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الموجز التنفيذي
فــي عــام  2020انتشــر فيــروس كورونــا المســتجد فــي
جميــع بلــدان العالــم تقريبــا ،وأعلنــت منظمــة الصحــة
العالميــة الفيــروس جائحــة عالميــة فــي مــارس ،2020
ونتيجــة لذلــك فرضــت البلــدان المتضــررة تدابيــر اإلغالق
والقيــود علــى تحــركات األشــخاص والســلع ،وهــو مــا
أثــر بــدوره علــى جميــع جوانــب صحــة اإلنســان وســبل
العيــش مــن خــال التحــول إلــى العمــل مــن المنــزل
باســتخدام األدوات الرقميــة وتطبيقــات التواصــل
المرئيــة بواســطة الفيديــو .وفــي خضــم هــذه األحــداث
خــال العــام نفســه تنبــأت منظمــة التعــاون والتنميــة
آثــارً ا ســلبية علــى االقتصــاد العالمــي ،بمــا يشــمل
انخفــاض الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة  %7.6بنهايــة
عــام  .2020تهــدف هــذه الورقــة إلــى تحديــد التحديــات
الرئيســية فــي البيئــة المحيطــة لريــادة األعمــال فــي
ظــل جائحــة فيــروس كورونــا مــع التركيــز بشــكل
خــاص علــى إدارة رأس المــال البشــري والعمــل الالئــق
ومرونــة ســوق العمــل فــي الشــركات الناشــئة وتقديــم
توصيــات السياســات للتعافــي مــن اآلثــار الســلبية
لفيــروس كورونــا.
الســؤال البحثــي الرئيســي الــذي تطرحــه الورقــة هــو:
كيــف أثــرت جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد)19-
علــى ممارســات إدارة رأس المــال البشــري فــي
الشــركات الناشــئة المصريــة ومــا هــو المطلــوب
لــي تتعافــى الشــركات الناشــئة فــي مصــر مــن
األزمــة والحفــاظ علــى الوظائــف الالئقــة ومرونــة
ســوق العمــل؟ وقــد تضمنــت منهجيــة ورقــة
السياســات البحــث المكتبــي وإجــراء ثــاث نقاشــات
لمجموعــات التركيــز مــع خمســة موظفين في شــركات
ناشــئة وســتة مــن مؤسســي الشــركات الناشــئة
وخمســة موظفيــن فــي مســرعات األعمــال وثمانيــة
مقابــات رئيســية مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين
مــن مختلــف أصحــاب المصلحــة.
قامــت مصــر بإجــراء العديــد مــن اإلصالحــات فــي
السياســيات أثنــاء الجائحــة للتعامــل مــع هــذه األزمــة،
بمــا يشــمل السياســات الماليــة وسياســات تأجيــل
االســتحقاقات االئتمانيــة ،والتــي مكنــت البــاد مــن إحراز
تقــدم فــي مؤشــر ريــادة األعمــال .إال أن هــذا التقــدم
شــهد تباطــؤ بســبب تحديــات إدارة العمــل والمرونــة
التــي تشــمل التوظيــف وأداء المهــارات وتعليــم ريــادة
األعمــال فــي المــدارس والسياســات الحكوميــة
المتعلقــة بالحوافــز الضريبيــة والشــروط البيروقراطيــة
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ورســوم بــدء المشــروعات الصغيــرة الجديــدة ،وأخيــراً

محدوديــة نقــل نتائــج البحــث والتطويــر.
وفــي هــذا الســياق أدت الجائحــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى
أهميــة دمــج مرونــة ســوق العمــل فــي السياســات
الخاصــة بريــادة األعمــال ،حيــث تركــز المرونــة علــى
القــدرات الهيكليــة والدوريــة للدولــة ،إذ تقــوم
المؤشــرات الهيكليــة بإبــراز التغيــر فــي سياســات
االقتصــاد الكلــي علــى المــدى الطويــل ،وتتعلــق القدرات
الدوريــة بــإدارة أكثــر كفــاءة للمــوارد البشــرية خــال
األزمــات قصيــرة األجــل والتغيــرات طويلــة األجــل مثــل
التحــول التكنولوجــي بعــد الجائحــة.
أظهــرت البيانــات أن الشــركات الناشــئة قــد واجهــت
تحديــات خارجيــة تتعلــق بالبيئــة المحيطــة علــى مســتوى
السياســات والهيئــات الداعمــة للشــركات الناشــئة،
باإلضافــة إلــى التحديــات المتعلقــة بآثــار نمــوذج العمــل
عــن بعــد وعبــر اإلنترنــت علــى عمليــات الشــركات
الصغيــرة وإدارة رأس المــال البشــري ،وفيمــا يتعلــق
بالعمليــات وجــدت الشــركات الناشــئة فــي بعــض
القطاعــات فــي عمليــة الرقمنــة هــذه فرصــة لتعزيــز
نموهــا مثــل شــركات اللــوازم والخدمــات الطبيــة
وتجهيــز األغذيــة وتجــارة التجزئــة والرعايــة الشــخصية
والصحيــة وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت
والتجــارة اإللكترونيــة ،فــي حيــن أنهــت بعــض
القطاعــات األخــرى عملياتهــا أو أوقفتهــا لفتــرة لحيــن
تحويــل نمــوذج أعمالهــا بالكامــل ليتــواءم مــع نمــوذج
العمــل عبــر اإلنترنــت وإضافــة خطــط إيــرادات جديــدة
وتغييــر اتصاالتهــا الداخليــة مــع العمــاء .وقــد واجهــت
الشــركات الناشــئة التــي تعتمــد علــى التفاعل مع البشــر
لتقديــم خدماتهــا تحديــات خارجيــة تتعلــق بالتحــول نحــو
العالــم االفتراضــي فــي الجوانــب اللوجســتية واألميــة
الرقميــة وفقــر البنيــة التحتيــة الرقميــة .باإلضافــة إلــى
نقصــا فــي الســيولة
ً
ذلــك واجهــت الشــركات الناشــئة
النقديــة وهــو مــا أثــر علــى مرونــة رأس المــال البشــري.
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الموجز التنفيذي
تأثــرت الكثيــر مــن وظائــف المــوارد البشــرية مثــل
تخطيــط المــوارد البشــرية والتوظيــف والتعييــن
والعقــود واالســتحقاقات وتنميــة المواهــب وإدارة
األداء ومشــاركة الموظفيــن ورفاههــم .وفيمــا يتعلــق
بتخطيــط المــوارد البشــرية أدى العمــل مــن المنــزل
إلــى إربــاك بعــض الموظفيــن بمزيــد مــن المهــام
فــي حيــن أدى إلــى تفــرغ آخريــن ،وهــو مــا أحــدث خلــ ً
ا
فــي الهيــكل التنظيمــي ،فــي حيــن واجهــت الشــركات
الناشــئة التــي توســعت طفــرة فــي التوظيــف عبــر
اإلنترنــت إلــى جانــب خطــط تهيئــة الموظفيــن الجــدد
عبــر اإلنترنــت ،والذيــن لــم يعرفــوا أو يــروا زمالئهــم ممــا
أثــر علــى ثقافــة المنظمــة ،بينمــا امتنعــت العديــد مــن
الشــركات الناشــئة عــن التوظيــف فــي بدايــة األزمــة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك تبايــن االســتحواذ علــى المواهــب
خــال الجائحــة؛ حيــث كان مؤسســو الشــركات الناشــئة
يبحثــون عــن موظفيــن لديهــم مهــارات ممتــازة فيمــا
يتعلــق بالتواصــل عــن طريــق األدوات علــى اإلنترنــت
والمرونــة والقــدرة علــى التكيــف .وكذلــك حــدث تحــول
فيمــا يتعلــق بالعقــود واالســتحقاقات ،حيــث حلــت
عقــود العمــل الحــر والتعاقــد الخارجــي محــل وظائــف
الــدوام الكامــل .وباإلضافــة إلــى ذلــك لــم يكــن لــدى
غالبيــة الموظفيــن أي تأميــن صحــي أو اجتماعــي وهــو
مــا قلــل مــن جــودة العمــل ،كمــا أثــر النقــص فــي
الســيولة النقديــة علــى االحتياجــات التدريبيــة مــن
الجلســات التدريبيــة التقنيــة وحتــى جلســات الصحــة
النفســيةُ .
وتظهــر البيانــات ً
أيضــا أن المشــاركين لــم
يتلــق أي منهــم تدريبــاً علــى إدارة األزمــات ،إلــى جانــب
تأثيــر العمــل عــن بعــد علــى أداء بعــض الموظفيــن،
وهــو األمــر الــذي يثيــر التســاؤالت حــول تقييــم أدائهــم
عــن بعــد.
عــاوة علــى ذلــك واجهــت الشــركات الناشــئة فــي
البدايــة صعوبــة فــي الحفــاظ علــى تماســك فريــق
العمــل ،حيــث انخفــض التواصــل وجهً ــا لوجــه بيــن
الزمــاء ،وكان مــن الصعــب تقديــم أنشــطة المشــاركة
بشــكل افتراضــي نظــرً ا لتكلفتهــا المرتفعــة جــدا مقارنة
بميزانيــات الشــركات الناشــئة .وأخيــرً ا أثــارت الجائحــة
التســاؤالت حــول حمايــة الموظفيــن ورفاهيتهــم
للذيــن يســتطيعون العمــل مــن المنزل ومن ال تســمح
طبيعــة عملهــم بذلــك .كمــا أثــار العمــل عــن بعــد ً
أيضــا
التســاؤالت حــول المســاواة بيــن الجنســين وألقــى
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الضــوء علــى مشــكلة ارتفــاع مســتويات القلــق .وتوجــد
قضيــة شــاملة أخــرى تتعلــق بالعمليــات وإدارة رأس
المــال البشــري وهــي تأثيــرات فيــروس كورونــا علــى
الشــركات الناشــئة التــي تعمــل فــي مناطــق جغرافيــة
مختلفــة فيمــا يتعلــق بتــآزر الفريــق واالســتحواذ علــى
المواهــب.
تعــرض الورقــة اســتنادً ا إلــى النتائــج ثالثــة بدائــل
سياســيات تهــدف إلــى تعزيــز أداء البيئــة المحيطــة
للشــركات الناشــئة مــع التركيــز علــى إدارة رأس المــال
البشــري ،وباإلضافــة إلــى ذلــك تقتــرح ً
أيضــا بدائــل
السياســات موضوعيــن شــاملين يتداخــان مــع بدائــل
السياســات الثــاث؛ والموضــوع األول هــو إتاحــة
الوصــول إلــى التمويــل وتنويــع مصــادره ،حيــث تعتمــد
الشــركات الناشــئة بشــكل كبيــر علــى التمويــل لتطويــر
نمــوذج أعمالهــا واالحتفــاظ بموظفيهــا وتنميــة
مواهبهــم ،والموضــوع الثانــي الشــامل هــو الدعــم
المقــدم للمحافظــات المختلفــة مــن جانــب البيئــة
المحيطــة ،والــذي يركــز علــى دعــم محافظــات أخــرى
غيــر القاهــرة واإلســكندرية لزيــادة شــمول المواهــب
للمواقــع المحرومــة .وتكشــف البيانــات ً
أيضــا أنــه مــن
المفيــد أيضــا إلقــاء الضــوء علــى أهميــة أحــد بدائــل
السياســات فــي ورقــة السياســات حــول إدارة رأس
المــال البشــري الصــادرة ملتقــى السياســات العامــة
بالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة بالتعــاون مــع منظمــة
أوكســفام والتــي تقتــرح الموضــوع الثالــث وهــو االرتقاء
بالتدريــب المهنــي ومناهــج التعليــم العالــي وربطهمــا
لتلبيــة احتياجــات ســوق ريــادة األعمــال.
•يقتــرح بديــل السياســيات األول إنشــاء رابطــة
للشــركات الناشــئة مــن جانــب الشــركات الناشــئة
أنفســها لتقديــم الدعــم لمؤسســيها وموظفيهــا
فــي وجــود كيــان ممثــل يمكنهــم مــن العمــل
فــي مجموعــات متضافــرة مــع أصحــاب المصلحــة
اآلخريــن فــي ريــادة األعمــال للتعبير عــن احتياجاتهم
وشــكواهم.
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الموجز التنفيذي
•يدعــو البديــل الثانــي إلــى رقمنــة الخدمــات
الحكوميــة للشــركات الناشــئة مــن خــال
االســتفادة مــن منصــة جهــاز تنميــة المشــروعات
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر لتكــون
بمثابــة حلقــة وصــل بيــن الحكومــة والشــركات
الناشــئة ،وتتضمــن هــذه المنصــة لوائــح األعمــال
وخدمــات التســجيل ،باإلضافــة إلــى اإلعــان عــن
فــرص التمويــل أو التدريــب لموظفــي الشــركات
الناشــئة ،ونشــر عمليــات وإجــراءات العطــاءات
لتقــومالشــركاتالناشــئةبالتقــدمللمشــاركةبهــا.
•يركــز بديــل السياســات الثالــث علــى تعزيــز دعــم
حاضنات ومســرعات األعمال للشــركات الناشئة
ً
وفقــا للتغيــرات فــي البيئــة المحيطــة التــي أحدثهــا
فيــروس كورونــا ،وتعــد حاضنــات ومســرعات
األعمــال الجهــات الرئيســية الداعمــة للشــركات
الناشــئة فــي البيئــة المحيطــة ،والتــي تحتاجهــا لــي
يتــم بنــاء قدراتهــا فــي مهــارات الرقمنــة والعمــل
عــن بعــد ،باإلضافــة إلــى االســتعداد إلدارة األزمــات
والمخاطــر واالستشــارات المتعلقــة بــإدارة رأس
المــال البشــري والخدمــات االستشــارية للشــركات
الناشــئة خــال الصدمــات قصيــرة األجــل ،ومــن
الهــام للغايــة ً
أيضــا أن يتــم دعــم البحــث والتطويــر
لدعــم االبتــكار داحــل الشــركات الناشــئة.
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توصــي الورقــة بمزيــج مــن بدائــل السياســات األول
والثانــي ،إذ ســيعمل البديــان معــا علــى تمكيــن
الشــركات الناشــئة مــن التواصــل بشــكل أكثــر فعاليــة
مــع أصحــاب المصلحــة فــي مجــال ريــادة األعمــال.
وتكمــل هــذه البدائــل بعضهــا البعــض مــن خــال
التركيــز علــى مســتوى التواصــل الفــردي والتواصــل
الجماعــي ،وســتتمكن الشــركات الناشــئة مــن خــال
الرابطــة مــن مشــاركة احتياجاتهــا وتحدياتهــا وتطورهــا
مــع بقيــة البيئــة المحيطــة علــى المســتوى الجماعــي.
وســتتمكن الشــركات الناشــئة مــن خــال منصــة جهــاز
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة
الصغــر مــن التواصــل مــع الجهــاز والمنظمــات
الحكوميــة األخــرى مــن أجــل تعزيــز تنظيــم أعمالهــا
ودعــم العامليــن بهــا بشــكل أفضــل .وســيعمل تنفيــذ
كال البديليــن علــى دعــم الشــركات الناشــئة لتكــون
ً
وتكيفــا مــع تغيــرات البيئــة المحيطــة،
أكثــر مرونــة
كمــا ســيدعم تعافيهــا مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة
عــن فيــروس كورونــا ،باإلضافــة إلــى المزيــد مــن
التطويــر والبنــاء علــى التغييــرات اإليجابيــة التــي قامــوا
بإجراءهــا فــي مشــروعاتهم .وكخطــوة تاليــة توصــي
الورقــة  -كهــدف طويــل األجــل  -بتعزيــز الدعــم الــذي
تقدمــه حاضنــات ومســرعات األعمــال مــن أجــل دعــم
الشــركات الناشــئة بشــكل أفضــل فــي المهــارات
الرقميــة وإدارة األزمــات ونقــل تكنولوجيــا البحــث
والتطويــر واالستشــارات فــي مجــال إدارة رأس المــال
البشــري.

