نحو المساواة بين الجنسين

ما الذي يحول بين المرأة
المصرية وشراء العقارات؟

البحث والتحليل

نحو المساواة بين الجنسين

ما الذي يحول بين المرأة المصرية وشراء العقارات؟
كتــب :دينا البحيري
قامت بالترجمة :شــيماء إبراهيم

يعــد االختــاف بيــن الجنســين أحــد أبــرز وأهــم القضايــا فــي عالمنــا اآلن .وعندمــا ننظــر إلــى الفئــة النســائية ،نجــد بالطبــع أن هنــاك العديــد مــن النمــاذج الناجحــة التــي مــن الممكــن
أن تكــون مصــدر إلهــام لباقــي النســاء الالتــي يرغبــن فــي أن تحــذو حذوهــن.
ً
وفقــا لالتجاهــات الحاليــة ،اكتشــفنا أن هنــاك عــد ًدا أقــل مــن النســاء يفضلــن البقــاء فــي المنــزل،
بينمــا أصبــح المزيــد منهن حاصــات على شــهادات عليا ،عـ ً
ـاوة على مشــاركتهن فــي المناصب
المهنيــة واإلداريــة العليــا ،حســبما أفــاد تقري ـرًا بعنــوان "التنــوع بيــن الجنســين فــي موضوعــات
مــكان العمــل" ،الذي نشــر مــن قبــل« ، »Nakisaوهــي الشــركة العالمية الرائــدة في مجــال حلول
األعمــال التجاريــة ،في الـــ  22مــن ســبتمبر ،بواســطة «ماجالــي ديبراس».
ومــع ذلــك ،ال تــزال قضيــة التنــوع بين الجنســين معقــدة للغايــة خاصة في ظــل وجــود التحديــات التي
تتسبب في عدم المساواة بين الجنسين .حيث أشار تقرير« ، »Nakisaإلى أنه ال يزال الرجال يهيمنون
علــى غالبيــة المناصــب بالمســتوى  C.وعلــى الرغــم مــن توافــر جميــع األدوات للتغلــب علــى عــدم
المســاواة بين الجنسين ،ال يزال االعتراف بمســاهمة المرأة في أماكن العمل غير مكتمل حتى اآلن.

وفــي ســياق ذي صلــة ،أفــاد تقريــر بعنــوان «النســاء فــي أماكــن العمــل عــام ،»2020
الــذي نُشــر بواســطة «  ،»McKinsey & Companyفــي الـــ  30مــن ســبتمبر ،2020
بــأن األوقــات الصعبــة التــي يمــر بهــا العالــم فــي الوقــت الحالــي نتيجــة تفشــي وبــاء
رأســا علــى عقــب .وبالنظــر
«كورونــا المســتجد» قــد تســببت فــي قلــب أماكــن العمــل ً
علــى وجــه التحديــد إلــى وضــع المــرأة ،نجــد أنهــا تأثــرت بشــدة بتبعيــات هــذا الوبــاء.
حيــث أنهــا كانــت أكثــر عرضــة لمخاطــر التســريح أو اإلجــازة أثنــاء الجائحــة .ولكــن،
بفضــل األدوات التكنولوجيــة المتقدمــة التــي تــم تطبيقهــا فــي تلــك الفتــرة ،تمكنــت
العديــد مــن الموظفــات فــي التحكــم فــي أعمالهــن مــن خــال نظــام العمــل عــن
بعــد باإلضافــة إلــى اســتخدام هــذه األدوات إلدارة أعمالهــن ً
أيضــا.

وضع المرأة
في جميع أنحاء العالم
مــن الممكــن طــرح المزيــد مــن األفــكار حــول الوضــع الراهــن للمــرأة فــي جميــع أنحــاء العالــم،
وذلــك اســتنا ًدا إلــى تقريــر الفجــوة العالميــة بيــن الجنســين لعــام  .2020حيــث يقــدم هــذا التقريــر
مؤشــر الفجــوة العالمــي بين الجنســين منــذ عــام  2006عن طريــق قياس مــدى الفجــوات القائمة
علــى النــوع االجتماعــي .ويتــم إجــراء هــذا القيــاس مــن خــال أربعــة أبعــاد هــي :فــرص المشــاركة
االقتصاديــة ،والتحصيــل العلمــي ،والصحــة والبقــاء ،والتمكيــن السياســي .وفــي عــام  ،2020شــمل
هــذا المؤشــر  153دولــة إلــى جانــب مصــر .عـ ً
ـاوة علــى ذلــك ،يتــم اســتخدام المنهجيــة والتحليــل
الكمــي للمؤشــر مــن أجــل تقديــم التدابيــر الفعالــة لتقليــص الفجــوات بيــن الجنســين.

ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
)ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺼﺮ(
ً
ﻣﺼﺮ

ﻋﺎﻟﻤ ًﻴﺎ

0.629

0.685

اﻟﻤﺆﺷﺮ اﻟﻌﺎم

0.438

0.582

ﻓﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

0.973

0.957

اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

0.974

0.958

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻘﺎء

0.133

0.241

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ

ً
وفقــا للتقريــر ،نجــد أنــه علــى الرغــم
وعندمــا ننظــر عــن كثــب إلــى هــذه المؤشــرات الفرعيــة،
مــن أن البعــد السياســي يعــد األكثــر تحسـ ًنا فــي هــذا العــام ،فقــد تــم تقليــل فجــوة التمكيــن
السياســي العالمــي بنســبة  %24.7فقــط خــال .2020
وفــي ســياق متصــل ،تأتــي ثاني أكبــر فجــوة فــي فــرص المشــاركة االقتصاديــة ،حيث تــم تقليل
 %57.8من هــذه الفجــوة حتى اآلن.
ً
عــاوة علــى ذلــك ،لقــد ازداد عــدد النســاء فــي المناصــب العليــا ،كمــا توفــرت فــرص أكثــر
للمشــاركة االقتصاديــة .وعلــى الصعيــد العالمــي ،تمثــل النســاء  %36مــن نســبة كبــار مديــري
القطــاع الخــاص ومســؤولي القطــاع العــام.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ذكــر التقريــر أن مشــاركة المــرأة فــي ســوق العمــل تعــد متوقفــة كمــا أن
الفــوارق الماليــة أكبــر قليـ ًلا .وفــي المتوسـط ،هنــاك  %55فقط مــن النســاء البالغات في ســوق
العمــل مقابــل  %78مــن الرجــال ،فــي حيــن أن هنــاك فجــوة فــي األجــور تقــدر بـــ ( %40نســبة أجــر
المــرأة مقارنـ ً
ـة بأجــر الرجــل فــي نفــس الوظيفــة) ،بينمــا بلغــت الفجــوة فــي الدخــل أكثــر مــن
( %50نســبة إجمالــي الدخــل مــن األجــور وغيــر األجــور للمــرأة مقارنـ ً
ـة بدخــل الرجــل) ،لذلــك فــإن
هــذه الفجــوة تحتــاج المزيــد مــن التقليــل.
يشــار إلى أن متوســطدخــل المرأة علــى مســتوى العالم يبلــغ حوالــي  11,500دوالر أمريكي ســنويًا،
مقابــل  21,500دوالر أمريكي للرجال ســنويًا.
ً
ملحوظــا فــي ســد فجــوات التحصيــل التعليمــي والصحــة
تقدمــا
وفــي شــأن منفصــل ،هنــاك
ً
والبقــاء ،بنســبة  %96.1و %95.7علــى التوالــي حتــى اآلن
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اﻟﻔﺠﻮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
)ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ(

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة

ذﻛﺮ

اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
)ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻧﺠﺮس(

25%

اﻟﻮزارات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
)ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮزارات(

21%

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ /ا دوار اﻟﻤﺎﻫﺮة
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

ا دوار اﻟﻤﺎﻫﺮة

49%

40%

أﻧﺜﻰ

91%

88%

66%

66%

36%

41%

14%

اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻦ

18%

ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

36%

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻋﻠﻴﺎ أﺧﺮى

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻌﺎﻟﻲ

إن مصــر مــن إحــدى الــدول المدرجــة فــي المؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين .وأوضــح
التقريــر أن مصــر بهــا حوالــي  48.7مليــون امــرأة ،كمــا أن تحســين أوضاعهن ســيكون لــه تأثي ًرا
كبيـ ًرا علــى التقــدم العــام فــي البــاد .وبالنظــر إلــى موقــع مصــر فــي هــذا المؤشــر ،أشــار التقرير
إلــى أن مصــر اســتطاعت تقليــل الفجــوة بيــن الجنســين بنســبة  ،%62.9لتحتــل المرتبــة ،134
ومــع ذلــك ،البــد مــن بــذل الكثيــر مــن الجهــود.

