة إلى تعزيز قدراتها 

دارية، وزيادة المنافع المقدمة لعضواتها، وتوسعة نطاق وصولها الجغرافّي. االإ

ل بحسب الشروط الفرعية  الشكل )13(: ملخص التقييم الكمّي الُمَفصَّ

نفاذ القوانين واللوائح الحالية التي تُعزز المساواة بين الجنسين في  كما يسلط التقييم الضوء على الحاجة الإ
مصر.

ناحية أخرى، فإن مؤسسات  النساء. ومن  احتياجات  التجارية  البنوك  تلبي  المبادرات، ال  القليل من  وفيما عدا 
احتياجات  تراعي  مالية  منتجات  وتقدم  الجنسين  بين  المساواة  العتبارات  مراعاة  أكثر  الصغر  متناهي  التمويل 
االأعمال  رائدات  الوضع  هذا  ويترك  المبكرة.  النمو  ومراحل  التأسيس  مرحلة  في  للنساء  المملوكة  المشروعات 
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بخيارات تمويل محدودة خالل مرحلتي التأسيس والنمو. وعلى الرغم من وجود هيئات ومراكز توفر خدمات تطوير 
االأعمال، ال ترال تلك الخدمات في مراحلها الجنينية ومحدودة جغرافّيا، حتى أنها ال تلبي في كثير من الحاالت 

االأعمال. رائدات  احتياجات 

كما يوجد نقص في المعلومات المتعلقة بمشاركة صاحبات االأعمال في أنشطة التصدير، والمعارض التجارية، 
والتوريدات الحكومية. حيث يوجد عدد قليل من مبادرات سالسل التوريد التي تستهدف رائدات االأعمال. وعالوة 
على ذلك، ال تتمكن النساء من إعتماد التكنولوچيا في أعمالهن، االأمر الذي يرجع باالأساس إلى االفتقار إلى المعرفة 
المناطق  النساء في  التمويل الالزم لها. وال تستخدم  المرتبطة بها و تعذر الوصول إلى  بالتكنولوچيا والفوائد 

الريفية أدوات المعلومات واالتصاالت، ويرجع ذلك أساًسا، إلى تعذر وصولهن إليها والتدريب عليها.

ثَة  ة إلى بيانات تفصيلية وُمَحدَّ وأخيًرا، في جميع مجاالت تنمية ريادة االأعمال النسائية في مصر، هناك حاجة ماسَّ
بإستمرار وُمصنفة بحسب النوع االجتماعي. وهو أمر بالغ االأهمية لفهم القضايا التي تواجهها رائدات االأعمال، 

وبالتالي توفير االأدلة الالزمة لوضع تدابير السياسات والبرنامج.

التوصيات

١. نظام قانوني وتشريعي يراعي اعتبارات المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديًا

زيادة وعي صاحبات االأعمال بحقوق العمالة، وقوانين العمل، وشروط االمتثال، وتسجيل االأعمال من خالل تنظيم حلقات دراسية 

في المناطق الحضرية والريفية.

التعاون مع الحكومة واتحاد الصناعات المصرية لوضع حوافز للقطاع الخاص من أجل االلتزام بلوائح المساواة بين الجنسين، 

على سبيل المثال بواسطة ترشيح نماذج مشرفة في مجال االأعمال تُعنى بالمساواة بين الجنسين أو بواسطة تقديم إعفاءات 

ضريبية.

نترنت لزيادة عدد تسجيالت االأعمال التجارية؛ وإمداد رائدات االأعمال  تطوير بوابة إلكترونية لتسجيل االأعمال على شبكة االإ

بالتدريب على استخدام النظام.

عفاءات  تقديم حوافز للمشروعات المملوكة للنساء ذات فرص النمو المرتفعة لتحويل أعمالهن إلى االقتصاد المنظم، مثل االإ

الضريبية، والوصول إلى أسواق التصدير، والوصول إلى التوريدات الحكومية، والوصول إلى خدمات مالية وغير مالية أفضل.

وضع وتنفيذ سلسلة من الحلقات الدراسية لزيادة وعي النساء والرجال في صعيد مصر بشأن ملكية النساء وحقوق الميراث.

مكان، وتجنب  مراجعة التشريعات والقوانين، بما في ذلك القانون رقم 9٠، لضمان إجراءات وقائية لجميع العاملين قدر االإ

االإجراءات التمييزية ضد النساء وضمان اشتمال الحماية االجتماعية لرائدات االأعمال.

2. القيادة الفعالة للسياسات والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة االأعمال النسائية

تكليف كيان حكومي واحد ليكون مركز االتصال المركزي المعني بتنمية ريادة االأعمال النسائية ولتسهيل التنسيق بين الحكومة، 

والوزارات، وهيئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن تنمية ريادة االأعمال النسائية. وضمان المجلس القومي للمرأة للرقابة 

المناسبة على السياسات والبرامج ذات الصلة.

استخدام النتائج والتوصيات الخاصة بتقييم تنمية ريادة االأعمال النسائية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتنمية ريادة االأعمال 

النسائية لتحقيق التكامل مع االستراتيجية الوطنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستكمالها.

ينبغي أن تحتوي االستراتيجية على أهداف لزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء ووضع تدابير لبرنامج 

تتناول االحتياجات الخاصة برائدات االأعمال، على سبيل المثال، الوصول إلى التمويل، وخدمات تطوير االأعمال، والوصول إلى 

أسواق التصدير، وبرامج التوريدات الحكومية.

تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية من خالل التدريب والدعم الفني في مجاالت تصميم استراتيجية تنمية ريادة االأعمال 

النسائية، وإعداد البرامج وتنفيذها، والرصد والتقييم.

3. الوصول إلى خدمات مالية مراعية العتبارات المساواة بين الجنسين

تقديم دعم إلى شراكة اتحاد الصناعات المصرية/المعهد المصرفي المصري بغية تقديم منتجات وخدمات تمويلية ُمصممة 

خصيًصا للنساء )بما في ذلك خدمات االئتمان، واالدخار، والتأجير، والتأمين(.

تطوير بنية تحتية للسداد من خالل االأجهزة المحمولة للبناء على الخدمات التي يقدمها بالفعل عدد من المصارف والبنوك، وزيادة 

الخدمات المصرفية الهاتفية.

نترنت في شتى أنحاء البالد. لكترونية على شبكة االإ تطوير منصات الصيرفة االإ

تكليف البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر بجمع بيانات ُمصنفة حسب النوع عن برامج القروض الُمتاحة، وحجم القروض، 

وتسعير القروض )معدالت الفائدة(، وشروط السداد وسجالت الُدفع المستحقة، إلخ.

تنظيم الحديْن االأدنى واالأقصى للفائدة التي تفرضها مؤسسات التمويل متناهي الصغر.

التعاون مع المصارف ومؤسسات التمويل متناهي الصغر لتعديل شروط سداد القروض التي تتسق مع أسباب االقتراض.

تصميم وتنفيذ خطة لضمان القروض لرائدات االأعمال العامالت في القطاع المنظم.

لمام بالنواحي المالية من خالل تقديم برامج تدريب لرائدات االأعمال الحاليات والمرتقبات. تطوير االإ
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لمام بالنواحي المالية من خالل تقديم برامج تدريب لرائدات االأعمال الحاليات والمرتقبات. تطوير االإ

4. الوصول إلى خدمات دعم تطوير االأعمال المراعية العتبارات المساواة بين الجنسين

بالغ  التكليف بجمع بيانات العمالء الُمصنفة بحسب الجنس لموفري خدمات تطوير االأعمال. وتصميم المبادئ التوجيهية لالإ

الأغراض التقارير السنوية.

التعاون مع رائدات االأعمال والرابطات الصناعية، بما في ذلك اتحاد الصناعات المصرية، من أجل نشر المعلومات حول برامج 

خدمات تطوير االأعمال لرائدات االأعمال.

عقد وتنفيذ جلسات توجيهية لموفري خدمات تطوير االأعمال العامة حول االحتياجات الخاصة لرائدات االأعمال وكيفية التعامل 

معها.

5. الوصول إلى االأسواق والتكنولوچيا

مكانات التصديرية. وضع وتنفيذ برنامج للتدريب على التصدير واستشاراته للمشروعات المملوكة للنساء ذات االإ

جمع بيانات المشاركة في المعارض التجارية واالأسواق الُمصنفة بحسب النوع، وفًقا الإجمالي مبيعات الصادرات لتمكين أصحاب 

المصلحة من رصد وتقييم أثر تلك المشاركة على المشروعات المملوكة للنساء.

تعديل المادة ١2 من قانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة رقم )١4١( لسنة 2٠٠4، والتي تخصص ١٠% من التوريدات الحكومية 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع أهداف للمشروعات المملوكة للنساء في المشتريات الحكومية.

التكليف بجمع البيانات الُمصنفة بحسب النوع الخاصة بالمشاركين في المشتريات الحكومية ونشرها.

تطوير وتنفيذ سلسلة من الحلقات الدراسية لزيادة الوعي بالتوريدات الحكومية.

وضع برامج تدريبية ومبادرات تدريب المدربين من أجل موفري خدمات تطوير االأعمال بغية تقديم برامج لرائدات االأعمال حول 

كيفية استيفاء وثائق العطاءات الحكومية وتقييم جاهزيتهن لتقديم عطاءات.

مد نطاق مبادرات تحليل سالسل القيمة ليمتد إلى قطاعات جديدة ومناطق مختلفة بالبالد تنتشر بها المشروعات المملوكة للنساء.

تكليف برنامج سالسل القيمة التابع لمركز تحديث الصناعة بتضمين النوع للمشروعات في أي تحليل لسالسل القيمة ودعم 

المشروعات المملوكة للنساء بحيث تصبح مشروعات ُمَورِّدة ذات ثقة.

َشة.  زيادة الخدمات التدريبية واالستشارية لتكنولوچيا المعلومات واالتصاالت لرائدات االأعمال، وخاصًة في المناطق الُمهمَّ

تصميم وتنفيذ جلسات توعوية، بالتعاون مع خريجي تخصصات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت الجامعيين، تستهدف النساء 

لتعريفهن بمزايا أدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت في العمليات التجارية.

تطوير وتنفيذ برامج استشارات مباشرة )وجًها لوجه( للمشروعات المملوكة للنساء ذات إمكانات النمو الواعدة حول تبني واستخدام 

نتاجية. التكنولوچيا في عملياتها االإ

6. تمثيل رائدات االأعمال ومشاركتهن في حوار السياسات

العمل مع وحدة دعم النساء في مجال االأعمال التابعة التحاد الصناعات المصرية لتعزيز مشاركة رائدات االأعمال في جمعيات 

االأعمال الرئيسية. وتنفيذ برامج توعية حول مزايا العضوية في تلك الكيانات.

التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية من أجل بناء قدرات رائدات االأعمال لالنضمام لعضوية مجالس إدارة الشركات والجمعيات. 