5

 .1مقدمة :أثر فريوس كورونا (كوفيد)19-
عىل االقتصاد العالمي والرشكات الناشئة
فــي عــام  2020ظهــر فيــروس كورونــا المســتجد فــي
إقليــم ووهــان بالصيــن وانتشــر إلــى جميــع دول العالــم
تقريبً ــا ،وبالتالــي أعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة
الفيــروس جائحــة عالمية فــي مــارس  .2020وكنتيجة لهذا
اإلعــان فرضــت الــدول قيــودً ا علــى التفاعــات وجهــا
لوجــه وإجــراءات اإلغــاق للحــد مــن انتشــار الفيــروس،
حيــث أغلقــت العديــد مــن األنشــطة والقطاعــات
ً
مؤقتــا أو إلــى أجــل غيــر مســمى (منظمــة
االقتصاديــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة .)2021 ،OECD
لــم يؤثــر الفيــروس علــى معــدالت الصحــة والوفيــات
وحســب ،بــل كان لــه ً
أيضــا آثــار اجتماعيــة واقتصاديــة
علــى جميــع جوانــب ســبل العيــش وزيــادة أوجــه عــدم
المســاواة .وقــد توقعــت منظمــة التعــاون والتنميــة
االقتصاديــة فــي عــام  2020آثــارً ا ســلبية علــى االقتصــاد
العالمــي ،بمــا يشــمل انخفــاض بنســبة  %6فــي الناتــج
المحلــي اإلجمالــي فــي يونيــو  2020و %7.6خــال الموجــة
الثانيــة للجائحــة .وقــد صرحت منظمــة التعــاون والتنمية
أنــه بــدءً ا مــن عــام  2021تســببت اآلثــار االقتصاديــة
الناجمــة عــن الجائحــة فــي ركــود اقتصــادي حــاد
ومفاجــئ شــبهته بالركــود االقتصــادي الــذي نجــم عــن
الحــرب العالميــة الثانيــة (منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة  2021 ،OECDأ) ،إال أن مصــر تــم اعتبارهــا واحــدة
مــن الــدول الناشــئة القليلــة التــي حافظــت علــى النمــو

THE PUBLIC POLICY HUB

االقتصــادي خــال الجائحــة وخاصــة بيــن الشــركات
الناشــئة (تامبونليرتشــاي .)2021 ،Tambunlertchai
اتخــذت الــدول المختلفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم
تدابيــر وسياســات للحــد والتخفيــف مــن األثــر الســلبي
لفيــروس كورونــا علــى الشــركات الناشــئة والمشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة ،وتباينــت هــذه التدابيــر بيــن
سياســات العمــل واســتحداث أو تعديــل األدوات
الماليــة والسياســات الهيكليــة (منظمــة التعــاون
االقتصــادي والتنميــة  2021 ،OECDأ).
وفــي الوقــت نفســه ازدهــر عمــل بعــض الشــركات
الناشــئة وتمكنــت مــن الحفــاظ علــى نموهــا فــي ظــل
ً
ووفقــا لتقريــر منظمــة التعــاون
فيــروس كورونــا.
االقتصــادي والتنميــة تــم تقديــم الكثيــر مــن الخدمــات
إلــى الشــركات الناشــئة ،وانتشــرت خيــارات التمويــل
وخاصــة للشــركات التــي تقــدم خدمــات مــن شــأنها
أن تســاهم فــي مكافحــة الجائحــة ،ويشــمل ذلــك
ً
أيضــا دول فــي الشــرق األوســط مثــل تركيــا ،وفيهــا
تــم تقديــم حزمــة إجــراءات الدعــم للشــركات الناشــئة
ً
قرضــا لتمويــل رأس المــال مــع تســهيالت
وتشــمل
فــي خطــة الدفــع ولكــن بشــرط أن تحافــظ الشــركات
علــى مســتوى التوظيــف بهــا (منظمــة التعــاون
والتنميــة .)2020 ،OECD

 .2بيان المشكلة
تســببت جائحــة فيــروس كورونــا فــي هــزة مفاجئــة
لالقتصــاد العالمــي ،كمــا تأثــر االقتصــاد المصــري بشــدة
نتيجــة لهــذه الجائحــة المفاجئــة .ووفقــا لهــذا الســياق
ُتعــد الشــركات الناشــئة شــركات تتســم بالهشاشــة
علــى المســتوى المؤسســي وتتعامــل مــع درجــات
عاليــة مــن المخاطــر وعــدم اليقيــن ،وبالتالــي تفــرض كل
أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة قيــودا علــى نمــوذج أعمالهــا
المتنامــي وتجبرهــا علــى التكيــف والتــواءم مــع التغيــرات
الســياقية.
وعلــى الرغــم مــن أن مصــر تــم تصنيفهــا ضمــن أعلــى 60
ً
ً
ناشــئا للشــركات الناشــئة ،إال أنهــا احتلــت
نظامــا بيئيً ــا
مرتبــة منخفضــة فــي مرونــة ســوق العمل ،حيــث جاءت
مصــر فــي المرتبــة  70مــن بيــن  100دولــة فــي مؤشــر
مرونــة العمــل العالمــي ،وعلــى الرغــم مــن التحســن
فــي القــدرات الهيكليــة المرنــة حيــث جــاءت فــي المرتبــة
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