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻻﺗﺠﺎه ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺆﺷﺮ
اﻟﻨﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
)ﻣﻦ ﺑﻴﻦ  153دوﻟﺔ(
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮأة

اﻟﺜﺎﻧﻮي

مصر

ﻓﺠﻮة اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

2020

0.629

134

0.614

2018

135
2017

0.608

134

0.614

ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ
ً
)دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ /ﺳﻨﻮ ًﻳﺎ(
11,500

21,500

ﻧﺴﺎء

رﺟﺎل

2016

132
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وعندمــا يتعلــق األمــر بالمؤشــرات الفرعيــة ،أكــد التقريــر أن معــدل اإللمــام بالقــراءة
ً
منخفضــا بيــن النســاء عنــد  ،%65ممــا يعنــي أن هنــاك فجــوة بيــن
والكتابــة ال يــزال
الجنســين تقــدر بـــ  %15يجــب القضــاء عليهــا.
منخفضــا ً
ً
أيضــا ،لكنــه يتحســن بعــض
وفــي الســياق نفســه ،يعــد التمكيــن السياســي
الشــئ .فعلــى الرغــم مــن عــدم تمكــن أي امــرأة الوصــول إلــى منصــب رئيــس الدولــة،
فــإن العنصــر النســائي يمثــل حوالــي  %14.9مــن أعضــاء البرلمــان ،باإلضافــة إلــى أن
ً
مقارنــة بعــام
هنــاك عــد ًد ا أكبــر بكثيــر مــن النســاء فــي المناصــب الوزاريــة ( )%24
 2018والتــي بلغــت ( .)%11.8
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وفيمــا يتعلــق بالفــرص االقتصاديــة ،تحتــل مصــر المرتبــة الـــ  ،140وال يــزال أمامهــا الطريــق
طويــل .هنــاك  %24.7فقــط مــن النســاء فــي القــوة العاملــة %20 ،منهــن يعملــن بعقــد
ً
عــاوة علــى ذلــك ،فــإن  %7.1مــن النســاء يشــغلن مناصــب إداريــة ويقتصــر
دوام جزئــي.
تمثيليهــن بيــن أصحــاب الشــركات وكبــار المديريــن علــى حوالــي  %2.4و  %4.9علــى التوالــي.

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻋﺎم 2019

أمــا بالنســبة للجانــب التشــريعي ،هنــاك قيــود كبيــرة علــى المــرأة فــي امتــاك األرض
ورأس المــال والمنتجــات الماليــة .ونتيجــة لذلــك ،هنــاك فــروق كبيــرة فــي الدخــل بيــن
الرجــل والمــرأة ،حيــث يقــدر متوســط دخــل الرجــل بحوالــي  3.8ضعــف دخــل المــرأة فــي
المتوســط.

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺮأة

4,800

دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻘﺪر

24.7%

ﻣﻌﺪل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

20%

اﻟﻤﺎل واﻻﻗﺘﺼﺎد

15%

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

13%

اﺳﻜﺎن واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ

8%

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ

7%

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﻄﻴﺮان

5%

اﻟﺘﻮرﻳﺪ واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

5%

ﻣﻘﺎﺑﻞ
18,400دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ

ﻟﻠﺮﺟﺎل

38.4%

20%

ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺒﺘﺮول واﻟﻤﻌﺎدن

4%

اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮﺻﻼت

2%

اﻟﺪﻓﺎع واﻣﻦ واﻟﻌﺪل

0%

اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻋﻼم

ﻳﺤﺘﻞ ﻗﻄﺎع اﺳﻜﺎن واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ

7.1%

ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ
واﻟﺘﻘﻨﻴﻴﻦ

اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﻋﻴﻦ وﻛﺒﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ واﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ـدا ،فــي عــام  ،2019تبيــن أن غالبيــة الموظفيــن،
وفيمــا يتعلــق بقطــاع اإلســكان والتشــييد تحديـ ً
أي حوالــي  ،%93كانوا من الذكــور فقط ،بينما بلغت نســبة العنصر النســائي  %7فقط.

