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الشركات الناشئة وإدارة رأس املال البشري يف مصر :رحلة البحث عن وظائف الئقة

املوجز التنفيذي
ُتع��د الش��ركات الناش��ئة أح��د أه��م العناص��ر اليت من املمك��ن أن تس��اهم يف النمو االقتص��ادي يف مصر،
ولذلك يتس��بب ارتفاع معدل توقف نش��اط املش��روعات يف مصر يف إثارة القلق؛ حيث ارتفع من ٪٢،٧
يف عام  2010إىل  ٪10،2يف عام  ،2017وتواجه الشركات الناشئة يف مصر عد ًدا ً
هائل من التحديات اليت
تع��وق قدرته��ا عل��ى الوص��ول إىل إمكاناته��ا واس��تدامتها يف الس��وق وتفعي��ل قدرتها عل��ى توفري فرص
عم��ل الئق��ة ،وتش��مل بع��ض التحدي��ات العام��ة صعوبة حتدي��د مصدر التموي��ل واس��تدامته ،وتعقد
اإلطار القانوني والتنظيمي الذي ينظمها واملعايري االجتماعية ،والثقافة احملافظة ونقص البيانات
واملعلوم��ات املتعلق��ة بدينامي��ة الس��وق والفرص احلالية .وتتن��اول هذه الورقة بيئة عمل الش��ركات
الناشئة يف مصر مع الرتكيز على إدارة رأس املال البشري ،وتتبنى إطار “العمل الالئق” الذي قدمته
منظمة العمل الدولية ووفقا له يتم تعريف الوظيفة الالئقة بأنها وظيفة ذات جودة مقبولة فيما
يتعل��ق باإلنتاجي��ة واحلماية االجتماعية وحقوق العم��ل واحلوار االجتماعي.
الس��ؤال البحثي الرئيس��ي هو :ما هو املطلوب لكي تزدهر الش��ركات الناشئة يف مصر ،واألهم من ذلك
ما الذي ميكن عمله ملس��اعدتها على توفري وظائف الئقة؟ وقد مت مجع البيانات البحثية من خالل
املصادر األولية والثانوية باستخدام أساليب حبث كيفية خمتلفة ،وقد تضمنت هذه األساليب البحث
املكت�بي وتنظي��م مائ��دة مس��تديرة م��ع  25م��ن أصح��اب املصلحة الرئيس��يني يف بيئة عمل الش��ركات
الناشئة ومقابالت شخصية مع  15خبري يف بيئة عمل الشركات الناشئة ،وقد هدف استخدام أساليب
البحث املتنوعة إىل تقديم نظرة ش��املة وممثلة حلالة الش��ركات الناش��ئة يف مصر ومس��اعدة صناع
السياس��ات من خالل صياغة بدائل سياس��ات واضحة ،وتهدف بدائل السياس��ات إىل متكني الش��ركات
الناش��ئة م��ن النج��اح م��ن خ�لال خل��ق بيئ��ة مواتية خلل��ق وظائ��ف الئقة ومعاجل��ة الثغ��رات يف بيئة
العمل.
تشمل التجارب الدولية اليت سيتم عرضها اهلند واليت خصصت شركة إنفوسيس الناشئة بها ٪6،5
من إمجالي إيراداتها لتدريب املوظفني ،وتونس اليت يوجد بها قانون خاص لتحفيز الشركات الناشئة
م��ن خ�لال تقديم املن��ح وإجازات العمل واإلعف��اءات الضريبية ،وتايوان اليت تش��تهر برتكيزها على
الش��ركات الناش��ئة يف جمال التكنولوجيا وتقديم الدعم احلكومي من خالل اس��تاد تايوان للش��ركات
الناش��ئة ،وس��يليكون فالي الذي يس��اهم فيه القرب اجلغرايف للش��ركات الناشئة يف جمال التكنولوجيا
م��ن بعضه��ا البعض  -إىل جانب الدعم البحثي للجامعات احمليطة  -يف جناحها.
وعل��ى الرغ��م م��ن اجله��ود ال�تي بذلته��ا احلكوم��ة املصري��ة والقط��اع اخل��اص واجملتم��ع املدن��ي لدعم
الش��ركات الناش��ئة كش��فت نتائج البحث عن أن العديد من الش��ركات الناشئة ال تزال تواجه حتديات
يف إدارة رأس املال البشري سواء يف مهام التخطيط أو اجتذاب املوارد البشرية أو التطوير أو اجلزاءات،
وبالنس��بة ملهم��ة التخطي��ط واجه��ت الش��ركات الناش��ئة صعوب��ة يف التخطي��ط الفع��ال الحتياج��ات
التوظيف والبحث عن املواهب ،وفيما يتعلق مبهمة اجتذاب املوارد البشرية أفادت الشركات الناشئة
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بوجود نقص يف املواهب يف كل من املهارات الصعبة مثل تكنولوجيا املعلومات والتسويق ويف املهارات
الش��خصية مث��ل التفاوض والتواصل ،وقد يفس��ر ذلك النقص ظاهرة هج��رة ذوي الكفاءة من خالل
اصطياد املواهب ،وتش��جيعها على مغادرة البالد ،وعدم تناغم مناهج التعليم العالي مع احتياجات
سوق ريادة األعمال ،وتركز وجود املواهب املتاحة يف املدن الكربى ،والتكلفة املرتفعة للغاية الجتذاب
املواهب اجليدة ،وباإلضافة إىل ذلك ،تواجه الشركات الناشئة مشكلة يف ارتفاع معدل دوران املوظفني
بسبب اإلدارة التفصيلية ،وساعات العمل الطويلة وثقافة العمل غري الودية والوظائف املرهقة ،أما
عن مهمة التطوير ،تش��عر الش��ركات الناش��ئة بارتفاع تكلفة التدريب وغال ًبا ما تعتمد على أس��لوب
التجرب��ة واخلط��أ ،وق��د ال تليب ف��رص التدريب ال�تي تقدمها احلكوم��ة واجملتمع املدن��ي احتياجاتها
احلقيقي��ة ،وق��د تك��ون مك��ررة أو ال تغط��ي مفاهيم إدارة رأس املال البش��ري ،وبالنس��بة ملهمة توقيع
اجلزاءات ،اش��تكى موظفو الش��ركات الناش��ئة من البنود التعاقدية غري العادلة وغياب مزايا التأمني
الط�بي واالجتماع��ي وغياب الوعي بني مؤسس��ي الش��ركات واملديري��ن بقوانني العم��ل وقضايا إدارة
رأس امل��ال البش��ري ومهامه��ا وإجراءاته��ا .وق��د ح��ددت ورقة السياس��ات هذه مخس��ة بدائل سياس��ات
من ش��أنها تعزيز بيئة العمل للش��ركات الناش��ئة يف مصر ومتكينها من النجاح واس��تمرارية عملياتها
وتوف�ير املزيد من الوظائف الالئقة.
• بدي��ل السياس��ات األول يدع��و إىل تعزي��ز الدع��م احلكومي للش��ركات الناش��ئة م��ن خالل حزمة
من السياس��ات واخلدمات القانونية واحلوافز املصممة لتلبية احتياجاتهم مبا يش��مل التأمينات
االجتماعي��ة والطبي��ة املدعمة واإلعف��اءات الضريبية ومرونة اإلجازات وإنش��اء بوابة للوظائف
بالش��ركات الناش��ئة لإلعالن عن فرص العمل.
• البدي��ل الثان��ي للسياس��ات يدع��و إىل تعزي��ز إدارة رأس امل��ال البش��ري يف الش��ركات الناش��ئة م��ن
خالل بناء القدرات وأنشطة رفع الوعي ومن خالل اخلدمات االستشارية من قبل اهليئة العامة
لالس��تثمار واملناطق احلرة ورفع الوعي من قبل حاضنات ومس��رعات األعمال حول أهمية إدارة
رأس املال البش��ري وتدوين قواعد الس��لوك املهين للش��ركات الناشئة.
• يق�ترح بدي��ل السياس��ات الثالث االس��تفادة من برامج املس��ؤولية االجتماعية للش��ركات الكربى
متعددة اجلنس��يات لتقديم اإلرش��اد املهين للش��ركات الناش��ئة وتنس��يق هذا اجلهد وانطالقه من
خ�لال اهليئة العامة لالس��تثمار واملناطق احلرة.
• يرك��ز بدي��ل السياس��ات الرابع على االرتقاء مبناه��ج التعليم العالي وربطها باحتياجات س��وق
ري��ادة األعمال من خالل تطوير املناهج الدراس��ية وإنش��اء مراكز تدري��ب حملية وزيادة الفرص
داخل الشركات الناشئة للتدريب الذي يستهدف طالب اجلامعات ،ويتطلب هذا التدخل مشاركة
وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي.
• يدعو بديل السياسات اخلامس إىل تعزيز الدعم املقدم من قبل منظمات اجملتمع املدني وشركاء
التنمية الدوليني للشركات الناشئة يف مصر من خالل املساهمة يف رفع الوعي حول إدارة رأس املال
البشري يف الشركات الناشئة وتوفري التمويل املباشر وتقديم برامج اإلرشاد املتخصصة.
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بدراس��ة مزاي��ا وعي��وب بدائ��ل السياس��ات املختلف��ة املقرتحة نوصي باملس��ار التالي للمض��ي ً
قدما من
أجل استدامة الشركات الناشئة بشكل أفضل ومتكينها من النجاح وتوفري وظائف الئقة بشكل أكرب،
و ُيقرتح البدء بأن تضع احلكومة دور الش��ركات الناش��ئة يف خلق فرص عمل الئقة على رأس جدول
أعماهلا وإطالق برنامج الدعم الش��امل املوصى به (بديل السياس��ات األول) ،وميكن للحكومة تقديم
إعفاءات ضريبية وإجازات مدفوعة األجر ومنح جلعل بيئة العمل للش��ركات الناش��ئة داعمة بشكل
أك�بر ،ويتطل��ب ذل��ك محل��ة دع��وة ومناص��رة قوي��ة م��ن جانب أصح��اب املصلح��ة يف تلك اإلج��راءات.
وبعده��ا نوص��ي ببن��اء الق��درات وتنظي��م مح�لات التوعية للش��ركات الناش��ئة فيما يتعل��ق بوظائف
وإج��راءات إدارة رأس امل��ال البش��ري ،وللتغل��ب على مش��كلة التكالي��ف الباهظة احملتمل��ة املرتتبة على
ذل��ك ينبغ��ي أن يك��ون ه��ذا جهدا تنس��قه احلكومة ولكن تعتمد النس��بة األكرب منه عل��ى األموال اليت
ختصصها املنظمات املتعددة اجلنس��يات ومنظمات اجملتمع املدني وش��ركاء التنمية الدوليني (بدائل
السياس��ات  2و  3و  .)4وأخرياً ،ميكن الس��عي إىل حتقيق بديل السياس��ات الرابع فيما يتعلق بالتنس��يق
ب�ين التعلي��م العالي واحتياجات الس��وق كهدف طويل األجل.

وضع الشركات الناشئة فى مصر:
تعد مصر واحدة من كربى الدول من حيث عدد الس��كان يف الش��رق األوس��ط وأفريقيا ،حيث جتاوز
عدد سكانها  100مليون نسمة يف عام ( 2020اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ،بدون تاريخ)،
ويس��عى حوالي  700،000مصري لالنضمام إىل القوى العاملة كل عام ،وهو رقم يزداد س��نو ًيا نتيجة
للنمو السكاني السريع ( ،)Rise Up, 2018ويعتمد االقتصاد املصري يف الغالب على اخلدمات اليت
تس��اهم حبوال��ي  ٪51م��ن النات��ج احمللي اإلمجالي ،ل��ذا ميثل تدهور اخلدمات يف جم��االت النقل وقطاع
األغذية وتنظيم الفعاليات فرصة هامة أمام رواد األعمال املصريني (البنك الدولي ،بدون تاريخ)،
إذ ال ت��ؤدي ري��ادة األعم��ال إىل تعزي��ز النم��و االقتص��ادي فحس��ب ،ب��ل إنه��ا متث��ل ً
أيض��ا فرصة س��احنة
للش��باب العاطل عن العمل والبطالة املقنعة ،حيث يش��كل الش��باب حوالي  ٪22من إمجالي الس��كان يف
مص��ر ،ويش��كلون ق��وة اجتماعية ميكنه��ا إما أن تدفع النمو االقتص��ادي واالجتماعي أو تعوقه (The
.)startup manifesto, 2018
ويف مص��ر س��اهمت ري��ادة األعم��ال يف النم��و االقتصادي بش��كل إجيابي ،فف��ي الفرتة ما ب�ين عامي 2007
و  2008من��ا النات��ج احملل��ي اإلمجال��ي بنس��بة  ٪7،2م��ع مس��اهمة القطاع اخل��اص بنحو  ٪72م��ن إمجالي
النمو يف عام ( 2007الش��كل ( )1غامن ،)٢٠١٣ ،وقادت املش��روعات الصغرية واملتوس��طة ما يقرب من ٪80
م��ن ه��ذا النم��و داخل القطاع اخلاص (ً ،)Ayadi, 2017
ووفقا ملؤش��ر ري��ادة األعمال العاملي تنمو بيئة
عم��ل ري��ادة األعم��ال يف مص��ر بس��رعة وحيت��ل املرتب��ة  76يف  2018مقارن� ً�ة باملرتب��ة  91يف ( 2012مؤش��ر
ريادة األعمال العاملي  ،)GEI, 2018ويف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا ُيعترب معدل منو بيئة
عمل للشركات الناشئة يف مصر األسرع وثاني أعلى معدل بعد دولة اإلمارات العربية املتحدة (متويل
املشاريع الناشئة يف الشرق األوسط ومشال إفريقيا ،)MENA Venture Investment Report ، 2019
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إن بيئ��ة العم��ل للش��ركات الناش��ئة لديه��ا الق��درة عل��ى تقدي��م ح��ل مناس��ب الرتف��اع مع��دل البطالة
لقدرت��ه عل��ى تولي��د العديد م��ن فرص العمل اجليدة خالل دورة التوظي�ف( (�The startup mani
 ،) festo ,2018وق��د ينت��ج ع��ن العمل يف ش��ركة ناش��ئة ً
أيضا ش��عو ًرا باإلجناز ل��رواد األعمال الذين
يش��اركون يف والدة فك��رة جدي��دة ( ،)Forbes, 2017وباإلضاف��ة إىل ذل��ك عن��د انضمامه��م إىل
الش��ركات الناش��ئة يت��م من��ح املوظفني الش��باب والطموحني الفرص��ة للتعلم من املرش��دين املهنيني
والش��عور بأثر العمل الذي يقومون به بش��كل مباش��ر ،كما أن الطبيعة املرنة لبيئة العمل بالش��ركة
الناشئة تتيح اجملال لالبتكار واإلبداع بني املوظفني ،ومع ذلك عندما يتعلق األمر بإدارة رأس املال
البشري النفيس واملتنوع تظهر العديد من التحديات واملشكالت فيما يتعلق جبودة التوظيف وإدارة
املوارد البش��رية ،ترتبط بعض هذه التحديات باألجور النقدية وس��اعات العمل واملزايا واالس��تدامة
الوظيفي��ة ( ،)Forbes, 2017وتظه��ر التقدي��رات أن حوال��ي  ٪75م��ن الش��ركات الناش��ئة تفش��ل يف
مواصلة عملياتها ،مما يزيد من املخاطر اليت يتحملها املوظفون من حيث األمان الوظيفي (املرجع
نفس��ه ،)2017 ،وباإلضافة إىل الفرص واملخاطر ذات الصلة بالش��ركات الناش��ئة املذكورة ً
سابقا ،توجد
حتدي��ات إضافي��ة تتعل��ق مب��ا إذا كانت الش��ركات الناش��ئة ق��ادرة ومس��تعدة لتوفري عمل الئ��ق وبيئة
شاملة ومستدامة.