 42مــن بيــن  100دولــة ،إال أنهــا واجهــت تحديــات فيمــا
يتعلــق بمرونــة القــدرات الدوريــة إذ جــاءت فــي المرتبــة
 85مــن أصــل  100دولــة (وايتشــيلد بارتنــرز Whiteshield
 .)2021 ،Partnersونظــرً ا ألن هــذه األزمــة تعــد أزمــة
إنســانية فــي جوهرهــا فقــد أكــدت علــى أهميــة قــادة
المــوارد البشــرية فــي أي منظمــة إلدارة إيقــاع العمــل
خــال األزمــة بشــكل فعــال مــع الحفــاظ علــى ســامة
الموظفيــن (كولينــز وآخــرون .)2021 ،.Collings et al
وكمــا ورد سـ ً
ـابقا لــم تكــن هنــاك سياســات تركــز علــى
دعــم تحديــات العمــل التــي واجهتهــا الشــركات الناشــئة
فــي مصــر .ويُعــد تقديــم الدعــم علــى مســتويات مختلفة
هــام للغايــة لمســاعدة الشــركات الناشــئة فــي تعاملهــا
مــع عواقــب الجائحــة ومحاوالتهــا التعافــي منــه.
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 .3هدف السياسة والسؤال
البحيث والمنهجية
تهــدف ورقــة السياســات هنــا إلــى تحديــد التطــور
المطلــوب فــي البيئــة المحيطــة الداعــم لريــادة األعمــال
فــي ظــل جائحــة فيــروس كورونــا مــع التركيــز بشــكل
خــاص علــى إدارة رأس المــال البشــري والعمــل الالئــق
ومرونــة العمــل فــي الشــركات الناشــئة لمســاعدة تلك
الشــركات علــى التعافــي مــن اآلثــار الســلبية لفيــروس
كورونــا.
ويُعد السؤال األساسي الذي تطرحه الورقة هو:
كيــف أثــرت جائحــة فيــروس كورونــا علــى ممارســات
إدارة رأس المــال البشــري فــي الشــركات الناشــئة
المصريــة ومــا هــو المطلــوب لــي تتعافــى الشــركات
الناشــئة فــي مصــر مــن األزمــة والحفــاظ علــى الوظائف
الالئقــة ومرونــة العمــل؟
ألغراض هذا البحث قام الباحثون بجمع:
البيانــات الثانويــة :التــي تــم جمعهــا من خــال اإلصدارات
المنشــورة مثــل الكتــب ودراســات الحالــة والدوريــات
واإلصــدارات الحكوميــة .وقــد تــم اســتخدام البيانــات
والمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن مصادر ثانوية لســرد
المعلومــات األساســية ومراجعــة األدبيــات المتاحــة
حاليــا حــول هــذا الموضــوع .ونظــرً ا لحداثــة فيــروس
كورونــا تــم نشــر غالبيــة البيانــات خــال عامــي  2020و.2021
البيانــات األوليــة :التــي يتــم جمعهــا باســتخدام وســائل
مختلفــة مثــل مقابــات مقدمــي المعلومــات
الرئيســيين ومناقشــات مجموعــات التركيــز(Focus
 )Group Discussionsمــن أجــل تنــاول ســؤال البحــث.
قبــل البــدء فــي عمليــة جمــع البيانــات األوليــة تلقــى
فريــق البحــث الموافقــة علــى منهجيــة البحــث مــن
مجلــس المراجعــة المؤسســية (Institutional Review
 )Boardبالجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــي  21ســبتمبر
( 2021انظــر مرفــق .)1
ولــي يقــوم الباحثــون بجمــع البيانــات األوليــة تــم
اســتخدام أســلوب المعاينــة الهادفــة مــن أجــل اختيــار
المشــاركين وفقــا للفئــات التاليــة:
 .1مؤسســو أو مؤسســون مشــاركون بالشــركات
الناشــئة.
 .2الموظفون في الشركات الناشئة.
 .3الموظفــون /المستشــارون فــي مســرعات
األعمــال /حاضنــات األعمــال /المنظمــات غيــر
الحكوميــة /الهيئــات الداعمــة.
مالحظــة :لــم يتــم وضــع ســنوات الخبــرة فــي االعتبــار
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عنــد اختيــار المشــاركين لغــرض التيســير.
تــم عقــد جميــع مناقشــات مجموعــات التركيــز
ومقابــات مقدمــي المعلومــات الرئيســيين تقريبً ــا عبــر
تطبيــق زووم  ،ZOOMنظــرً ا للوضــع الحالــي لفيــروس
كورونــا وتــم جمــع البيانــات علــى النحــو التالــي:
 .1ثــاث نقاشــات لمجموعــات التركيــز تراوحــت مدتهــا
مــا بيــن  60و 90دقيقــة مــع ممثليــن مــن الفئــات التاليــة:
 )1خمسة موظفين
 )2ســتة مؤسســين ومؤسســين مشــاركين للشركات
الناشئة
 )3خمس هيئات داعمة.
 .2تــم إجــراء ثمانــي مقابــات مــع مقدمــي المعلومــات
الرئيســيين مــن الموظفيــن الرئيســيين أو المؤسســين
أو الهيئــات الداعمــة مــن أجــل التقصــي بشــكل أعمــق
بشــأن بعــض التحديــات ،وقــد تراوحــت مــدة هــذه
المقابــات مــا بيــن  45دقيقــة وســاعة واحــدة.
إن الســبب الرئيســي لتقســيم مجموعــات التركيــز تلــك
هــو اســتيعاب وجهــات نظــر المجموعات المســتهدفة
المختلفــة بشــكل منفصــل ،حيــث يــرى الباحثــون أن
ذلــك مــن شــأنه إثــراء تحليــل البيانــات حيــث إن وجهــات
النظــر الثالثــة الخاصــة بأصحــاب المصلحــة التــي وردت
فــي مناقشــات مجموعــات التركيــز تكمــل بعضهــا
البعــض.
اشــتمل دليــل المقابــات شــبه المنظــم (Semiformal
 )Interviewsعلــى مجموعــة مــن  14عنصــرً ا تــدور حــول
التحديــات العامــة وتحديــات إدارة رأس المــال البشــري
والدعــم الــذي تلقتــه الشــركات الناشــئة مــن البيئــة
المحيطــة (لمزيــد مــن المعلومــات حــول أداة جمــع
البيانــات انظــر مرفــق .)2
وبعدهــا تــم تحليــل البيانــات واســتخالص الموضوعــات
لإلجابــة علــى ســؤال البحــث الرئيســي والخــروج
بتوصيــات لسياســات لدعــم المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة فــي مصــر أثنــاء األزمــات.
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 1 .4إدارة رأس المال البشري
 1 .4إدارة رأس المال البشري
تعتبــر وظيفــة المــوارد البشــرية واحــدة مــن أهــم
القــوى الدافعــة للنمــو ،حيــث تتنــاول إنتاجيــة الموظــف
وأدائــه والتــي ُتعــد األصــول الرئيســية ألي مؤسســة.
وتــدور وظائــف المــوارد البشــرية حــول تخطيــط
المــوارد البشــرية (الهيــكل التنظيمــي) والتوظيــف
والتعييــن والعقــود واالســتحقاقات وتنميــة المواهــب
وإدارة األداء وإشــراك الموظفيــن ورفاههــم (أوزبانجــو
وأدينجــي 2012 ،Osibanjo & Adeniji؛ رينوكاديفــي
 ،Renukadeviبــدون تاريــخ).
•تخطيــط المــوارد البشــرية :يضمــن أن المؤسســة
لديهــا الموظــف المناســب ألداء المهــام المطلوبــة
المتعلقــة بالوظيفــة .كمــا يتضمــن هيــك ً
ل تنظيميً ــا
واضحً ــا مــع وصــف وظيفــي واضــح يحــدد واجبــات
العمــل وأنشــطة الموظفيــن.
•التوظيــف والتعييــن :وهــو اختيــار الموظفيــن
المؤهليــن لشــغل الوظيفــة المطلوبــة التــي
تناســبمهاراتهــموخبراتهــمومســارهمالمهنــي.
•العقــود واالســتحقاقات تشــمل عــروض األجــور
والرواتــب التــي تحقــق معاييــر العدالــة واإلنصــاف،
باإلضافــة إلــى خدمــات رفــاه العمــل مثــل التأميــن
االجتماعــي والصحــي.

•تنميــة المواهــب :تــدور حــول االحتياجــات التدريبيــة
مــن المعــارف والمهــارات ليتمكــن الموظفــون
مــن أداء الوظيفــة وتحقيــق الخطــط التنظيميــة
المســتقبلية.
•اإلنتاجيــة وإدارة األداء :تتضمــن تشــجيع االبتــكار
واعتمــاد أســاليب جديــدة فــي إنجــاز الموظفيــن
لمهامهــم .وتشــمل هــذه الوظيفــة مراقبــة
إنتاجيــة الموظفيــن وأدائهــم لضمــان توافقهــا مــع
أهدافهــا والخطــط التنظيميــة ،وبالتالــي تشــمل
تقييــم أداء الموظفيــن مــن خــال تقييــم األقــران أو
التقييــم الذاتــي.
•مشــاركة الموظفيــن :تشــمل تــآزر الفريــق وثقافــة
مــكان العمــل ويصــف مســتوى الحمــاس والتفانــي
الــذي يشــعر بــه العاملــون تجــاه عملهــم.
•حمايــة العامليــن ورفاههــم تتنــاول المخاطــر
المختلفــة فــي مــكان العمــل لضمــان حمايــة
العامليــن والمخــاوف المتعلقــة بالصحــة والســامة
فــي مــكان العمــل.

 2 .4مرونة سوق العمل وعالقتها
بالعمل الالئق
ً
وفقــا لمنظمــة التعــاون والتنميــة يتــم تعريــف مرونــة
ســوق العمــل بأنهــا «قــدرة االقتصــاد علــى الحــد مــن
االنحــراف المســتمر للمخرجــات ونتائــج ســوق العمــل
عــن اتجاهــات مــا قبــل األزمــة فــي أعقــاب الصدمــات
الكليــة المعاكســة (مثــل فتــرات الركــود) .ويشــمل
هــذا التعريــف تجنــب التقلبــات المفرطــة فــي اإلنتــاج
ونتائــج ســوق العمــل وكذلــك ســرعة االنتعــاش
«(منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ،OECD
 .)2017وقــد تســببت الجائحــة فــي صدمــة نتــج عنهــا
أزمــة فــي الوظائــف ،وذلــك علــى غــرار األزمــة الماليــة
فــي  2008-2007والكســاد الكبيــر (وايتشــيلد بارتنــرز
 ،)2021 ،Whiteshield Partnersوبالتالــي تظهــر أهميــة
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

السياســات التــي تهــدف إلــى تحقيــق المرونــة فــي
ســوق العمــل خــال فتــرة مــا بعــد الجائحــة للتخفيــف
مــن أثــر االنكمــاش االقتصــادي ،وبالتالــي الحــد مــن أي
تأثيــر ســلبي علــى إدارة رأس المــال البشــري وتحقيــق
االســتقرار فــي ســبل عيــش العديــد مــن المواطنيــن.
يوضــح إطــار اســتراتيجية الوظائــف فــي منظمــة
التعــاون االقتصــادي والتنميــة أن مرونــة ســوق العمــل
تتعلــق بتحقيــق التــوازن بخلــق كميــة مــن الوظائــف
تتســم بجــودة العمــل أو تتفــق ومعاييــر العمــل الالئــق
(منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )2018 ،OECD
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 .4اإلطار النظري

(انظــر شــكل  .)1تدعــم كميــة العمــل طلبــات التوظيــف
لألغلبيــة مــن القــوة العاملــة والمهــن ،في حيــن يضمن
نهــج العمــل الالئــق جــودة العمــل وتحقيــق الدخــل
العــادل واألمــان الوظيفــي ودمــج النســاء وموظفــي
الدخــل المحــدود والحمايــة االجتماعيّــة وتحســين بيئــة
العمــل والتواصــل الداخلــي (عبــد المــاك وآخــرون
 ،)2020 ،.Abdelmalak et alلــذا تترابــط إدارة رأس المــال
البشــري والمرونــة والسياســات االجتماعيــة لتعكــس
ظــروف العامليــن (منظمــة التعــاون االقتصــادي
والتنميــة .)2020 ،OECD
قــدم مؤشــر مرونــة العمــل العالمــي لعــام  2021إطــارً ا
ً
شــامال جديــدً ا حــول مرونــة ســوق العمــل التــي تحــدد
المرونــة مــن خــال اثنيــن مــن قــدرات الدولــة الرئيســية
وهــي القــدرات الهيكليــة والدوريــة والتــي بدورهــا

تســاعد االقتصــادات علــى تحمــل الصدمــات قصيــرة
وطويلــة األجــل والتحــول االقتصــادي (وايتشــيلد بارتنرز
.)2021 ،Whiteshield Partners

كمية العمل
مرونة سوق
العمل
جودة العمل

(العمل الالئق)

شكل 1

مؤشر مرونة العمل
العالمي

 1.1الجوانب الديموغرافية
 2.1قدرات الدولة
 3.1التنمية االقتصادية واالستقرار على
مستوى االقتصاد الكلي

 4.1مواطن الضعف التجارية

 1.2القدرات االستيعابية

 .1المحور الدوري

 .2المحور الدوري

 2.2القدرات التكيفية

%33

%67

 3.2القدرات التحولية

 5.1عدم المساواة

 4.2القدرات المؤسسية

شكل  :2مؤشر مرونة العمل العالمي  - 2021المصدر :وايتشيلد بارتنرز 2021 Whiteshield Partners
يركــز محــور القــدرات الهيكليــة علــى سياســات مرونــة
ســوق العمــل التــي تحتــاج إلــى تعديــل هيكلــي وفتــرة
أطــول لتحقيقهــا مقارنــة بمحــور القــدرات الدوريــة،
وتشــمل المرونــة الهيكليــة لســوق العمــل مؤشــرات
تتعلــق بالجوانــب الديموغرافيــة للســكان التــي تركــز
علــى توزيــع الفئــات العمريــة األصغــر كعامــل رئيســي
لمرونــة القــوى العاملــة ،إلــى جانــب قــدرات الدولــة
التــي تركــز علــى االبتــكار وخلــق التكنولوجيــا الجديــدة
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

