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1. املقدمـــــــة 

انطالقا من اجلهود اإلمنائية اليت يبذهلا مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث »كوثر«، 
إفريقيا حنو  األوسط ومشال  الشرق  األعمال يف منطقة  رائدات  إطار مشروع »متكني  ويف 
حتلياًل  التقرير  هذا  يقّدم  والتجارة«،  األعمال  أسواق  إىل  الرجال  مع  املتساوي  الوصول 
 : وهي  املشاريع،  املؤسسات/  وإلنشاء  النساء  ملشاركة  إمكانات  على  تنطوي  اليت  للقطاعات 
التقرير  املعلومات واالتصال. ويتضمن  3( تكنولوجيا  النسيج و   )2 1( الصناعات الغذائية و 
للفرص  وتقييمًا  للبالد  االقتصادية  املنظومة  ضمن  الثالثة  القطاعات  لواقع  استعراضًا 
املتاحة على صعيد اإلنتاج والتجارة. كما يرّكز التقرير بشكل خاص على حتليل اجتاهات 
السوق اجلديدة واملنتجات اليت ظهرت مؤخرا يف عالقة جبائحة كورونا، مع إبراز الفرص 

التجارية احملتملة لسيدات األعمال.

2. املنهجيـــــــة

يف  األعمال  رائدات  »متكني  وهو  الدراسة  من  اهلدف  مع  يتماشى  نوعي  تصميم  اعتماد  مّت 
منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا حنو الوصول املتساوي مع الرجال إىل أسواق األعمال 
السائدة يف  األعمال  ريادة  بيئة  الفجوة بني اجلنسني يف  والتجارة«، وذلك من أجل تضييق 
املنطقة. وقد ُأجريت الدراسة خالل الفرتة املمتدة بني أكتوبر وديسمرب 2021، ومّت االعتماد 
بواسطة  النوعي  البحث  إجراء  ومت  موّحدة.  منهجيات  واستخدام  النوعي  البحث  على  فيها 

األدوات التالية:

• االستعــــراض الوثــــائقـي 	

مّت إجراء دراسة وثائقية شاملة للمصادر الثانوية بهدف صياغة خلفية عامة حول اجتاهات 
جائحــة  تأثريات  على  الرتكيز  مع  والعاملي،  االقليمي  الصعيدين  على  االقتصاديــة  السوق 
يف  األخرية  والتطورات  للبالد  الدميغرافية  املعطيات  الوثائقية  الدراسة  وتشمـــل  كورونا. 
اجملال السياسي وعلى مستوى االقتصاد الكلي، باإلضافة إىل تأثريات اجلائحة على النشاط 

االقتصادي، مع الرتكيز على القطاعات الثالثة اآلنف ذكرها.   

مّت إجراء حتليل شامل الجتاهات السوق يف كّل من القطاعات الثالثة، بهدف تقييم اإلمكانات 
اليت ينطوي عليها كل قطاع )من حيث القدرة على توفري فرص العمل واملساهمة يف الناتج 
والضعف  القوة  نقاط  أبرز  ومعرفة  الفرعية،  القطاعات  أهم  وحتديد  اإلمجالي...(،  احمللي 
جائحة  تأثريات  تقييم  إىل  باإلضافة  قطاع،  كل  عليها  ينطوي  اليت  واملخاطر  والفرص 

كورونا على القطاعات الثالثة والفرص احملتملة الناشئة يف كّل منها. 
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ويتطلب اكتساب فهم أعمق للفرص التجارية املتاحة معرفًة أفضل بشأن اجتاهات السلوك 
االستهالكي يف الفرتة األخرية. وهلذا الغرض، مت حتديد االجتاهات احلالية على مستوى 
ابتكارات  هناك  كانت  إذا  وما  للجائحة،  بسبب  احلاصلة  التحوالت  ونوعية  االستهالك 

وتطورات تكنولوجية هامة يف القطاع ومدى تأثريها على السوق.