عرض املشكلة:
ً
وفق��ا للمرص��د العامل��ي لري��ادة األعم��ال  -التقرير الوطين املص��ري ( )2018تظل توقع��ات خلق فرص
العمل لـ  ٪55،3من الشركات املصرية يف املرحلة املبكرة ( )1راكدة دون خطط لزيادة أي موظفني على
مدى السنوات اخلمس املقبلة.
على الرغم من أهمية الشركات الناشئة كمساهم حمتمل يف النمو االقتصادي وإمكانية خلق وظائف
جديدة ،إال أنها غري قادرة على توفري فرص عمل الئقة ،حيث تواجه بيئة العمل للشركات الناشئة
يف مصر عد ًدا ً
هائل من التحديات اليت تعوق قدرتها على الوصول إىل إمكاناتها واستدامتها يف السوق
وتفعيل قدرتها على توفري فرص عمل الئقة.

هدف السياسة والسؤال البحثي واملنهجية:
ته��دف ورق��ة السياس��ات ه��ذه إىل دراس��ة بيئة العمل احلالية للش��ركات الناش��ئة يف مص��ر ،مع الرتكيز
عل��ى إدارة رأس امل��ال البش��ري م��ن خ�لال إطار “العم��ل الالئق” ال��ذي قدمته منظمة العم��ل الدولية.
والسؤال الرئيسي هو :ما هو املطلوب لكي تزدهر الشركات الناشئة يف مصر ،واألهم من ذلك ما الذي
ميكن عمله ملس��اعدتها عل��ى توفري وظائف الئقة؟
مت مج��ع البيان��ات البحثي��ة م��ن خ�لال املص��ادر األولي��ة والثانوي��ة باس��تخدام أس��اليب حب��ث كيفي��ة
خمتلف��ة ،وق��د تضمنت هذه األس��اليب البحث املكتيب ومناقش��ة مائدة مس��تديرة م��ع  25من أصحاب
 1الشركات الناشئة يف املرحلة املبكرة :هي شركات ناشئة يف املرحلة األوىل من دورة حياتها  -فهي إما تقوم حال ًيا ببدء أعماهلا أو أن أعماهلا
التجارية أعمارها تقل عن ً 3.5
عاما (إمساعيل وآخرون .)2018 ،.Ismail, et al
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املصلحة الرئيسيني يف بيئة العمل للشركات الناشئة وأعقبها مقابالت شخصية مع  15خبري يف بيئة
العمل للشركات الناشئة ،وقد هدف استخدام أساليب البحث املتنوعة إىل تقديم نظرة شاملة وممثلة
لوضع الشركات الناشئة يف مصر ،وذلك لتقديم املعلومات لصناع السياسات من خالل صياغة بدائل
سياس��ات لس��د الفجوات يف بيئة العمل الش��ركات الناشئة مما ميكنها من توفري وظائف الئقة.

اإلطار املفاهيمي:
تعريف “الوظائف الالئقة”:
تع� ّ�رف منظم��ة العم��ل الدولي��ة “العم��ل الالئ��ق” بأن��ه خلق فرص عم��ل ذات جودة مقبول��ة واتباع
ً
ً
متكام�لا ومراع ًي��ا للنوع االجتماع��ي مبا يضمن اإلنتاجي��ة وحرية اختي��ار العمل واحلماية
نهج��ا
االجتماعية واحلقوق وحتسني التواصل الداخلي يف العمل (منظمة العمل الدولية،)2018 ،ويقارن
نه��ج العم��ل الالئ��ق العمالة املتولدة بالظ��روف اليت يعمل فيها العمال فيم��ا يتعلق باحلقوق واآلراء
ومتثي��ل اجملتم��ع ( )Burchell et al, 2014وتع��د البيانات والقياس��ات احمللية اليت تدرس س��وق
العمل وأنواع املشروعات واإلطار التنظيمي والسياسات الداعمة متغريات رئيسية يف أجندة العمل
الالئق ،وهي متغريات تتيح تقييم جودة بيئة العمل يف س��ياق ماً ،
ووفقا إلرش��ادات منظمة العمل
الدولي��ة لقي��اس الوظائف الالئقة يف  2018يوج��د أربعة أبعاد للوظائف الالئقة:
 .1ف��رص العم��ل :ويت��م قي��اس ذل��ك م��ن خ�لال النس��بة املئوي��ة للش��ركات املس��جلة رمسي� ً�ا وعدد
املش��روعات املنش��أة حديث� ً�ا وع��دد الوظائ��ف ال�تي مت توفريه��ا.
 .2ج��ودة العم��ل :يتعل��ق ذل��ك بإج��راءات توف�ير احلماي��ة االجتماعي��ة واحلوار اجملتمع��ي واألجر
املتس��اوي ب�ين الرج��ال والنس��اء واألج��ر املالءم لوق��ت العمل (مث��ل األجر النق��دي) والوقت الذي
يتوق��ف ب��ه العم��ل مث��ل اإلج��ازة الس��نوية ،والع�لاوات واإلج��ازات املرضي��ة واألن��واع أخ��رى م��ن
اإلج��ازات مدفوع��ة األج��ر ومرونة وق��ت العمل.
 .3الوصول إىل العمل :ويتحدد ذلك بالعالقة بني العرض والطلب على العمل والوصول إىل سوق
العمل.
 .4مهارات العمل :ويتم تصنيفها إىل مهارات أساسية وجوهرية وتقنية ،وهي املعرفة والقدرات
اليت تعزز قدرة العامل على تأمني وظيفة واالحتفاظ بها وإحراز التقدم يف العمل والتكيف مع
التغيري ودخول سوق العمل (منظمة العمل الدولية.)2018 ،
وتعمل الش��ركات الناش��ئة اليت حتافظ على ثقافة ش��املة يف مكان العمل على حتس�ين أداء املوظفني
وتعزيز الوالء لديهم وزيادة معدل االحتفاظ باملوظفني ،وهو ما يقلل بدوره من التكاليف املرتبطة
بدوران املوظفني ويعترب استثما ًرا طويل األجل يف رأس املال البشري (منظمة العمل الدولية.)2016 ،
(.)2
يشكل العمل الالئق والنمو االقتصادي اهلدف العاملي الثامن من أهداف التنمية املستدامة العاملية
ً
خمططا لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع من خالل معاجلة التحديات العاملية
 2تقدم أهداف التنمية املستدامة
مبا يشمل التحديات املتعلقة بالفقر وعدم املساواة وتغري املناخ والتدهور البيئي والسالم والعدالةhttps://www.un.org/.

9

الشركات الناشئة وإدارة رأس املال البشري يف مصر :رحلة البحث عن وظائف الئقة

وميك��ن حتقي��ق ه��ذا اهل��دف املتمث��ل يف توفري بيئ��ة عمل ش��املة ومس��تدامة من خالل ضم��ان النمو
االقتصادي املس��تدام يف البلدان النامية من خالل تش��جيع التنوع واالبتكار واإلنتاجية االقتصادية،
وه��و م��ا ميك��ن حتقيق��ه بالرتكيز عل��ى الصناع��ات كثيف��ة العمالة وتش��جيع اإلبداع واالبت��كار ودعم
التطوير التكنولوجي وجلب القيمة املضافة إىل السوق من خالل اخلدمات واملنتجات (األمم املتحدة،
بدون تاريخ) ،وعلى مستوى السياسات ينبغي أن تستهدف التدخالت حتقيق اإلنتاجية االقتصادية
وخل��ق ف��رص عم��ل الئقة وتعزيز منو ري��ادة األعمال وتش��جيع إضفاء الطابع الرمسي على املش��اريع
الصغرية واملتوس��طة من خالل إتاحة الوصول إىل التمويل ،كما تتناول األهداف توظيف الش��باب من
خالل تعزيز التعليم والتدريب ودعم العمل الالئق واملساواة يف األجور وضمان حقوق العمل وتوفري
بيئة عمل آمنة.

جدول :1ما هو “العمل الالئق” وما هو العمل غري الالئق؟
الشركات الناشئة يف أفضل سيناريو
(اليوتوبيا)

الشركات الناشئة يف أسوأ سيناريو
(الديستوبيا)

دخل عادل

دف��ع أج��ور أق��ل م��ن مثيالته��ا يف الس��وق
وأق��ل م��ن احل��د األدن��ى لألج��ور  -ع��دم تس��اوي
األجور

أمان وظيفي
مزايا اجتماعية

غي��اب األم��ان الوظيف��ي  -ال يوج��د ضم��ان
لالس��تمرارية  -ال يوج��د عق��ود مكتوب��ة
ال يوج��د مع��اش  -ال يوج��د تأم�ين اجتماع��ي -
إج��ازات أموم��ة غ�ير كافية
ال يوجد تأمني طيب

متثيل كال اجلنسني

التمييز ضد املرأة وذوي اإلعاقة

فرص لتطوير املوظف

ال توج��د ف��رص لتطوي��ر مه��ارات املوظف�ين أو
النمو
عمالة األطفال
صنع القرار من القمة إىل القاعدة
ال يتمتع املوظفني حبرية التنظيم

مزايا طبية

ال يتم توظيف من هم دون سن  18سنة
صناعة القرار بنهج تشاركي
حرية املوظفني يف التنظيم

تعريف ريادة األعمال والشركات الناشئة:
ميك��ن تعري��ف ري��ادة األعم��ال بأنه��ا عملي��ة ب��دء مش��روع جت��اري أو مؤسس��ة صغ�يرة إىل متوس��طة
/sustainabledevelopment/sustossible-development-goals
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ته��دف إىل تقدي��م خدم��ات أو منتج��ات جديدة بهدف حتقيق الربح ،وتس��اعد الش��ركات يف حتقيق
النمو االقتصادي من خالل تعزيز االبتكار وخلق فرص عمل وتعزيز اإلنتاجية احمللية وحتقيق
مع��دالت من��و مرتفعة مقارنة باملش��روعات التجاري��ة العادية أو الضخم��ة (.)Henry, 2015
()3

هن��اك معاي�ير خمتلف��ة لتعري��ف الش��ركات الناش��ئة ،حي��ث ّ
يعرف مانيفس��تو الش��ركات الناش��ئة
الشركة الناشئة بأنها “شركة قابلة للتوسع وسريعة النمو يدفعها االبتكار وتقودها التكنولوجيا،
وتعم��ل يف ظ��ل خماط��ر وتتعام��ل م��ع درج��ات عالي��ة م��ن ع��دم اليق�ين” (Riseup manifesto,
 ،)2018وي��رى س��تيف بالن��ك( )4أن الش��ركة الناش��ئة ه��ي “ش��ركة أو ش��راكة أو مؤسس��ة مؤقت��ة
مصمم��ة للبح��ث ع��ن من��وذج أعم��ال قاب��ل للتك��رار والتوس��ع” ( ،) Grimaldi &Corvelloوهن��اك
نهج آخر لتحديد الشركات الناشئة يركز على املنتجات أو اخلدمات أو ابتكارات منوذج العمل اليت
ميكن أن ترفع من املؤش��رات االقتصادية الكلية ،وتركز دراس��ة املرصد األوروبي للشركات الناشئة
على س��ن الش��ركة الناش��ئة وتصنف الشركات الناش��ئة بأنها أصغر من عشر سنوات /مخس سنوات
حس��ب القط��اع ( ،)Teigertah, Mauer, Say, 2018وأخ� ً
يرا يرك��ز أح��د النه��وج عل��ى عوام��ل
اخلط��ورة اليت حتيط ببيئة الش��ركات الناش��ئة.
ويف ه��ذا الص��دد ميكنن��ا رس��م خط��وط خمتلف��ة لتحدي��د الش��ركات الناش��ئة والش��ركات الصغ�يرة
واملتوس��طة ،وترتب��ط تعريف��ات الش��ركات الناش��ئة باالبت��كار واملخاط��ر والقابلي��ة التوس��ع ،بينما
ترتب��ط تعريف��ات الش��ركات الصغ�يرة واملتوس��طة بالقي��ود التنظيمي��ة اليت تش��مل حجم الش��ركة
والوضع القانوني واإليرادات املتولدة ،وعلى سبيل املثال يف مصر تعد املشروعات املتناهية الصغر
والصغرية واملتوس��طة ش��ركات مس��جلة ً
قانونا ويتم تصنيفها وفقا حلجم اإليرادات املتولدة ورأس
املال وعدد املوظفنيً ،
ووفقا للبنك املركزي املصري تولد املشروعات الصغرية ما يزيد على مليوني
جنيه مصري وما ال يتجاوز العش��رين مليون جنيه مصري س��نو ًيا وتوظف أقل من مائيت موظف.
مجيع الش��ركات الناش��ئة يكون لديها دورات حياة ،إال أن مدة كل دورة ختتلف لكل ش��ركة نامية.
ومتر الش��ركات الناشئة أثناء منوها بست مراحل.

دورة تطور الشركات الناشئة:
 .1تطوير الفكرة وصياغة املفاهيم :وهي املرحلة األولية للشركات الناشئة ،حيث تولد فيها فكرة
منت��ج أو خدم��ة حمتمل��ة وينت��ج عنه��ا دورة الش��ركة الناش��ئة ،وتدور ه��ذه املرحلة ح��ول حتديد
الف��رص والتهدي��دات احملتمل��ة وتقديم حل��ول مناس��بة ()Passaro, Quinto & Rippa, 2018
 .2االلت��زام :ت��دور ه��ذه املرحل��ة ح��ول االنتقال من مرحلة الفكرة إىل إنش��اء الش��ركة ،حيث يتم
تش��كيل فريق ويقوم املؤسس��ون جبمع األموال ،ويتم حتديد املعامل الرئيس��ية لفرتة الس��نتني إىل
 3مانيفستو الشركات الناشئة بقمة رايز أب :هي وثيقة ألصحاب املصلحة يف الشركات الناشئة تهدف إىل حتديد التحديات الرئيسية
والتوصيات احملتملة يف النظام البيئي للشركات الناشئة واليت جيب العمل عليها لتمكني الشركات الناشئة يف مصر بشكل أفضل.
 4ستيف بالنك هو رجل أعمال يف سيليكون فالي قام بتغيري طريقة بناء الشركات الناشئة وكيفية تدريس ريادة األعمال ومفهوم االبتكار
لدى الشركات الكبرية واحلكومة األمريكية.
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الثالث س��نوات األوىل.
 .3التحق��ق م��ن صالحي��ة الفك��رة :وهن��ا يتم تقدي��م املنتج /اخلدمة يف الس��وق ،وجي��ب أن تكون
الش��ركات الناش��ئة ق��ادرة عل��ى تنظيم ش��ؤونها املالي��ة ،وتعين ه��ذه املرحلة بالتحق��ق من فرص
ً
اهتماما بالفكرة ،وتتضمن تصميم منتج احلد األدنى
الس��وق اليت يبدى فيها العمالء احملتملون
القاب��ل للتطبي��ق الختب��ار اس��تجابة الس��وق م��ع احل��د األدن��ى م��ن املخاط��ر؛ وذلك به��دف تقييم
الس��يناريوهات احملتمل��ة للفش��ل ووضع اس�تراتيجيات ملعاجلتها.
 .4التوس��ع والنم��و :وفيها تكتس��ب الش��ركات الناش��ئة مهارات وق��درات جديدة مث��ل القدرة على
التعامل مع معدل استبدال وحتفيز وتنسيق عمل املوظفني وتفويضهم للقيام باملهام واألنشطة
املتزايدة والتواصل مع العمالء واملوردين اجلدد والبحث عن األس��واق والش��ركاء الدوليني.
يرا مس� ً
 .5التثبي��ت :وفيه��ا حتق��ق الش��ركة الناش��ئة من� ًوا كب� ً
�تداما جي��ذب األف��راد وامل��وارد املالية
بس��هولة ،وفيه��ا يتحق��ق تش��بع الس��وق م��ن املنت��ج /اخلدم��ة (.)Loikkanen, 2016
 .6اخل��روج :وه��و ما يكون ّإما فرصة للش��ركة الناش��ئة لتحقيق مكاس��ب مادي��ة مقابل كل اجلهد
وس��نوات العمل املضين أو قرار بإيقاف الش��ركة (.)Shah, 2016