ومســتوى التنميــة االقتصاديــة التــي تركــز علــى
مؤشــرات االقتصــاد الكلــي للديــون والثــروة ونقــاط
الضعــف التجاريــة التــي تحــدث عندمــا تنحصــر قطاعــات
االقتصــاد أو الجهــات الفاعلــة فــي مجــال محــدد
وعــدم المســاواة فــي الدخــل الناتــج عــن زيــادة عــدد
العامليــن ذوي األجــور المنخفضــة والوظائــف التــي
تتطلــب مهــارات منخفضــة والتــي ال تســتجيب للتحــول
التكنولوجــي لالقتصــاد.
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 .4اإلطار النظري
أمــا القــدرة الدوريــة فهــي تتنــاول قيــاس اســتجابة
سياســات ســوق العمــل لالضطــراب االقتصــادي،
ويوجــد أربعــة أبعــاد للمرونــة الدوريــة .وتركــز هــذه
الورقــة علــى ثــاث قــدرات ترتبــط بشــكل مباشــر
بــإدارة أكثــر كفــاءة للمــوارد البشــرية أثنــاء األزمــات،
ويتــم تقســيمها علــى النحــو التالــي (وايتشــيلد بارتنــرز
:)2021 ،Whiteshield Partners
 .1القــدرة االســتيعابية يمكــن تعريفهــا بأنهــا القــدرة
علــى احتــواء األزمــة قصيــرة األجــل وتخفيــف الضــرر
الواقــع علــى خلــق فــرص العمــل وجودتهــا .وتشــمل
السياســات التــي تهتــم برفــاه الموظــف وحقوقــه
مــن خــال إعانــات البطالــة وخدمــات الصحــة البدنيــة
والنفســية األساســية مــن خــال تأميــن الرواتــب فــي
حالــة األجــازات المرضيــة لدعــم مرونــة القــوى العاملــة،
وسيســاهم ذلــك فــي تعزيــز العمــل الالئــق وزيــادة
تدابيــر شــمول الفئــات المحرومــة وخاصــة الشــباب
والنســاء.
 .2القــدرة التكيفيــة ويتــم تعريفهــا بأنهــا القــدرة علــى
التعافــي والتكيــف بســرعة لتوفيــر وظائــف جديــدة
بالتزامــن مــع الصدمــة قصيــرة األجــل ،وتتضمــن
سياســة عمــل مرنــة فيمــا يتعلــق بتشــريعات التعييــن
والفصــل ورفــع العــبء الضريبــي وتأثيــره علــى حوافــز
العمــل والتركيــز علــى البيئــة المحيطــة لريــادة األعمــال
والتكلفــة والوقــت الــذي يســتغرقه تســجيل شــركة
جديــدة وفــرص الحصــول علــى المــوارد الماليــة وتطويــر
مجموعــة جديــدة مــن مهــارات الموظفيــن.

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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 .3القــدرة التحوليــة ويتــم تعريفهــا بأنهــا «القــدرة علــى
التــواءم مــع االتجاهــات المســتقبلية الرئيســية وتحويــل
الضغــوط طويلــة األجــل إلــى فــرص» (وايتشــيلد بارتنــرز
 .)2021 ،Whiteshield Partnersوتشــجع السياســة
التحوليــة علــى االبتــكار مــن خــال تنظيــم البنيــة التحتيــة
لتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت للعمــل بمــا
يشــمل اإلنترنــت والهاتــف ووصــوال إلــى تعزيــز األمــن
الســيبراني العالمــي ،كمــا تهتــم أيضــا باالســتثمار فــي
التكنولوجيــا مــن خــال المشــتريات العامــة واالســتثمار
فــي البحــث والتطويــر فــي أنشــطة االبتــكار وريــادة
األعمــال بــدءا مــن التعليــم الرســمي وغيــر الرســمي
وحتــى تعليــم الموظفيــن فــي مــكان العمــل.
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 .5سياسة انتعاش سوق العمل من
خالل ريادة األعمال :تجربة الهند
ُتعــد الهنــد واحــدة مــن أكبــر الــدول كثيفــة الســكان
وواحــدة مــن االقتصــادات الناشــئة فــي العالــم ،وقــد
تــم اختيــار تجربتهــا نظــرً ا لسياســاتها الناجحــة لمرونــة
القــوى العاملــة للشــركات الناشــئة خــال أزمــة
فيــروس كورونــا والتــي يمكــن أن تفيــد مصــر وغيرهــا
مــن االقتصــادات الناميــة المماثلــة.
ســتارت اب إنديــا  Start-up Indiaهــي واحــدة مــن
أكبــر منصــات ريــادة األعمــال عبــر اإلنترنــت التــي تتيــح
للشــركات الناشــئة تســجيل شــركاتها والتواصــل
مــع الشــركات الناشــئة األخــرى وحاضنــات األعمــال
والوصــول إلــى برامــج التمويــل واألدوات والمــوارد
(.)/https://www.start-upindia.gov.in
المجانيــة
ُتــدار هــذه المنصــة الحكوميــة مــن قبــل وزارة العلــوم
والتكنولوجيــا وتهــدف الحكومــة الهنديــة إلــى دعــم
الشــركات الناشــئة والحاضنــات لتزدهــر خــال مراحــل
قبــل /أثنــاء /بعــد الجائحــة مــن خــال برامــج مصممــة
خصيصــا لهــذا الهــدف.
ً
عنــد تعاملهــا مــع الجائحــة عملــت وزارة العلــوم
والتكنولوجيــا الهنديــة علــى دعــم جهــود البحــث
والتطويــر والتــي ســتؤدي إلــى االســتفادة مــن عمــل
رواد األعمــال فــي تقديــم حلــول مبتكــرة مــن الناحيــة
التكنولوجيــة وقابلــة للتطويــر والتوســع ،وتحديــداً
فــي المجــاالت الطبيــة والتــي يمكــن أن تســاهم فــي
مكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا أو التخفيــف مــن
أثرهــا الســلبي علــى االقتصــاد والمجتمــع ،لــذا أســفر
التقييــم الــذي أجرتــه وزارة العلــوم والتكنولوجيــا عــن

أن الشــركات الناشــئة يمكنهــا تصميــم التكنولوجيــا
المطلوبــة ،ولكنهــا تفتقــر إلــى المــوارد الماليــة ،كمــا
ينقصهــا اإلرشــاد والتوجيــه لمؤسســي الشــركات
الناشــئة والموظفيــن وأخيــرً ا صقــل مواهبهــم فــي
المهــارات الشــخصية مثــل التســويق لتوســيع نطــاق
منتجا تهــم .
لذلــك قدمــت الــوزارة بالتعــاون مــع بنــك تنميــة
الصناعــات الصغيــرة فــي الهنــد العديــد مــن برامــج
التمويــل وقامــت بتأجيــل أي مدفوعــات للقــروض
علــى الشــركات الناشــئة ،وباإلضافــة إلــى ذلــك تــم
تأجيــل ضرائــب الســنة الماليــة الســابقة علــى الشــركات
الصغيــرة لمــدة ثالثــة أشــهر ،كمــا شــهدت سياســات
الدعــم الســابقة لرائــدات األعمــال فــي الهنــد تقدمــا في
مرحلــة مــا قبــل الجائحــة مــن خــال منــح عالوة شــهرية
للشــركات الناشــئة التــي تديرهــا النســاء ،وهــو مــا رفــع
مــن شــمول النســاء فــي ســوق العمــل .وكذلــك مــن
خــال إطــار حاضنــات ُ
ومســرعات األعمــال الهنديــة
والالمركزيــة عبــر الواليــات (إدارة أندامــان ونيكوبــار
،)2018 ،Andaman and Nicobar Administrations
وقــد أقــرت وزارة العلــوم والتكنولوجيــا بأهميــة قيــام
الجهــات الفاعلــة المذكــورة باالســتفادة مــن ابتــكارات
الشــركات الناشــئة ،مــن خــال دعمهــا بمــوارد البنيــة
التحتيــة واإلرشــاد واحتياجــات الســوق مــن المهــارات
مــن أجــل النمــو وتوســيع نطــاق مشــروعاتهم القائمــة
علــى التكنولوجيــا.

 .6البيئة المحيطة للرشكات الناشئة في مرص
خالل أزمة فريوس كورونا (كوفيد – )19
فــي عــام  2020توقعــت شــركة دي كــود لالستشــارات
الماليــة واالقتصاديــة قطاعــات الشــركات الناشــئة التــي
ســتتأثر ســلبً ا والقطاعــات التــي لديهــا فرصــة للنمــو
(دي كــود  ،)2021 ،Dcodeإال أن األداء الفعلــي لقطاعــات
ً
مختلفــا
األعمــال األربعــة عشــر بعــد عــام واحــد كان
عمــا توقعتــه الشــركة .ومــع ذلــك صدقــت توقعــات
الشــركة للقطاعــات األعلــى أداءً والتــي تضمنــت اللــوازم
والخدمــات الطبيــة وتجهيــز األغذيــة وتجــارة التجزئــة
والرعايــة الشــخصية والصحيــة وتكنولوجيــا المعلومــات
واالتصــاالت والتجــارة اإللكترونيــة علــى الترتيــب (دي
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

كــود .)2021 ،Dcode
وفــي دراســة تــم إجراءهــا فــي مصــر تبيــن أن رواد
األعمــال الذيــن اتســموا بالمرونــة والتكيــف مــع الجائحــة
كانــوا قادريــن علــى الحفــاظ علــى عملياتهــم (زعــزوع
وعبــده ُ .)2020 ،Zaazou & Abdou
وتعــد رقمنــة عمليــات
الشــركات الناشــئة إحــدى عوامــل المرونــة ،وقــد
اســتفادت مصــر ً
أيضــا مــن السياســات التــي شــجعت
رأس المــال االســتثماري للشــركات الناشــئة الرقميــة
وخاصــة التــي تعمــل فــي مجــاالت الصحــة والتمويــل
والتعليــم (بريســبنجر وآخــرون .)2020 ،Breisinger et. Al
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شــملت قطاعــات الشــركات الناشــئة ذات األداء
ً
انخفاضــا قطاعــات الســياحة والطيــران والبنــاء
األكثــر
والعقــارات (دي كــود  ،)2021 ،Dcodeوانتقــل قطــاع
الزراعــة مــن احتماليــة تحقيــق مكاســب إلــى تحقيــق أداء
منخفــض (دي كــود  ،)2021 ،Dcodeكمــا ورد أيضــا أن
قطــاع النفــط والغــاز قــد يســتفيد مــن هــذا الوضــع ،إال
أنــه لســوء الحــظ كان مــن القطاعــات ذات األداء األكثــر
ً
انخفاضــا .ونجــد أن التأثيــر المختلــف علــى قطاعــات