إجراء  التجارية احملتملة من خالل  والفرص  الطلب  ذلك، مّت حتديد حجم  باإلضافة إىل 
حتليل للسوق بالرتكيز على الصادرات والواردات بالنسبة لكل قطاع، وعلى إمكانات السوق 
الصعيدين  الطلب على  نوعية  ما يساعد على فهم  املستغلة يف كل قطاع فرعي، وهو  غري 
احمللي والعاملي، وبالتالي على حتديد الفرص التجارية احملتملة لرواد/رائدات األعمال. وقد 
مت هلذا الغرض استخدام عدد من املصادر ذات الصلة، ومن بينها التصنيف الصناعي الدولي 
وخريطة   ،)OEC( االقتصادي  التعقيد  ومرصد   ،)ISIC( االقتصادية  األنشطة  املوحد جلميع 

.Trading Economics ومؤشرات ،)Trade-Map( التجارة

• البحــــث األّولــــــي 	

املعمقة  باملقابالت  اخلاصة  املقاييس  حتديد  مّت  للمشروع،  احملددة  األهداف  من  انطالقا 
اليت  املقابالت،  هذه  من  اهلدف  وكان  املعين.  البلد  يف  اجراؤها  سيتم  اليت  الثالث   )IDIs(
السوق  املختارة، اكتساب فهم أفضل الجتاهات  القطاعات  افرتاضيًا مع خرباء يف  ُأجريت 
يف كل قطاع، من خالل رصد التجارب املباشرة للخرباء يف السوق. وكان اخلرباء الذين 
متت مقابلتهم يف الغالب من رواد/رائدات األعمال أو املستشارين يف القطاعات املختارة. )ترد 

قائمة املستجيبني/ات يف اجلدول أدناه(.

اخلطـــةجهـــة االتصـــالالقطـــاعاملنهجيـــة

مصــــر

نائب املدير التنفيذي / اجمللس التصديري متيم الضويالصناعات الغذائية
للصناعات الغذائية

املدير التنفيذي / غرفة صناعة املالبس هاني قداحالنسيج 
اجلاهزة واملفروشات 

تكنولوجيا املعلومات 
أماني حسنيواالتصال

مدير التسويق / التحالف املصري 
للمعلومات واالتصاالت واإللكرتونيات 

)EITESAL( والربجميات
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3. النتــــائج الرئيسيــــة

كورونا،  جبائحة  املرتبطة  التأثريات  ظل  يف  مبصر،  اخلاص  السوق  اجتاهات  حتليل  أظهر 
حدوث تغيريات يف السلوك االستهالكي تتالءم مع املعايري والظروف املستجّدة اليت فرضتها 
القيود املرتبطة باجلائحة، مما أدى إىل ظهور اجتاهات جديدة يف السوق. فعلى سبيل املثال، 
صار سلوك املستهلكني مييل بشكل متزايد حنو األغذية األفضل صحيًا. أما يف قطاع النسيج، 
فقد لوحظت زيادة يف الطلب على املالبس املرحية واملالبس الرياضية واملالبس املنزلية. وفيما 
ظّل  يف  الرقمنة،  حنو  مصر  يف  االجتاه  َتَناَمى  واالتصال،  املعلومات  تكنولوجيا  بقطاع  يتعلق 
تداعيات أزمة كورونا ومتاشيا مع االجتاه العاملي العام حنو استخدام الوسائل الرقمية. وجتّلى 
ذلك باخلصوص يف زيادة الطلب على حلول الشبكات اخلاصة االفرتاضية )VPN( وتطبيقات 

التواصل )Zoom، teams Google...(، وذلك للتعامل مع القيود اليت فرضتها اجراءات اإلغالق.