ﻣﻮﻇﻔﻮ ﻗﻄﺎع اﺳﻜﺎن واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع ﻋﺎم 2019

اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺮأة
اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻮزارات

اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن

24.2%

14.9%

93%

اﻟﻨﻮع

المرأة في سوق العقارات في مصر
ـدا إلــى النســبة المئويــة للموظفــات فــي مختلــف قطاعــات مصــر ،نالحــظ
وعندمــا ننظــر تحديـ ً
أن قطــاع اإلســكان والتشــييد يحتــل المرتبــة الرابعــة فــي نســب المــرأة العاملــة ،بحوالــي %13
مــن إجمالــي الموظفيــن مــن كال الجنســين.

نحو المساواة بين الجنسين  ..ما الذي يحول بين المرأة المصرية وشراء العقارات؟

ذﻛﺮ

أﻧﺜﻰ

7%
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ﻋﺪد اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻋﻲ اﺳﻜﺎن واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
ومــع مــرور الوقــت ،تبايــن عــدد الموظفــات فــي قطــاع اإلســكان والتشــييد ،حيــث شــهد عــام
 2017أقــل عــد ًدا مــن الموظفــات فــي القطــاع بنحــو  14,127موظفــة ،بينمــا كان أكبــر عــد ًدا
للموظفــات فــي عــام  2015حيــث بلــغ .14,887
14,140

13,870

14,127

14,556

14,887

2019

2018

2017

2016

2015

المشتريات العازبات في مصر
ً
ســابقا ،قــرر فريــق البحــث والتحليــل بـــ
اســتنا ًدا إلــى جميــع الحقائــق واألرقــام المذكــورة
«إنفســتجيت» دراســة القــوة الشــرائية للمشــتريات العازبــات فــي مصــر بشــكل متعمــق،
وذلــك من خــال إجراء مســحً ا شــمل  94إمــرأة .نحــن نهــدف إلــى معرفــة ديناميكيات النســاء
ً
عــاوة علــى
العازبــات فــي ســوق العقــارات ،وكيــف ســيكون رد فعلهــن لتلبيــة تفضيالتهــن،
مــا الــذي يعوقهــن عــن تلبيــة احتياجاتهــن المحتملــة.

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
63%
ﻋﺰﺑﺎء

التركيبة السكانية للمستهلكات

ﻣﻄﻠﻘﺔ/أرﻣﻠﺔ

ً
وفقــا لبياناتنــا التــي تــم جمعهــا خــال هــذا المســح ،إن أغلــب المشــاركات (حوالــي  )%43يقعن
عامــا ،يليهــن أولئــك الالئــي تتــراوح أعمارهــم بيــن 20
ضمــن الفئــة العمريــة مــن  30إلــى ً 39
عامــا بنســبة  %35تقري ًبــا.
وً 29
ً
عــاوة علــى ذلــك ،إن مــا يقــرب مــن  %63مــن المشــاركات هــم مشــتريات محتمــات غيــر
متزوجــات ،بينمــا  %33منهــن مخطوبــات أو متزوجــات .وفيمــا يتعلــق بمســتوى التعليــم،
حوالــي  %84ممــن شــملهن المســح هــن مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة.

33%

ﻣﺘﺰوﺟﺔ/ﻣﺨﻄﻮﺑﺔ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ )ﺳﻨﻮات(
<20

0%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻓﻘﻂ

16%

ﺧﺮﻳﺠﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺛﺎﻧﻮي

84%

ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

5%

20-29

35%

30-39

43%

40-49

14%

50+

3%

4%

وبالنظــر إلــى مســيرتهن المهنيــة ،فــإن حوالــي  %22مــن المشــاركات فــي هــذا المســح
جــزء ا مــن قــوة العمــل فــي مصــر .تعمــل  %36منهــن فــي ســوق العقــارات ،يليــه
يمثلــن
ً
قطــاع التعليــم (حوالــي  ،)%36وتعمــل  %9منهــن في ســوق المــال والبنــوك ،ونفس النســبة
ً
أيضــا فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات ،بينمــا تعمــل الـــ  %10المتبقيــة مــن المشــاركات
فــي قطاعــات أخــرى.
ومــن الناحيــة الماليــة ،تعــد رواتــب حوالــي  %40مــن الموظفــات أقــل  5,000جنيــه ،بينمــا
 %33يتقاضيــن أكثــر مــن  10,000جنيــه ،والنســبة المتبقيــة  %27تتــراوح مــن  5,000جنيــه إلــى
 10,000جنيــه.