السياق القانوني والدستوري يف مصر:
تس��عى مصر جاهدة خللق بيئة مواتية للمش��رعات احمللية واملس��تثمرين الدوليني لتنمية أعماهلم،
وق��د ص��در قانون االس��تثمار رق��م  72لعام  2017بهدف تعزيز األداء االقتص��ادي وزيادة اإلنتاج احمللي
والصادرات واالستثمارات ،وكان اهلدف منه خلق املزيد من فرص العمل للمصريني وتعزيز القدرة
التنافس��ية اإلقليمي��ة لالقتص��اد ،ويق��دم القان��ون جمموع��ة م��ن إج��راءات الدع��م لتيس�ير وتنظي��م
االس��تثمار احملل��ي واألجن�بي وتوف�ير الضمان��ات للمس��تثمرين وتقدي��م حواف��ز االس��تثمار ودع��م
املس��ؤولية االجتماعي��ة للش��ركات .وتش��مل أهم مب��ادئ االس��تثمار (امل��واد )Hussein, 2018( )8-3
 .1املساواة يف فرص االستثمار وعدم التمييز
 .2دعم الشركات الناشئة وريادة األعمال واملشروعات متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة
 .3مراعاة البعد االجتماعي والصحة العامة ومحاية البيئة
 .4حرية املنافسة ومنع االحتكار ومحاية املستهلك
 .5االمتثال ملبادئ احلوكمة والشفافية واإلدارة الرشيدة وعدم تضارب املصاحل
 .6استقرار سياسات االستثمار
 .7سرعة وتيسري معامالت املستثمرين
 .8احلفاظ على األمن القومي واملصلحة العامة
ً
ووفق��ا لغرف��ة التج��ارة األمريكي��ة س��يؤدي هذا االلت��زام كسياس��ة إىل تعزيز “ج��ودة الفرص ومتكني
الش��باب ومحاي��ة البيئ��ة والصح��ة العام��ة وتعزي��ز احلوكم��ة الرش��يدة والش��فافية” (غرف��ة التج��ارة

12

:

MO

٢
<

Khttps://egyptinnovate.com

Egypt Innovate

•

٢٠١٩

١٤

بيئة العمل الداعمة لريادة األعمال يف مصر

توف��ر لف��رق الش��ركات الناش��ئة مق��ر مش�ترك يتيح هل��ا العمل عل��ى أفكارها وتطويره��ا ،وتنظم
ج��والت تثقيفي��ة لطالب اجلامعات حول ري��ادة األعمال.
• هيئ��ة تنمي��ة صناع��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات ومرك��ز اإلب��داع التكنولوج��ي وري��ادة األعم��ال:
يع��د كل م��ن هيئ��ة تنمي��ة صناع��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات ومرك��ز االب��داع التكنولوج��ي وريادة
األعمال كيانان حكوميان يدعمان القدرة التنافس��ية يف جمال التكنولوجيا واس��تيعابها ،وتتبنى
هيئ��ة تنمي��ة صناع��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات مهم��ة ش��املة يف أن “تلع��ب دورا أساس��يا يف تطوي��ر
قط��اع تكنولوجي��ا املعلوم��ات املص��ري م��ن خ�لال :حتدي��د احتياج��ات الصناعة احمللي��ة يف جمال
تكنولوجيا املعلومات ومعاجلتها من خالل برامج مصممة بشكل جيد وتقديم املشورة يف جمال
السياس��ات وتعزي��ز التج��ارة يف األس��واق احمللي��ة والدولي��ة ،كم��ا أنه��ا متثل املستش��ار االس�تراتيجي
للش��ركات احمللي��ة والدولية” (هيئة تنمي��ة صناعة تكنولوجيا املعلومات ،ب�لا تاريخ) ،ويضطلع
ً
تركيزا ،حيث
مركز االبداع التكنولوجي وريادة األعمال  -الذي انطلق يف عام  - 2010مبهام أكثر
حيتضن الشركات الناشئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت كجزء من اخلطة احلكومية
لتطوير قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف مصر ،ويوفر املركز مساحة مكتبية وجلسات
إرشادية وفرص استثمارية ويرحب بالشركات الناشئة من مجيع أحناء مصر مبا يف ذلك صعيد
مص��ر ودلت��ا النيل (مركز االب��داع التكنولوجي وريادة األعم��ال ،بال تاريخ).

أمثلة على برامج حاضنات ومسرعات األعمال يف مصر:
ش��هد االقتص��اد املص��ري ع��دداً م��ن برام��ج ومب��ادرات احتض��ان وتس��ريع األعم��ال منه��ا( :مزي��د من
املعلوم��ات يف املرف��ق)

حاضنات أعمال خاصة:
• إجناز مصر Injaz Egypt
• ستارت أب بوت كامب Startup boot camp
• فالت  6البس Flat 6 Labs
• إنو إجييبت InnoEgypt
• بداية Bedaya
• إنديفور Endeavor

• نهضة احملروسة :Nahdet Al-Mahroussaحاضنة خاصة/اجتماعية

مسرعات أعمال عامة:
• هيئة تنمية صناعات تكنولوجيا املعلومات :حاضنة أعمال عامة

حاضنات أعمال خاصة/عامة
• اي اف جي اي يف فينتيك  :EFG-EV Fin-Techحاضنات أعمال خاصة/عامة
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• فلك ستارت ابس  :Falak Startupsالتسريع من خالل جهات حكومية جزئيا

حاضنات األعمال اجلامعية:
• فينتشر الب اجلامعة األمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab
• رواد النيل Nile Preneurs
• حاضن��ة أعم��ال كلي��ة االقتص��اد والعل��وم السياس��ية FEPS Business Incubator - Cairo
University

• مرك��ز االبت��كار

و ري��ادة األعم��ال – جامع��ة ع�ين مش��س Innovation Hub (iHub) - Ain

Shams University

تقدم هذه الكيانات نظام قبول للشركات الناشئة يف شكل دورات ،حيث يتم اختيار الشركات الناشئة
ثم تشارك يف برنامج تكون مدته ستة أشهر عادة للحصول على خدمات :اجللسات التدريبية حول
موضوع��ات متنوع��ة ،واإلرش��اد الف�ني ،واإلرش��اد املتعل��ق مبوضوع��ات حم��ددة وموضوع��ات اإلدارة
والتمويل والعالقات العامة والدعم اإلعالمي والعالقات احلكومية واملستثمرين والتشبيك وغريها.
التحديات الرئيسية اليت تواجه الشركات الناشئة يف مصر:
تواجه الشركات الناشئة يف مصر العديد من التحديات اليت تؤثر على قدرتها على البقاء واستدامة
ً
رئيسيا يف حتديد جناح أو فشل الشركة
وجودها يف السوق ،وتعد بيئة العمل للشركات الناشئة حمددا
الناش��ئة ،وقد حدد مانيفس��تو الش��ركات الناش��ئة ( )2018العديد من التحديات اليت تواجه الشركات
الناشئة.
يعت�بر حتدي��د واس��تدامة التموي��ل واالس��تثمار أح��د تل��ك التحدي��ات الرئيس��ية ،إذ تواجه الش��ركات
الناش��ئة صعوب��ة يف احلص��ول عل��ى التموي��ل طوال دورة حياته��ا ،حيث تركز معظم ف��رص التمويل
على املرحلة األولية “البذور” ومرحلة “التوسع” ، 5مما يدفع الكثري من الشركات الناشئة إىل التوقف
بع��د انتهاءه��ا مبرحل��ة البذور اخلاصة بها ،وباإلضافة إىل ذلك يؤدي غياب املعرفة الكافية بالش��ؤون
املالية ملؤسس��ي الش��ركات الناش��ئة إىل اإلضرار بهم فيما يتعلق بعدم حتديد فرص التمويل احملتملة
وخ�لال مفاوضاته��م مع املس��تثمرين احملتمل�ين (.)The startup manifest, 2018
وعلى املستوى القانوني والتنظيمي ،يوجد نقص يف الوعي بني مؤسسي الشركات الناشئة بالقواعد
التنظيمي��ة يف مص��ر فيما يتعلق بالتوظيف والتعاقد والتأمني وحقوق العمال ،ويرجع ذلك جزئ ًيا
إىل ع��دم قدرته��م عل��ى حتم��ل تكالي��ف اخلدم��ات القانوني��ة املخصص��ة إلرش��ادهم خ�لال العملي��ات،
وباإلضافة إىل ذلك يفتقر بعض مؤسسي الشركات الناشئة إىل الوعي باإلجراءات القانونية وحقوق
العمال مما مينعهم من معاجلة القضايا القانونية يف الوقت املناسب ،كما أن أصحاب العمل واملوظفون
ال يدركون مس��ؤولياتهم وحقوقهم احملددة بس��بب غياب تعريف أدوار واضحة وتوصيف الوظائف.
 5متثل املرحلة األولية (البذرة) املراحل األوىل لتطوير الفكرة واحلصول على املشورة اليت تسعى إىل تطوير هذه الفكرة بشكل أكرب ،متثل
مرحلة التوسع أو النمو التواجد بشكل مستقر يف السوق ،وفيها يصبح التوسع ضرورة (،)2016 ,Petch

16

اخلربات الدولية لقضايا وحتديات إدارة املوارد البشرية يف الشركات الناشئة

وتع��د األع��راف االجتماعي��ة والثقاف��ة احملافظة إحدى القيود الرئيس��ية األخرى ،إذ يواجه مؤسس��و
الش��ركات الناش��ئة مقاوم��ة اجتماعي��ة وقبول حم��دود ملنتجاته��م وخدماتهم بس��بب حداثة نهجهم
وأفكاره��م ،وق��د يواجه��ون ً
أيض��ا مس��تويات منخفض��ة م��ن حتم��س املواه��ب احملتمل��ة لالنضم��ام إىل
ش��ركاتهم الناش��ئة (مانيفس��تو راي��ز أب .)Rise up manifesto ، 2018
وع�لاوة عل��ى ذلك يؤدي نقص البيانات واملعلومات فيما يتعلق بديناميات الس��وق والفرص املتاحة
والش��ركات الناش��ئة القائمة والنشطة ودراس��ات احلالة للشركات الناشئة الناجحة والفاشلة إىل إبطاء
عملية اخرتاق السوق ويزيد من فرص الفشل.

اخلربات الدولية لقضايا وحتديات إدارة املوارد البشرية يف الشركات الناشئة
يتضم��ن القس��م التال��ي جتارب دولية خمتارة م��ن اهلند وتونس وتايوان وس��يليكون فالي يف الواليات
املتحدة ،وقد مت اختيار احلاالت األربع بنا ًء على سياساتها الناجحة يف إدارة املوارد البشرية وتنميتها
بشكل فعال داخل الشركات الناشئة وقدرتها على حتقيق التوسع العاملي السريع.

اهلند:
تشتهر شركة إنفوسيس  Infosysالناشئة بنهجها الذي يركز على املوظفني ويعتربهم أهم أصوهلا،
كانت الش��ركة الناش��ئة يف جمال تكنولوجيا املعلومات أول ش��ركة برجميات هندية تظهر يف بورصة
ناسداك ( ،)NASDAQ Cho & Mclean, 2009وتضم الشركة الناشئة أفضل املواهب اليت تظهر
أمامها ،وال يقتصر ذلك على الكفاءة الفنية العالية بل ميتد أيضا ليشمل الكفاءة االسرتاتيجية اليت
تتضم��ن درج��ة عالية من املرونة والق��درة على التعلم واليت يتم تعريفها بأنها القدرة على التكيف
م��ع املواق��ف اجلديدة وحتديد التحديات والفرص والدروس املس��تفادة ،والش��ركة ً
أيضا لديها خطط
لتنمية املوارد البش��رية بها تبدأ بتخصيص  ٪6،5من إيراداتها لتدريب املوظفني ،وعالوة على ذلك
يعم��ل نظ��ام األج��ر القائ��م على األداء على خط��ط خيارات األس��هم ،وتوفر الش��ركة ملوظفيها برامج
القي��ادة م��ن خ�لال جامع��ة إنفوس��يس ،وتس��عى ه��ذه الربام��ج إىل متك�ين املواهب الش��ابة م��ن صعود
السلم التنظيمي إىل املناصب اإلدارية يف مرحلة مبكرة من حياتهم املهنية كاسرتاتيجية لالحتفاظ
باملوظفني املوهوبني.

تونس:
يعد قانون املؤسسات الناشئة إطار قانوني يشمل قانـون عدد  20لسنة  2018مؤرخ يف  17أبريل ،2018
وأم��ر حكوم��ي ع��دد  840لس��نة  2018م��ؤرخ يف  11أكتوب��ر  ،2018ومنش��ورات البن��ك املركزي التونس��ي
عدد  1لس��نة  2019وعدد  2لس��نة  ،2019وحيدد القانون ش��روط وإجراءات تصنيف الش��ركات الناش��ئة
واحلدود الزمنية لسريان وانتهاء تصنيف الشركة كمؤسسة ناشئة ،واليت ستتمتع مبوجبه بالعديد
من املزايا واحلوافز اليت متيزها عن الش��ركات األخرى.
حيدد قانون املؤسسات الناشئة من ميكنه تصنيف مشروعه كـ”مؤسسة ناشئة” ً
وفقا خلمسة معايري
رئيسيةً ،
أوال جيب أن يكون عمر الشركة أقل من مثاني سنواتً ،
ثانيا جيب أال تتجاوز القوى العاملة
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املائة موظف وجيب أال تتجاوز ميزانيتها العمومية  15مليون دينار تونس��ي وجيب أال يتجاوز حجم
إيراداتها السنوية  15مليون دينار تونسيً ،
ثالثا جيب أن يكون أكثر من ثلثي املساهمني فيها مؤسسني
أو مس��تثمرين مالئك��ة أو مس��تثمرين صنادي��ق التح��وطً ،
رابعا جيب أن يكون لدى أي ش��ركة ناش��ئة
ً
خامسا جيب أن تساهم قابلية
منوذج أعمال مبتكر ويفضل أن تكون يف قطاع تكنولوجيا املعلومات،
أنشطتها للتوسع بشكل كبري يف النمو االقتصادي (قانون املؤسسات التونسية الناشئة.)2018 ،
تتمتع الشركات اليت تصنف كمؤسسة ناشئة بعدد من احلوافز واملزايا لرواد األعمال ولوضع الشركة
ومس��تثمريها ،أوال تتمتع مبنحة املؤسس��ات الناش��ئة وهو بدل ُينح لعدد يصل إىل ثالثة مؤسس�ين
ومس��اهمني يف ش��ركة ناش��ئة لتغطية نفقات معيش��تهم ملدة عام واحدً ،
ثانيا دعم الدولة إلجراءات
وتكاليف تس��جيل براءات االخرتاع اخلاصة بالش��ركة الناش��ئة على املستويني الوطين والدوليً ،
ثالثا
متنح احلكومة إجازة عمل مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة ،وجيوز للمستفيد من هذه
اإلجازة إنهاءها خالل املهلة الزمنية والعودة إىل وظيفته األصلية ،وحيتفظ من يقوم بإنش��اء ش��ركة
ناشئة باحلق يف االستفادة من برامج التوظيف اليت يكون مجيع شباب اخلرجيني مؤهلني لاللتحاق
بها قانونا.
أما بالنس��بة للحوافز املقدمة للش��ركة الناش��ئة ،فقد أطلقت الدولة بوابة للش��ركات الناش��ئة للتقدم
بطل��ب احلص��ول عل��ى التصني��ف كش��ركة ناش��ئة وأي إج��راءات متعلق��ة باملزايا ،وذلك بهدف تيس�ير
العملي��ات اإلداري��ة للش��ركات الناش��ئة ،كم��ا يتم إعفاء الش��ركات الناش��ئة من دفع ضرائب الش��ركات،
وحيق ألي شركة ناشئة فتح حساب خاص بالعمالت األجنبية إلدارة عملياتها واحلصول على السلع
املادية أو غري املادية ،وإنشاء الشركات التابعة يف اخلارج والشراكة مع الشركات يف اخلارج ،وباإلضافة
إىل ذل��ك مت رف��ع احل��د األقص��ى للبطاق��ات اإللكرتوني��ة إىل  100,000دينار تونس��ي للش��ركات الناش��ئة،
وبالنس��بة للحوافز املقدمة للمس��تثمرين يتم خصم املبالغ اليت اس��تثمرها األش��خاص الطبيعيون أو
االعتباريون يف الشركات الناشئة بالكامل من الوعاء الضرييب ،كما يتم إعفاءهم من ضريبة األرباح
الرأمسالية.