وتعزيز استحداث نظام الحصص للنساء العضوات في مجالس إدارة الجمعيات.

دارية والدعوية لجمعيات سيدات االأعمال. تشجيع الحصول على دعم الجهات الدولية المانحة والتماسه بغية بناء القدرات االإ

تأسيس منظمة راعية لجمعيات رائدات االأعمال تضطلع بمسؤولية التعاون لوضع مسودة لورق مناقشة حول تنمية ريادة االأعمال 

النسائية في مصر لعرضها في جلسات حوار السياسات.
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المسمى الوظيفيجهة التصالالجهات المعنيةالرقم

١)ECES( المدير التنفيذي والمستشار الرئاسي للتنمية االقتصاديةد. عبلة عبد اللطيفالمركز المصري للدراسات االقتصادية

2)MoM( وكيل وزارةأ. إيمان النحاسوزارة القوى العاملة

3)EBI( المعهد المصرفي المصري
رئيس، وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطةأ. ليلى العطيفي

مدير، وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطةأ. شهيرة نصوف

4
الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة )GAFI(/ مركز 

بداية لريادة االأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

أ. دينا اسماعيل
مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار 

والمناطق الحرة

المدير التنفيذي لمركز بدايةد. محمد البيسي

5)MIT( وزارة التجارة والصناعة
رئيس، وحدة السياساتد. شيرين الصباغ

اقتصادي، وحدة السياساتأ. هبة جمعة

6)GAGS( مدير تنفيذيأ. محمد أيمن جوهرالهيئة العامة للخدمات الحكومية

٧
 – )WBDC( مركز تنمية االأعمال التجارية النسائية

المجلس القومي للمرأة
أ. مي محمود

المدير التنفيذي في مركز تنمية االأعمال التجارية 
النسائية

8)EBWA( دارةد. أماني عصفورجمعية سيدات االأعمال المصرية رئيس مجلس االإ

9)FEI( اتحاد الصناعات المصرية
مستشار في وحدة دعم النساء في مجال االأعمالأ. شيرين عبد الباقي

كبير مستشارينأ. بسمة عثمان

١٠
جمعية تنمية القدرات التصديرية لسيدات االأعمال 

)DBWEAA(
دارةأ. نادية أبو عوف رئيس مجلس االإ

١١)ABA( سكندرية جمعية رجال أعمال االإ
مدير تسويقأ. إبراهيم ملوك

مساعد مدير العالقات العامةأ. مي طه

١2)TIEC( بداع التكنولوجي وريادة االأعمال مديرأ. رشا طنطاويمركز االإ

١3)EBA( مدير تنفيذيأ. محمد يوسفجمعية رجال االأعمال المصريين

رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطةأ. ياسر عبد الوهاببنك مصر١4

١5)IMC( مركز تحديث الصناعة
مدير مشروعات – برنامج ريادة االأعمال االجتماعيةأ. آمال طه

بداعيةأ. ماجد صبري مدير مشروعات أول – برامج المجموعات االإ

١6
المؤسسة التنموية للسيدات المصريات للعمل الحر 

)AWTAD( )أوتاد(
دارةأ. شيرين عالم رئيس مجلس االإ

١٧)ITC( مدير برامج أولأ. شيماء حمادمجلس التدريب الصناعي

١8)EJB( نائب المدير التنفيذيأ. أمل سميرالجمعية المصرية لشباب االأعمال

١9
هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات )إيتيدا( 

)ITIDA(
رئيس وحدة تنمية الصناعات المحلية ودعم الشراكاتأ. أحمد يحيى

2٠)EBRD( نشاء والتعمير أ. عمرو عثمانالمصرف االأوروبي لالإ
كبير المصرفيين بقسم تمويل وتنمية المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

2١)BWE2١( 2رئيس مجلس إدارةأ. يمنى الشريديجمعية سيدات أعمال مصر ١

مؤسسة ساويرس للتنمية االجتماعية22
خبير االئتمان متناهي الصغرأ. محمد بركات

مسؤول مشروعات أولأ. أحمد عبد السالم

 ملحق رقم )1(: قائمة بأسماء المشاركين بالمقابالت
الرئيسية
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المسمى الوظيفيجهة التصالالجهات المعنيةالرقم

23)AYB( مدير عامأ. محمد الكاملجمعية علشانك يا بلدي

24)NBE( البنك االأهلي المصري

أ. سعد محي
مدير عام قسم الخدمات المصرفية للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

أ. محمد شوقي
مدير إدارة في قسم الخدمات المصرفية للمشروعات 

الصغيرة والمتوسطة

25)ILO( أخصائي أول تنمية المشروعاتأ. خلود الخالديمنظمة العمل الدولية

26)UNIDO( استشاري شؤون الدعوة واالتصال المؤسسيأ. أناشيارا سكاندونمنظمة االأمم المتحدة للتنمية الصناعية

2٧)AfDB( فريقي للتنمية البنك االإ
كبير خبراء االقتصاد الكليأ. أنجس داوني

كبير اقتصادي االقتصاد االجتماعيأ. جيهان السكري
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 1. محافظتي القاهرة والجيزة )الجلسة األولى(

الموظفونالقطاعاللقبالسمالرقم

نتاجفتحي على محمدإسراء١ التصنيع واالإ

6 بدوام كامل

4 بدوام جزئي

١ مؤقت )أخ(

كروشيه يدويالخطيبدعاء2
2 موظفان يتقاضان 

أجرهما بالقطعة

موظفون بدوام جزئيحلي يدوي للنساءإبراهيمهبة3

فهميياسمين4
التصنيع االأشغال 

المعدنية

١ بدوام كامل

4 بدوام جزئي

نتاجأحمد سليماننهلة5 االإ

6 بدوام كامل

8 بدوام جزئي

3 من أفراد االأسرة/
االأصدقاء غير مدفوعي 

االأجر

خليل إبراهيملمياء6

التصنيعمحمدنانيس٧
١٠ بدوام كامل

١٠ بدوام جزئي

٧ موظفينإنتاجعثمانمرفت8

عاشورهالة9
نتاج/البيع بالتجزئة  االإ

/التجارة/التدريب/
التوزيع

8 بدوام كامل

١٠ بدوام جزئي

نتاجالجارمدينا١٠ ٧ بدوام كاملالتصنيع/االإ

 2. محافظتي القاهرة والجيزة )الجلسة الثانية(

الموظفونالقطاعاللقبالسمالرقم

التصنيععلي نجمسهير١
١٠ بدوام كامل

6 بدوام جزئي

8 بدوام كاملخدماتعبد النبيمي2

التصنيعبدوينبيلة3
١ بدوام كامل

١٠ بدوام جزئي

١ موظفخدماتإبراهيملمياء4

3 موظفينخدماتموافيلينا5

4 موظفينخدماتصالحمنال6

4 بدوام جزئيالتصنيعشوقيلينا٧

 ملحق رقم )2(: قائمة بأسماء المشاركات في نقاشات
المجموعات الُمركزة
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 3. مدينة طنطا )محافظة الغربية(

الموظفونالقطاعاللقبالسمالرقم

2٠ موظًفاالتصنيع/الحرف يدويةغانمنانسي١

الغباشيإيناس2
التصنيع/الحرف 

اليدوية
3 موظفين

سويداندعاء3
التصنيع/الحرف 

اليدوية
١ موظف

هنداوينجالء4
التصنيع/الحرف 

اليدوية

3 موظفينخدماتالهالليشيرين5

حرف يدويةعبد المنعمهبة6

2٠ بدوام جزئيالتصنيعشوكت محمودحنان٧

2 موظفانبيع بالتجزئة/تجارةأبو العالسهير8

2 موظفانبيع بالتجزئة/تجارةعبد الحميد نوحآمال9

6 موظفينبيع بالتجزئة/تجارةمحمدعلياء١٠

نتاج/بيع بالتجزئةمرسيفايزة١١ 6 موظفيناالإ

نتاج/بيع بالتجزئةأبو اليزيدمروة١2 6 موظفيناالإ

السيدمرفت١3
التصنيع/الحرف 

اليدوية
2٠ بدوام جزئي

 4. صعيد مصر )مرسى علم(

الموظفونالقطاعاللقبالسمالرقم

ال يوجدحرف يدويةمنصورآمنة١

ال يوجدحرف يدويةحسنخيرية2

ال يوجدحرف يدويةعبد الرحمنعائشة3

ال يوجدحرف يدويةجمعةخديجة4

ال يوجدحرف يدويةعيسىآمنة5

ال يوجدحرف يدويةعيسىفاطمة6

ال يوجدحرف يدويةمصطفىمنى٧

ال يوجدحرف يدويةأحمدحنان8

ال يوجدحرف يدويةعبد الرحمنسناء9

ال يوجدحرف يدويةجمعةثريا١٠

ال يوجدحرف يدويةعليسلمى١١

ال يوجدحرف يدويةعليعائشة١2

ال يوجدحرف يدويةعبد الصالحمدينة١3
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جدول أ 2: الخصائص الديموغرافية للمجيبات على الدارسة االستقصائية لرائدات 
األعمال

النسبةالعددالخصائص الديموغرافية

المرحلة العمرية

١594.5-24 عاًما

25834١.5-39 عاًما

4٠944٧-55 عاًما

١4٧فوق 55 عاًما

2٠٠١٠٠االإجمالي

العمر عند بدء أول عمل تجاري

١54924.5-24 عاًما

25١١959.5-39 عاًما

4٠32١6-55 عاًما

٠٠فوق 55 عاًما

2٠٠١٠٠االإجمالي

التعليم

٧٧38.5بدون تعليم نظامي 

١36.5مدرسة ابتدائية

١٠5مدرسة إعدادية 

4824تعليم متوسط

3١.5فوق التعليم المتوسط

39١9.5درجة البكالوريوس

84درجة الماجستير

2١درجة الدكتوراه

2٠٠١٠٠االإجمالي

الحالة الجتماعية 

84عزباء

١44٧2متزوجة

١4٧مطلقة أو منفصلة

34١٧أرملة

2٠٠١٠٠االإجمالي

عدد الأطفال )من ضمن ١9٢ امرأة من الالتي سبق لهن الزواج(

١99.9ال يوجد أطفال

١١٧8.9 طفل واحد

4١2١.4 2 طفالن

6433.3 3 ثالثة أطفال

436١8.8 أربعة أطفال

5١٠5.2 خمسة أطفال

ملحق رقم )3(: نتائج الدارسة االستقصائية لرائدات األعمال
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52.6أكثر من خمسة أطفال

١92١٠٠االإجمالي

عدد االأطفال تحت سن ١8 الذين يعيشون حالًيا بالمنزل )من ضمن ١92 امرأة من الالتي سبق لهن الزواج(