نحو المساواة بين الجنسين  ..ما الذي يحول بين المرأة المصرية وشراء العقارات؟
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وعلــى الجانــب اآلخر %26 ،مــن المشــاركات في المســح ال تعمــل ،ومع ذلــك ،هنــاك  %52منهن
لــم يحــددن هل هــن من قــوة العمــل المصريــة أم ال.

اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻻﻣﺘﻼك ﻣﻨﺎزل

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ
22%

ﻋﺎﻣﻠﺔ

26%

ﻏﻴﺮ ﻋﺎﻣﻠﺔ

52%

ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة

23%

77%

ﻧﻌﻢ

وبدراســة تفضيــات المشــاركات الالئــي يبحثــن عــن فــرص فــي ســوق العقــارات ،أوضــح حوالــي
 %53أنهــن يرغبــن فــي امتــاك وحــدة للســكن ،ولكــن حوالــي  %47فقــط يخططــن المتــاك
وحــدات بغــرض االســتثمار.

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺸﺮاء

اﻟﻘﻄﺎع
36%

ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ

10%
أﺧﺮى

اﻟﻌﻘﺎرات

36%

ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

53%
9%

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﻻ

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

47%

وبســؤال  %23مــن المشــاركات الالئــي لديهــن رغبــة فــي أن يصبحــن أصحــاب منــازل ،اكتشــفنا
أن  %86يفضلــن امتــاك شــقة .وفي الوقت نفســه ،هنــاك  %9يطمحــن المتالك فيال ،والنســبة
المتبقيــة  %5يســعين المتــاك تــاون هاوس.

$

أﻧﻮاع اﻟﻮﺣﺪات

9%

اﻟﻤﺎل واﻟﺒﻨﻮك

86%
ﺷﻘﺔ

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﻬﺮي
)ﺑﺎﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﻤﺼﺮي(

33%

27%

40%

10,000+

5,000-10,000

< 5,000

9%
ﻓﻴﻼ

5%

ﺗﺎون ﻫﺎوس

القوة الشرائية للمستهلكات
وفيمــا يتعلــق بإمكانيــات المجيبــات فــي هــذا المســح المتــاك منــزل علــى الرغــم مــن
الظــروف الحاليــة ،اكتشــفنا أن  %23فقــط يتطلعــن إلــى أن يصبحــن مالــكات منــازل ،ولكــن
النســبة المتبقيــة (حوالــي  )%77غيــر مســتعدات لتحمــل المخاطــر.

لقــد وجدنــا أن أغلــب المشــاركات فــي المســح (حوالــي  )%34يطمحــن لالنتقــال إلــى منطقــة
التجمــع الخامــس ،ويليهــم حوالــي  %27ممــن يرغبــن فــي العيــش فــي العاصمــة اإلداريــة
الجديــدة ،و  %13يبحثــن عــن وحــدات فــي كل مــن القاهــرة الجديــدة ومدينــة الـــ  6مــن أكتوبــر
والشــيخ زايــد.
أمــا بالنســبة للنطــاق المفضــل لألســعار ،تميــل  %77ممــن شــملهن المســح إلــى اختيــار
وحــدة ذات نطــاق ســعري أقــل مــن  2مليــون جنيــه ،بينمــا تبحــث  %18منهــن عــن وحــدة
بســعر يتــراوح بيــن  4 - 2مليــون جنيــه ،أمــا الـــ  %5المتبقيــة يبحثــن عــن وحــدة يزيــد ســعرها
عــن  4مالييــن جنيــه.