األعمــال يؤكــد التأثيــر الســلبي لفيــروس كورونــا علــى
االقتصــاد العالمــي.
وبالنســبة للوضــع فــي مصــر تــم تطبيــق بعــض إجــراءات
تأجيــل االســتحقاقات االئتمانيــة والقــروض والتغييــرات
الماليــة والهيكليــة فــي السياســات ،إال أنــه لــم يتــم إجــراء
تعديــات علــى مســتوى السياســة فيمــا يتعلــق بجوانب
العمــل (منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنمية ،OECD
 ،)2020وهــو مــا يؤكــد علــى أهميــة تطويــر إدارة رأس
المــال البشــري فــي الشــركات الناشــئة والشــركات
الصغيــرة والمتوســطة للتعجيــل بالتعافــي مــن األزمــة
االقتصاديــة الناجمــة عــن الجائحــة ،إذ لــم تتطلــب أزمــة
ً
دعمــا مــن الحكومــات فحســب ،بــل
فيــروس كورونــا
تطلبــت ً
أيضــا مرونــة مــن جانــب الشــركات الناشــئة.
ً
وفقــا لمؤشــر مرونــة العمــل العالمــي أحــرزت مصــر
ً
تقدمــا فــي مرونــة القــدرات الهيكليــة ،حيــث احتلــت
المرتبــة  42مــن بيــن  136دولــة ،وعلــى الرغــم مــن
تراجعهــا فــي القــدرات الدوريــة ،حيــث جــاءت فــي
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المرتبــة  85مــن بيــن  136دولــة ،إال أن لديهــا إمكانيــة
للتحســن الــدوري وتعزيــز مرونــة المــوارد البشــرية فــي
الشــركات الناشــئة.
فــي الواقــع قامــت مصــر بالعديــد مــن اإلصالحــات
السياســية خــال الجائحــة ،والتــي مكنــت البــاد مــن
التقــدم فــي مؤشــر ريــادة األعمــال ،ومــع ذلــك فقــد
شــهد هــذا التقــدم تباطــؤ بســبب األداء فــي جوانــب
التوظيــف والمهــارات ،حيــث أحــرزت مصــر مســتويات
منخفضــة مــن العمالــة الماهــرة (المركــز )83إلــى
جانــب انخفــاض جــودة التدريــب المهنــي ومســتويات
االســتثمار فــي تدريــب الموظفيــن وانخفــاض اإلنفــاق
العــام علــى التعليــم (وايتشــيلد بارتنــرز Whiteshield
 .)2021 ،Partnersوقــد أظهــر تقريــر المرصــد العالمــي
لريــادة األعمــال عــن مصــر لعــام  2021مجــاالت ريــادة
األعمــال التــي تحتــاج إلــى تحســين ،ومنهــا تعليــم ريــادة
األعمــال فــي المــدارس حيــث حصلــت علــى  2.3درجــة
علــى مقيــاس أحــوال إطــار ريــادة األعمــال ،يتعلــق هــذا
الجانــب بتعريــف الطــاب بقيــم ريــادة األعمــال وتقديــم
التدريــب لهــم ،وباإلضافــة إلــى ذلــك ،جــاءت سياســة
الحكومــة ضمــن الجوانــب األخــرى التــي أحــرزت درجــة
منخفضــة علــى مقيــاس أحــوال إطــار ريــادة األعمــال،
ويشــمل هــذا الجانــب الضرائــب والوضــع البيروقراطــي
والــذي يرتبــط بالقــدرة علــى دفــع الضرائــب ورســوم
بــدء مشــروع جديــد .وإلــى جانــب محدوديــة نقــل نتائــج
البحــث والتطويــر والتــي يتعلــق بمــدى تعــاون الجامعات
مــع الشــركات الناشــئة فــي تقديــم المعــارف المطلوبــة
والتــي يمكــن ترجمتهــا إلــى أهــداف تجاريــة (بوســما
وآخــرون  ،)2021 ،.Bosma et alفضــا عــن أنــه وفقــا
لتقريــر المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال أشــار  %31إلــى
أنهــم يعرفــون شــخصا قــام بإنشــاء مشــروعه الخــاص
بســبب جائحــة فيــروس كورونــا ،فــي حيــن أشــار حوالــي
 %45مــن المشــاركين إلــى معرفتهــم بشــخص توقــف
عــن العمــل فــي تلــك الفتــرة (بوســما وآخــرون Bosma
.)2021 ،.et al
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 .7أحدث السياسات والترشيعات الخاصة
بالرشكات الناشئة في مرص
يوجــد مســتوى كبيــر مــن االهتمــام بتطويــر الشــركات
الناشــئة فــي مصــر ،وفــي  2017تــم إنشــاء جهــاز تنميــة
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر
ليحــل محــل الصنــدوق االجتماعــي للتنميــة ،وقــد جــاء
دعــم ريــادة األعمــال فــي مقدمــة المهــام المكلفــة
للجهــاز ويأتــي «تعزيــز ثقافــة ريــادة األعمــال» ضمــن
برامــج التنميــة االقتصاديــة فــي إطــار رؤيــة مصــر ،2030
وهــو مــا يبــرز بشــكل أساســي أهميــة الشــركات
الناشــئة لالقتصــاد المصــري (رؤيــة مصــر .)2015 ،2030
وقــد اصــدرت الحكومــة قانــون تنميــة المشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة الجديــد رقــم  152لســنة 2020
بهــدف تحقيــق التنميــة المطلوبــة لدعــم الشــركات
الناشــئة والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة ،ويُعــد
القانــون جــزء مــن سلســلة تطويــر تشــريعي لبنــاء
بيئــة أفضــل إلنشــاء المشــروعات (ش وشــركاؤه
 ،)2021 ،S&Pويؤكــد القانــون علــى تعريــف أنشــطة
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ريــادة األعمــال بأنهــا «المشــروعات أو الشــركات التــي
تــم إنشــاءها أو بــدأت فــي اإلنتــاج منــذ فتــرة ال تتجــاوز
الســبع ســنوات ،والتــي تعتمــد علــى اإلبــداع أو االبتــكار،
والــذي يتحــدد وفقــا للضوابــط التــي يحددهــا مجلــس
إدارة جهــاز تنميــة المشــروعات» (ش وشــركاؤه ،S&P
 ،)2021ويؤكــد القانــون أيضــا علــى دور جهــاز تنميــة
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر
فــي قيــادة تنميــة أنشــطة ريــادة األعمــال .وكذلــك
يصــف القانــون الحوافــز الضريبيــة وغيــر الضريبيــة لــكل
فئــة مــن المؤسســات وفقــا للقانــون ،ومــن المثيــر
لالهتمــام ال يتــم ذكــر أنشــطة ريــادة األعمــال أو منحهــا
حوافــز ضريبيــة (ش وشــركاؤه  ،)2021 ،S&Pالحوافــز غير
الضريبيــة المذكــورة تشــمل تيســير تخصيــص األراضــي
وبنــاء القــدرات للتدريــب التقنــي واســترداد األمــوال
والمســاعدة فــي تخصيــص المرافــق وتســجيل بــراءات
االختــراع (ش وشــركاؤه .)2021 ،S&P

 .8البيانات الميدانية :اآلثار الرئيسية اليت تواجه
الرشكات الناشئة في مرص خالل أزمة فريوس كورونا
علــى الرغــم مــن أن الهــدف الرئيســي مــن الدراســة
هــو استكشــاف تأثيــر فيــروس كورونــا علــى إدارة رأس
المــال البشــري فــي الشــركات الناشــئة ،إال أنــه بعــد
تحليــل البيانــات يتبيــن أنــه حتــى اآلثــار العامــة تتداخــل
وتؤثــر أيضــا علــى المــوارد البشــرية فــي الشــركات
الناشــئة .وتشــمل التحديــات الرئيســية التــي تعــوق

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

عمــل البيئــة المحيطــة لريــادة األعمــال تحديــات علــى
مســتوى السياســات ونوعيــة الدعــم الــذي تلقتــه
الشــركات الناشــئة خــال أزمــة فيــروس كورونــا.
وترتبــط التأثيــرات األكثــر تحديــدً ا بالتحــول إلــى أســلوب
العمــل عبــر اإلنترنــت ممــا أثــر علــى كل مــن العمليــات
وإدارة رأس المــال البشــري.
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ا .اآلثار على مستوى السياسات
إن الفــرق بيــن الشــركات الناشــئة والمشــروعات
الصغيــرة والمتوســطة لــم يتحقــق بالكامــل فــي مصــر،
وفــي كثيــر مــن الحــاالت يتــم معاملتهــا بالطريقــة
نفســها فيمــا يتعلــق بالضرائــب وااللتزامــات تجــاه
ً
ووفقــا ألحــد مؤسســي الشــركات الناشــئة
الحكومــة.
أدى ذلــك إلــى تفاقــم التحديــات التــي يواجهونهــا
أثنــاء الجائحــة ،ومــع زيــادة عــدد حاضنــات ومســرعات
األعمــال الحكوميــة مثــل «فكرتــك شــركتك» يــرون أن
هــذه المشــكلة يمكــن أن يتــم حلهــا.
ً
وفقــا لقانــون المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
الجديــد ينــدرج رواد األعمــال تحــت فئــة مســتحقي
الحوافــز غيــر الضريبيــة التــي تشــمل حــزم مــن
التســهيالت التــي تشــمل التمويــل ،حيــث ســيتوفر
ً
التمويــل ً
وفقــا لموازنــة الســنة الماليــة (ش
أيضــا
وشــركاؤه  .)2021 ،S&Pومــع ذلــك وكمــا ُذكــر مــن قبــل
لــم يتــم إدراج الشــركات الناشــئة بشــكل صريــح ضمــن
الحوافــز الضريبيــة فــي قانــون المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة والــذي يمكــن أن يشــكل تحديً ــا ،وهــو مــا
يؤكــد المخــاوف التــي تــم التعبيــر عنهــا خــال نقاشــات

مجموعــات التركيــز .ويعتبــر إتاحــة الوصــول إلــى المــوارد
الماليــة واإلعفــاء الضريبــي للشــركات الناشــئة فــي
صميــم قــدرات التكيــف ومؤشــرات مرونــة القــوى
العاملــة ،حيــث سيســمح لــرواد األعمــال بالتركيــز علــى
عملياتهــم ومواردهــم البشــرية.
وقــد أشــار غالبيــة مؤسســي الشــركات الناشــئة الذيــن
تمــت مقابلتهــم إلــى تحــدٍ آخــر ،وهــو تنفيــذ القاعــدة التــي
وضعتهــا الحكومــة والتــي تســمح للشــركات المحليــة
بالحصــول علــى  ٪40مــن العطــاءات الحكوميــة ،والــذي
ســيكون مــن شــأنه أن يســاهم فــي تعزيــز التنــوع
التجــاري وبالتالــي تعزيــز القــدرات الهيكليــة لســوق
العمــل .إال أنهــم أشــاروا إلــى أن فــرص الشــركات
الناشــئة ال تــزال منخفضــة فــي الفــوز بهــذه العطــاءات
حتــى فــي حالــة قيامهــم بالتقــدم للحصــول عليهــا،
حيــث أشــاروا إلــى أن فوزهــم بالمزيــد مــن العطــاءات
ســيدعم مشــروعاتهم وعملياتهــا.

 .2جودة الدعم المقدم للشركات الناشئة
خالل أزمة فيروس كورونا
اتفــق العديــد مــن مؤسســي الشــركات الناشــئة الذيــن
شــاركوا في نقاشــات مجموعــات التركيز علــى أن الدعم
المقــدم مــن البيئــة المحيطــة أثنــاء األزمــة فــي حاجــة إلى
مزيــد مــن التطويــر ،حتــى أن أحــد المؤسســين الذيــن
تعمــل شــركاتهم الناشــئة فــي بلــدان مختلفــة فــي
منطقــة الخليــج قــارن بيــن الدعــم الــذي قدمتــه هــذه
الــدول مقابــل الدعــم الــذي تلقــوه فــي مصــر ،والمقارنــة
لــم تكــن فــي صالــح البيئــة المحيطــة فــي مصــر.
وفــرت العديــد مــن حاضنــات ومســرعات األعمــال
فــرص بنــاء القــدرات ،إال أن العديــد مــن مؤسســي

الشــركات الناشــئة عبــروا عــن إحباطهــم مــن نقــص
التمويــل وتأثيــره علــى عملياتهــم بســبب مشــاكل
الســيولة النقديــة.
«يجــب إتقــان برامــج حاضنــات ومســرعات األعمــال
عبــر اإلنترنــت وأخذهــا فــي االعتبــار ،مــا نحتاجــه ً
حقــا
هــو التمويــل غيــر المشــروط ،وإتاحــة الوصــول إلــى
التمويــل ســيكون أكثــر إفــادة مــن بنــاء القــدرات
للشــركات الناشــئة »( .اتصــال شــخصي ،مؤســس
إحــدى الشــركات الناشــئة 2 ،أكتوبــر )2021

 1الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم هــي مشــروعات ومؤسســات تتــراوح قيمتهــا بيــن  200 -1مليــون جنيــه مصــري وقــد تــم تأسيســها لمــدة عاميــن أو أكثــر بــرأس مــال
مســتثمر مــن  50ألــف جنيــه مصــري إلــى  15مليــون جنيــه مصــري ،فــي حيــن أن الشــركات الناشــئة يكــون االبتــكار فيهــا مقيــاس رئيســي مميــز إلــى جانــب تأسيســها منــذ فتــرة
ال تزيــد عــن  7ســنوات (ش وشــركاؤه .)2021 ،S&P

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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يجــب أن يكــون هنــاك حــوار مــع مؤسســي الشــركات
الناشــئة لتقييــم احتياجاتهــم وتقييــم الدعــم المقدم لهم
علــى مســتويات مختلفــة خــال أزمــة فيــروس كورونــا،
وتحتــاج الشــركات الناشــئة إلــى إيصــال احتياجاتهــا للبيئــة
المحيطــة الداعمــة ،بمــا يشــمل الحكومــة وحاضنــات
ومســرعات األعمــال والمســتثمرين ،وكمــا أشــار أحــد
مؤسســي الشــركات الناشــئة يجــب أن يتــم تنــاول
التحديــات التــي واجهوهــا أثنــاء األزمــة بشــكل إجمالــي
علــى المســتوى الوطنــي:
«إن المشــكلة ليســت في الشــركات الناشــئة ،ولكن
فــي البيئــة المحيطــة ،ال نحتــاج إلــى بروتوكــوالت
واســتراتيجيات وخطــط ،نحــن بحاجــة إلــى التفكيــر
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بشــكل جماعــي كدولــة فــي كيفيــة دعــم الشــركة
الناشــئة لتزدهــر »( .اتصــال شــخصي ،مؤســس إحــدى
الشــركات الناشــئة 2 ،أكتوبــر )2021
ُتظهــر البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن المؤسســين أنــه
حتــى الجهــات الداعمــة فــي البيئــة المحيطــة لــم تكــن
مســتعدة لألزمــة وواجهــت صعوبات فــي البدايــة ً
أيضا،

وخاصــة الجهــات الداعمــة العاملــة فــي المحافظــات
والتــي كانــت االتصــال عبــر اإلنترنــت بهــا يعتبــر مشــكلة
خطيــرة.