تايوان:
حققت تايوان من ًوا اقتصاد ًيا كب ًريا خالل النصف الثاني من القرن العشرين بسبب التصنيع السريع
واإلج��راءات االقتصادي��ة والتجاري��ة ال�تي اختذته��ا احلكوم��ة لتعزي��ز األعم��ال والبيئ��ات الصناعية،
ويع��ادل من��و الب�لاد مع��دل من��و س��نغافورة وكوري��ا اجلنوبي��ة وهونغ كون��غ ،وأصبحت تع��رف كأحد
النم��ور اآلس��يوية األربع��ة ،وتع��د تاي��وان واحدة من الدول الرائ��دة يف تعزيز الش��ركات التكنولوجية
الناش��ئة ،وق��د احتل��ت مدين��ة تايبي��ه املرتبة اخلامس��ة والعش��رين يف بيئ��ة العمل العاملية للش��ركات
الناشئة للتصنيع والتحكم اآللي من خالل الرتكيز على جمموعات الشركات التكنولوجيا املتخصصة
واسترياد املواهب األجنبية يف هذا اجملال (مدينة تايبيه تنمي اقتصادها من خالل التصنيع والتحكم
اآللي والش��ركات الناش��ئة يف جمال الذكاء االصطناعي)،حيث تركز الش��ركات الناشئة ابتكاراتها على
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اخلدم��ات ،واملنتج��ات ،ومناذج األعمال والتكنولوجيا ،وتركز الش��ركات الناش��ئة يف تايوان على س��تة
جم��االت رئيس��ية :البي��ع بالتجزئ��ة وتكنولوجي��ا املعلوم��ات والتج��ارة والعل��وم واخلدم��ات التقني��ة
وخدمات التجارة اإللكرتونية واملنصات (ش��بكة بي دبليو س��ي .)PwC،2018
استاد تايوان للشركات الناشئة هو برنامج يهدف إىل تعزيز بيئة العمل للشركات الناشئة من خالل
العم��ل كمرك��ز ملؤسس��ي تل��ك الش��ركات ملس��اعدتهم عل��ى تس��ويق خدماته��م ومنتجاتهم إىل األس��واق
الدولية ،ويس��اعد الش��ركات الناشئة عن طريق:
 .1التواصل والتشبيك بني اجلهات الفاعلة يف بيئة العمل مبا يشمل الشركات الناشئة ومسرعات
األعمال والشركات على املستوى الوطين والدولي.
 .2تقديم برامج التدريب والتوجيه.
 .3إنشاء منصة للشركات الناشئة لعرض عملها على رواد األعمال اآلخرين.
 .4تعزيز استثمارات الشركات والعالقات مع الشركات الناشئة(استاد الشركات الناشئة.)2019 ،
توج��د مطال��ب مبزي��د م��ن الدع��م احلكوم��ي م��ن خ�لال جمموع��ة أكث��ر تنوعا م��ن خط��ط التمويل
واحلواف��ز الضريبي��ة ودع��م التوس��ع يف األس��واق اخلارجي��ة واللوائ��ح وتعليم ريادة األعم��ال وحوافز
االس��تثمار وحتس�ين البني��ة التحتي��ة وغريها.

سيليكون فالي يف الواليات املتحدة :Silicon Valley in the USA
س��يليكون فال��ي ه��و أك�بر مركز ألكثر من  2000ش��ركة ناش��ئة وكربى ابتكارية يف جم��ال التكنولوجيا
يف الوالي��ات املتح��دة ،ويش��كل مز ً
جي��ا م��ن القط��اع اخل��اص واألوس��اط األكادميي��ة وأنظم��ة رأس امل��ال
االس��تثماري اجمل��ازف واالس��تثمار احلكوم��ي يف البح��ث وع��دد كب�ير م��ن رواد األعم��ال ،وق��د مكن��ت
ع��دة عوام��ل متداخل��ة منوذج س��يليكون فالي من النجاح كمركز للش��ركات الناش��ئة اليت تركز على
التكنولوجي��ا .ويع��د التواص��ل من خالل التش��بيك والتخصص ب�ين أصحاب املصلح��ة يف بيئة العمل
عنصرا ً
ً
حامسا يس��اعد يف التعاون الفعال وتوفري الدعم وتبادل اخلربات واإلرش��اد للش��ركات الناش��ئة
اجلدي��دة .ويس��اهم الق��رب اجلغ��رايف ب�ين الش��ركات الك�برى والش��ركات الناش��ئة يف س��يليكون فالي يف
متك�ين رواد األعم��ال واملؤسس�ين م��ن التع��اون والتكتل للحصول عل��ى املزايا.
تع��زز بيئ��ة ري��ادة األعمال يف س��يليكون فالي م��ن روح االبتكار واجملازفة والتع��اون حيث يتم دعمها
م��ن خ�لال نظ��ام دع��م قانوني ق��وي حيكم وحيم��ي هذا التع��اون ،كما أن مش��اركة اجلامع��ات ومراكز
البح��ث رفيع��ة املس��توى تع��زز جن��اح ري��ادة األعم��ال م��ن خ�لال البح��ث العلم��ي واألكادمي��ي القائ��م
عل��ى األدل��ة ،وه��و م��ا يس��اعد عل��ى بن��اء جمموع��ة املواهب املناس��بة من خ�لال ربط البح��ث واملناهج
باحتياجات السوق ومتطلبات هذا املركز التكنولوجي ،وتوفر بعض الشركات ً
دعما رياد ًيا ملوظفيها
لتشجيعهم على تأسيس أعماهلم التجارية باالستفادة من املهارات اليت اكتسبوها أثناء العمل يف هذه
الش��ركات ،وذلك بهدف تش��جيع اكتس��اب املواهب وتطويرها واالس��تفادة منها ،حيث يوقع املوظفون
احملتمل��ون عق��و ًدا قص�يرة األج��ل متنحه��م حري��ة مغ��ادرة ه��ذه األعم��ال يف إط��ار زم�ني حم��دد لب��دء
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الشركات الناشئة وإدارة رأس املال البشري يف مصر :رحلة البحث عن وظائف الئقة

م��ن أج��ل تعزي��ز الت��زام املوظف�ين .وبالتأكي��د تتبني احلاج��ة إىل توعية الش��ركات املصرية الناش��ئة
بش��كل أفض��ل ح��ول إدارة رأس امل��ال البش��ري حتى ال يس��تمروا يف التعلم من خ�لال التجربة واخلطأ
وإه��دار الف��رص يف غضون ذلك.

 .2مهمة اجتذاب املوارد البشرية:
• صعوبة إجياد املواهب:
بالنظ��ر إىل املقاب�لات م��ع مقدم��ي املعلوم��ات الرئيس��يني ،أف��ادت الغالبي��ة أن توظي��ف املواه��ب ه��و
الش��غل الش��اغل للش��ركات الناش��ئة ،وكم��ا يتض��ح يف املقاب�لات يوج��د نق��ص يف املواه��ب يف مس��تويات
صغار املوظفني واإلدارة العليا بالشركات الناشئة ،وحتديداً يف املهارات الصعبة اليت تتطلب االبتكار
وحتدي��داً تكنولوجي��ا املعلوم��ات والتصمي��م والتس��ويق ،ويف امله��ارات الش��خصية ال�تي تش��مل مهارات
التفاوض واالتصال ،كما ذكر املش��اركون يف املقابالت املرونة والقدرة على التكيف كمهارات أساس��ية
ضروري��ة للنجاح يف بيئة الش��ركات الناش��ئة.
أكد خمتلف أصحاب املصلحة على مشكلة العثور على املواهب املناسبة ،وأشار مدير إحدى حاضنات
األعم��ال إىل أن “نق��ص العمال��ة املاه��رة ه��و املش��كلة الرئيس��ية اليت تواجهها الش��ركات الناش��ئة وليس
نقص التمويل” (مناقش��ة املائدة املس��تديرة 29 ،ديس��مرب .)2019
وق��د أف��اد أح��د مستش��اري الش��ركات الناش��ئة ب��أن “الش��ركات الناش��ئة تواج��ه حتد ًيا كب� ً
يرا لتوظيف
املواه��ب املناس��بة وال يس��تطيع املؤسس��ون إجياده��م بطبيع��ة احل��ال ...حي��ث إن العث��ور عل��ى ه��ذه
الش��خصية ذات املس��توى املرتف��ع م��ن الثق��ة والق��درة عل��ى التكي��ف أم��ر صع��ب حتقيق��ه( ”.اتص��ال
الش��خصي ،مستش��ار ش��ركات ناش��ئة 29 ،يناير .)2020وقد أكد ممثل لرأس املال االس��تثماري اجملازف
على نقص املهارات الش��خصية حيث ذكر أنه “من الصعب توظيف املرش��ح املناس��ب بعقلية مناس��بة
وعقلي��ة مرن��ة( ”.اتص��ال ش��خصي 29 ،يناي��ر .)2020
وباإلضاف��ة إىل م��ا س��بق ال يعت�بر النق��ص يف املواه��ب يف قط��اع التكنولوجي��ا العقب��ة الوحي��دة أم��ام
التوظيف يف الشركات الناشئة ،حيث يصعب إجياد الكوادر املناسبة لشغل الوظائف واملناصب األخرى
مث��ل الوظائ��ف اإلداري��ة ،وهو ما أش��ار إليه مدير العمليات بإحدى الش��ركات الناش��ئة كالتالي:
“من الصعب إجياد املوهبة املناسبة ذات املهارات املطلوبة ،إذ يكون العثور على املواهب التقنية ً
أمرا
ً
سهال ،نظرا لقدرتهم على التسويق ألنفسهم بشكل جيد من خالل حافظة األعمال اخلاصة بهم ،كما
أن املناصب اإلدارية بالغة الصعوبة ،ومن الصعب العثور على الكادر املالءم حتى إذا كنت ستقدم هلم
رات ًبا ً
جيدا بسبب نقص املهارات الشخصية واللغوية( “ .اتصال شخصي 6 ،فرباير .)2020
أك��د مدي��ر إح��دى مس��رعات األعم��ال أن حتدي��د املواه��ب املطلوبة للش��ركات الناش��ئة جي��ب أن يكون
مصحو ًب��ا جبه��ود لتش��كيل ف��رق عمل متجانس��ة وقوية:
“إن وجود فريق جيد أمر ضروري لنمو الشركة الناشئة ،إذا مل تنجح فكرتك سيكون باستطاعة
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الفريق اجليد تطوير هذه الفكرة ومساعدة الشركة الناشئة على البقاء( “ .مدير إحدى مسرعات
األعمال ،مقابلة 13 ،فرباير )2020
كم��ا ه��و موض��ح أع�لاه ال تقتص��ر مش��كلة العث��ور عل��ى املواه��ب املطلوب��ة عل��ى صعوب��ة العث��ور على
األش��خاص ذوي امله��ارات التقني��ة الالزم��ة ،ب��ل األم��ر يتج��اوز ذل��ك إىل وج��ود نق��ص يف الك��وادر ذات
املهارات الشخصية الالزمة ،وتتفاقم املشكلة بشكل أكرب عندما تبحث الشركات الناشئة عن أشخاص
لديهم عقليات مرنة ميكن أن تتكيف بسهولة مع ثقافة الشركات الناشئة وبيئة العمل وتكون على
اس��تعداد للعم��ل كج��زء من فري��ق وتتحلى باملثابرة عل��ى النجاح حتى عندم��ا تواجه العقبات.

• هجرة ذوي الكفاءة:
يعان��ي مش��هد الش��ركات الناش��ئة يف مص��ر م��ن ظاه��رة هج��رة ذوي الكفاء ،حي��ث تغادر أك�بر املواهب
الب�لاد للعم��ل يف األس��واق اخلارجي��ة ،مما يس��اهم يف النقص يف املواهب املتاحة بش��كل عام ،حيث أفاد
أح��د ممثلي مس��رعات األعمال:
“أعتقد أن التحديات الرئيسية تكمن يف التوظيف ،حيث ال جتد الشركات الناشئة موظفني
وشركاء من الكوادر اجليدة ،ال تستطيع الشركات الناشئة التقنية العثور على املواهب التقنية
ً
خاصة عندما يذهب كبار املواهب التقنية إىل اخلارج .وهو حتد صعب للغاية خاصة يف
الرئيسية،
ظل ظاهرة هجرة العقول( “ .اتصال شخصي 29 ،يناير .)2020
باإلضاف��ة إىل ذل��ك تك��ون الش��ركات الناش��ئة يف بداي��ة دورة حياتها غري قادرة عل��ى حتمل تكلفة ضم
املواهب نظرا لنقص املوارد املالية ،ويقتصر إجياد هذه املواهب واحلفاظ عليها على الشركات الناشئة
اليت متكنت من حتقيق منو لرأس ماهلا وتنوعت مصادر متويلها.
“يف مصر لدينا هجرة عقول ونقص املواهب ،والشركات الناشئة  -وخاصة الشركات التكنولوجية
الناشئة [تواجه مشكلة]  ...حيث يوجد فجوة يف السوق من حيث ختصيص املواهب ،حيث ميكن
للشركات الناشئة ذات رأس املال الكايف حتمل تكلفة توظيف املواهب من اخلارج لسد النقص يف
املواهب “( .اتصال شخصي 29 ،يناير .)2020
وأعرب آخرون عن أن اس�تراتيجيات التوظيف اخلاصة بهم تعتمد على خرجيني جدد لديهم خربة
حمدودة ،نظرا ألن املوهوبني يعملون باخلارج .وأش��ار أحد مؤسس��ي الشركات الناشئة موضحا:
“هناك تدفق من اخلرجيني اجلدد املتحمسني .وعلى الرغم من أن رواتبهم تكون حمدودة للغاية
ومناسبة للشركات الناشئة ،إال أنهم ال ميلكون اخلربة الكافية ألن معظم املواهب تسافر إىل اخلارج،
ويكون الطلب على املؤهالت أعلى من العرض يف السوق”( .اتصال شخصي 29 ،يناير .)2020
وكم��ا يتض��ح م��ن االقتباس��ات الثالث��ة املذك��ورة أع�لاه ت��ؤدي ظاه��رة هج��رة ذوي الكف��اءة إىل تفاقم
مش��كلة صعوب��ة ض��م املواهب الالزمة للعمل يف الش��ركات الناش��ئة ،حيث يغادر أفض��ل املواهب مصر
ً
حبث��ا ع��ن ف��رص عم��ل أفضل ،ويف بع��ض األحيان تك��ون تكلفة اجتذاب الك��وادر املؤهلة ال�تي ال تزال
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مبص��ر لتوظيفه��م يف الش��ركات الناش��ئة باهظ��ة للغاي��ة ،لذل��ك ينتهي األمر إىل ش��ركات ناش��ئة لديها
ش��غف ولكنه��ا تفتق��ر إىل الكف��اءات لعدم وجود خيارات أخ��رى ،ويكون الطلب على الك��وادر املوهوبة
للعم��ل يف الش��ركات الناش��ئة أعلى من العرض يف الس��وق.