5629.2ال يوجد أطفال

١34١٧.٧ طفل واحد

234١٧.٧ طفالن

34624 ثالثة أطفال

42٠١٠.4 أربعة أطفال

52١ خمسة أطفال

٠٠أكثر من خمسة أطفال

١92١٠٠االإجمالي

أنماط تكنولوچيا المعلومات والتصالت المتواجدة المستخدمة في الأسرة

١9899تلفاز

٧٧38.5راديو

نترنت 552٧.5خط االإ

٧43٧حاسوب

نترنت عبر  االتصال باالإ
خطوط الهواتف الثابتة

5829

نترنت  االتصال باالإ
المحمول

623١

المنطقة

5٠25القاهرة الكبرى

5٠25الوجه البحري

5٠25الوجه القبلي

5٠25الدلتا

2٠٠١٠٠االإجمالي

الموقع
٧839الحضر

١226١الريف

2٠٠١٠٠االإجمالي

عدد السنوات منذ بدء أول عمل تجاري

42ما يزيد عن 2٠ عاًما

١63١.5-2٠ عاًما

١١84-١5 عاًما

١٠94.5 أعوام

92١١٠.5 أعوام

8١5٧.5 أعوام

٧١68 أعوام

622١١ أعوام
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528١4 أعوام

4١99.5 أعوام

332١6 أعوام

١٠5عامان

١36.5عام واحد

2٠٠١٠٠االإجمالي

القطاع

الزراعة أو قطاعات 
أخرى قائمة على 

الموارد
8844

٠٠تصنيع االأغذية

5829التصنيع

٠٠البناء

3١١5.5تجارة التجزئة والجملة 

سكان  خدمات االإ
والغذاء )المطاعم، 
متعهدي االأغذية، 

قامة( واالإ

٠٠

٠٠التمويل والعقارات

خدمات االأعمال 
التجارية

٠٠

22١١الخدمات الشخصية

١٠.5أخرى

2٠٠١٠٠االإجمالي

الهيكل التنظيمي للمنشآة

١638١.5مالك واحد

3١١5.5شراكة

3١.5شركة محدودة

3١.5أخرى

2٠٠١٠٠االإجمالي

حجم عمالة للمنشآة

٧٠35ال يوجد موظفين

١954٧.5-9 موظفين

١٠١99.5-49 موظًفا

5٠١68 موظًفا أو أكثر

2٠٠١٠٠االإجمالي

الوضع القانوني

الوضع القانونيالوضع القانونيالوضع القانوني

١46٧3غير منظمة

542٧منظمة

2٠٠١٠٠االإجمالي 
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جدول أ 3: عدد األعمال التجارية المملوكة حالًيا

النسبةعدد رائدات الأعمال

١١٧989.5 عمل تجاري واحد

2١68 عمالن تجاريان

3١٠.5 ثالثة أعمال تجارية

42أكثر من ثالثة أعمال تجارية

٢٠٠١٠٠الإجمالي

جدول أ 4: عدد األعمال التجارية المملوكة قبل العمل التجاري الحالي

النسبةعدد رائدات الأعمال

١6١8٠.5ال يوجد

3٧١8.5عمل تجاري واحد

2١أكثر من عمل تجاري

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 5: حالة سوق العمل قبل تأسيس أعمالهم التجارية الحالية

النسبةعدد رائدات الأعمال

834١.5ربة منزل بدوام كامل

5326.5موظفة بعمل تجاري خاص بشخص آخر

2٧١3.5تدير عماًل تجاريًا خاص بشخص آخر

١26طالبة بدوام كامل

94.5موظفة بشركة عامة مساهمة كبرى

84عاطلة عن العمل

3١.5موظفة حكومية

52.5أخرى

٢٠٠١٠٠الإجمالي

لجدول رقم أ 6: الدوافع الرئيسية المحفزة لتأسيس عمل تجاري

النسبةعدد رائدات الأعمال

6532.5أردت أن أكون رئيسية نفسي

3١١5.5وجدت فرصة بالسوق لبدء عمل تجاري ُمربح

25١2.5لم أجد عمالً في أي مكان آخر

أردت مزيًدا من المرونة للحصول على دخل وفي 
الوقت نفسه مراعاة االأسرة واالعمال المنزلية

824١

39١9.5ال أملك أية مهارات الأي نوع من الوظائف االأخرى 

2١تركت عملي السابق

١٠954.5أردت أن أزيد من فرصي للحصول على دخل أعلى

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة
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الجدول رقم أ 7: ضرورة الحصول على إذن الزوج لتأسيس العمل التجاري

النسبةعدد رائدات الأعمال

١٠954.5نعم، ولكنه لم يكن مطلوبًا بشكل قانوني

4623لم ينطبق علي )مثال: عزباء(

32١6ال، لم يكن ضروريًا

١36.5نعم، كان مطلوبًا بشكل قانوني

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول أ 8: كيف بدأ تأسيس العمل التجاري

النسبةعدد رائدات الأعمال

١٧٠85بدأت العمل من تلقاء نفسي

١68توليت عماًل تجاريًا تمتلكه االأسرة

63ورثت العمل التجاري

اشتريت العمل التجاري وكانت عملياته قيد 
التشغيل بالفعل

2١

63أخرى

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 9: أنواع مقرات العمل التجاري

النسبةعدد رائدات الأعمال

١2663محل إقامتي الشخصية

موقع عمل مالئم )مثال: مبنى إداري، واجهة 
محل، مصنع، حاضنة أعمال، إلخ(

5٠25

١١5.5قطعة أرض زراعية

94.5الشارع )ال يوجد بناء(

2١بناء غير منظم )مثال: كشك، إلخ(

١٠.5دكان بالسوق

١٠.5أخرى

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 10: امتالك مقرات العمل التجاري بصفة شخصية

النسبةعدد رائدات الأعمال

6333.2نعم

١2٧66.8ال

٢٠٠١٠٠الإجمالي

ملحوظة: النسبة من إجمالي ١9٠ امرأة تمتلك عماًل تجاريًا بغير مقر أو مقره الشارع.
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الجدول رقم أ 12: عدد مالك العمل التجاري في الوقت الحالي وفًقا لحجم العمل

نوع/ جنس المالك 
الآخرين

جماليأكثر من 5٠ موظًفا١٠-49 موظًفا١-9 موظفينعدد الموظفين الإ

مالك 
آخرون

متوسط 
عدد 

المالك 
الآخرين

مالك 
آخرون

متوسط 
عدد 

المالك 
الآخرين

مالك 
آخرون

متوسط 
عدد 

المالك 
الآخرين

مالك 
آخرون

متوسط 
عدد 

المالك 
الآخرين

مالك 
آخرون

متوسط 
عدد 

المالك 
الآخرين

١٠.3١2٠.68١.3١4١.635٠.95أنثى

١٠.3١٧٠.94٠.٧١٠١.١32٠.86ذكر

عدد المشروعات 
المشتركة مع مالك 

آخرين
3١9693٧

ملحوظة: النسبة من إجمالي 3٧ منشآة مملوكة الأكثر من شخص.

الجدول رقم أ 13: خلق فرص عمل من خالل المشروعات المملوكة للنساء وفًقا 
لحجم العمل التجاري

جميع المشروعات النسائيةأكثر من 5٠ موظًفا١٠-49 موظًفا١-9 موظفينل يوجد موظفون

الإجمالي

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

إجمالي فرص 

العمل التي 

أُنشئت )بما 

في ذلك 

رائدات 

الأعمال( 

٧٠١29١3.١43١22.٧2.٠٠4١25.32.٧96١4

باستثناء رائدات الأعمال

وظائف 

بدوام كامل 

ودائمة

٠٠89٠.922١١١.6١.١١5٧4.3١.425٧.2

وظائف 

بدوام جزئي 

ودائمة

٠٠48٠.5894.٧١٧٧١2.63١4١.6

وظائف 

مؤقتة
٠٠59٠.6١٠25.439٧28.45582.8

وظائف 

أُنشئت 

ناث لالإ

٠٠88٠.9١869.863445.39٠84.6

وظائف 

أُنشئت 

للذكور

٠٠١٠8١.١226١١.995668.3١.29٠6.5

وظائف 

مدفوعة 

الأجر

٠٠١٠8١.١3932٠.٧١.9٧١١23.22.4٧2١2.4
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الجدول رقم أ 14: األسواق التي يتم بيع معظم منتجاتهن/خدماتهن بها

النسبةعدد رائدات الأعمال

١3869مجتمع محلي

35١٧.5في كافة أنحاء مصر

١4٧خارج مصر

١36.5داخل المحافظة التي تعيش فيها

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 15: أدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت المستخدمة في إدارة 
العمل التجاري

النسبةعدد رائدات الأعمال

١٠١5٠.5هاتف محمول عادي

5١25.5هاتف ذكي

3١١5.5حاسوب مكتبي

4٧23.5حاسوب محمول

نترنت عبر الخطوط الثابتة 4٧23.5االشتراك في االإ

نترنت المحمول 4٧23.5االشتراك في االإ

مقهى إنترنت، مركز لالتصاالت السلكية والالسلكية 
أو أكشاك

2١

الجدول رقم أ 16: يوجد موقع إلكتروني للعمل التجاري

النسبةعدد رائدات الأعمال

36١8نعم

١6482ال

٢٠٠١٠٠الإجمالي

جميع المشروعات النسائيةأكثر من 5٠ موظًفا١٠-49 موظًفا١-9 موظفينل يوجد موظفون

الإجمالي

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

جمالي الإ

متوسط عدد 

الموظفين لكل 

من المشروعات 

المملوكة للنساء

وظائف 

أُنشئت لأفراد 

الأسرة

٠٠١٠٠١.١24١.32٧١.٧١5١٠.5

عمالة غير 

مدفوعة 

الأجر من 

أفراد الأسرة

٠٠٧٧٠.82٠١.١١5٠.9١١2٠.6

عدد 
المشروعات 

المملوكة 
للنساء

٧٠95١9١62٠٠
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الجدول رقم أ 17: بيع أي من المنتجات أو الخدمات عبر شبكة اإلنترنت

النسبةعدد رائدات الأعمال

29١4.5نعم

١٧١85.5ال

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 18: استخدام الهواتف المحمولة أو الحواسيب أو اإلنترنت ألغراض 
األعمال 

النسبةعدد المرات
الهاتف 

المحمول )٪(
نترنت )٪(الحاسب )٪( الإ

9849459.٠١9.5التواصل مع العمالء

824١3٧.55١4التواصل مع الموردين

5929.52١4.5١٧البحث عن موردين

56282٠٧.5١٧.5البحث عن عمالء

الحصول على معلومات 
التخاذ قرارات بشأن 

االأعمال
4824١35.52٠

عمليات إدارة االأعمال 
يومًيا

4824١9١١.58

ترويج منتجاتك أو 
خدماتك

4623١4.55١9

اكتساب المهارات 
والمشاركة في التدريب

36١88.53.5١5.5

التشبيك أو المشاركة 
في أنشطة جمعيات 

االأعمال/الرابطات 
القطاعية

32١6١١3.5١2

بيع منتجاتك أو 
خدماتك

29١4.593.5١4

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة

الجدول رقم أ 19: التحديات التي تواجه تأسيس العمل التجاري

النسبةعدد المرات

١42٧١الحصول على تمويل

623١العثور على عمالء

36١8العثور على موقع مالئم للعمل

التعامل مع اشتراطات التسجيل والشروط 
التنظيمية

24١2

١99.5الحصول على دعم من أسرتي

الحصول على معلومات حول كيفية تأسيس 
العمل التجاري

١٧8.5

١٧8.5العثور على موردين

94.5معرفة كيفية الحصول على المشورة

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة
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الجدول رقم أ 20: مصادر تمويل بدء العمل التجاري