 .3زيادة عدد الشركات الناشئة خالل
أزمة فيروس كورونا (كوفيد )19 -
نظــرً ا لوجــود زيــادة ملحوظــة فــي عــدد الشــركات
ً
وفقــا لتقريــر
الناشــئة خــال أزمــة فيــروس كورونــا
المرصــد العالمــي لريــادة األعمــال ،ســأل الباحثــون
عــن موقــف المشــاركين مــن هــذه الزيــادة ،اعتــرض
أحــد الموظفيــن علــى أن الزيــادة فــي عــدد الشــركات
الصغيــرة والمتوســطة تعــد مؤشــرً ا جيــدً ا ،حيــث
يوجــد تركيــز علــى قطاعــات محــددة تقــدم خدمــات
عبــر اإلنترنــت أو حلــو ً
ل ماليــة ،والتــي تخاطــب جمهــورً ا
صغيــرً ا لديــه إلمــام بكيفيــة التعامــل مــع الوســائل
الرقميــة ويأتــي ذلــك علــى حســاب المشــروعات
االجتماعيــة .وباإلضافــة إلــى ذلــك يــرى آخــرون أن
زيــادة عــدد الشــركات الناشــئة هــي مجــرد اتجــاه يتبعــه
البعــض ليصبــح رائــد األعمــال التالــي ويبــدأ شــركته

الخاصــة دون إدراك نقــص االســتعداد للتعامــل مــع
الســوق واألعمــال .وكذلــك صــرح أحــد الموظفيــن
الرئيســيين فــي إحــدى مســرعات األعمــال بــأن زيــادة
عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أثنــاء الجائحــة
ناتــج عــن وجــود المزيــد مــن وقــت الفــراغ بســبب
اإلغــاق وتوقــف معظــم األنشــطة .وأضافــت:
«إذا لــم يكــن الدافــع وراء إنشــاء مشــروع تجــاري
هــو الشــغف فســيتركه المؤسســون بمجــرد عــودة
الحيــاة إلــى طبيعتهــا .الشــغف هــو الشــيء الوحيــد
الــذي يســاعد المؤسســين علــى االســتمرار خــال
المراحــل األولــى مــن الشــركة الناشــئة»( .اتصــال
شــخصي ،موظــف فــي إحــدى مســرعات األعمــال7 ،
أكتوبــر )2021

 .9آثار العمل عرب اإلنرتنت عىل العمليات
وإدارة رأس المال البرشي
تســبب فيــروس كورونــا في تعطــل عمليات الشــركات
الناشــئة مــن خــال إجــراءات اإلغــاق وحظــر التجــول
المفروضــة ،ممــا أثــر ً
أيضــا علــى ســلوك المســتهلكين
تجــاه المنتجــات والخدمــات عبــر اإلنترنــت ،لذلــك حولــت
جميــع الشــركات الناشــئة تقريبً ــا نمــوذج أعمالهــا
مــن العمــل دون االتصــال باإلنترنــت إلــى العمــل عبــر
اإلنترنــت للتكيــف مــع التغييــرات الســياقية ألزمــة
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

فيــروس كورونــا ،وهــو مــا أدى إلــى تغييــر أســلوب
العمــل فــي الشــركات الناشــئة إلــى التواصــل عــن
بعــد مــع عمالئهــا عبــر مواقــع اإلنترنــت وتطبيقــات
التواصــل المرئــي بواســطة الفيديــو كطريقــة تتيــح لهــم
بيــع منتجاتهــم وخدماتهــم عبــر اإلنترنــت ،وقــد أثــر هــذا
التحــول علــى العمليــات وإدارة رأس المــال البشــري
داخــل الشــركات الناشــئة كمــا هــو موضــح فــي شــكل .3
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ا .تحول العمليات لتتم عبر اإلنترنت
فــي هــذا الســياق غيّــرت جميــع الشــركات الناشــئة
تقريبً ــا نمــوذج أعمالهــا ليكــون عبــر اإلنترنــت ،وقــد
كشــفت البيانــات مــن نقاشــات مجموعــات التركيــز
أن بعــض قطاعــات الشــركات الناشــئة وجــدت فــي
عمليــة الرقمنــة هــذه فرصــة لتعزيــز نموهــا ،بينمــا
أنهــت القطاعــات األخــرى عملياتهــا أو أوقفتهــا لفتــرة
مــن الزمــن ،وقــد توقفــت القــدرات التكيفيــة للشــركات
الناشــئة أثنــاء الجائحــة علــى قطــاع العمــل وأداء
هــذا القطــاع قبــل الجائحــة وأثناءهــا؛ حيــث كان األثــر

إيجابيــا علــى قطــاع الشــركات الناشــئة فــي قطاعــات
اإلعــام وتكنولوجيــا المعلومــات وجلســات العــاج
عبــر اإلنترنــت ،وقــد عبــر أحــد المؤسســين عــن كونهــم
«محظوظيــن» ألن نمــوذج أعمالهــم يعمــل بالفعــل
رقميً ــا وأن العمــل فــي قطــاع تقديــم جلســات العــاج
عبــر اإلنترنــت أدى بالفعــل إلــى توســع شــركتهم خــال
هــذا الوقــت بســبب الحاجــة إلــى هــذا القطــاع وأهميتــه
وكيــف تمكنــوا مــن توفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل.

شكل  :3تأثيرات نموذج العمل عبر اإلنترنت على العمليات وإدارة رأس المال البشري (صورة المؤلفين)

فيروس كورونا
 .2إدارة رأس المال
البشري
ا .تخطيط إدارة رأس المال
البشري
ب .االستحواذ على المهارات
التوظيف
ج .العقود واالستحقاقات
د .تنمية المواهب وتدريبها

االستحواذ على المهارات
التوظيف والتعيين
تغيير أسلوب العمل
(العمل عن بعد)

هـ .اإلنتاجية وإدارة األداء
و .مشاركة الموظف
ز .حماية الموظف
ورفاهه
لعدة قطاعات العمل
موضوعات شامله من
مواقع متعددة

 .1العمليات
 .1تحول العمليات لتتم عبر
اإلنترنت

 .2اآلثار على إيرادات
الشركات الناشئة
والتدفقات النقدية

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

16

 1 .9التحديات المتعلقة بالعمليات
بالنســبة للشــركات الناشــئة فــي مجــال اإلعــام ،فقــد
اســتمرت وقامــت بزيــادة منتجاتهــا عبــر اإلنترنــت مــن
المحتــوى التعليمــي الــذي يشــمل المناهــج والجلســات
عبــر اإلنترنــت ،وهــو مــا رفــع مبيعاتهــا أثنــاء عمليــات
اإلغــاق ،كمــا أشــار مديــر أحــد البرنامــج فــي شــركة
ناشــئة:

ً
محظوظــا ،كقطــاع عالمــي
“كان قطــاع اإلعــام
سيســتبدل النــاس الذهــاب إلــى الســينما والمســرح
بمشــاهدة المــواد اإلعالميــة فــي المنــزل ،حيــث
أعطــى فيــروس كورونــا هــذا النمــوذج دفعــة.
ً
متنوعــا ،وبدأنــا فــي العمــل
كان العمــل التفاعلــي
باســتخدام تصميمــات متحركــة إلنتــاج المحتــوى
ً
بــدال مــن تســجيل الفيديــو فــي الشــوارع( ».اتصــال
شــخصي ،موظــف بشــركة ناشــئة 28 ،ســبتمبر )2021
ومــع ذلــك قامــت قطاعــات أخــرى بتحويــل نمــوذج
أعمالهــا بالكامــل للتكيــف مــع العمــل عبــر اإلنترنــت،
حيــث واجهــت تحديــات خارجيــة تتعلــق بالتغييــر
االفتراضــي فــي الجوانــب اللوجســتية واإلعــان عــن
البرامــج وخطــط النشــر ،واألميــة الرقميــة وفقــر البنيــة
التحتيــة الرقميــة وضعــف اتصــاالت اإلنترنــت .علــى
النحــو الــذي أوضحــه أحــد المشــاركين الــذي يعمــل فــي
مجــال التعليــم حيــن أفــاد:
يختلــف إطــاق برنامــج أكاديمي علــى أرض الواقع عن
إطالقــه عبــر اإلنترنــت .تختلــف الجوانــب اللوجســتية
للتدريــب عنــد التحــول إلــى االجتماعــات علــى تطبيــق
زووم  .Zoomوبالنســبة لمــدة الجلســات يمكنــك
تقديــم تدريــب ليــوم كامــل بعيــدً ا عــن اإلنترنــت،
ولكــن ال يمكــن أن تتجــاوز مــدة الجلســة الســاعتين
إذا كنــت ســتحضر الجلســة عبــر شاشــة الكمبيوتــر.
تختلــف خطــة النشــر واإلعــان بيــن العمــل عبــر
اإلنترنــت وبدونــه ،حتــى أنــه لــم يتــم اســتخدام
النشــرات عبــر اإلنترنــت .كمــا أنــه ال يكــون الجميــع
علــى علــم بكيفيــة التعامــل افتراضيً ــا .لــذا نحتــاج إلــى
ضمــان اتصــال األشــخاص باإلنترنــت بشــكل جيــد
ومعرفــة الغــرف الفرعيــة على تطبيــق زووم ومعرفة
كيفيــة اســتخدام األدوات االفتراضيــة .لــذا نجــد أن
األشــخاص الذيــن حضــروا وســلوك المنظمــة قــد
تغيــر فــي كال االتجاهيــن( ».اتصــال شــخصي ،موظــف
بشــركة ناشــئة 28 ،ســبتمبر )2021
كمــا أشــار أحــد مؤسســي الشــركات الناشــئة فــي مجال
األزيــاء ً
أيضــا إلــى الصعوبــات التــي واجهوهــا ،حيــث
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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اشــتمل نموذجهــم علــى تصميــم القطــع بمواصفــات
محــددة للعمــاء حســب الطلــب ،وكان عليهــم
اســتحداث خــط ونمــوذج عمــل جديــد:
«تأثــرت الشــركات الناشــئة فــي مجــال األزيــاء
بشــدة .وشــكل االحتفــاظ بالموظفيــن مشــكلة
كبيــرة ،أضفنــا خــط عمــل جديــد ،ليشــتري النــاس
الفســاتين عبــر اإلنترنــت دون أن يأتــوا لقياســها
فــي االســتوديو .وقررنــا اإلبقــاء علــى خطــوط العمــل
المعتــادة ونمــوذج العمــل الجديــد( ».اتصــال شــخصي،
مؤســس إحــدى الشــركات الناشــئة 2 ،أكتوبــر )2021
وصــف جميــع الموظفيــن تقريبــا في الشــركات الناشــئة
تغييــر نمــوذج األعمــال إلــى العمــل عبــر اإلنترنــت باألمــر
الصعــب ،خاصــة مــع الشــركات الناشــئة التــي تعتمــد
علــى التفاعــل مــع البشــر وتواجــه تحديــات فــي التواصــل
مــع مجموعــات مســتهدفة محــددة ،مثــل الفئــات
المحرومــة واألطفــال ،وهــو مــا أوضحــه موظــف فــي
شــركة ناشــئة فــي مجــال التعليــم الثقافــي مــع فئــة
األطفــال المحروميــن:
«فــي شــركتنا الناشــئة نتعامــل مــع أشــخاص مــن
جنســيات مختلفــة لنقــدم تجربــة تعليميــة ثقافيــة،
ونعمــل مــع فئــة المحروميــن ،لــذا فــإن االنتقــال
مــن العمــل الميدانــي إلــى العمــل عبــر اإلنترنــت ال
يعــد خيــارا لدينــا مــن األســاس ،وعندمــا لــم نتمكــن
مــن الخــروج وجمــع مجموعتنــا المســتهدفة توقفــت
جميــع عمليــات الشــركة ،وبالتالــي فــإن القيــام بــكل
األعمــال عبــر االنترنــت ال يكــون حــا قائمــا فــي كل
األحــوال ،وعندمــا نعمــل مــع المجتمعــات المحرومــة،
نجــد أنهــا ال تملــك دائمــا األجهــزة المتاحة والمناســبة
واتصــال مســتقر باإلنترنــت .كمــا أننــا نعمــل مــع
األطفــال ،لذلــك يكــون مــن المســتحيل اســتخدام
األدوات عبــر اإلنترنــت معهــم( ».اتصــال شــخصي28 ،
ســبتمبر )2021
نشــأت الكثيــر مــن التحديــات أمــام الشــركات الناشــئة
التــي تقــدم الخدمــات االستشــارية التــي تتطلــب
التفاعــل مــع البشــر وتــم إجبارهــا علــى تأجيــل تقديــم
خدماتهــم:
«انخفضــت االستشــارات بســبب نمــوذج األعمــال؛
نحــن لــم نغيــره علــى الرغــم مــن أننــا تحولنــا إلــى
العمــل عبــر اإلنترنــت ،وتأخــر عملنــا فــي المشــاريع،
بمــا فــي ذلــك المشــاريع التــي كنــا نعمــل فيهــا
مــع الحكومــة( ».اتصــال شــخصي ،مؤســس إحــدى
الشــركات الناشــئة 2 ،أكتوبــر )2021
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وقــد أدى التحــول إلــى نمــوذج العمــل عبــر اإلنترنــت إلــى
تعطــل اإلجــراءات والعمليــات التنظيميــة المســتقرة
وأظهــر افتقــار معظــم الشــركات إلــى الخبــرة فــي إدارة
األزمــات وعــدم اســتعدادها لهــذه الخطــوة الرقميــة
بطريقــة تســاعد علــى الحفــاظ علــى توليــد األربــاح
واإليــرادات (كولينــز وآخــرون .)2021 ،.Collings et al
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«يمكننــا القــول بــأن الشــركات الناشــئة واجهــت
”تحــدٍ مضاعــف» ،فبــدال مــن استشــعار خطواتهــم
وتقييــم بيئــة األعمــال ،كان عليهــم العمــل فــي حالــة
مــن اتخــاذ رد الفعــل واالســتجابة لمــا يحدث بســرعة،
وعلــى الرغــم مــن أن هــذا األمــر يعلمــك المرونــة ،إال
أنــه أيضــا أكثــر إرهاقــا للشــركات الناشــئة».
(اتصال شخصي 7 ،أكتوبر )2021