نحو المساواة بين الجنسين  ..ما الذي يحول بين المرأة المصرية وشراء العقارات؟
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وبالبحــث عن طريقــة الدفع التــي يحتجن إليها ،وجدنا أن  %77من المســتهلكات المشــاركات
فــي المســح اتفقــن علــى أن الدفــع بالتقســيط هــو أفضــل طريقــة يمكنهــن تحملهــا فــي ظــل
الظــروف الحالية.
وبالحديــث عــن خطــط الســداد المناســبة ،تفضــل الغالبيــة ،حوالــي  % 41الحصــول علــى مــدة
زمنيــة تتــراوح بيــن  8 - 6ســنوات لدفــع ثمــن الوحــدات المختــارة .وفــي الوقــت نفســه ،تعتقــد
 %41مــن المجيبــات أن التســهيالت التــي تمتــد ألكثــر مــن  8ســنوات هــي األنســب.

ما الذي يعوق المرأة المتالك المنازل
وفيمــا يتعلــق بالعقبــات التــي تعرقــل  %77مــن المشــاركات ،أشــارت  %40منهــن إلــى خوفهــن
مــن مخاطــر التســريح واإلجــازة بســبب الظــروف الحاليــة ،كمــا أعربــت  %19منهن عــن قلقهن
مــن مخاطر خفــض األجــور ،الذي يمكــن أن يوقــف أي خطــط لديهــن ،حيــث ســيواجهن صعوبة
فــي دفع األقســاط.
عـ ً
ـاوة على ذلــك ،حوالــي  %38مــن المجيبات فــي هذا المســح لــم يســتطعن تنفيــذ خططهن
بســبب ارتفــاع أســعار العقارات في الســوق.

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﻔﻀﻞ
34%

24%

21%

18%

3%

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـ  6ﻣﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ادارﻳﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة

اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ

ومــن ناحيــة أخــرى ،تخشــى  %4مــن المشــاركات مــن الشــروط غيــر المالئمــة للتســهيالت
االئتمانيــة المطروحــة مــن قبــل بعــض المطوريــن .وهذا هو الســبب ،فــي أن بعــض المطورين
أعــادوا النظــر فــي خططهــم للتعامــل مــع الظــروف الحاليــة .ونفــس النســبة ً
أيضــا تعتقــد أن
فائــض مطــوري العقــارات وعــرض الســوق يمثــل عقبــة ً
أيضــا.
كمــا تعتقــد  %3مــن المشــاركات أن "ســوء االئتمــان" التمويــات العقاريــة تشــكل عقبــة ً
أيضا.
وفــي بعــض الحــاالت ،ال تســتطيع العديــد مــن المســتهلكات اســتيفاء الشــروط المطلوبــة
للحصــول علــى الموافقــات علــى طلبــات قــروض التمويــل العقــاري الخاصــة بهــن.

أﺳﺒﺎب ﻋﺪم ﺷﺮاء اﻟﻤﻨﺎزل

أﺳﻌﺎر اﻟﻮﺣﺪات

77%

5%

18%

ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﺴﺮﻳﺢ واﺟﺎزات
وﺧﻔﺾ ا ﺟﻮر

40%

ا ﺳﻌﺎر ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ

38%

ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﻓﻲ دﻓﻊ ا ﻗﺴﺎط

19%

77%

أﻗﺴﺎط

أﺧﺮى

6%

23%

ﻧﻘﺪا
ً

ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻄﻮرﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

4%

ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻄﻮري اﻟﻌﻘﺎرات
وﻋﺮض اﻟﺴﻮق

4%

أﻗﻞ ﻣﻦ  2ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي

4-2

ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  4ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮي

ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ

ﺧﻄﺔ اﻟﺪﻓﻊ

"ﺳﻮء اﻻﺋﺘﻤﺎن"
$
اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

18%

6-3

ﺳﻨﻮات

41%

8-6

ﺳﻨﻮات

3%

41%

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  8ﺳﻨﻮات
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البحث والتحليل

تفضيالت المستهلكات في حالة القدرة على امتالك منزل
وخــال المســح تــم ســؤال المشــاركات الالتــي ال يتوفــر لديهــن القــدرة علــى تحمــل تكاليــف
شــراء المنــازل عــن تفضيالتهــن ،اكتشــفنا أن  %82منهــن يفضلــن امتــاك شــقة ألنــه االختيــار
األمثــل .وفــي الوقــت نفســه ،تفضــل حوالــي  %12امتــاك الفيــات ،بينمــا تبحــث الـــ  %6المتبقيــة
عــن تــاون هــاوس.