النسبةعدد المراتالمصدر

١١55٧.5مدخراتها الخاصة

٧43٧االأسرة/االأصدقاء

3٧١8.5قمت ببيع أحد االأصول

29١4.5مخطط ائتماني تناوبي )مثال: جمعيات(

2٠١٠مؤسسات التمويل متناهي الصغر االأخرى

١36.5ُمقرض االأموال

94.5قرض مصرفي

2١صندوق إقراض حكومي

)SFD( 2١الصندوق االجتماعي للتنمية

١٠.5مشروع دولي )ممول من جهة مانحة( 

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة

الجدول رقم أ 21: محاولة الحصول على قرض لتأسيس العمل التجاري خالل العام 
الماضي

النسبةعدد رائدات الأعمال

35١٧نعم

١6583ال

2٠٠١٠٠االإجمالي

الجدول رقم أ 22: مصادر قروض التمويل )من ضمن 35 امرأة حاولت الحصول على 
قروض(

مصدر قروض التمويل
محاولة الحصول على قرض

النجاح )٪(
النسبةعدد المرات

١542.946.٧مصرف 

١١3١.4٧2.٧مؤسسة أخرى للتمويل متناهي الصغر 

٧2٠١٠٠االأسرة/االأصدقاء

6١٧.١83.3ُمقرض االأموال

4١١.4٧5مخطط ائتماني تناوبي )مثال: جمعيات(

)SFD( ١2.9١٠٠الصندوق االجتماعي للتنمية

غير متاح٠٠صندوق إقراض حكومي

غير متاح٠٠مشروع دولي )ممول من جهة مانحة( 

35عدد رائدات االأعمال المجيبات

ملحوظة: النسبة من إجمالي 35 رائدة أعمال حاولت الحصول على قروض

الجدول رقم أ 23: آراء حول المشكالت الرئيسية في الحصول على قرض من 
مؤسسة مالية

المشكالت الرئيسية
نعم، هي مشكلة 

)٪(
ل، ليست مشكلة 

)٪(
ل أعلم أو ليس 

هناك آراء )٪(

6٠.5٧.532معدالت الفائدة مرتفعة جًدا

مبلغ القرض الُمعتمد قليل جًدا 
)سيكون قليالً جًدا(

42١٧.54٠.5
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شروط الضمانات باهظة جًدا )مثل 
أصول االأراضي أو المباني، إلخ(

4٠23.536.5

فترة سداد القرض قصيرة جًدا 
)ستكون قصيرة جًدا(

38١9.542.5

مطلوب وجود ضامن )الزوج، أو 
االأب، أو آخرون(

26.536.53٧

2٠4٠4٠مطلوب تقديم ضمان شخصي

ال يأخذ موظفو القروض رائدات 
االأعمال بمحمل الجد

١82953

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة

لجدول رقم أ 24: يوجد حساب بنكي خاص بالعمل التجاري

عدد رائدات الأعمالالنسبة

١53٠نعم

85١٧٠ال

١٠٠2٠٠االإجمالي

الجدول رقم أ 25: إمكانية الوصول إلى أي من الخدمات المالية عبر اإلنترنت أو من خالل 
الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي 

النسبةعدد رائدات الأعمال

35١٧نعم، يمكنني الوصول

١6583ال، يمكنني الوصول

2٠٠١٠٠االإجمالي

الجدول رقم أ 26: العضوية بالمنظمات ذات الصلة باألعمال التجارية

النسبةنعمالمنظمة ذات الصلة بالأعمال التجارية

25١2.5غرفة التجارة

2٠١٠جمعيات سيدات االأعمال أو رائدات االأعمال

)FEI( ١36.5اتحاد الصناعات المصرية

جمعيات االأعمال التجارية التي تضم في 
عضويتها كل من الرجال والنساء )منفصلة عن 

االتحاد العام للغرف التجارية المصرية(
٧3.5

63رابطة مهنية

3١.5رابطة قطاعية

١٠.5رابطة أصحاب العمل

94.5معرفة كيفية الحصول على المشورة

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة



٧8
تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

الجدول رقم أ 27: المصادر التي عادة ما تحصل رائدات األعمال منها على معظم 
المعلومات حول األمور المتعلقة بالعمل

النسبةعدد المراتالمصدر

١١256االأسرة واالأصدقاء والجيران

5628صاحب عمل آخر – أنثى

نترنت 39١9.5االإ

34١٧صاحب عمل آخر – ذكر

١68التلفاز

١4٧الهاتف المحمول أو الهاتف الذكي

١36.5رابطة لالأعمال التجارية

١36.5الصحف

94.5محاسب

84خبير استشاري أعمال تجارية مستقل

٧3.5مركز لتطوير االأعمال/المشروعات

63ُمحام/وكيل ُمفوض

52.5غرفة التجارة أو الصناعة

42المنشورات الحكومية

١٠.5ُموجه

٠٠الراديو

الجدول أ 28: مصادر المشورة في مجال األعمال التجارية التي تم الحصول عليها 
العام الماضي

النسبةعدد المراتالمشورة في مجال الأعمال التجارية

5628صاحب عمل آخر )أنثى(

4١2٠.5صاحب عمل آخر )ذكر(

)IMC( 28١4مركز تحديث الصناعة

26١3محاسب

2٠١٠ُمحام/وكيل ُمفوض

١26مركز آخر للمشروعات التجارية الصغيرة

١٠5خبير استشاري أعمال تجارية مستقل

الصندوق االجتماعي للتنمية )SFD( أو المكتب 
قليمي للصندوق االإ

٧3.5

/)WBDC( مركز تنمية االأعمال التجارية النسائية
)NCW( المجلس القومي للمرأة

42

مركز بداية لريادة االأعمال وتنمية المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة

١٠.5

 – )REDEC( مركز إقليمي لتنمية المشروعات
جمعية المبادرة

١٠.5

 )TIEC( بداع التكنولوجي وريادة االأعمال ٠٠مركز االإ

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة. حصلت ١29 امرأة فقط من رائدات االأعمال على المشورة من هذه المصادر خالل 
العام الماضي.
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الجدول أ 29: المشاركة السابقة في أحد األسواق أو المعارض التجارية

النسبةنعم )عدد المرات(

3١١5.5المعرض التجاري الوطني 

24١2المعرض التجاري الدولي

23١١.5المعرض التجاري المحلي

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة

الجدول رقم أ 30: المشاركة السابقة في أحد برامج التدريب لتعلم كيفية 
استخدام الحاسوب أو الستخدام تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت في تسيير 

األعمال التجارية

النسبةعدد المرات

22١١نعم

١٧883ال

2٠٠١٠٠االإجمالي

الجدول رقم أ 31: التوافق مع البيانات المتعلقة بمستوى مهارات تكنولوچيا 
المعلومات واالتصاالت

موافق )عدد 
المرات(

موافق 
)النسبة(

الهواتف المحمولةأ

١١٧58.5أنا على علم بالطرق المختلفة الستخدام الهاتف المحمول في عملي.

8442أنا واثقة من مهاراتي في استخدام الهاتف المحمول في عملي.

أنا مهتمة بتعلم مزيد من مهارات استخدام الهاتف المحمول في 
عملي.

١٠25١

الحواسيب

48٢4أنا على علم بالطرق المختلفة لستخدام الحاسب في عملي.ب

4٠2٠أنا واثقة من مهاراتي في استخدام الحاسب في عملي.

6432أنا مهتمة بتعلم مزيد من مهارات استخدام الحاسب في عملي.

نترنت االإ

نترنت في عملي.ج 5٠٢5أنا على علم بالطرق المختلفة لستخدام الإ

نترنت في عملي. 39١9.5أنا واثقة من مهاراتي في استخدام االإ

نترنت في عملي. 6432أنا مهتمة بتعلم مزيد من مهارات استخدام االإ

الجدول رقم أ 32: المشاركة السابقة في برنامج تدريبي لريادة األعمال أو إلدارة 
المشاريع التجارية الصغيرة

النسبةعدد المرات

١٧286ال

28١4نعم

جابة ٢8 امرأة "بنعم"، كان البرنامج التدريبي لريادة الأعمال أو إدارة المشاريع التجارية الصغيرة وفًقا لإ

١٧8.5للرجال والنساء

١١5.5للنساء فقط
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الجدول رقم 33: مشاركة رائدات األعمال في برامج دعم األعمال التجارية الُموجهة 
خصيًصا للمرأة

النسبةعدد المراتنوع البرنامج

برامج التدريب على ريادة االأعمال )أو االشتغال 
لحساب النفس( المقدمة لرائدات االأعمال 

١٧8.5

خدمات مراكز دعم االأعمال/المشروعات المملوكة 
للنساء 

١68

المعارض أو االأسواق التجارية النسائية )إقليمية، 
وطنية أو دولية(

١4٧

برامج إسداء المشورة/تقديم التوجيه لرائدات 
االأعمال

١٠5

63برنامج القروض لرائدات االأعمال

برامج التوريدات الحكومية الموجهة لصاحبات 
االأعمال

١٠.5

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة

الجدول رقم أ 34: تسجيل العمل التجاري لدى هيئة/جهاز قانوني

النسبةنعم )عدد المرات(

542٧مصلحة الضرائب المصريةأ

د
االتحاد العام للغرف التجارية المصرية "السجل التجاري" 

)للحصول على رخصة عمل( 
4924.5

432١.5الهيئة العامة للتأمينات االجتماعيةب

ج
السجل التجاري – إدارة تأسيس الشركات )الهيئة العامة 

 )GAFI لالستثمار والمناطق الحرة
3١١5.5

2١١٠.5السجل الصناعي )وزارة التجارة والصناعة(و

١4٧اتحاد الصناعات المصرية )FEI(ه

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة

الجدول رقم أ 35: تصور رائدات األعمال عن المعوقات التي تواجههن عند تسجيل 
العمل التجاري

ل أعلم )٪(ليس عائًقا )٪(عائق )٪(المعوقات

الوقت المستغرق في التسجيل )مثل السفر إلى مكان 
التسجيل أو االنتظار(

33١6.55٠.5

معرفة طريقة التسجيل )الحصول على معلومات حول 
خطوات ووقت وأماكن التسجيل(

29.52٠.55٠

بالغ وعدد التقارير الالزم تقديمها للحكومة  حجم االإ
بمجرد التسجيل

24١6.559.5

2423.552.5تكلفة التسجيل

عدم القدرة على تسجيل العمل التجاري باستخدام 
نترنت االإ

23١١66

وجوب سداد ضرائب على المبيعات والدخل بصورة دورية 
وبمجرد التسجيل

22.5265١.5

مدى قرب مكتب السجل التجاري من المنطقة التي 
تعيشين بها )مثال: إمكانية الوصول إليه(