 .2اآلثار على إيرادات الشركات الناشئة
وإدارة التدفقات النقدية
ناقــش جميــع مؤسســي الشــركات الناشــئة الذيــن
شــاركوا فــي نقاشــات مجموعــات التركيز أهميــة البحث
عــن خطــط إيــرادات جديــدة ،وكان تنويــع اإليــرادات أمــرا
حاســما بالنســبة إليهــم ،واختلفــت التوجهــات نحــو
ذلــك مــا بيــن إضافــة خطــوط عمــل أو خدمــات جديــدة
والتركيــز علــى قطاعــات جديــدة فــي الســوق .ومــن
المثيــر لالهتمــام أنهــم رأوا جميعــا أن التغييــر كان إيجابي
إلــى حــد مــا حيــث تــم إجبارهــم علــى التغييــر مــن القيــام
بأعمالهــم العاديــة إلــى االبتــكار ،وأكــد أحــد المشــاركين
علــى أهميــة البحــث والتطويــر وكيفيــة اســتخدامهم

هــذا الوقــت لتطويــر منتــج جديــد لزيــادة أرباحهــم:
«كان علينــا إعــادة التفكيــر وتقديــم منتجاتنــا المتميــزة
بســرعة ،لذلــك أوقفنــا النموذجيــن اآلخريــن وعملنــا
علــى البحــث والتطويــر إلطالقــه بســرعة وأطلقنــا
منصــة اإلنترنــت لبيعــه ،وصلنــا اآلن إلــى نمــوذج
التبــرع بوحــدة مقابــل وحــدة لدعــم النمــوذج الريفــي
أيضــا ،وهــذا تــم التوصــل إليه بفضــل الوضــع الحالي».
(اتصــال شــخصي ،مؤســس إحــدى الشــركات الناشــئة،
 2أكتوبــر )2021
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ترى غالبية الشــركات الناشــئة أن التحول إلى العمل عبر
اإلنترنــت يشــكل تحديً ــا فيمــا يتعلــق بالمــوارد البشــرية،
وكمــا أوضــح البعــض منهــا ،فــإن التحــدي يكمــن فــي
الدمــج بيــن الجوانــب التقنيــة وجوانــب المــوارد البشــرية
خــال هــذه الفتــرة ،حيــث أســفر فيــروس كورونــا
وتحــول العمليــات إلــى أســلوب العمــل مــن المنــزل

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

عــن سلســلة مــن التحديــات المتعلقــة بــإدارة رأس
المــال البشــري وتشــمل :تخطيــط وظيفــة إدارة رأس
المــال البشــري ووظيفــة اســتقدام الموظفيــن التــي
تشــمل التوظيــف والتعييــن والعقــود واالســتحقاقات
وتطويــر المواهــب والتدريــب ومشــاركة الموظفيــن
واإلنتاجيــة وإدارة األداء ورفاهيــة الموظفيــن.
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 .1تخطيط إدارة رأس المال البشري
علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن موظفــي الشــركات
الناشــئة ذكــروا أهميــة المــوارد البشــرية خــال هــذه
األزمــة ،إال أنهــم يميلــون إلــى رؤيــة الشــركات الناشــئة
كشــركات صغيــرة ،وبالتالــي فإنهــا عــادة ال يكــون بهــا
أي مــن موظفــي المــوارد البشــرية .وقــد أدى العمــل
مــن المنــزل إلــى إربــاك بعــض الموظفيــن بمزيــد مــن
المهــام فــي حيــن أدى إلــى تفــرغ آخريــن ،وهــو مــا أحــدث
خلــا فــي الهيــكل التنظيمــي .ومــع ذلــك اعتمــد أحــد
مؤسســي الشــركات الناشــئة علــى االســتعانة بمصــادر
خارجيــة:
عندمــا شــعرت بانخفــاض اإلنتاجيــة قمــت بالتعاقــد
الخارجــي مــع موظفــة للمــوارد البشــرية ،وقــد أحدثت
فرقــا ،حيــث تحدثــت مــع الفريــق كل علــى حــدة،

وشــاركوها مشــاكلهم التــي يواجهونهــا فــي مهــام
العمــل ،لذلــك قامــت الموظفــة بإلقــاء الضــوء علــى
بعــض النقــاط التــي لــم أالحظهــا مــن قبــل ،عندمــا
تحــدث الموظفــون بحريــة ،ســاعدنا ذلــك علــى إجــراء
تحليــل واضــح للوظائــف فــي هيــكل محــدد المعالــم
وتوصيــف وظيفــي واضــح .لــذا بالنســبة لنــا كان هــذا
هــو التغييــر اإليجابــي الكبيــر ،تــم التوظيــف فيمــا بعــد
علــى أســاس هــذا الهيــكل التنظيمــي ،وبالتالــي حدث
تغيــر األداء ،وبالنســبة للموظفيــن الذيــن شــعروا
فيمــا ســبق بزيــادة المهــام المكلفــون بهــا بعــد
األزمــة واآلخريــن الذيــن انخفضــت مهامهــم ،أحــدث
هــذا الهيــكل الجديــد التــوازن المطلــوب( ».اتصــال
الشــخصي ،مؤســس شــركة ناشــئة 30 ،ســبتمبر )2021

 .2االستحواذ على المواهب :التوظيف
والتعيين
فــي اقتصــاد مــا قبــل الجائحــة عانــت الشــركات المصرية
الناشــئة مــن مشــاكل فــي التوظيــف تتعلــق بوظيفــة
االســتحواذ علــى المواهــب ،وقــد أشــارت الشــركات
الناشــئة إلــى نقــص فــي المواهــب فــي كل مــن
المهــارات الجوهريــة مثــل تكنولوجيــا المعلومــات

والتســويق وفــي المهــارات الشــخصية مثــل التفــاوض
واالتصــال (عبــد الملــك وآخــرون Abdelmalak et
 ،)2020 ،.alحيــث تشــكل تشــريعات التوظيــف عامــا
مســاهما فــي القــدرات التكيفيــة لســوق العمــل خــال
الصدمــات القصيــرة األجــل.

ب .1.طفرة توظيف الموارد البشرية في القطاعات
المتوسعة
تطلــب التحــول إلــى العمــل عبــر اإلنترنــت أو عــن بعــد
الكثيــر مــن المجهــود الذهنــي مــن موظفــي المــوارد
البشــرية ،فمــن ناحيــة واجهــت الشــركات الناشــئة
التــي وســعت نطــاق أعمالهــا خــال أزمــة فيــروس
كورونــا مشــاكل فــي التوظيــف عبــر اإلنترنــت ،ولــم
يكــن الموظفــون الجــدد يعرفــون زمالئهــم ولــم يــروا
بعضهــم البعــض مــن قبــل ،وهــو مــا يؤثــر علــى ثقافــة
المنظمــة ،باإلضافــة إلــى ذلــك تــم إجــراء خطــط تهيئــة
الموظفيــن الجــدد عبــر اإلنترنــت ،وهــو مــا شــكل تحديــا
بالنســبة لقطاعــات تقنيــة محــددة مثــل تكنولوجيــا
المعلومــات ،وهــو مــا أوضحــه موظــف المــوارد

البشــرية فــي قطــاع تكنولوجيــا المعلومــات:
واجهتنــا مشــاكل فــي توظيــف مواهــب جديــدة،
ونحــن نوظــف المواهــب فــي المجــال التقنــي
بانتظــام ،وقــد شــكل فيــروس كورونــا تحديــا
أمــام االســتحواذ علــى المواهــب ،ألن الموظفيــن
المعينيــن مبتدئيــن أي إنهــم يعملــون للمــرة األولــى
ولديهــم القليــل مــن التجــارب ،لذلــك كانــوا بحاجــة
إلــى أن يكونــوا حاضريــن بأنفســهم فــي فتــرة كان
فيهــا الجميــع فــي المنــزل ،لذلــك كان األمــر صعبــا،
لــم تتأثــر تكنولوجيــا المعلومــات كعمل تجــاري ،ولكن
توظيــف األشــخاص وعمليــة تهيئــة الموظفيــن
الجــدد تطلبــت الكثيــر مــن الجهــد الذهنــي( ».اتصــال
شــخصي 28 ،ســبتمبر )2021
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ب .2.االســتحواذ علــى المواهــب :الحاجــة إلــى
مجموعــة مــن المهــارات المختلفــة عــن مهــارات مــا
قبــل الجائحــة
أشــار المؤسســون أيضــا إلــى أن مجموعــة المهــارات
المطلوبــة فــي اختيــار الموظفيــن الجــدد كانــت مختلفــة
عــن المهــارات المطلوبــة مــا قبــل أزمــة فيــروس
كورونــا ،وهــو مــا ذكــره العديــد مــن المؤسســين:
«مــا أحتاجــه مــن الموظفيــن هــو زيــادة االنضبــاط
الذاتــي والمرونــة والمهــارات الشــخصية ،إن المرونــة
تعــد أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة لعملياتنــا ،فعندمــا
كنــا معتــادون علــى اســتقبال  100عميــل ،فوجئنــا
باســتقبال  1000عميــل خــال الجائحــة ،وكان لدينــا
الكثيــر مــن العمــل لســاعات إضافيــة إلــى جانــب
كل أعبــاء العمــل واإلجهــاد ،كنــت بحاجــة لتوظيــف
موظفيــن ذوي مهــارات اتصــال ممتــازة ،ألن
العمــل اآلن يعتمــد علــى تطبيــق زووم  ،Zoomلــذا
أحتــاج إلــى أشــخاص يهتمــون بالتفاصيــل وقــادرون
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علــى التنظيــم ومتابعــة الرســائل والتعامــل معهــا
وأن يكونــوا ذوي مهــارات اتصــال جيــدة( ».اتصــال
شــخصي ،مؤســس إحــدى الشــركات الناشــئة 5 ،أكتوبــر
)2021
«هنــاك مســألة جديــدة ظهــرت .حيــث تختلــف
مهــارات العمــل عــن بعــد وهــي :المرونــة واالنضبــاط
الذاتــي وااللتــزام والتركيــز علــى النتائــج ،وهــذا هــو
المطلــوب للعمــل عــن بعــد ،حيــث يكتســب بعــض
األشــخاص طاقاتهــم مــن التفاعــل مــع األشــخاص
فــي المكتــب( ».اتصــال شــخصي ،مؤســس إحــدى
الشــركات الناشــئة 2 ،أكتوبــر )2021
يتبيــن أن المرونــة مهمــة ليــس فقــط علــى المســتوى
التنظيمــي ولكــن ً
أيضــا علــى المســتوى الفــردي ،وعلــى
الرغــم مــن أنهــا ال تعــد مــن المهــارات الجديــدة إال أنــه
يبــدو أن طلــب أصحــاب األعمــال لهــا أعلــى مــن ذي
قبــل.