القطاعـــات املختـــارة

1. الصنــــاعـــات الغذائيـــة

يف عام 2019، بلغ إمجالي املبيعات لألغذية املعبأة وحدها 12 مليار دوالر. وتشّكل الصادرات 
أّن  التجارة  السلع. وقد أظهر حتليل  باملائة من إمجالي صادرات   15 املصرية حنو  الغذائية 
والدهون  والزيوت  السكر  وهي  كبرية  تصديرية  إمكانات  لديها  أساسية  منتجات  مخسة 
فرص  وجود  يعنى  ما  وهو  الكحولية.  غري  واملشروبات  واحلبوب  األلبان  ومنتجات  النباتية 
ُتعّد  بالواردات،  يتعّلق  وفيما  منها.  االستفادة  األعمال  لرائدات  ميكن  مستغلة  غري  جتارية 
للصناعات  كن  مُيْ وبالتالي  املستوَردة،  املنتجات  أكثر  والنباتية  احليوانية  والدهون  احلبوب 
الغذائية احمللية أن تستفيد من السوق احمللية من خالل ضبط اإلنتاج واألسعار مبا يتناسب 
عدم  مثل  العوامل،  عديد  توجد  أنه  إىل  اإلشارة  وجتدر  احملليني.  املستهلكني  حاجيات  مع 
أن  مُيكن  اليت  اجملزأة،  التوزيع  وأنظمة  اإلدارية  واألعباء  واالجتماعي  السياسي  االستقرار 

تشكل عائقا أمام سهولة ممارسة األعمال يف هذا القطاع.

زاد  كما  الغذائية،  املنتجات  على  الطلب  يف  زيادة  تسجيل  مّت  كورونا،  أزمة  ظهور  ومع 
حتضري املنتجات الغذائية على املستوى احمللي للتعويض عن االخنفاض يف واردات األغذية 
املصّنعة. وصار السلوك االستهالكي مييل بشكل متزايد حنو األغذية األفضل صحيًا، حيث 
لوحظت زيادة يف استهالك البصل والثوم على سبيل املثال. وتزامن ذلك مع ارتفاع كبري يف 
الطلب على األطعمة الصحية املنزلية يف ظل أزمة كورونا، وهو ما ميثل فرصة مناسبة 
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الصناعات  مشاريع  شهدت  وقد  املنزل.   يف  الغذائية  املنتجات  هذه  إعداد  ميكن  حيث  للنساء 
الغذائية املنزلية يف الفرتة األخرية ازدهارا ملحوظا يف اجملتمع املصري، مع تركيز متزايد 
على ضرورة العناية بالتغليف والتعبئة السليمة للمواد الغذائية لضمان مستوى معنّي من 

النظافة الصحية.

وتشمل الفرص اإلمكانات املتاحة يف قطاع الصناعات الغذائية ما يلي:

• الوجبات اخلفيفة الصحية، مثل تلك املصنوعة من الشوفان أو الفواكه اجملففة،	
• يف 	 متميزاً  موقعًا  حيتل  الذي  املعّلب«  »الكشري  مثل  السريعة  اجلاهزة  الوجبات 

األسواق احمللية والعاملية،
• مستخلصات الفاكهة )مثل استخدام مستخلص الرمان لألغراض الطبية(	

2. النسيــــــــج

ُتعترب صناعة النسيج ثاني أكرب قطاع صناعي يف مصر، حيث ميّثل حوالي 3.5 يف املائة من 
الناتج احمللي اإلمجالي، و34 يف املائة من اإلنتاج الصناعي، و14 يف املائة من إمجالي الصادرات. 
السياسي  االستقرار  عدم  أبرزها  من  الرئيسية،  التحديات  من  عدد  النسيج  قطاَع  ويواجه 
التكنولوجيا  يف  القائمة  والثغرات  احلكومة،  من  املقّدمة  املالية  املوارد  ونقص  واالقتصادي 

واملهارات.

وقد كشف حتليل التجارة عن وجود إمكانات عالية جداً غري مستغلة فيما يتعلق بصناعة 
املالبس، مع امكانات أقل يف جمال األقمشة الصناعية واملنسوجات املنزلية والسجاد وألياف 
النسيج النباتي والقطن والقطاعات الفرعية األخرى، وهي كّلها متّثل فرصًا جتارية ميكن 
النسيج  لصناعة  مُيِكن  بالواردات،  يتعلق  وفيما  األعمال.  رائدات  رواد/  قبل  من  استغالهلا 
مع  يتناسب  مبا  واألسعار  اإلنتاج  ضبط  خالل  من  احمللية  السوق  من  تستفيد  أن  احمللّية 

حاجيات املستهلكني احملليني. 