١833.548.5
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الجدول رقم أ 36: آراء حول المميزات الرئيسية المتالك عمل تجاري ُمسجل )منظم(

ل أعلم )٪(ل )٪(نعم )٪(الميزة

إمكانية وصول االأعمال التجارية الُمسجلة بشكل أفضل إلى 
االأسواق بما في ذلك أسواق التصدير

44353

إمكانية استفادة االأعمال التجارية المسجلة من التأمين االجتماعي 
أو من برامج الحماية االجتماعية

435.55١.5

إمكانية وصول االأعمال التجارية المسجلة إلى برامج الدعم/
المساعدات الحكومية

4٠.59.55٠

االأعمال التجارية المسجلة ال تخشى مخالفات أو التعرض 
لمضايقات من الشرطة أو السلطات االأخرى كما هو الحال 

بالنسبة للمشروعات غير المنظمة
39952

إمكانية وصول االأعمال التجارية المسجلة بشكل أفضل إلى 
التمويل وخدمات دعم االأعمال التجارية والبرامج التدريبية

346.559.5

إمكانية تنافس االأعمال التجارية المسجلة للحصول على العقود 
الحكومية كموردين

269.564.5

الجدول رقم أ 37: تلقي العمل التجاري زيارة من أحد المسئولين الحكوميين خالل 
العام الماضي

النسبةعدد المرات

39١9.5نعم

١6١88.6ال

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 38: الغرض من زيارة المسؤول/المسؤولين الحكوميين

النسبةعدد المرات

١949بخصوص الضرائب

١538بخصوص تفتيش العمل 

١23١بخصوص تراخيص العمل

923بخصوص تسجيل العمل التجاري

عدد رائدات الأعمال الالتي أبلغن عن وجود 
زيارات

39

ملحوظة: النسبة من إجمالى 39 رائدة أعمال قامت بزيارة أحد المسئولين الحكوميين خالل العام الماضي

الجدول رقم أ 39: طلب دفع رشوة أو رسوم غير رسمية ألحد المسئولين 
الحكوميين في أي وقت خالل العام الماضي

النسبةعدد المرات

39١9.5نعم

١6١88.6ال

١6١88.6ال

١6١88.6ال

١6١88.6ال

٢٠٠١٠٠الإجمالي
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الجدول رقم أ 40: التعرض ألي نوع من أنواع المضايقات من قبل إحدى المؤسسات 
الحكومية في أي وقت خالل العام الماضي

النسبةعدد المراتتعرض للمضايقات من ِقبل مؤسسة حكومية

١89نعم

١829١ال

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 41: النساء الالتي قمن بأي من االستثمارات التالية في أعمالهن 
التجارية خالل العام الماضي

النسبةعدد المرات

١٠954.5شراء معدات إنتاج جديدة

نتاج القديمة أو  إجراء تحسينات على معدات االإ
تحديث التكنولوچيا

6633

االستثمار في تطوير منتج جديد أو تحسين منتج 
موجود

5١25.5

422١تعيين المزيد من الموظفين

36١8شراء معدات وأجهزة جديدة للمكتب

شراء أدوات تكنولوچيا المعلومات واالتصاالت 
)مثل هواتف ذكية، أنظمة حاسوب، نظم 

دارية، إلخ( المعلومات االإ
34١٧

28١4توسعة المقر الحالي للعمل التجاري 

١36.5تأسيس مقرات أو فروع إضافية

١١5.5االنتقال إلى مقرات أفضل

١١5.5االستثمار في تأسيس عمل تجاري آخر

ملحوظة: سؤال متعدد االإجابة

الجدول رقم أ 42: الخطط التي وضعتها رائدات األعمال إلحداث تغييرات لتطوير أو 
تحسين العمل التجاري خالل عام قادم

النسبةعدد المرات

١١٠55نعم، اخطط لعمل بعض التغييرات

5٠25ال، ال اخطط لعمل أي من التغييرات

4٠2٠غير متأكدة أو ال أعلم

٢٠٠١٠٠الإجمالي

الجدول رقم أ 43: خطط محددة لتطوير أو تحسين العمل التجاري خالل عام قادم
)من ضمن 110 رائدة أعمال من الالتي يخططن لعمل بعض التغييرات(

النسبةعدد المرات

83٧5.5التوسع في أسواق جديدة

٧669.١توسيع نطاق المنتجات/الخدمات الُمقدمة

االستثمار في معدات أو تكنولوچيا جديدة للعمل 
التجاري 

٧366.4

454٠.9زيادة عدد الموظفين
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4339.١االنتقال إلى مقرات أكبر حجًما 

3632.٧تحسين ظروف العمل للموظفين

دمج تكنولوچيا المعلومات لتحسين كفاءة العمل 
التجاري وإمكاناته التسويقية

3632.5

تطبيق الممارسات التي تجعله أكثر مراعاة للبيئة 
)حفظ الطاقة والمياه، الحد من استهالكهما، 

وإعادة التدوير واالستخدام(
3632.5

تطوير موقع إلكتروني لتحقيق مزيد من المبيعات 
نترنت على االإ

2٧24.5

43.6تقليص نطاق المنتجات/الخدمات

32.٧خفض عدد الموظفين

١١٠عدد رائدات الأعمال المجيبات

الجدول رقم أ 44: المشكالت المستقبلية المحتملة أمام نمو العمل التجاري

عدم إحتماليتها )٪(إحتماليتها  )٪(نوع المشكلة المحتملة

٧32٧الحصول على تمويل

4٧.552.5المشكالت المتعلقة بوسائل النقل

45.554.5التعامل مع اللوائح الحكومية وتكاليف االمتثال

42.55٧.5مسائل الضرائب

الحصول على معلومات عن االأسواق الجديدة 
مداد، التصدير،  )مثل تحديد فرص سالسل االإ

إلخ(
4٠6٠

3862العثور على موقع أكثر مالئمة لمقر العمل

35.564.5العثور على موظفين كفء وموضع ثقة

سداء  العثور على خبراء/استشاريين/موجهين الإ
المشورة بشأن نمو العمل التجاري

34.565.5

2١٧9الحصول على دعم من االأسرة

الجدول رقم أ 45: تصورات رائدات األعمال حول ظروف تشغيل المشروعات 
المملوكة للنساء

غير موافق )٪(موافق )٪(
ل يوجد رأي 

)٪(

فيما يتعلق بمهارات وكفاءات ريادة الأعمال 

أ
أعرف كل المعلومات التي أحتاج إليها ليصبح 

عملي ناجًحا
٧٧١8.54.5

ب
أعدني تعليمي وخبرتي السابقة الأداء دوري 

كرائدة أعمال بشكل جيد
٧6١٧.56.5

ج
دارة عملي  أحتاج إلى مزيد من المهارات الإ

بنجاح وتطويره
8١١٠.58.5

فيما يتعلق بتصورات عن المساواة 
نصاف بين الجنسين والإ

د
تتمتع النساء بنفس حقوق الرجال في حيازة 

الممتلكات وتسجيلها بأسمائهن
٧٠.5١3.5١6
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ه
تتاح للنساء نفس الفرصة كالرجال في المشاركة 
في برامج تعليم ريادة االأعمال والتدريب عليها

58.5١٧.524

و
تتاح للنساء نفس الفرصة كالرجال في الحصول 

على تمويل الأعمالهن التجارية 
58١923

ز
تتاح للنساء نفس الفرصة كالرجال في الحصول 

على التكنولوچيا
5١.5١١3٧.5

ح
نصاف  تُدعم القوانين واللوائح في بلدي االإ

والمساواة بين الجنسين بدرجة كبيرة 
42.52١.536

خبرة في الحصول على المعلومات

ط
إتاحة المعلومات المتعلقة بخدمات دعم 

تطوير االأعمال التجارية لرائدات االأعمال على 
نطاق واسع

2٠.53١.548

ي
إتاحة المعلومات المتعلقة بأنواع ومصادر 
التمويل لرائدات االأعمال على نطاق واسع

١٧2٧.555.5

ك
إتاحة المعلومات المتعلقة باللوائح المنظمة 

لقطاع االأعمال على نطاق واسع
١2.529.558

فيما يتعلق بفعالية رابطات الأعمال التجارية 
في تمثيل رائدات الأعمال وتناول السياسات 

العامة لهتماماتهن ومخاوفهن

ل
حصلت على كثير من الدعم من رابطات 

وجمعيات االأعمال التجارية
١554.53٠.5

م
رابطات سيدات االأعمال/رائدات االأعمال مؤثرة 

في عمليات صياغة السياسيات وصنع القرار 
الخاصة بالحكومة

١33255

ن
تمثل رابطات سيدات االأعمال/رائدات االأعمال 
اهتماماتي ومخاوفي كرائدة أعمال بشكل فعال 

للحكومة
١5.52559.5

س
تدعو جمعيات االأعمال والرابطات الصناعية 
للحصول على تأييد الحكومة بشأن سياسات 

تلبي احتياجات رائدات االأعمال 
١١24.564.5

تصورات عن برامج الدعم لرائدات الأعمال

ع
صعوبة تعامل رائدات االأعمال مع اللوائح 

الحكومية 
3٠2٧.542.5

ف
تدعم الحكومة صاحبات االأعمال من خالل 

توجهاتها وبرامج المساعدات التي تقدمها
23.54١.535

ص
سهولة الحصول على االئتمان والتمويل وحسن 

معاملة الُمقرضين للمرأة
١5.54٠.544

ق
استخدام تكنولوچيا المعلومات بشكل أفضل 

سُيمكن المشروعات المملوكة للنساء من 
التنافس في االأسواق بمزيد من الكفاءة

38.5١٠.55١

تصورات عن الدعم المجتمعي لدور المرأة 
كرائدة أعمال 

ر
قبول ريادة االأعمال كدور للمرأة في االقتصاد 

والمجتمع
4٧١24١

ش
يعتبر تأسيس المرأة لعمل تجاري وتنميته أكثر 

صعوبة من قيام الرجل بهذا
55.5١6.528

ت
في المجمل، تُعد بيئة العمل مواتية جًدا 

لرائدات االأعمال
33.5264٠.5
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الشرط المرجعي )١( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة للتقييم: نظام قانوني وتشريعي يراعي 
المساواة بين الجنسين ويعزز تمكين المرأة اقتصاديًا

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان أو بيانات تعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل 
عملية التقييم.