• الفجوة بني مناهج التعليم العالي واحتياجات سوق ريادة األعمال:
يف ع��ام  2017احتل��ت مص��ر مرتب��ة منخفض��ة للغاية فيم��ا يتعلق بالتدريب األكادمي��ي يف جمال ريادة
األعم��ال عل��ى مس��توى امل��دارس الثانوية واجلامعات (إمساعي��ل وآخرون ،)2018 ،ونظ��را لعدم وجود
منه��ج متكام��ل يف العدي��د م��ن اجلامع��ات املصري��ة يش��جع ري��ادة األعم��ال ويق��دم املب��ادئ وامله��ارات
الالزمة إلنشاء املشاريع يواجه العديد من رواد األعمال صعوبة يف العثور على اجملموعة املناسبة من
اخلرجيني لالنضمام إىل ش��ركاتهم الناش��ئة ،وتوضح األدبيات التباين بني متطلبات الس��وق ومناهج
التعلي��م العال��ي وأن هن��اك ً
فرص��ا حمدودة للوص��ول إىل تعليم ري��ادة األعمال يف الدراس��ات اجلامعية.
(مانيفس��تو الش��ركات الناش��ئة،)2018 ،وهو ما أكده املش��اركون يف املقابالت .وقد أوضح خبري قانوني
يف جمال الش��ركات الناشئة:
“يوجد تناقض بني متطلبات السوق ومناهج التعليم العالي ،حيث تدخل بعض اجلامعات اآلن
يف شراكات مع الشركات لتقديم دورات فنية متخصصة تليب احتياجات هذه الشركات ،فالنظام
التعليمي يتطور بشكل أبطأ من النظام االقتصادي ،وهو ما ينعكس على السمات الشخصية
واملهارات والرغبة يف التعلم لدى املرشحني احملتملني( “ .اتصال شخصي 29 ،يناير .)2020
وعل��ى الرغ��م م��ن أن التناق��ض ب�ين املناهج اجلامعية واحتياجات س��وق العمل هو أم��ر دائما ما يتم
اإلش��ارة إلي��ه كإش��كالية ،إال أن��ه مل يت��م إجي��اد ح��ل هل��ا حت��ى الي��وم ،وهناك جه��ود متفرق��ة يف بعض
اجلامع��ات إلقام��ة حاضن��ات ومس��رعات األعمال ،كم��ا هو احلال يف كلي��ة االقتصاد والعلوم السياس��ية
جبامع��ة القاه��رة ويف اجلامع��ة األمريكي��ة بالقاه��رة ،إال أن الفجوة ال ت��زال قائمة.

ً
موضحا:
وقد قام أحد مؤسسي الشركات الناشئة بإلقاء الضوء على اسرتاتيجيته للتواصل
“تركز شركتنا الناشئة على أربع جامعات فقط الختيار املواهب الالزمة ألعمالنا منها ألنها تزود
طالبها باملعلومات واملهارات اليت تؤهلهم للعمل يف الشركات ،حنن ال ننظر يف أي سرية ذاتية من
جامعات أخرى ألنها تفتقر إىل الفهم األساسي للعمل يف الشركات الناشئة ” (مائدة مستديرة29 ،
ديسمرب ،)2020
وكان يش�ير إىل اجلامع��ات األربع��ة الرئيس��ية يف مص��ر :جامع��ة القاهرة وجامعة عني مش��س واجلامعة
األملانية بالقاهرة واجلامعة األمريكية بالقاهرة .ووفقا لبعض الش��ركات الناش��ئة قد ال يتم اعتبار أن
خرجيي اجلامعات اخلاصة األخرى لديهم مهارات التوظيف املطلوبة حتى اآلن .وجتدر اإلش��ارة إىل أن
اجلامع��ات األربع��ة اليت مت تصنيفها كمصادر مقبولة للمواه��ب يف جمال ريادة األعمال تقع يف القاهرة.

• التباين اجلغرايف احمللي يف التمثيل
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باإلضافة إىل ما سبق تواجه مصر فجوة جغرافية يف تواجد املواهب بسبب اهلجرة الداخلية للكوادر
األكثر موهبة من احملافظات األخرى إىل القاهرة ،وقد أوضح مدير إحدى مسرعات األعمال:
“هناك مشكلة تتعلق بالشركات الناشئة يف احملافظات حيث جند أنهم يكررون أفكار القاهرة
وحياولون تنفيذها يف حمافظاتهم دون تعديلها لتناسب سياقهم ،كما أنهم يقدمون أفكا ًرا جيدة
ً
حقا يف املسابقات ولكنهم ال يذهبون إىل أبعد من ذلك بسبب نقص املوارد وبرامج الدعم”.
(مدير إحدى مسرعات األعمال ،مقابلة 13 ،فرباير )2020
ويش�ير التعلي��ق أع�لاه إىل مش��كلة املركزي��ة يف مص��ر بش��كل ع��ام ،حي��ث تتمرك��ز أفض��ل اخلدم��ات
التعليمي��ة أو غريه��ا يف العاصم��ة القاه��رة ،مم��ا جيع��ل احملافظ��ات ً
دائم��ا يف موق��ف ضعي��ف.

• عدم التكافؤ بني اجلنسني:
إن املش��روعات ال�تي تديره��ا النس��اء تك��ون احتمالي��ة اس��تمراريتها أق��ل مقارن��ة بتل��ك ال�تي يديرها
الرج��ال ،حي��ث جيب دراس��ة قضي��ة النوع االجتماعي يف الس��ياق املص��ري ،فعلى الرغم م��ن االرتفاع
النسيب يف معدل التحاق اإلناث بالتعليم العالي بشكل عام ويف جماالت العلوم واهلندسة بشكل خاص
(إمساعي��ل وآخ��رون ،)2018 ،إال أن مع��دل اس��تمرارية الش��ركات الناش��ئة لدى النس��اء ال مياثل نظريه
ل��دى الرج��ال .وختتل��ف مش��كلة ع��دم التكاف��ؤ ب�ين اجلنس�ين م��ن ش��ركة ناش��ئة ألخرى ،كم��ا أوضح
مؤس��س إحدى الش��ركات الناش��ئة يف جمال تكنولوجي��ا املعلومات:
“يف شركتنا تعمل ثالث إناث إحداهن يف املوارد البشرية واألخرى مطورة واألخرية يف االختبار،
وإحداهن أم،يف الواقع الذكور يشكلون نسبة أكرب من اخلرجيني اجلدد يف جمال التكنولوجيا بنسبة
.٪15وجيب النظر إىل ذلك يف سياق اخنفاض التحاق اإلناث بكلية اهلندسة مقارنة بالذكور ،ويف
العمليات التشغيلية تنخفض مشاركة اإلناث ألننا نتعامل مع عمال املصانع وهي وظيفة مرهقة
للنساء( “ .اتصال شخصي 30 ،يناير .)2020
ويف ع��ام  2010ارتفع��ت نس��بة التح��اق اإلن��اث بالتعلي��م العال��ي يف جم��االت العل��وم األساس��ية مقارن��ة
بالذكور حيث بلغت  ٪54والطب بنسبة  ،٪57بينما بلغت  ٪28فقط يف اهلندسة (جماهد ،)2010،وهو
ما يفس��ر بش��كل جزئي التفاوت يف النس��ب عند عمل الش��ركات الناشئة مع املصانع .وقد مت التطرق
إىل مس��ألة أخ��رى وه��ي الف��روق يف األج��ور املالية ب�ين الذكور واإلناث العاملني يف الش��ركات الناش��ئة،
حيث أكد أحد املستش��ارين القانونيني أن هذه الفجوة يف األجور بني اجلنس�ين ترجع إىل أن”الرجال
أكث��ر اس��تعدا ًدا للتف��اوض بش��أن الروات��ب واملزاي��ا اليت حيصل��ون عليها ،بينما تس��تحي النس��اء من أن
يطل�بن حقوقه��ن” (مستش��ار قانوني ،مقابل��ة 29 ،يناير  ،)2020وجيب أن تتنبه املرأة إىل ذلك بش��كل
أك�بر حت��ى ال تتخلى عن حقها يف األجر املتس��اوي.
وقد أش��ارت بعض اإلناث يف املقابالت إىل قضايا التحرش وإس��اءة املعاملة من العبني آخرين يف بيئة
العمل وخاصة يف األنش��طة املتعلقة بالتدريب واإلرشاد،
“يقوم بعض مقدمي التدريب بإمياءات وتصرفات غري مقبولة ألنهم يعرفون أننا حباجة إليهم
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ألننا ال نستطيع تدريب موظفينا بأنفسنا”( .موظفة يف شركة ناشئة ،مقابلة 8 ،فرباير .)2020

• صعوب��ة االحتف��اظ باملواه��ب :معدل دوران مرتف��ع وإدارة تفصيلية وأجر منخفض
وبيئة عمل مرهقة:
يش�ير معظ��م رواد األعم��ال إىل أن ري��ادة األعم��ال وظيف��ة صعب��ة ومرهقة بش��كل عام يف ظل س��اعات
عمل طويلة وخماطر عالية ومستوى عال من عدم اليقني ،وتؤدي كل هذه العوامل إىل زيادة معدل
دوران املوظف�ين ،حي��ث ذك��ر معظ��م من أجري��ت معهم املقاب�لات اإلدارة التفصيلية كعامل أساس��ي
ي��ؤدي إىل مغادرة املوظفني:
“تعوق اإلدارة التفصيلية اإلبداع وتبطئ عملية التقدم ،ويفتقر العديد من مؤسسي الشركات
إىل مهارات مثل تفويض وختصيص املهام ووضع تصميم وظيفي ،وإدارة أنظمة التقييم وما مت
حتقيقه من إجنازات ،حيث جيعلك ضغط العمل تغفل عن حقيقة أن املوظفني بشركتك بشر“ .
(اتصال شخصي 8 ،فرباير .)2020
أش��ار العدي��د م��ن املوظفني يف املقاب�لات أن اإلدارة التفصيلي��ة وعدم اختاذ القرار بش��كل دميقراطي
ناجتان عن قلة خربة مؤسس��ي الش��ركات الناشئة:
“املستوى التعليمي لألشخاص ً
جيدا ولكنهم مل يتلقوا تعليما يف جمال ريادة األعمال ،وغال ًبا ما
يسيء املديرون التصرف يف كل شيء يف البداية ويقومون بتوظيف موظفني صغا ًرا يفتقرون إىل
اخلربة “( .مناقشة املائدة املستديرة  29 ،ديسمرب )2019
باإلضاف��ة إىل م��ا س��بق ،يتب�ين اخنف��اض مس��توى احلم��اس جت��اه االنضم��ام إىل الش��ركات الناش��ئة من
قب��ل الق��وة العامل��ة احملتملة ،ويرجع ذل��ك جزئ ًيا إىل ضعف العروض املالي��ة مقارنة بأصحاب العمل
اآلخري��ن ،باإلضاف��ة إىل الش��عور بعدم األمان الذي حييط بالعمل يف الش��ركات الناش��ئة ونظام األجور
غري العادل وغياب التأمني الطيب أو االجتماعي وعدم وجود هيكل لألجور وفقا للدرجة الوظيفية
وع��دم وج��ود حواف��ز للبقاء يف الوظيف��ة وبيئة العمل املرهقة ،وقد أوض��ح ممثل من منظمة العمل
الدولية:
“جيب أن تكون الثقافة الداخلية أكثر احرتاما للموظفني وأن تكافئهم بشكل أكرب إذا كان أداء
الشركة ً
جيدا ،ولكن هذا ال حيدث يف السوق فعندما حيقق املشروع مزيد من املكاسب ال ينعكس
ذلك يف صورة مزايا إضافية ،بل حياولون الضغط على املوظف للقيام مبزيد من العمل دون أي
تقدير أو مزايا إضافية “( .ممثل منظمة العمل الدولية ،مقابلة 29 ،يناير .)2020
وع�لاوة عل��ى ذل��ك ،كان التحدي الذي مت إلقاء الضوء عليه طوال عملية البحث هو عدم وجود إدارة
داخلي��ة و ثقاف��ة عم��ل جذابة وش��املة ومتكاملة داخل الش��ركات الناش��ئة ،وينعك��س ذلك يف غياب
الرؤية والقيم املشرتكة وعدم بذل اجلهد لغرس املسؤولية النابعة عن الشعور بامللكية ،كما أنه ميكن
أن ت��ؤدي ال��روح غ�ير الودي��ة يف م��كان العمل إىل انصراف املوظفني عن الش��ركات الناش��ئة ،كما وضح
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أحد املشاركني يف املقابالت:
“لدينا مشكلة يف اإلدارة  ...حيث مل تكن لدينا اخلربة [ ..كنا] نركض ً
دائما وحناول القيام باملهام
اليت جتد أثناء العمل( ”.اتصال شخصي 8 ،فرباير .)2020
تب�ين االتص��االت الس��ابقة مع خمتلف أصحاب املصلح��ة أن هناك العديد من األس��باب وراء الصعوبات
ال�تي تواجهه��ا الش��ركات الناش��ئة يف االحتف��اظ باملواه��ب ،حي��ث ظه��رت الش��كاوى من نق��ص املهارات
اإلدارية بش��كل عام ومهارات إدارة رأس املال البش��ري بش��كل خاص بني مديري الش��ركات الناش��ئة،
ونتيج��ة لذل��ك يعاني املوظفون فيها م��ن اإلدارة التفصيلية واألجور غري العادلة وعدم تقدير األداء
اجلي��د والعم��ل اجمله��د وحمدودي��ة االمتيازات واملزايا والش��عور العام بانع��دام األمان الوظيفي.