وبالحديــث عــن مواقعهــم المفضلــة ،فــي حالــة اســتطاعتهن أن يصبحــن أصحــاب منــازل،
فــإن حوالــي  %34مــن المشــاركات فــي المســح يفضلــن مدينــة الـــ  6مــن أكتوبــر ،بينمــا ترغــب
 %24منهــن فــي اإلقامــة فــي العاصمــة اإلداريــة .وســجلت المواقــع المفضلــة األخــرى وهــي
القاهــرة الجديــدة والتجمــع الخامــس والشــيخ زايــد ،نســب تبلــغ  %21و  %18و  %3علــى التوالــي.

أﻧﻮاع اﻟﻮﺣﺪات

6%

ﺗﺎون ﻫﺎوس

12%
ﻓﻴﻼ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
34%

82%

27%

13%

13%

13%

ﺷﻘﺔ

اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺨﺎﻣﺲ

اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ادارﻳﺔ

اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـ  6ﻣﻦ
أﻛﺘﻮﺑﺮ

اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ

وماذا بعد؟
هاما
بشــكل عام نســتطيع أن نقــول إن مصــر قد حققــت إنجــا ًزا ً
فــي تعزيــز مكانــة المــرأة فــي المجتمــع مــن خــال العديــد مــن
المبــادرات .فعلى ســبيل المثــال ،تعد مصــر أول دولة فــي العالم
تطلــق االســتراتيجية الوطنيــة لتمكيــن المــرأة المصريــة .2030
وتشــتمل هــذه االســتراتيجية علــى أربــع ركائــز هــم :التمكيــن
السياسي والتمكين االقتصادي والتمكين االجتماعي والحماية.

البيانــات والمعلومــات والدراســات واألبحــاث التــي تعكــس
واقــع المــرأة العاملــة فــي الــوزارات ،باإلضافــة إلــى ضمــان
حصــول المــرأة علــى حقهــا فــي مجــال التدريــب والترفيــه
والبرامــج التعليميــة ،بهــدف تمكيــن المــرأة إلــى جانــب
مســاعدتها فــي التوفيق بيــن الواجبــات األســرية ومتطلبات
العمــل.

وفــي اآلونــة األخيــرة ،أعلنــت وزارة التخطيــط والتنميــة
االقتصاديــة ،فــي الـــ  21مــن فبرايــر ،عــن إنشــاء وحــدة تكافــؤ
الفــرص .حيــث تشــمل هــذه الوحــدة إعــداد قواعــد بيانــات
عــن موظفــي الــوزارة والجهــات التابعــة لهــا ،وتصنيفهــم
حســب النــوع وتحليلهــم ً
أيضــا ،باإلضافــة إلــى حصــر ودراســة
المشــكالت التــي يتعــرض لهــا أي مــن العامليــن نتيجــة
ً
عالوة على اقتــراح الحلول لهذه المشــكالت.
التمييــز النوعــي،

ً
ً
ســابقا ،تواجــه المســتهلكات العديــد
وفقــا لمــا ذكرنــاه
مــن التحديــات ليصبحــن مالــكات منــازل إمــا ماليًــا أو
اجتماع ًيــا أو ظــروف الســوق أو حتــى بســبب وبــاء «كورونــا
المســتجد» .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،لــن يكــون هــذا صع ًبــأ
فــي المســتقبل القريــب ،وذلــك بفضــل سياســات التخفيــف
التــي اتخذهــا المطوريــن مثــل طــرح مقدمــات أقــل ،وخطــط
دفــع أفضــل ،وغيــر ذلــك الكثيــر ،آمليــن فــي أن يعــود كل
ً
عــاوة علــى
شــئ للوضــع الطبيعــي علــى المــدى القصيــر.
ـد ا مــن أجــل تحقيــق تمكيــن
ذلــك ،إن الحكومــة ال تدخــر جهـ ً
المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين.

وفــي ســياق متصــل ،تعمــل وحــدة تكافــؤ الفــرص ً
أيضــا على
إعــداد تقاريــر عــن المشــكالت ذات الطابــع العــام وتوثيــق
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