النقاط المحرزةأ. قوانين لوائح العمل

مساواة وصول المرأة إلى سوق العمل

5 )إذا انطبقت جميع المؤشرات الخمسة(؛ 4 )إذا انطبقت أربعة مؤشرات فقط أو أي أربعة مؤشرات(
3 )إذا انطبقت ثالثة مؤشرات فقط أو أي ثالثة مؤشرات(؛ ٢ )إذا انطبق مؤشران فقط أو أي مؤشرين(؛

١ )إذا انطبق مؤشر واحد فقط(

ال يحظر على النساء 
االشتغال في أي قطاع 
من قطاعات االقتصاد

تشدد قوانين ولوائح 
العمل على عدم التمييز 

القائم على النوع في 
ممارسات التعيين

يشدد القانون على 
وجوب المساواة في 

االأجور للنساء والرجال 
لنفس العمل

النساء المتزوجات ال 
يشترط قانونًا حصولهن 

على إذن أزواجهن للعمل 
خارج المنزل أو إدارة 

عمل تجاري

توعية النساء 
بحقوقهن المتساوية 

في التشغيل وأن 
تلك الحقوق قيد 

التنفيذ

3

لوائح العمل والمشروعات المملوكة للنساء

5 )إذا انطبقت جميع المؤشرات الخمسة(؛ 4 )إذا انطبقت أربعة مؤشرات فقط أو أي أربعة مؤشرات(
3 )إذا انطبقت ثالثة مؤشرات فقط أو أي ثالثة مؤشرات(؛ ٢ )إذا انطبق مؤشران فقط أو أي مؤشرين(؛

١ )إذا انطبق مؤشر واحد فقط(

يتم تزويد المشروعات 
المملوكة للنساء 

بالمساعدة في التعامل 
مع أي تعقيدات في 

إجراءات التسجيل أو 
االمتثال

يتم تعريف رائدات 
االأعمال بقوانين ولوائح 

العمل ومتطلبات 
االمتثال/تقديم التقارير 
كجزء من برامج خدمات 

تطوير االأعمال والتدريب

تبذل لحكومة جهوًدا 
عالم  خاصة الإ

المشروعات المملوكة 
للنساء بقوانين ولوائح 

العمل ومتطلبات 
بالغ )تقديم  االمتثال/االإ

التقارير(

تسجيل العمالة يمكن 
استيفائه الكترونًيا على 

شبكة االنترنت أو من 
خالل مكاتب خدمات 
النافذة الواحدة في 
المواقع التي يسهل 

الوصول إليها مما ييسر 
داري وعبء  العبء االإ

الوقت على رائدات 
االأعمال

رائدات االأعمال ال 
تتعرضن للمضايقات 
أو طلب الرشوة من 
ِقبل مفتشي العمل

٢

النقاط المحرزةب. لوائح وإجراءات تسجيل وترخيص الأعمال التجارية

5 )إذا انطبقت جميع المؤشرات الخمسة(؛ 4 )إذا انطبقت أربعة مؤشرات فقط أو أي أربعة مؤشرات(
3 )إذا انطبقت ثالثة مؤشرات فقط أو أي ثالثة مؤشرات(؛ ٢ )إذا انطبق مؤشران فقط أو أي مؤشرين(؛

١ )إذا انطبق مؤشر واحد فقط(

يمكن للنساء أن تسجلن 
العمل التجاري بدون 
شرط قانوني للحصول 

على إذن أزواجهن

تبذل الحكومة جهوًدا 
خاصًة لضمان تعريف 

وتثقيف المرأة بخصوص 
إجراءات تسجيل 
وترخيص االأعمال 

التجارية

النساء لسن أقل حًظا 
فيما يتعلق بالوصول إلى 

مكاتب تسجيل االأعمال 
التجارية نتيجة القيود 
المفروضة على التنقل 

)مثل أن التسجيل يمكن 
أن يتم إلكترونًيا، أو 

من خالل نقاط تسجيل 
محلية...إلخ(

يتم وضع مكاتب للنساء 
داخل مواقع مكاتب 

تسجيل االأعمال التجارية 
)قد تكون مستويات 

لمام بالقراءة والكتابة  االإ
والمعرفة باالأعمال 

التجارية لدى النساء 
أقل(

من الممكن أن 
تحصل النساء على 

ترخيص بالعمل 
التجاري لكافة أنماط 

االأعمال التجارية، 
بما فيها تراخيص 

الأنماط االأعمال 
االأكثر تقليدية أن 

تأسسها المرأة

3

 الملحق رقم )4(: المؤشرات والنقاط المحرزة لتنمية ريادة
األعمال النسائية وفًقا للشروط المرجعية



8٧

النقاط المحرزةج. حقوق الملكية والميراث

١٢345

النساء ال يتمتعن بنفس 
حوق الملكية والميراث 

كالرجال وفًقا لقوانين 
البالد

النساء يتمتعن ببعض 
من نفس حقوق الملكية 
والميراث كالرجال، ولكن 

هناك شروط إجرائية 
تُفرض على النساء من 

أجل الحصول على هذه 
الحقوق )مثل أن يعطي 

القانون الحق لالأزواج 
في السيطرة إداريًا على 

الممتلكات الزوجية 
المشتركة(

تتمتع النساء بنفس 
)بعض( حقوق الملكية 
والميراث كالرجال، إال 
أنهن عادًة ال يكن على 

دراية بتلك الحقوق 
ويتم بذل القليل من 

الجهود لتعليمهن 
وتثقيفهن بشأن حقوقهن

تتمتع النساء بنفس 
حقوق الملكية والميراث 

كالرجال، ويتم بذل 
جهود واسعة النطاق 

لتوعيتهن بهذه الحقوق 
لكن الممارسات العرفية 

التقليدية ال تعترف بهذه 
الحقوق القانونية ويتاح 

للمرأة رجوع محدود 
للنظام القانوني في هذا 

الشأن

يتمتع كل من النساء 
والرجال بنفس 
حقوق الملكية 

والميراث بموجب 
القانون الذي يتم 

إنفاذه ويتاح للنساء 
آليات للرجوع إلى 
القانون من أجل 

الحصول على هذه 
الحقوق االقتصادية 

المقررة

3

ملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: __)3+2(/2=2.5

الشرط الفرعي ب: __3.0__

الشرط الفرعي ج: __3.0

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعى )١(: 3/8.5=5.٢



88
تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

الشرط المرجعي )٢( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة للتقييم: القيادة الفعالة للسياسات 
والتنسيق من أجل تعزيز تنمية ريادة الأعمال النسائية 

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية 
التقييم.

النقاط المحرزةأ. ريادة الأعمال النسائية كأحد أولويات السياسة العامة الوطنية

١٢345

ال توجد أدلة موثقة على 
أن تنمية ريادة االأعمال 

النسائية من أولويات 
السياسة الوطنية

إن تنمية المشروعات 
المملوكة للنساء 

منصوص عليه كأحد 
االأولويات في خطط 

التنمية الوطنية، 
وسياسات المساواة 

بين الجنسين و/
أو االستراتيجيات 

االقتصادية الوطنية 
االأخرى كما أن له 

أهمية بالنسبة للتنمية 
االقتصادية واالجتماعية 
للبالد، ولكن لم تحدد 

أي أجندة أو خطة عمل 
بعينها لذلك

تم تحديد رائدات 
االأعمال كمجموعة 

مستهدفة محددة في 
سياسات الحكومة 

للمشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية 

الصغر

تم تحديد رائدات 
االأعمال كمجموعة 

مستهدفة محددة في 
سياسات الحكومة 

للمشروعات المتوسطة 
والصغيرة ومتناهية 

الصغر كما توجد 
إجراءات محددة مذكورة 

في الوثائق الخاصة 
بسياسة المشروعات 
المتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر لتعزيز 
ريادة االأعمال النسائية/

تنمية المشروعات 
المملوكة للنساء

ال يوجد إطار 
استراتيجي وطني 

لتنمية ريادة االأعمال 
النسائية، بما في 

ذلك توفير ما يلزم 
لكل من تأسيس 

وتنمية مشروعاتهن 

٢

جراءات المتخذة النقاط المحرزةب. وجود نقطة اتصال مركزية بالحكومة لتعزيز وتنسيق ريادة الأعمال النسائية ودعم الإ

12345

لم تتخذ الحكومة أية 
خطوات لمعالجة مسألة 

القيادة والتنسيق في 
مجال سياسات تنمية 

ريادة االأعمال النسائية

ال يوجد نقاط اتصال 
مركزية في الحكومة 

لتنمية ريادة االأعمال 
النسائية، ولكن يتم إيالء 
بعض االهتمام لقضايا 

تنمية ريادة االأعمال 
النسائية في وزارات/

هيئات معينة

يوجد نقاط اتصال 
مركزية في وزارة أو 

وزارتين/إدارات حكومية 
التي تشحذ التأييد أو 
لديها بعض االأنشطة 
الدعائية لتنمية ريادة 

االأعمال النسائية، ولكن 
ال يوجد تعاون فيما بين 

الوزارات/الهيئات

تم تحديد نقطة اتصال 
مركزية على المستوى 
الوطني لتنمية ريادة 

االأعمال النسائية داخل 
الحكومة، ولكنها الزالت 

ال تعمل بشكل مالئم 
وصحيح، ولديها نقص 

في الموارد الالزمة 
واتصاالت محدودة 

على مستوى الوزارات 
والهيئات

يوجد نقطة اتصال 
مركزية على المستوى 
الوطني لتنمية ريادة 

االأعمال النسائية 
داخل الحكومة 

ولديها مهمة محددة 
للقيادة في مجال 

السياسات، مدعومة 
بميزانية، وموارد، 

وتعاون مشترك بين 
الوزارات والتعاون 

الالزم لتنفيذ مهامها، 
وقد أسست روابط 
قوية مع أصحاب 

المصلحة الخارجيين 
وتتشاور بشكل نشط 

حول احتياجات 
السياسات والبرامج 

لرائدات االأعمال

٢

ملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _2__

الشرط الفرعي ب: _2__

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعى)٢(: __4_/٢=_٢__
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الشرط المرجعي )3( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة للتقييم: الوصول إلى خدمات مالية مُراعية 
لعتبارات المساواة بين الجنسين

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية 
التقييم.