وتشمل الفرص ذات اإلمكانات العالية املتاحة يف قطاع النسيج ما يلي:
• املالبس عالية اجلودة للرتفيه والرياضة	
• أزياء املوضة السريعة لألطفال	
• املالبس الثقيلة املصنوعة من األلياف	
• تصدير املناشف واألغطية	
• األلياف املنسوجة املستخدمة إلنتاج معدات الوقاية الشخصية	
• إنتاج املالبس من خالل إعادة تدوير خملفات صناعة املوضة 	
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وخالل أزمة كورونا، خّفضت العديد من املصانع من حجم إنتاجها بسبب الرتاجع الكبري يف 
الطلب احمللي والعاملي. ومبا أن قطاع النسيج يعتمد بشكل كبري على املواد اخلام املستوردة 
من الصني واهلند، فقد كان من املتوقع أن يتعرض القطاع إىل انقطاعات يف سالسل التوريد 
العاملية. أما على مستوى االستهالك، فقد أصبح املستهلكون أكثر وعيًا بأمناط استهالكهم، 
املالبس  شراء  يزال  ال  ذلك،  ومع  وجودتها.  املنتجات  سعر  على  مقتصراً  اهتمامهم  يعد  ومل 
منخفضة السعر مُيّثل اجتاها سائدا يف السوق املصرية.  كما لوحظت خالل اجلائحة زيادة 

عامة يف الطلب على املالبس املرحية واملالبس الرياضية واملالبس املنزلية.

3. تكنولوجيــــا املعلومـــات واالتصــــال

احتلت مصر يف عام 2020 املرتبة األوىل يف الشرق األوسط من حيث خدمات التعهد والتعهيد 
)outsourcing(، وكانت الدولة الوحيدة يف الشرق األوسط وأفريقيا ضمن  مبصادر خارجية 
أفضل 20 دولة  يف هذا اجملال. وفيما يتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصال، تساهم االتصاالت 
، تليها تكنولوجيا  القطاع  القيمة املضافة يف هذا  املائة من  44 يف  السلكية والالسلكية بنسبة 
املعلومات واخلدمات املرتبطة بها بنسبة 30 يف املائة، يف حني ميّثل التصنيع يف جمال تكنولوجيا 

املعلومات واالتصال نسبة 26 يف املائة املتبقية.

وقد أظهر حتليل التجارة زيادة ملحوظة يف اخلدمات املستوردة )28 يف املائة( واخلدمات املصّدرة 
املعلومات واالتصال  2019 و2020. ومع ذلك، ال يزال قطاع تكنولوجيا  املائة( بني عامي  )25 يف 
يواجه عددا من التحديات، من أبرزها ضعف البنية التحتية لإلنرتنت ونقص اخلربة الكافية 

والبريوقراطية اإلدارية، مما يؤثر على فعالية عمل الشركات الناشطة يف هذا القطاع.

وعلى عكس القطاعات األخرى، تطور أداء قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصال بشكل ملحوظ 
خالل أزمة اجلائحة. فمع وجود ماليني األشخاص الذين يعملون من منازهلم، شهدت البالد 
األمية  حمو  على  العمل  أهمية  يؤكد  مما  اإلنرتنت،  خدمات  على  الطلب  يف  كبرية  زيادة 
املائة حتى  15 يف  املعلومات واالتصال نسق منّوه بنسبة  الرقمية. وقد واصل قطاع تكنولوجيا 

أثناء فرتة اجلائحة. 

ويف ظّل تداعيات أزمة كورونا، تنامى االجتاه يف مصر حنو الرقمنة، وذلك متاشيا مع االجتاه 
على  الطلب  زيادة  يف  باخلصوص  ذلك  وجتّلى  الرقمية.  الوسائل  استخدام  حنو  العام  العاملي 
حلول الشبكات اخلاصة االفرتاضية )VPN( وتطبيقات التواصل  )Zoom ، teams Google...(. وهو 
ما يعين وجود فرص كبرية للنساء القتحام جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال، خاصة وأنه 
يف ظّل التغرّيات اليت فرضتها جائحة كورونا، صارت خمتلف األنشطة املرتبطة بهذا القطاع 

تتسم بأكثر مرونة وميكن القيام بها عن بعد.