 .3مهمة التطوير:
إن تطوير املهارات يشكل مصدر قلق رئيسي آخر عرب عنه العديد من املشاركني يف املقابالتً ،
ونظرا
العتماد الش��ركات الناش��ئة على اخلرجيني اجلدد من الش��باب ذوي اخلربة احملدودة ،حتتاج الش��ركات
إىل الكثري من التدريب للتطوير يف اجملاالت التقنية وريادة األعمال ،إال أنها ال تستطيع حتمل تكاليف
ذلك نظرا ألن املوازنات يف غالبية تلك الشركات حمدودة للغاية ،ويقومون ً
بدال من ذلك بتخصيص
أي مبالغ إضافية لتحسني املبيعات واالستثمار .كما يوضح أحد املؤسسني:
“ال توجد عملية تطوير ألنه ال يوجد وقت فنحن [نعطي املزيد من الوقت واجلهد] جلعل العمليات
أكثر سالسة والعمل على زيادة اإليرادات”( .اتصال شخصي 30 ،يناير .)2020
تق��دم بع��ض اجله��ات احلكومي��ة مث��ل اهليئ��ة العام��ة لالس��تثمار واملناط��ق احل��رة ووزارة االتص��االت
وتكنولوجي��ا املعلوم��ات الربام��ج التدريبي��ة ،ولك��ن إح��دى نقاط الضع��ف يف هذه الربام��ج التدريبية
احلكومي��ة  -كم��ا وضحه��ا أحد مؤسس��ي الش��ركات الناش��ئة  -ه��ي أن مواقع مراك��ز التدريب تبعد عن
وس��ط القاه��رة ولك��ن على أطراف املدين��ة مما جيعل الوصول إليها غري متاح بالنس��بة للكثريين ،كما
أن تركي��ز مراك��ز التدري��ب عل��ى القاه��رة يعت�بر مش��كلة رئيس��ية أخ��رى ،وهو م��ا ي��ؤدي إىل حرمان
احملافظ��ات األخرى م��ن التدريب.
ي��ؤدي غياب فرص التدريب واملس��ارات الوظيفية الواضح��ة للموظفني إىل ارتفاع معدل دوران رأس
املال البشري يف الشركات الناشئة.
لدينا تنظيم أفقي مسطح يف الشركة الناشئة ،وهذا ال يقدم أي مسار وظيفي ،فعلى سبيل املثال،
على عكس احلال يف الشركات اليت لديك فيها مدير جيد يوجهك ويدربك ،ال جتد ذلك يف التسلسل
املسطح ،بل يقوم املوظفون بالتعلم الذاتي “( .اتصال شخصي 29 ،يناير .)2020
وباإلضاف��ة إىل م��ا س��بق ،هن��اك نق��ص يف الدع��م املتخصص من جان��ب حاضنات ومس��رعات األعمال
واملوجهني مبا يليب االحتياجات احملددة للش��ركات الناش��ئة يف مجيع أحناء مصر ،كما أكد املش��اركون
يف املقاب�لات عل��ى تك��رار موضوع��ات التدري��ب ال��ذي يتلقون��ه من حاضن��ات أو مس��رعات األعمال أو
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مؤسس��و الش��ركات الناش��ئة عل��ى املوظف�ين ،إذ متتن��ع بعض الش��ركات الناش��ئة عن إب��رام العقود مع
موظفيها كآلية خلفض التكاليف ،ويبدأ البعض اآلخر فقط يف كتابة العقود لتحسني صورة شركتهم
م��ن أج��ل جذب التمويل ،حيث أكد أحد مؤسس��ي الش��ركات الناش��ئة على أن:
“سري العمل مل يتأثر بغياب العقود ،ولكن ً
نظرا ألننا نبحث عن مستثمرين لتوسيع أعمالنا
لتشمل األسواق اإلقليمية والدولية ،فإننا حنتاج إىل تعديل ذلك لتعزيز صورتنا( ”.اتصال شخصي،
(،Riseup 6 Dec 2019
تق��دم بع��ض الش��ركات الناش��ئة ش� ً
�روطا تعاقدي��ة وبن��ود غ�ير قانوني��ة مثل “إل��زام املوظف�ين الذين
يغادرون قبل نهاية العام بدفع ما يعادل راتب عام للشركة”( .مناقشة املائدة املستديرة 29 ،ديسمرب
 )2019وجترب بعض الشركات الناشئة موظفيها على التوقيع على استقالتهم عند توقيع عقد العمل
اخلاص بهم حتى يكون باستطاعتهم إنهاء التعاقد دون إخطارهم ،كما أنه “وفقا للقانون املصري ال
يوجد نظام لساعات العمل اإلضايف والتعويضات املالية الالزمة .وال يوجد أيضا بند خمصص للمرأة”
مثل سياس��ات إجازة األمومة ،مما جيعل تنظيم الش��روط التعاقدية ذات الصلة أمرا صعبا(.مناقشة
املائدة املستديرة 29 ،ديسمرب )2019
يوجد فجوة يف اللوائح والسياسات اخلاصة بالشركات الناشئة مثل عملية التسجيل ونظام الضرائب
وخط��ط التأم�ين املدعم��ة ،وهو ما يش��كل ً
عبئا على موارد الش��ركات الناش��ئة ،ألنه��ا ال متتلك موارد
مالي��ة كافي��ة لتوف�ير التأم�ين الط�بي واالجتماع��ي ملوظفيه��ا وال وق��ت للتعام��ل م��ع تعقي��د الوثائق
البريوقراطية ،لذا تعمل العديد من الشركات يف الظل أو تكتفي بتقديم التأمني الطيب واالجتماعي
الثن�ين أو ثالث��ة موظف�ين فق��ط ،نظرا للتكلف��ة العالية إلضفاء الطابع الرمسي على وضع الش��ركة.
كما يوضح أحد املؤسس�ين:
“يعد إصدار الوثائق البريوقراطية والضريبية من التكاليف العامة ،وإذا قمت باسترياد شيء ما
تعيش كابوس ،فالقوانني عتيقة ،كما أن الشركات الناشئة يف مراحلها املبكرة ليست كالشركات
اليت لديها أقسام قانونية ومالية لتنظيم عملية جتهيز مجيع األوراق املطلوبة .وهناك مشكلة
أخرى ،حيث تزيد تكلفة الضمان االجتماعي بنسبة  ٪20ألن الشركات الناشئة يتم التعامل معها
كأفراد وليس كشركة بسبب قلة عدد العاملني بها”( .اتصال شخصي 30 ،يناير .)2019
ينط��وي ختفي��ض التكالي��ف عل��ى ع��دد من اآلث��ار املرتتبة على من��و الش��ركات الناش��ئة ومصداقيتها
واس��تدامة التوظي��ف به��ا واإلج��راءات القانوني��ة .وفيم��ا يتعل��ق جب��ذب االس��تثمارات واس��تدامة
املش��روعات ق��دم أح��د املش��اركني يف املقاب�لات مث� ً
�اال يوض��ح كي��ف أث��ر غي��اب املزاي��ا على ش��ركته:
“هناك شركة ناشئة أعرفها ال تقدم أي تأمني طيب أو اجتماعي ملوظفيها خسرت للتو صفقة
بقيمة ثالثة ماليني دوالر ألن أحد متطلبات اجلهات املاحنة كان وضع خطط تأمني للموظفني،
توفري تكلفة التأمني من املوازنة ميكن أن يؤدي إىل زيادة الربح إىل أقصى حد على املدى القصري
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ولكن ليس على املدى الطويل( “ .مناقشة املائدة املستديرة 29 ،ديسمرب )2019
إن غياب املزايا يكون له آثار على الروح املعنوية بالعمل ألنه يؤدي إىل ارتفاع معدل دوران املوظفني
بس��بب ع��دم الثق��ة وانع��دام األم��ن من جان��ب املوظفني ،وهو م��ا ينعكس بدوره عل��ى التزامهم جتاه
الش��ركة ،وي��ؤدي ع��دم التخطي��ط إىل ع��دم ق��درة الش��ركات الناش��ئة عل��ى تقدي��م املزاي��ا الطبية ألن
بعض الشركات الناشئة حتدد عد ًدا من املوظفني لتلقي املزايا ،وويف حالة زيادة عدد فريق العمل ال
يتمكن��وا من تقديم املزايا نفس��ها لبقية الفريق.

بدائل السياسات:
بديل السياسات األول :تصميم إطار شامل لدعم احلكومة للشركات الناشئة:
يش��مل ذل��ك تقدي��م الدع��م احلكوم��ي للش��ركات الناش��ئة م��ن خ�لال حزم��ة م��ن اخلدم��ات
ً
خصيص��ا لتلبي��ة احتياجات بيئة عمل الش��ركات
والسياس��ات واحلواف��ز القانوني��ة املصمم��ة
الناش��ئة:

تلع��ب السياس��ات واملب��ادرات احلكومي��ة دوراً حامس� ً�ا يف خل��ق بيئ��ة مالءم��ة تدعم من��و نظام بيئي
م�لاءم للش��ركات الناش��ئة ،وه��و ما س��ينعكس على جودة فرص العم��ل اليت توفرها تلك الش��ركات
وجيعلها أكثر اتس� ً
�اقا مع أجندة العمل الالئقّ ،
متكن بعض مس� ّ�رعات األعمال واملبادرات احلكومية
الشركات الناشئة من بدء وتوسع أنشطتها التجارية من خالل توفري فرص التمويل وبناء القدرات
واإلرش��اد وف��رص التواص��ل مع املس��ؤولني احلكوميني ،وم��ع ذلك تبقى احلاج��ة إىل إطار مييز بني
الش��ركات الناش��ئة والش��ركات الصغرية واملتوسطة والش��ركات الكربى ،ويف هذا الصدد جيب أن تضع
اهليئ��ة العام��ة لالس��تثمار واملناط��ق احل��رة إط��ار عمل للش��ركات الناش��ئة حيدد تعريفه��ا وفق عدة
معاي�ير تش��مل :ع��دد املوظف�ين ودوران املوظفني الس��نوي ورأس املال وعمر املؤسس��ة ،وذلك حتى
تكون قادرة على تصميم احلوافز واخلدمات والسياس��ات واملبادرات اليت تس��تهدف تلك الش��ركات،
وتفصلها عن العمليات التنظيمية اليت حتكم عمل الش��ركات األخرى .وميكن للحكومة أن تس��اهم
يف جعل بيئة العمل مالءمة للش��ركات الناش��ئة بش��كل أكرب من خالل تنفيذ بعض التدابري التالية:

 ١.١اللوائح واحلوافز وبرامج الدعم واخلدمات املفصلة لتالءم الشركات الناشئة
ميك��ن للكيان��ات احلكومي��ة مث��ل جملس ال��وزراء واهليئة العامة لالس��تثمار واملناط��ق احلرة وهيئة
الضرائ��ب أن جتع��ل بيئ��ة العم��ل للش��ركات الناش��ئة أكثر جذب��ا ومالءمة لرواد األعم��ال من خالل
التدخالت والسياسات املتنوعة ،وقد ألقى العديد من املشاركني يف البحث الضوء على أهمية احلزم
القانوني��ة املخصص��ة للش��ركات الناش��ئة يف صورة إعف��اءات ضريبية ملدة مثاني س��نوات على األقل
م��ن تأس��يس الش��ركة وتقديم التأمني االجتماع��ي والطيب املدعوم بالكامل للموظفني الناش��ئني،
وس��تضمن هذه احلوافز قدرة الش��ركات الناش��ئة على اس��تدامة أنش��طتها من خالل ختفيف العبء
املال��ي والق��درة عل��ى جذب املوظفني املوهوبني وتوف�ير بيئة عمل الئقة.
وعالوة على ذلك سيسهم هذا اإلطار للدعم يف تعزيز حافظات أعمال الشركات الناشئة وحتفيزها
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عل��ى إج��راء عملياته��ا حملي� ً�ا ،وج��ذب املس��تثمرين الدولي�ين ،وتوس��ع املش��روعات خ��ارج األس��واق
احمللي��ة للوف��اء باالحتياج��ات العاملي��ة ،وميك��ن أن تش��مل احلواف��ز املقدمة للش��ركات الناش��ئة دعم
األجور للمساعدة يف رفع العبء املالي عنها وجعل الرواتب أكثر جذ ًبا للموظفني احملتملني ،كما أن
احلكومة جيب أن توفر أماكن عمل مش�ترك للش��ركات الناش��ئة مثل تلك اليت مت توفريها يف اهليئة
العامة لالس��تثمار واملناطق احلرة يف مناطق جغرافية خمتلفة ملس��اعدة املؤسس�ين خالل املراحل
األوىل لتطوير األفكار.
ينبغ��ي أيض��ا للجه��از املرك��زي للتنظي��م واإلدارة وهيئ��ة الرقاب��ة اإلداري��ة أن يعم�لا عل��ى معاجل��ة
الفس��اد وعدم الكفاءة يف املؤسس��ات احلكومية ،وحتديدا يف مكاتب العمل( )6لتيس�ير عمل الش��ركات
الناش��ئة ،وق��د أش��ار العدي��د م��ن املش��اركني يف البحث إىل وجود مش��اكل مع مكت��ب العمل من حيث
تعق��د اإلج��راءات وطلب��ات الرش��وة وع��دم وض��وح أنظم��ة الش��كاوى والتظلم��ات ،وجي��ب أن تش��مل
التداب�ير ضم��ان إنف��اذ القان��ون بش��كل صحي��ح م��ن خ�لال تصمي��م إط��ار أفض��ل للحوكم��ة للهيئات
العاملة مع الش��ركات الناش��ئة وإنش��اء نظام ش��كاوى واضح ميكن للش��ركات من خالله التعبري عن
خماوفه��ا للس��لطات املختصة.

 ٢.١رقمنة اخلدمات احلكومية
أك��د معظ��م املش��اركني يف البح��ث  -س��واء العامل�ين يف الش��ركات الناش��ئة أو حاضن��ات أو مس��رعات
األعم��ال  -عل��ى أهمية رقمنة اخلدمات العامة ،حيث س��يؤدي توفري جمم��ع للخدمات عرب اإلنرتنت
ويف موقع واحد يستطيع رواد األعمال عن طريقه الوصول إىل هذه اخلدمات يف خطوة واحدة إىل
تيس�ير عمليات إدارة رأس املال البش��ري والقانونية للش��ركات الناشئة ،كما جيب على اهليئة العامة
لالس��تثمار واملناطق احلرة إطالق موقع إلكرتوني جممع يوفر خدمات رقمية وبوابات إلكرتونية
يسهل الوصول إليها لتقديم املعلومات واإلرشادات للشركات الناشئة حول موضوعات مثل كيفية
بدء مش��روع وعمليات ومتطلبات التس��جيل الرمسي واإلجراءات القانونية ووظائف مكتب العمل
ومواقع��ه واملب��ادرات احلالي��ة وبرامج الدعم وفرص الدعم املالي وبن��اء القدرات ،جيب أن يتضمن
املوقع اإللكرتوني ً
أيضا بوابة وظائف الش��ركات الناش��ئة ميكن من خالهلا نش��ر فرص العمل يف تلك
الش��ركات ،وجي��ب أن تك��ون هناك آلي��ة لتلقي املالحظات م��ن رواد األعمال ،حبيث ميكن االس��تفادة
منه��ا الختب��ار الطل��ب عل��ى األف��كار أو لتزويد الش��ركات احلالي��ة أو مقدمي اخلدم��ات ببيئة العمل
باملالحظات حول خدماتهم دون االفصاح عن هوية مصدرها ،وميكن أن يوفر ً
أيضا قسم لألسئلة
املتكررة لالس��تجابة الهتمامات وأس��ئلة الشركات الناشئة.