الدرجةأ. مشاركة رائدات الأعمال في برامج التمويل العامة

١٢345

نهج سلبي – عدد قليل 
من المشروعات المملوكة 

للنساء / رائدات أعمال 
كعميالت

قرار بإمكانات  بدء االإ
سوق المرأة وتنفيذ 

تدريب مراٍع العتبارات 
المساواة بين الجنسين 

لمسؤولي القروض، 
ولكن دون تحقيق وصول 

فعال لسوق رائدات 
االأعمال بجهود دعائية 

حتى االآن

قرار  البدء في االإ
بإمكانات سوق المرأة 

وتنفيذ تدريب مراٍع 
العتبارات المساواة 
بين الجنسين موجه 

لمسؤولي القروض، ولكن 
لم يتثن بعد الوصول 

بفعالية إلى سوق 
رائدات االأعمال بجهود 

الترويجية والدعائية

جهود حثيثة من أجل 
الوصول إلى سوق 

رائدات االأعمال من 
خالل االأنشطة الدعائية، 

فضالً عن تطوير 
منتجات وخدمات 

إقراض وخدمات مالية 
ُمصممة خصيًصا 
لرائدات االأعمال

تطوير قروض 
ومنتجات وخدمات 

مالية ُمخصصة 
لسوق رائدات 

االأعمال، عالوة على 
وضع أهداف لالأداء 

بشكل عام لعدد 
القروض الُمقدمة 

للمشروعات المملوكة 
للنساء، ويعتبر 

النظام المالي مواتًيا 
للمرأة، ويجري 

رصد ومراقبة بيانات 
بالغ عنها  العمالء واالإ
على أساس التصنيف 

حسب النوع 

٢

الدرجةب. البرامج المالية الموجهه خصيًصا للمشروعات المملوكة للنساء

١٢345

ال توجد خدمات مالية 
ُمستهدفة تحديًدا 

للمشروعات المملوكة 
للنساء / لرائدات االأعمال

هناك دليل على وجود 
القليل من برامج 

قراض التي تركز على  االإ
النساء، ولكنها تنحصر 

في المقام االأول 
في النساء صاحبات 
المشروعات متناهية 

الصغر

هناك برامج ائتمان 
تستهدف المشروعات 
المملوكة للنساء على 

اختالف أحجامها وفي 
مراحل متباينة من 

تطورها )منذ التأسيس 
وحتى التوسع(، غير أنها 

ُمتاحة فقط في أجزاء 
معينة من البالد )أي في 
المراكز الحضرية(؛ وما 

من دليل يؤيد وجود 
رأس مال أسهم يركز 

على المرأة )برامج رأس 
مال الُمجازفة )المخاطر( 

ورأس المال االبتدائي 
)االأولّي(

ل برامج ضمانات  تَُكمِّ
القروض التي تستهدف 

المشروعات المملوكة 
للنساء برامج االئتمان 

التي تستهدف 
المشروعات المملوكة 

للنساء / رائدات االأعمال 
في مراحل مختلفة من 
تطورهن )من التأسيس 

حتى التوسع(؛ لكنها 
ُمتاحة في المقام االأول 

لرائدات االأعمال في 
المناطق الحضرية

توجد برامج ائتمان 
تستهدف النساء 
)تمويل متناهي 

الصغر وتمويل من 
البنوك التجارية( 
وبرامج رأس مال 
أسهم )رأس مال 
الُمجازفة ورأس 

المال االأولّي(، وهي 
ُمتاحة لرائدات 

االأعمال في المناطق 
الحضرية والريفية، 

وكذا من خالل حلول 
تكنولوچيا المعلومات 

واالتصاالت مثل 
النقود الُمتداولة 

من خالل االأجهزة 
المحمولة

3

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _2__

الشرط الفرعي ب: _3__

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعى )3(: ___5_/ ٢ = _5.٢_



9٠
تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

الشرط المرجعي )4( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات وتجميع النقاط المحرزة للتقييم: الوصول إلى خدمات دعم تطوير 
الأعمال المراعية لعتبارات المساواة بين الجنسين

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية التقييم.

الدرجةأ. وصول النساء إلى خدمات تطوير الأعمال السائدة

١٢345

ر نسبة رائدات  تَُقدَّ
االأعمال من العمالء/ 

المستفيدين من خدمات 
تطوير االأعمال بأقل 

من %25 من نسبتهن 
من أصحاب االأعمال 

)أو من المشتغلين 
لحساب أنفسهم كمؤشر 

لمعدالت ملكيتهن 
لالأعمال(

ر نسبة رائدات  تَُقدَّ
االأعمال من العمالء/

المستفيدين من خدمات 
تطوير االأعمال بنحو 
%25 على االأقل من 
نسبتهن من أصحاب 

االأعمال )أو من أصحاب 
االأعمال الحرة كممثلين 

لمعدالت ملكيتهم 
لالأعمال(

ر نسبة رائدات  تَُقدَّ
االأعمال بين العمالء/

المستفيدين من خدمات 
تطوير االأعمال بنحو 
%50 على االأقل من 
نسبتهن من أصحاب 

االأعمال )أو من 
المشتغلين لحساب 

أنفسهم كمؤشر 
لمعدالت ملكيتهن 

لالأعمال(

ر نسبة رائدات  تَُقدَّ
االأعمال بين العمالء/

المستفيدين من خدمات 
تطوير االأعمال بنحو 
%75 على االأقل من 
نسبتهن من أصحاب 

االأعمال )أو من 
المشتغلين لحساب 

أنفسهم كمؤشر 
لمعدالت ملكيتهن 

لالأعمال(

نسبة رائدات االأعمال 
من العمالء/المستفيدين 

من خدمات تطوير 
ر بأنها  االأعمال تَُقدَّ
مكافئة أو أعلى من 

نسبتهن من أصحاب 
االأعمال )أو المشتغلين 

لحساب أنفسهم كمؤشر 
لمعدالت ملكية االأعمال 

الخاصة بهن(

5

الدرجةب. إدماج خدمات تطوير الأعمال المراعية لحتياجات رائدات الأعمال

١٢345

منهج سلبي يتبعه أغلب 
موفري خدمات تطوير 

االأعمال – قليل من 
رائدات االأعمال يشاركن 

في برامج/خدمات تطوير 
االأعمال الُمعممة

بدأ موفرو خدمات 
تطوير االأعمال يدركون 

انخفاض مستوى انتفاع 
النساء من الخدمات 

ويتساءلون عن علة ذلك

وجود مبادرات قائمة 
الإضفاء صفة مراعاة 

اعتبارات المساواة 
بين الجنسين وتعميم 

مؤسسات خدمات 
تطوير االأعمال ونشر 

مزيد من الوعي 
بين رائدات االأعمال 
بالخدمات االأخرى، 

بما في ذلك من خالل 
شبكات سيدات االأعمال 

واستخدام تكنولوچيا 
المعلومات واالتصاالت

َل موفرو خدمات  َعدَّ
تطوير االأعمال 

خدماتهم/عروضهم 
لتلبية احتياجات 
رائدات االأعمال 

)على سبيل المثال، 
المنهج، والجدول 

الزمني، واالستعانة 
بمستشارين/مرشدين/

مدربين من النساء، 
واستخدام تكنولوچيا 

المعلومات واالتصاالت 
لتوسعة نطاق تغطية 
خدماتهم(، ويروجون 

بفعالية لخدماتهم 
لرائدات االأعمال 

المحتمالت والمشروعات 
المملوكة للنساء القائمة

تُعتبر خدمات تطوير 
االأعمال المسائدة مواتية 
للنساء حيث أن رائدات 
االأعمال من المرجح أن 

يستفدن من جميع أنواع 
خدمات تطوير االأعمال 

بالقدر نفسه الذي 
يستفيد به رواد االأعمال 

الذكور.

٢



9١

الدرجةج. توافر خدمات تطوير الأعمال الُمركزِّة على النساء

١٢345

ال توجد خدمات/
برامج لتطوير االأعمال 

تستهدف النساء تحديًدا 
في الوقت الحالي، 

ولكن هناك إقرار متنامي 
بالحاجة إلى الوصول 
إلى النساء بخدمات 

تطوير أعمال أكثر 
استجابة

هناك خدمات/برامج 
لتطوير أعمال منفصلة 

تستهدف النساء، ولكنها 
محدودة النطاق من 

حيث عروضها الخدمية 
ومحلية جًدا في نطاق 

تغطيتها

هناك عدد من برامج 
خدمات تطوير االأعمال 
التي تستهدف النساء، 

غير أن هذه البرامج 
ينصب تركيزها على 

نطاق محدود من عروض 
الخدمات )مثاًل: التدريب 

على االشتغال لحساب 
النفس الموجه للنساء، 

توفير خدمات تطوير 
االأعمال للمشروعات 

بالغة الصغر المملوكة 
للنساء( كما أنها ليس 

ُمتاحة في جميع أنحاء 
البالد

هناك عدد من برامج 
خدمات تطوير 

االأعمال الُمركزة على 
المرأة؛ فعالوة على 

تلبية االحتياجات 
التدريبية والتطويرية 

للمشروعات المتناهية 
الصغر، تستهدف هذه 
البرامج أيًضا النساء في 

المشروعات التي لها 
إمكانية النمو وتعزيز 

وبناء قدرات المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

المملوكة للنساء، وتُتاح 
خدمات تطوير االأعمال 
المشار إليها للنساء في 

أغلب أنحاء البالد

هناك نظام قومية 
متسق لدعم االأعمال 
لرائدات االأعمال )على 
سبيل المثال، مكتب 

للنساء في هيئات 
المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة ومتناهية 

الصغر الحكومية؛ مراكز 
تنمية موارد المشروعات 

أو االأعمال المملوكة 
للنساء؛ برامج تدريب 

على ريادة االأعمال 
للنساء؛ إلخ(، بما في 
ذلك تيسير الوصول 

لرائدات االأعمال 
من خالل تكنولوچيا 

المعلومات واالتصاالت

3

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _____5

الشرط الفرعي ب: ____2

الشرط الفرعي ج: _____3

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعى )5(: __١٠ / 3 = ___3
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

الشرط المرجعي )5( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات ورصد النقاط المحرزة لأغراض التقييم: الوصول إلى الأسواق 
والتكنولوچيا