 ٣.١ال مركزية خدمات الدعم احلكومي
تظه��ر احلاج��ة إىل الدع��م احلكوم��ي الالمرك��زي من أجل ضمان توفري الش��ركات الناش��ئة لوظائف
 6يقدم املكتب خدمات مثل مراقبة التزام وامتثال الشركات واملشروعات مبوجب قانون العمل املصري ورفع الوعي حبقوق وواجبات
العمل (حسن .)2018 ،Hassan
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الئق��ة عل��ى املس��توى احملل��ي ،فهناك حاجة إىل إنش��اء مراكز حملي��ة لتنمية األعمال تس��اعد يف دعم
النظ��م البيئي��ة احمللي��ة للش��ركات يف احملافظ��ات املصري��ة وذلك بهدف متكني الش��ركات الناش��ئة يف
احملافظ��ات م��ن االزده��ار والوص��ول إىل برامج وخدم��ات الدعم.
وميك��ن إنش��اء جمم��ع للخدم��ات م��ن خ�لال مراك��ز جه��از تنمي��ة املش��روعات املتوس��طة والصغ�يرة
ومتناهية الصغر املتوفرة يف مجيع احملافظات ،وتعد تلك املراكز هيئات حكومية المركزية تقدم
خدم��ات دع��م حملية للمش��روعات املتوس��طة والصغرية ومتناهية الصغ��ر يف احملافظات ،وميكن أن
يقدم جممع اخلدمات لوائح خاصة للش��ركات الناش��ئة واملس��اعدة فيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة
بتسجيل املشروعات وتعاقدات املوظفني ومزايا الضمان االجتماعي اليت تأخذ يف االعتبار األنواع
املختلفة من الش��ركات الناش��ئة وأحجامها وأنواع العمليات ورأس املال.

بديل السياسات الثاني :تعزيز مكون إدارة رأس املال البشري يف الشركات الناشئة من
خالل أنشطة بناء القدرات ورفع الوعي
 1 .2بناء قدرات الش��ركات الناش��ئة يف جماالت إدارة رأس املال البش��ري وااللتزام بالنواحي
القانونية وحقوق ومس��ؤوليات العمل من خالل فرص التدريب واإلرش��اد
توج��د العدي��د م��ن فرص بناء القدرات املتاحة للش��ركات الناش��ئة يف خمتلف املواق��ع واجلهات مثل
حاضنات ومسرعات األعمال واهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة وغريها ،ومع ذلك ال تعاجل
مجي��ع تل��ك الف��رص القضايا املتعمقة ذات الصلة بإدارة رأس املال البش��ري وإطار العمل الالئق كما
س��بق اإلش��ارة ،كما أن اهليئة العامة لالس��تثمار واملناطق احلرة جيب أن تقوم بقدر أكرب من تعزيز
وزيادة فرص بناء القدرات املتاحة للش��ركات الناش��ئة ملعاجلة قضايا إدارة رأس املال البش��ري.
وق��د أطلق��ت العديد من املؤسس��ات احلكومية مب��ادرات تهدف إىل دعم بيئة العم��ل لريادة األعمال
يف مص��ر م��ن خ�لال مراكز وكيانات خمتلفة ،وس��تقوم احلكومة بتقديم حزمة ش��املة من برامج
التدريب وبناء القدرات واإلرش��اد تعاجل الفجوات القانونية والتقنية وإدارة املوارد البش��رية داخل
بيئ��ة العم��ل ،وذلك كوس��يلة ملعاجل��ة نقص الوعي واخلربة يف جمال إدارة رأس املال البش��ري وغياب
املواه��ب يف الش��ركات ،وس��يؤدي إنش��اء معاهد التدري��ب الوطني��ة التابعة للهيئة العامة لالس��تثمار
واملناط��ق احل��رة يف خمتل��ف احملافظ��ات إىل ضمان إتاحة الوص��ول إىل التدريب واملعلومات للش��ركات
الناش��ئة يف مجي��ع أحن��اء مص��ر ،وجي��ب أن تكون تل��ك املعاهد يف وس��ط كل مدينة عل��ى غرار احلرم
اليونان��ي للجامعة األمريكية بالقاهرة لتيس�ير الوص��ول إليها للجميع.
عالوة على ذلك جيب أن توفر اهليئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة خدمة استشارية ميكن ألي
شركة ناشئة احلصول عليها بسعر معقول ،ويكون املستشار األنسب لتلك املهمة قد سبق له العمل
يف إحدى الش��ركات الناش��ئة أو لديه خربة يف خوض هذه التجربة ،وكنتيجة لذلك ميكنه تصميم
اسرتاتيجيات وخطط عمل خمصصة بنا ًء على احتياجات الشركات الناشئة ،كما أن اهليئة العامة
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لالستثمار واملناطق احلرة ومبادرة فكرتك شركتك جيب أن تتوىل رعاية فعاليات التواصل الكربى
مثل رايز أب وتشارك فيها بشكل منتظم لعرض أحدث أعمال الوحدة وبراجمها وخدماتها.

 2 .2الوعي مبمارسات إدارة رأس املال البشري والقانون فيما يتعلق باحلقوق واملسؤوليات
الوع��ي مبمارس��ات إدارة رأس امل��ال البش��ري واإلج��راءات القانوني��ة املتعلق��ة بالعم��ل مث��ل التعاق��د
واملزايا وحقوق العمل العادلة جاء ضمن أبرز التحديات اليت مت اإلشارة إليها خالل عملية البحث،
وجيب تنظيم أنش��طة رفع الوعي برعاية اجلهات الداعمة للش��ركات يف بيئة العمل مثل حاضنات
ومس��رعات األعم��ال لنش��ر الوع��ي وإلق��اء الض��وء عل��ى القضاي��ا املتعلق��ة مبمارس��ات إدارة رأس املال
البش��ري يف جمال ريادة األعمال ،وذلك من أجل مس��اعدة الش��ركات الناش��ئة على توفري بيئة عمل
الئق��ة ملوظفيه��ا ،وميكن أن تش��مل هذه األنش��طة فرص للتدريب واجللس��ات يف مؤمترات الش��ركات
الناشئة مثل رايز أب وهاكاثون واملراسالت عرب الربيد اإللكرتوني والتواصل عرب منصات التواصل
االجتماع��ي والتع��اون مع قادة ال��رأي يف جمال ريادة األعمال.

 3 .2تدوين معايري السلوك املهين ببيئة العمل للشركات الناشئة:
باإلضاف��ة إىل دم��ج مكون��ات إدارة رأس امل��ال البش��ري يف برام��ج التدري��ب واإلرش��اد ال�تي تس��تهدف
الشركات الناشئة وحاضنات ومسرعات األعمال ومراكز ريادة األعمال وأصحاب املصلحة اآلخرين
يف بيئة العمل ،جيب حتديد معايري السلوك املهين ،على أن تهدف إىل تنظيم أطر تعاون ّية وتشغيلية
للعم��ل ب�ين الش��ركات الناش��ئة ،وم��ن املكون��ات الرئيس��ية اليت جي��ب معاجلتها عند حتدي��د معايري
السلوك املهين جمموعة املبادئ واإلرشادات األخالقية املتعلقة بإدارة رأس املال البشري فيما يتعلق
حبق��وق املوظف�ين والتعاق��د الع��ادل واملزاي��ا املادي��ة وغ�ير املادي��ة والتمثيل امل�لاءم للنس��اء ووجود
ثقافة إجيابية بالعمل وخمالفات قانون العمل .وس��يعمل تدوين معايري الس��لوك املهين على تعزيز
الش��فافية واملس��اءلة ب�ين أصحاب املصلحة ويس��اعد على س��د الفج��وات يف املمارس��ات اإلدارية ورفع
الوعي بني املؤسس�ين واملوظفني فيما يتعلق حبقوق العمل وأفضل املمارس��ات والقنوات القانونية
للدعم والشكاوى.

بديل السياسات الثالث :دمج املسؤولية االجتماعية للشركات واالستفادة منها لدعم
بيئة عمل الشركات الناشئة
ميك��ن للش��ركات دع��م النظ��م البيئية للش��ركات الناش��ئة من خ�لال برامج املس��ؤولية االجتماعية
للش��ركات ،ولتحقي��ق اهلدف األساس��ي هلذا البديل ،ميك��ن للهيئة العامة لالس��تثمار واملناطق احلرة
ومصلحة الضرائب حتفيز الش��ركات الكبرية من خالل التخفيضات أو اإلعفاءات الضريبية لدعم
وزي��ادة ه��ذه املب��ادرات ،وميك��ن لتكوي��ن ش��راكات بني الش��ركات الناش��ئة والكربى أن يع��ود بفوائد
جمدي��ة ل��كال الطرف�ين ،حي��ث تس��تفيد الش��ركات الكب�يرة من امل��وارد واخل�برة ورأس امل��ال وفرص
التواصل والتش��بيك اليت تتطلع الش��ركات الناش��ئة إىل الوصول إليها ،وستستفيد الشركات الناشئة
م��ن مث��ل ه��ذه الش��راكات م��ن خ�لال تقدي��م الدع��م لوظائ��ف امل��وارد البش��رية وبرام��ج القي��ادة

33

الشركات الناشئة وإدارة رأس املال البشري يف مصر :رحلة البحث عن وظائف الئقة

واملؤمت��رات واإلرش��اد وإدارة ثقافة م��كان العمل.
ُتظهر األدلة من العديد من املش��اركني بالبحث أن املؤسس�ين واملوظفني الذين لديهم خربة س��ابقة
يف الش��ركات متعددة اجلنس��يات يكونون أكثر ً
وعيا وخربة يف اإلدارة الداخلية للش��ركات الناش��ئة،
ل��ذا ميك��ن للهيئ��ة العام��ة لالس��تثمار واملناط��ق احل��رة دع��م برام��ج التبادل ب�ين الش��ركات الكربى
والش��ركات الناش��ئة حبيث يعمل موظفو الش��ركات الناش��ئة يف الش��ركات الكربى للتعلم من برامج
الدع��م واجلوان��ب التقنية يف األقس��ام القانونية واملالية واملوارد البش��رية.
وبنظرة أكثر تعمقا يتضح وجود أنواع خمتلفة من اإلرش��اد اليت ميكن أن تقدمها الش��ركات الكربى
للشركات الناشئة مثل مفاهيم القيادة من جانب رؤساء تلك الشركات ،وميكنها ً
أيضا تقديم اإلرشاد
يف اجلوانب املتعلقة بقطاع معني وخاصة التسويق الذي حيتاجه مؤسسو الشركات الناشئة على نطاق
واس��ع ،فعادة ما تكون خدمات التس��ويق مكلفة للغاية ،لذا حيتاج املؤسس��ون إىل مهارات العمل لتعلم
وفهم الس��وق بأنفس��هم  .وفيما يعلق بعزيز إدارة رأس املال البش��ري ميكن للش��ركات الكربى توجيه
الشركات الناشئة لتنظيم احتياجاتها من املوارد البشرية وإدارتها ،حيث ميكنها تدريب ودفع راتب
موظف املوارد البشرية ملدة عام واحد لتخطيط احتياجات املوارد البشرية ودورات التوظيف وكتابة
التوصيف الوظيفي التفصيلية للوظائف ووضع هيكل لألجور ،وسيساعد أيضا يف تشجيع ثقافة عمل
إجياب ّية من خالل تنظيم الرحالت واملؤمترات والتدريبات امليدانية وتشجيع احلوار بني األفراد وهو
ما سيتم متويله من خالل مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركات ،وستعمل األخالقيات اإلجيابية
يف بيئة العمل على زيادة إنتاجية الفريق وحتسني ديناميات الفريق ومهارات التعامل مع اآلخرين
والتواصل الداخلي والشعور باملسؤولية النابعة عن الشعور بامللكية داخل الشركة الناشئة.
و ُيع��د برنام��ج هاكاثون من برامج اإلرش��اد حيث يهدف إىل مجع فرق الش��ركات الناش��ئة املختلفة
للعمل م ًعا يف الشركات الكربى لتحديد املشكالت والتوصيات والتعلم العملي واختبار منوذج العمل
اخلاص بهم على أرض الواقع من أجل حتس��ينه واس��تدامة عمل شركاتهم.

بديل السياسات الرابع :تطوير وربط مناهج التعليم العالي لتلبية احتياجات سوق
ريادة األعمال
إن أحد عوامل النجاح الرئيسية لنمو الشركات الناشئة  -وبالتالي النمو االقتصادي  -هو ممارسات
تنمية املوارد البش��رية اليت تهدف إىل حتس�ين الفعالية الفردية واجلماعية والتنظيمية (& Cho
 ،)Mclean, 2009ويع��د توف�ير التعلي��م األساس��ي يف جم��ال األعم��ال حول كيفية بدء املش��روعات
وإدارته��ا وتنميته��ا يف جم��االت مث��ل التس��ويق والتموي��ل والعملي��ات ووض��ع االس�تراتيجيات أم� ً�را
ضرور ًيا لتوس��ع القاع��دة احملتملة رواد األعم��ال ذوي املهارات.

 1 .4تطوير املناهج
يع��اجل ه��ذا البديل للسياس��ات احلاجة إىل إج��راء تغيريات كبرية يف املناهج الدراس��ية للتعليم العالي
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واحلاجة إىل التحديث املس��تمر للمناهج ً
وفقا للوضع االقتصادي واحتياجات س��وق ريادة األعمال.
وكما أوضح أحد املشاركني “النظم االقتصادية تتطور بشكل أسرع من النظام التعليمي” (مستشار
قانوني ،مقابلة  29 ،يناير  ،)2020وبالتالي ،توجد حاجة للرتكيز على تعليم ريادة األعمال القائم
على البيانات قبل إقامة الشركة الناشئة ،وباإلضافة إىل ذلك حيتاج املؤسسون إىل تعلم كيفية وضع
اس�تراتيجية للمهام والوظائف الالزمة الس��تدامة الش��ركة واالحتفاظ مبواردها البش��رية .وتوجد
حاجة الختبار منوذج عمل الش��ركة الناش��ئة على أرض الواقع لتحديد ما إذا كان س��يجذب قاعدة
عمالء أم ال ،وذلك بالتوازي مع تعليم ريادة األعمال.

 2 .4إنشاء مراكز التدريب اجلامعي:
جي��ب أن تق��وم وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي بإنش��اء وتعزيز حاضنات ومس��رعات األعمال،
لتعمل كمراكز تدريب المركزية يف مجيع اجلامعات يف مجيع أحناء مصر ،وستعمل كمراكز لريادة
األعم��ال وتوف��ر التعلي��م واإلرش��اد ومس��احة عمل مالءمة ،كما ستنش��ئ مركز حبث��ي بهدف توفري
حلول تناسب السياق بتكلفة معقولة ملواجهة التحديات اليت تواجه الشركات الناشئة وخاصة يف
احملافظات األخرى.
جي��ب أن ُتك� ّون تل��ك املراك��ز التدريبي��ة ش��راكات م��ع العديد م��ن املنظم��ات األخرى يف بيئ��ة العمل
ومقدم��ي استش��ارات امل��وارد البش��رية لتعزي��ز إدارة رأس املال البش��ري ،وبالتالي سيس��تفيد مجيع
املرش��حني احملتملني بتلك املراكز من برامج تنمية القدرات طويلة املدى ،وس��تدخل هذه الربامج
يف ش��راكات مع العديد من الكليات واألس��اتذة من خلفيات متنوعة ً
وفقا للمجال التنموي املطلوب
لتقديم دورات فنية متخصصة يف التمويل والتسويق واملشورة القانونية واسرتاتيجيات التوظيف
وختطيط احتياجات املوارد البشرية وهيكل األجور ،وسيشتمل برنامج بناء القدرات على مهارات
حامسة مثل املهارات اللغوية ومهارات االتصال والتعامل مع اآلخرين وتبين ثقافة إجيابية يف بيئة
العمل والتفكري النقدي وحل املش��كالت بش��كل يركز على العمليات وبرامج القيادة.
س��تقدم مراكز التدريب ً
أيضا دراس��ات املراقبة والتقييم وقياس األثر للش��ركات الناشئة والطالب
املس��تهدفني ،حي��ث س��توفر تل��ك الدراس��ات البيان��ات ح��ول اس��تدامة املش��روعات بع��د املش��اركة يف
برامج تعليم ريادة األعمال وبناء القدرات وحتديد الدروس املستفادة وقصص النجاح والتحديات
م��ن أج��ل مزي��د من تطوير األحب��اث اليت تدرس ري��ادة األعمال يف مصر .وتوج��د أداة أخرى ميكن
استخدامها لقياس التقدم احملرز يف تطوير املوارد البشرية داخل الشركات الناشئة وهي احلوكمة
البيئية واالجتماعية واليت يتم قياسها من خالل مؤشرات ونظام تصنيف بالنقاط ،وإذا حصلت
الش��ركة على عدد منخفض من النقاط جيب وضع خطة للتحس��ن.