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية 
التقييم

الدرجة١. تعزيز صادرات رائدات الأعمال

١٢345

ال توجد برامج تستهدف 
تشجيع أو تنمية 

صادرات المشروعات 
المملوكة للنساء، وقليل 

من المشروعات المملوكة 
للنساء تشارك في نشاط 

التصدير

بعض الجهود المحدودة 
لتشجيع فرص التصدير 

للمشروعات المملوكة 
للنساء من خالل نشر 
المعلومات، غير أنها 

ليست ُمَمثََّلة عموًما في 
البعثات التجارية التي 
ترعاها الحكومة أو في 

برامج التدريب على 
التصدير

تبذل المؤسسات جهوًدا 
حثيثة لدمج المشروعات 

المملوكة للنساء في 
دورات وورش عمل 

التعريف بالتصدير؛ 
وتشارك تلك المشروعات 

بأدنى حد ممكن في 
البعثات/المعارض 

التجارية التي ترعاها 
الحكومة

ثمة جهود متضافرة 
لتشجيع فرص التصدير 

للمشروعات المملوكة 
للنساء، وتسعى تلك 

الجهود بشكل نشط إلى 
مشاركة تلك المشروعات 

في البعثات/المعارض 
التجارية التي ترعاها 

الحكومة. وهناك جهود 
مبكرة لضمان دمج 

المشروعات المملوكة 
للنساء في برامج جاهزية 

التصدير وبناء قدراتهن 
لتحسين جودة منتجاتهن 

ومهاراتهن التسويقية

هناك برنامج قومي 
"لتشجيع صادرات 

رائدات االأعمال" 
يتسم بالشمولية 

٢

الدرجة٢. برامج التوريدات الحكومية التي تستهدف بفعالية المشروعات المملوكة للنساء 

١٢345

المعلومات المتعلقة 
بفرص التوريدات/
المشتريات العامة 

ُمتاحة، لكن ال 
توجد جهود ُمحددة 
تُبذل لضمان إطالع 

المشروعات المملوكة 
للنساء عليها أو لوصولها 

لتلك المشروعات

ثمة جهود خاصة 
تُبذل لنشر المعلومات 

المتعلقة بفرص 
التوريدات الحكومّية 
حتى تصل للموردين 

المحتملين من النساء، 
وذلك عن طريق شبكات 
سيدات االأعمال وآليات 

إلكترونية على شبكة 
نترنت االإ

فضالً عن الجهود 
الترويجية العامة، تُعقد 

ورش عمل لرائدات 
االأعمال حول كيفية 
الوصول إلى فرص 

التوريدات الحكومية

تنظيم ورش عمل 
توجيهية، فضالً عن 
تقديم برامج لبناء 

قدرات المشروعات 
المملوكة للنساء لتمكينها 

من استيفاء اشتراطات 
التنافس للحصول 

على عقود التوريدات 
الحكومية

هناك برامج توريدات 
حكومية مبتكرة 

تستهدف رائدات 
االأعمال، وذلك عن 

طريق تخصيص 
نسبة معينة من قيمة 
عقود التوريد على أن 
تُمنح إلى المشروعات 

المملوكة للنساء

١

مداد والروابط التي تُدمج المشروعات المملوكة للنساء الدرجة3. سالسل الإ

١٢345

ال توجد مبادرات 
مداد  لسالسل االإ

تسعى خصيًصا لدمج 
المشروعات المملوكة 

للنساء

هناك القليل من 
المبادرات لدمج 

المشروعات المملوكة 
للنساء في سالسل 

مداد، غير أن النساء  االإ
لسن ُمطلعات عموًما 
عليها أو ُمْسَتهدفات 
الأغراض بناء القدرات

هناك بعض برامج 
مداد/الروابط  سالسل االإ

الجيدة التي تستهدف 
المشروعات المملوكة 

للنساء، ولكنها محدودة 
بقطاع واحد أو قطاعين 

و/أو إقليم واحد أو 
إقليمين

جاري بذل جهود دعائية 
لخلق وعي بفرص 

مداد لدى  سالسل االإ
المشروعات المملوكة 

للنساء، وبدأ/جاري 
العمل التنموي لبناء 

قدرات تلك المشروعات 
بحيث تمسين ُمَورِّدات 

مداد في سالسل االإ

جاري تنفيذ مبادرات 
مداد  سالسل االإ

للمشروعات المملوكة 
للنساء في العديد 

من القطاعات 
التي تسودها تلك 
المشروعات، وفي 
أنحاء مختلفة من 

البالد

3
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الدرجة4. وصول رائدات الأعمال إلى تكنولوچيا المعلومات والتصالت والتكنولوچيا عموًما

١٢345

تعمل المشروعات 
المملوكة للنساء عموًما 

بتكنولوچيا بدائية، حيث 
تعاني من قصور في 

استخدامها لتكنولوچيا 
المعلومات واالتصاالت 

لتطوير االأعمال، وما 
من جهود تُبذل لتحسين 

خبراتها العملية ومهاراتها 
ذات الصلة

جاري بذل جهود 
مبدئية لتحسين مهارات 

المعرفة الرقمية لدى 
رائدات االأعمال من 

خالل التدريب ومنحهن 
المشورة بخصوص 

تحديث استخداماتهن 
للتكنولوچيا

هناك مبادرات قائمة 
لتعريف رائدات االأعمال 
باالبتكارات التكنولوجية 
وفرص تطوير االأعمال 

في القطاعات المعتمدة 
على التكنولوچيا )على 

سبيل المثال، قطاع 
تكنولوچيا االتصاالت 

والمعلومات، والقطاع 
الطبي البيولوجي، 

والقطاع البيئي وقطاع 
التقنيات الُمتجددة

المشروعات المملوكة 
للنساء ُمستهدفة 

لدمجها في برامج تطوير 
وتحديث التكنولوچيا 
وبرامج المرتكزة على 

دمج الحلول القائمة على 
تكنولوچيا المعلومات 

واالتصاالت )على سبيل 
المثال، أنظمة إدارة 

المعلومات والتسويق 
لكتروني والتجارة  االإ
لكترونية، إلخ(؛  االإ

والوصول إلى التمويل 
ُمتاح لمساعدتهن على 

تحديث عملياتهن 
في تلك المجاالت 

والسعي وراء االبتكارات 
التكنولوجية

المنح الحكومية 
ُمتاحة للمشروعات 

المملوكة للنساء 
لتغطية تكلفة 
االستثمار في 

ثَة  التقنيات الُمَحدَّ
والجديدة؛ تستخدم 

المشروعات 
المملوكة للنساء 

تكنولوچيا المعلومات 
واالتصاالت في 

الكثير من عملياتهن 
التجارية؛ تجد 

رائدات االأعمال 
تشجيًعا ودعًما 

كبيريْن لتأسيس 
مشروعاتهن 

في القطاعات 
االقتصادية االأعلى 

تقنية والمبتكرة، 
بما في ذلك قطاع 

تكنولوچيا المعلومات 
واالتصاالت 

٢

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _____2

الشرط الفرعي ب: ____1

الشرط الفرعي ج: ____3

الشرط الفرعي د: ____2

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعى )5(: ___8 / 4 = __٢_
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تقييــم تنميــة ريــادة األعمــال النســائية فــي مصر

الشرط المرجعي )6( لتنمية ريادة الأعمال النسائية – مؤشرات ورصد النقاط المحرزة لأغراض التقييم: تمثيل رائدات الأعمال 
ومشاركتهن في حوار السياسات وأثر ذلك على النتائج

ملحوظة: تمثل الخانات الُمظللة أفضل بيان يعكس الوضع في مصر بناًء على تقييم كافة المعلومات التي تم جمعها خالل عملية 
التقييم.

الدرجةأ. تمثيل و"صوت" النساء في عضوية جمعيات الأعمال/المنظمات القطاعية

١٢345

تَُشكِّل سيدات االأعمال/
رائدات االأعمال أقل 
من %5 من االأعضاء 

في جمعيات االأعمال/
المنظمات القطاعية

تشكل سيدات االأعمال/
رائدات االأعمال على 

االأقل %15 من عضوية 
كبرى جمعيات االأعمال/

المنظمات القطاعية

تشكل سيدات االأعمال/
رائدات االأعمال على 

االأقل %20 من عضوية 
كبرى جمعيات االأعمال/

المنظمات القطاعية

تشكل سيدات االأعمال/
رائدات االأعمال على 

االأقل %30 من عضوية 
كبرى جمعيات االأعمال/

المنظمات القطاعية

تشكل سيدات 
االأعمال/رائدات 
االأعمال أكثر من 
%30 من عضوية 

كبرى جمعيات 
االأعمال/المنظمات 

القطاعية

١

الدرجةب. تواجد جمعيات وشبكات لرائدات الأعمال

١٢345

ال توجد جمعيات 
لسيدات االأعمال أو 

رائدات االأعمال

هناك عدد قليل فقط 
من تلك الجمعيات، 

ومقرها غالًبا في المراكز 
الحضرية وال تضم 

سوى عدًدا محدوًدا من 
االأعضاء

عالوة على المناطق 
الحضرية، تشكلت تلك 

الجمعيات في القليل 
من المناطق الريفية 

بالبالد، غير أن قاعدة 
عضويتها محدودة جًدا

يوجد عدد من تلك 
الجمعيات في المناطق 

الحضرية والريفية، لكنها 
بحاجة إلى بناء قدراتها 

لتوسعة نطاق عضويتها 
وأداء دور دعوي

توجد جمعيات 
لسيدات االأعمال/

رائدات االأعمال في 
المناطق الحضرية 

وكذلك في أغلب 
المناطق الريفية، 
وتمثل عدًدا كبيًرا 

من رائدات االأعمال 
كعضوات فيها؛ 

ولقد تحولت إلى 
اتحاد وطني لتلك 

الجمعيات

4
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الدرجةج. مشاركة رائدات الأعمال في حوار السياسات بين القطاعين العام والخاص وتأثيرهن على النتائج

١٢345

آليات حوار السياسات 
بين القطاعين العام 

رَة  والخاص ليست ُمَطوَّ
تطويًرا جيًدا في 

البالد؛ ونادًرا ما تُدمج 
الجمعيات والجماعات 

النسائية في ذلك الحوار

ال تمثل جمعيات 
االأعمال الرئيسية رؤى 
ومخاوف أعضائها من 
النساء بالقدر الكافي 

ونادًرا ما تطرح قضايا 
تؤثر على تنمية ريادة 
االأعمال النسائية في 
حوار السياسات مع 

الحكومة؛ إن "صوت" 
جمعيات سيدات 

االأعمال/رائدات االأعمال 
ضعيف جًدا

بدأت جمعيات االأعمال 
الرئيسية تقر بأهمية 

الدمج االأفضل لرؤى 
أعضائها من النساء في 
أولويات حشد التأييد 
للسياسات، وشرعت 

جمعيات رائدات االأعمال 
في تطوير مهاراتها 

وقدراتها الدعوية، لكن 
هذه الجهود لم تفِض 
بعد إلى تطور ملموس 
في التأثير على االأجندة 

السياسية للحكومة

تثير جمعيات االأعمال 
الرئيسية بشكل روتينّي 

قضايا ذات أهمية 
الأعضائها من النساء 
في حوار السياسات 
مع الحكومة؛ لدى 

جمعيات رائدات االأعمال 
القدرة على أداء دور 
دعوّي قوي لمصالح 

ومخاوف المشروعات 
المملوكة للنساء، 

وتُعطى معلومات بشأن 
وثائق السياسة التي 

تنتظر تمريرها؛ تَُضم 
المشروعات المملوكة 

للنساء كأعضاء في فرق 
العمل الحكومية واللجان 

االستشارية حول 
إصالحات بيئة العمل

هناك عدد من االأمثلة 
الملموسة التي أدت 
فيها مشاركة سيدات 

االأعمال/رائدات 
االأعمال في عمليات 

الحوار بين القطاعين 
العام والخاص 

إلى نتائج ملموسة 
من حيث تحسين 

البيئة لتنمية ريادة 
االأعمال النسائية 

)على سبيل المثال، 
تغيرات طرأت على 

قانون االأسرة، وإنشاء 
مكاتب شؤون المرأة 

في المؤسسات 
المالية، وتغييرات 
طارئة على قانون 

الملكية، إلخ(

٢

ُملخص النقاط المحرزة

الشرط الفرعي أ: _____1

الشرط الفرعي ب: ____4

الشرط الفرعي ج: ____2

المجموع الكلي للنقاط المحرزة للشرط المرجعى )6(: ٧/3=33.٢ 
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