 3 .4فرص التدريب واملنح الدراسية:
جيب تقديم فرص التدريب للطالب لتزودهم باخلربات واملعارف الالزمة لبناء مواهبهم وقدراتهم
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يف جمال ريادة األعمال ،وسيتم تعزيز ذلك من خالل منح الشركات الناشئة الفرصة لالنضمام إىل
معارض فرص العمل جلذب املزيد من الطالب ونش��ر فكرة العمل يف الش��ركات الناش��ئة ،وستس��مح
للطالب باكتس��اب اخلربات واالحتكاك مبختلف األطراف الفاعلة ونش��ر الوعي حول طبيعة العمل
يف تلك الشركات واملهارات املطلوبة.
وميكن لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي املساهمة يف حتسني املعرفة مبجال ريادة األعمال فيما
يتعل��ق باألس��س وامله��ارات والعمليات ع��ن طريق تقديم برامج املنح الدراس��ية لط�لاب اجلامعات،
ال�تي س��يتم م��ن خالهلا تزوي��د الطالب باملعرفة التقنية والتش��غيلية للمس��اهمة يف حتس��ن املش��هد
للشركات الناشئة.

بديل السياس��ات اخلامس :تعزيز الش��راكات بني الشركات الناشئة ومنظمات اجملتمع
املدني وشركاء التنمية الدوليني
تلع��ب منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي وش��ركاء التنمي��ة الدولي�ين دو ًرا ً
هام��ا يف دع��م أنش��طة الش��ركات
الناش��ئة واس��تدامتها م��ن خ�لال تقديم برام��ج تطوير الق��درات املخصصة والبحث واالستش��ارات
وف��رص التواص��ل والتمويل.

 1 .5تعظي��م املزاي��ا ال�تي تقدمه��ا منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي وش��ركاء التنمي��ة الدولي�ين
للش��ركات الناش��ئة:
حتت��اج احلكوم��ة إىل التع��اون م��ع منظمات اجملتمع املدني وش��ركاء التنمي��ة الدوليني مثل منظمة
العمل الدولية والوكالة األملانية للتعاون الدولي واألونكتاد و مؤسس��ة دروس��وس ومؤسس��ة إنباكت
م��ن خ�لال وزارة التع��اون الدول��ي لضمان ختصي��ص املزيد من التمويل لزيادة ف��رص العمل داخل
الش��ركات الناش��ئة .وميك��ن ملنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي ً
أيض��ا أن تس��اهم يف رب��ط الش��ركات الناش��ئة
باخلدمات االستشارية أو املتخصصني يف جمال إدارة رأس املال البشري بد ًءا من ختطيط احتياجات
املوارد البش��رية وعملية التوظي��ف والتطوير واجلزاءات.

 2 .5دعم الشركات الناشئة يف تنمية رأس املال البشري (إدارة رأس املال البشري):
جي��ب أن تق��وم املنظم��ات غ�ير احلكومي��ة الدولي��ة بدع��م الش��باب والكب��ار حي��ث اتف��ق العديد من
املش��اركني يف مناقش��ة املائدة املس��تديرة على أن الشركات الناشئة الناجحة تدار بواسطة موظفني
أعماره��م تزي��د عل��ى الثالث�ين ً
عام��ا ،فاملنظم��ات الدولي��ة تعت�بر ش��ريكة يف التنمية ،حي��ث تقدم
التدريب الفين للشركات الناشئة ،ومن أمثلة هذا الدعم منظمة العمل الدولية اليت تقدم للشركات
الناشئة برامج خمصصة وتدري ًبا تقن ًيا حول كيفية وضع خطة عمل ،كما تستضيف العديد من
قمم ريادة األعمال اليت تهدف إىل تشجيع املشروعات املصرية الصغرية ،وميكن للمنظمات الدولية
املس��اعدة يف بن��اء نظ��ام مس��اءلة داخ��ل الش��ركات الناش��ئة حيت��وي عل��ى نظ��ام واض��ح لإلب�لاغ ع��ن
الش��كاوى والتظلمات ،وميكنها ً
أيضا توفري مكان مالءم لرواد األعمال للعمل على حتس�ين إنتاجية
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الفريق.

 3 .5اإلرشاد املتخصص للشركات الناشئة من خالل صندوق إلدارة رأس املال البشري:
س��يقدم الصن��دوق املق�ترح إنش��اءه إلدارة رأس امل��ال البش��ري  -يف احلال��ة املثل��ى  -خدمات إرش��اد من
خالل اخلرباء يف جمال إدارة رأس املال البشري للشركات الناشئة اليت تتقدم بطلب هذه اخلدمات،
وس��يتم تكلي��ف الصن��دوق مبتابع��ة وتوجي��ه تنفيذ وظائ��ف إدارة رأس املال البش��ري يف الش��ركات
الناشئة وتقديم مراجعات وتقييمات دورية لتلك الوظائف حتى تصل إىل مرحلة النضج ،ويشمل
أصحاب املصلحة املقرتحني الذين قد يس��اهمون يف جناح مثل هذا الصندوق خرباء إدارة رأس املال
البش��ري يف الش��ركات متع��ددة اجلنس��يات واهليئ��ات األخ��رى الداعم��ة للنظ��ام البيئي ،وقد يس��اعد
الصن��دوق ً
أيض��ا يف توثي��ق عم��ل الش��ركات الناش��ئة ألغ��راض تب��ادل املعرفة واس��تخالص الدروس
املس��تفادة ال�تي قد تكون مفيدة لآلخري��ن يف هذا اجملال.
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أسئلة مناقشة املائدة املستديرة
• ما هو واقع العمل الالئق يف الشركات الناشئة يف مصر؟
• ما هي نظرتك للشركات الناشئة يف مقابل املشروعات املتناهية الصغر والصغرية واملتوسطة؟
• ما هي املمارسات اجليدة اليت شهدتها يف الشركات الناشئة فيما يتعلق بإدارة شؤون العاملني؟
• ما هي املمارسات السلبية اليت شهدتها يف الشركات الناشئة فيما يتعلق بإدارة شؤون العاملني؟
• ه��ل س��بق ل��ك تلق��ي أي دع��م خارج��ي س��ابق إلدارة ش��ؤون املوظف�ين لدي��ك بصفت��ك ش��ركة
ناشئة؟
• ما هي برامج الدعم اليت ساعدتك كشركة ناشئة يف إدارة شؤون املوظفني؟
• ما هي التحديات الرئيسية اليت تواجه الشركات الناشئة يف مصر؟
• ما هي املشاكل /التحديات اليت تواجه الشركات الناشئة يف دورة إدارة شؤون العاملني؟
• التخطي��ط :ه��ل أن��ت ق��ادر عل��ى حتدي��د احتياج��ات امل��وارد البش��رية اخلاصة ب��ك يف وقت
مبكر؟
• اجتذاب املوارد البش��رية هل تعتقد أن خرجيي اجلامعات املصرية يلبون احتياجات إدارة
املوارد البشرية اخلاصة بك؟
• التطوير :هل تقدم أي تدريب لتطوير املهارات ملوظفيك؟
• اجلزاءات :ما هي عالقتك مبكتب العمل؟
• ما هي العملية اليت تش��كل أكرب عائق أمام الش��ركات الناش��ئة فيما يتعلق برأس املال البش��ري:
التخطي��ط أم التوظي��ف أم اإلدارة أم توقيع اجلزاءات؟ ملاذا؟
• إىل أي مدى يرغب أصحاب العمل يف الش��ركات الناش��ئة يف العمل من أجل توفري وظائف الئقة؟
ما هو املمكن تنفيذه؟ األجور  -األمان الوظيفي  -صنع القرار على حنو تشاركي  -تكافؤ الفرص؟
• ما هي أفضل التجارب الدولية لربامج دعم إدارة العاملني يف الشركات الناشئة؟ وعلى املستوى
احمللي؟
• ما هي مسات الوظيفة اليت جتذب املوظفني لالنضمام إىل ش��ركة ناش��ئة؟ األجور والبيئة وما
إىل ذلك.
• م��ا ه��ي جمموع��ة اخل�برات ال�تي تفتق��ر إليها الش��ركات الناش��ئة للتخطيط لتوظي��ف املوظفني
واجت��ذاب املواه��ب؟ م��ا هي األدوات املس��تخدمة األكثر ش� ً
�يوعا يف الس��ياق املصري؟
• كيف تدير الشركات الناشئة هياكل األجور بها؟
• كيف تقوم الشركات الناشئة بتصميم نظم الرتقية بها؟ هل ميكنك أن تقدم أمثلة؟
• ما هي املزايا اليت ميكن أن تقدمها الش��ركات الناش��ئة لتكون أكثر تنافس��ية وما هي املزايا غري
املوجودة؟
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• كي��ف ميك��ن للش��ركات الناش��ئة تعزي��ز ثقاف��ة العم��ل اإلجيابي��ة داخله��ا؟ هل ميكن��ك أن تعطي
أمثلة؟
• أين ميكن للشركات الناشئة توفري التدريب ملوظفيها؟
• ما هي توصياتك للتغلب على التحديات اليت تواجه الشركات الناشئة يف مصر؟
• من اخلرباء اآلخرون الذين تقرتح أن جنري معهم مقابلة؟

دليل املقابلة شبه املنظمة:
التحديات:
•
•

يف رأيك ما هي التحديات الرئيسية اليت تواجه الشركات الناشئة يف مصر؟
ما هي املشاكل  /التحديات اليت تواجه الشركات الناشئة يف دورة إدارة شؤون العاملني؟

وظائف إدارة املوارد البشرية يف الشركات الناشئة:
• التخطيط :هل أنت قادر على حتديد احتياجات املوارد البشرية اخلاصة بك يف وقت مبكر؟
• اجت��ذاب امل��وارد البش��رية :ه��ل تعتق��د أن خرجي��ي اجلامعات املصري��ة يلبون احتياج��ات إدارة
امل��وارد البش��رية اخلاصة بك؟
• التطوير :هل تقدم أي تدريب لتطوير املهارات ملوظفيك؟
• أين ميكن للشركات الناشئة الوصول خلدمات التدريب ملوظفيها؟
• اجلزاءات :ما هي عالقتك مبكتب العمل؟
• ما هي العملية اليت تش��كل أكرب عائق أمام الش��ركات الناش��ئة فيما يتعلق برأس املال البش��ري:
التخطي��ط أم التوظي��ف أم اإلدارة أم توقي��ع اجلزاءات؟ ملاذا؟
• م��ا ه��ي جمموع��ة اخل�برات ال�تي تفتق��ر إليها الش��ركات الناش��ئة للتخطيط لتوظي��ف املوظفني
واجت��ذاب املواه��ب؟ م��ا ه��ي األداة املس��تخدمة األكثر ش� ً
�يوعا يف الش��ركات املصرية الناش��ئة؟
• كيف تدير الشركات الناشئة هياكل األجور بها؟
• كيف تقوم الشركات الناشئة بتصميم نظم الرتقية بها؟ هل ميكنك أن تقدم أمثلة؟
التجارب الدولية واحمللية:
• م��ا ه��ي أفض��ل التج��ارب الدولي��ة لربام��ج دع��م إدارة العامل�ين يف الش��ركات الناش��ئة؟ التج��ارب
احمللية؟
العوامل اليت جتذب املوظفني احملتملني لالنضمام إىل الشركات الناشئة:
• م��ا ه��ي مس��ات الوظيف��ة ال�تي جت��ذب املوظف�ين لالنضم��ام إىل ش��ركة ناش��ئة؟ األج��ور والبيئة
وغريها؟
• إىل أي مدى يرغب أصحاب العمل يف الش��ركات الناش��ئة يف العمل من أجل توفري وظائف الئقة؟
ما هو املمكن تنفيذه؟ األجور  -األمان الوظيفي  -صنع القرار على حنو تشاركي  -تكافؤ الفرص؟
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• ما هي املزايا اليت ميكن أن تقدمها الش��ركات الناش��ئة لتكون أكثر تنافس��ية وما هي املزايا غري
املوجودة؟
• كيف ميكن للشركات الناشئة تعزيز ثقافة العمل اإلجيابية داخلها؟ أمثلة؟

كيفية التغلب على التحديات:
• ما هي توصياتك للتغلب على التحديات اليت تواجه الشركات الناشئة يف مصر؟

أسئلة ختامية:
• باختص��ار م��ا ال��ذي ميك��ن أن يفعل��ه خمتل��ف أصحاب املصلحة ملس��اعدة الش��ركات الناش��ئة على
تقدي��م مزي��د من الوظائ��ف الالئقة؟
• هل هناك أي شيء آخر تريد مشاركته معنا حول املوضوع؟

األشخاص املوصى مبقابلتهم:
• من اخلرباء /أصحاب املصلحة اآلخرون الذين تقرتح أن جنري معهم مقابلة؟

أمثلة على املبادرات احمللية لتحسني إدارة الشركات الناشئة لرأس املال البشري:
هناك عدد من برامج حاضنات ومسرعات األعمال النشطة يف مصر  ،ومنها:
إجناز مصرhttp://injaz-egypt.org :

 فالت  6البس/https://www.flat6labs.com :؟lang=en فلك ستارت ابس/http://falakstartups.com/Contact : اي اف جي اي يف فينتيك https://www.efgev.com س��تارت أب ب��وت كام��ب �https://www.startupbootcamp.org/accelerator/fin/tech-cairo
نهضة احملروسة http://www.nahdetelmahrousa.org
إنو إجييبت https://eu-innoegypt.net

 بدايةhttps://gafi.gov.eg/English/Howcanwehelp/Pages/Bedaya.aspx : هيئ��ة تنمي��ة صناع��ة تكنولوجي��ا املعلوم��ات https://www.itida.gov.eg/English/Pages/default.aspx
 فينتش��ر الب اجلامع��ة األمريكي��ة بالقاه��ر ة �https://business.aucegypt.edu/centers/vlab
رواد النيل /https://np.eg

 انديفور /http://endeavoreg.org• شبكات ريادة األعمال يف مصر:
 -منصة  LEEPللتأثري التعاوني /https://www.leep4impact.org
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إبداع مصر https://egyptinnovate.com/en

 الرحلة https://elre7la.com• خدمات الدعم القانوني:
 ذا ليجل كلينيك https://thelegalclinics.com• مبادرات الدعم املمولة من اجلهات الدولية املاحنة:
 برنام��ج أوكس��فام ثرايفإجييب��ت �https://vc4a.com/oxfam-sme-develop/ment-program/oxfam-thrive-program-egypt
 -إنباكت ستارت أب هاوس http://startuphaus.org/about
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