جـ .العقود واالستحقاقات
جـــ .1.التكيــف التعاقــدي مــن العمــل بــدوام كامــل إلــى
العمــل الحــر
امتنعــت العديــد مــن الشــركات الناشــئة عــن التوظيــف
فــي بدايــة األزمــة .وعلــى الرغــم مــن أن شــركة ناشــئة
واحــدة فقــط مــن الشــركات المشــاركة فــي المقابــات
لجــأت إلــى تســريح العامليــن ،إال أن معظمهــا اتفقــت
علــى الميــل إلــى توظيــف المزيــد مــن العامليــن بــدوام
جزئــي والعامليــن بشــكل حــر ،وأظهــر هــذا الوضــع
التعاقــدي فعاليــة وكفــاءة اســتنادً ا إلــى تصريحــات
العديــد مــن المؤسســين:
ً
«لــم يعــد التوظيــف بــدوام كامــل أمــرًا فعاال بالنســبة
لنــا ،فلدينــا اآلن  4-3موظفيــن بــدوام كامــل والباقــي
موظفــون يتــم توظيفهــم للعمــل بــكل مشــروع،
كمــا زاد االســتعانة بالعامليــن بشــكل الحــر وهــو
مــا كان لــه ً
أيضــا تأثيــر إيجابــي حيــث يعمــل هــؤالء
مــع مختلــف الشــركات الناشــئة والشــركات الكبــرى
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ممــا يزيــد مــن جــودة عملهــم وخبراتهــم( ».اتصــال
شــخصي ،مؤســس إحــدى الشــركات الناشــئة 2 ،أكتوبــر
)2021
«نقــوم اآلن بتوظيــف أشــخاص مــن مختلــف
المحافظــات ،وأصبــح األمــر أســهل اآلن بعــد أن
ً
تنوعــا ،وهــو مــا كان لــه أثــرًا إيجابيــا
أصبــح الفريــق أكثــر
علــى الفريــق ،وكمثــال علــى ذلــك فريــق مصممــي
ً
جميعــا مــن المنوفيــة وكانــوا
الجرافيــك لدينــا
يســتأجرون شــقة بالقاهــرة ،ولكنهــم اآلن يقيمــون
فــي محافظاتهــم وهــذا أكثــر مالءمــة لهــم « (اتصــال
شــخصي ،مؤســس شــركة ناشــئة 2 ،أكتوبــر )2021
«كنــا نخطــط للتوســع ولكــن لــم نتمكــن مــن توظيــف
أشــخاص بــدوام كامــل ،وكمــا ذكــر أحــد الحاضريــن هنــا
انتقلنــا إلــى العمــل بــدوام جزئــي أو التعاقــد الخارجــي
ً
ً
خاصــة للبحــث والتطويــر» (االتصــال الشــخصي،
أيضــا
مؤســس شــركة ناشــئة 2 ،أكتوبــر .)2021
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 2 .9التحديات المتعلقة بإدارة
رأس المال البرشي
جـ .العقود واالستحقاقات
جـــ .1.التكيــف التعاقــدي مــن العمــل بــدوام كامــل إلــى
العمــل الحــر
وقــد ذكــرت إحــدى الموظفــات فــي إحــدى الشــركات
الناشــئة أنــه لــي تتمكــن مــن إدارة المــوارد البشــرية
بهــا بشــكل أفضــل فإنهــم يقومــون بالتعاقــد الخارجــي
فــي المجــال التــي يجــدون بــه حاجــة للعمــل ،وتــرى أن
التعاقــد الخارجــي أكثــر مرونــة ويســتجيب الحتياجــات
العمــل لفتــرة قصيــرة مــن الوقــت ،كمــا أنــه ليــس
ً
مكلفــا كالتوظيــف بــدوام كامــل ،حيــث تــروي تجربتهــا

فيمــا يلــي:
“نقــوم بتوظيــف أشــخاص بعقــود لمــدة شــهرين،
ألن هنــاك مشــاريع قائمــة وأخــرى يتــم االنتهــاء
منهــا ،لذلــك قمنــا بضــم هــذا النــوع مــن العقــود
للحصــول علــى مزيــد مــن المرونــة ،وفــي مجــال إدارة
المشــاريع قمنــا بالتوظيــف وفقــا الحتياجــات العمل،
وســوف نطلــق برنامجً ــا ونحتــاج إلــى مصمــم جرافيــك
ليتولــى هــذا المشــروع ،وهــي ليــس بالوظيفــة

المســتقرة لــذا نحتاجــه لمــدة شــهرين إلــى  3أشــهر،
وهكــذا كان الســؤال المطــروح هــل تعتبــر وظيفــة
ثابتــة أم هــي مهمــة تســتغرق مــن شــهرين إلــى
ثالثــة أشــهر؟ هــل يجــب أن أوظــف شــخص لســنة
كاملــة أم فقــط للمــدة التــي يحتاجهــا العمــل؟»
(اتصــال شــخصي 28 ،ســبتمبر )2021
إن هــذا التغييــر فــي رؤيــة التوظيــف  -التــي وفقــا لهــا ال
يجــب أن يعمــل الموظفــون بــدوام كامــل أو ال ينبغــي
ً
دائمــا «التواجــد الفعلــي» فــي مــكان العمــل  -قــد دعــم
المؤسســين والشــركات للتكيــف مــع األزمــة ،وهــو
ً
أمــر مفيــد ً
ســابقا  -للبيئــة المحيطــة
أيضــا  -كمــا ورد
فــي المحافظــات حيــث يتمتعــون اآلن بقــدر أكبــر مــن
إتاحــة الوصــول إلــى الوظائــف دون الحاجــة إلــى االنتقــال
مــن المــدن التــي يعيشــون بهــا ،واألمــر الــذي يحتــاج
إلــى مزيــد مــن التحليــل هــو إذا مــا كان ذلــك مفيــدً ا
ً
أيضــا للكــوادر فــي البيئــة المحيطــة فيمــا يتعلــق باألمــن
الوظيفــي والدخــل.

جـ .2.غياب التأمين الصحي
ذكــر غالبيــة المشــاركين أن معظــم الموظفيــن لــم
يصابــوا بفيــروس كورونــا وأن معــدل اإلصابــة داخــل
الشــركات الناشــئة التــي تمــت مقابلتهــا كان ضئيـ ًـا ،وال
يوجــد أي تأميــن صحــي أو اجتماعــي لجميــع موظفــي
الشــركات الناشــئة ،وهــو مــا يقلــل مــن جــودة العمــل
ويضــع الموظفيــن بهــا فــي موقــف ضعيــف خاصــة
أثنــاء الجائحــة ،وكان الدعــم الــذي قدمتــه الشــركات
الناشــئة فــي حالــة إصابــة موظــف مــا بفيــروس كورونــا

هــو إجــازة مدفوعــة األجــر خــال فتــرة المــرض مــع
تنظيــم خطــة لتســليم مهــام الموظــف آلخــر ،حتــى أن
أحــد الموظفيــن بإحــدى الشــركات الناشــئة وكان مصابً ــا
بفيــروس كورونــا أراد اســتئناف العمــل قبــل الشــفاء
التــام ولكــن إدارة الشــركة رفضــت وطلبــت منــه الراحــة
حتــى يســتعيد صحتــه .ويمكــن مالحظــة أن كل مــا
ســبق يُعــد تدابيــر فرديــة ،وال يوجــد أي إجــراء أو مخطــط
لدعــم الموظفيــن بالشــركات الناشــئة علــى المســتوى
الوطنــي.

جـ .3.األمن الوظيفي
ظهــرت الكثيــر مــن مشــاكل العمالــة بســبب فيــروس
كورونــا وهــو مــا أثــر علــى االقتصــاد والشــركات
الناشــئة ،وبالتالــي علــى األمــن الوظيفــي ،وتأتــي طريقــة
تحقيــق المؤسســة للتــوازن بيــن احتياجاتهــا فــي
مواصلــة اإلنتــاج أو تقديــم الخدمــات وااللتــزام والمرونــة
واالحتياجــات الفرديــة لموظفيهــا فــي مجــال األمــن
والمجتمــع ضمــن العوامــل التــي تســاهم فــي اإلدارة
الجيــدة للمــوارد البشــرية أثنــاء األزمــات (كولينــز وآخرون

 ،)2021 ،.Collings et alومــن الواضــح أن العديــد مــن
الشــركات عانــت مــن نقــص األمــوال وانخفــاض حجــم
المبيعــات ودخــل المؤسســة ،ممــا أدى إلــى انخفــاض
الرواتــب واإلجــازات غيــر المدفوعــة وحــاالت فصــل
ُ
تطلــب العمالــة لتكلفــة ضخمــة
الموظفيــن بســبب
فــي موازنــة أي شــركة ،ومــع نقــص األمــوال أثنــاء
األزمــات االقتصاديــة تلجــأ المؤسســات فــي الغالــب
إلــى تخفيــض عــدد الموظفيــن بهــا (كولينــز وآخــرون
.)2021 ،.Collings et al
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جـ .3.األمن الوظيفي
تأثــرت الرواتــب فــي الشــركات الناشــئة التــي لــم يكــن
لديهــا تدفــق نقــدي ،حيــث قامــت إمــا بخصــم نســبة
ً
وفقــا لنطــاق راتــب كل فــرد أو
مئويــة مــن رواتبهــم
لــم يتمكنــوا مــن دفــع راتــب الموظــف ألن الشــركة
كانــت تخســر األمــوال بســبب انخفــاض المبيعــات
وتكــدس المخــزون مــن المنتجــات ،وهــو مــا عبــر عنــه
أحــد الموظفيــن كمــا يلــي:
”كان دوري أن أتولــى البيــع دون االتصــال باإلنترنــت،
ولــم يكــن هنــاك أي خطــة واضحــة لتحديــد متــى
يمكننــي العــودة للعمــل وبالكفــاءة نفســها ،كنــت
أشــعر بالقلــق ،وقــد دار نقــاش حــول الخســارة
وأن تدفــع الشــركة لــك خــال شــهرين ،حيــث ال
يســتطيع العمــاء الدفــع ،وتــم إغــاق نمــوذج العمــل
ألنــه تعــرض للخســارة»( .اتصــال شــخصي 28 ،ســبتمبر
)2021
يُالحــظ مــن نقاشــات مجموعــات التركيــز والمقابــات
أن الموظفيــن الذيــن ينتمــون إلــى خلفيــة مســتقرة
ماليــاً لــم يشــعروا بالتهديــد أو لــم يشــكل غيــاب التأميــن
الطبــي مشــكلة بالنســبة لهــم.
مــن ناحيــة أخــرى شــعر بعــض المؤسســين بمــدى قلــق
موظفيهــم ،وكان عليهــم طمأنــة موظفيهــم والعمل
معــا لتجــاوز هــذه األزمــة ،وكلمــا زادت مشــاركة
ً
الموظفيــن كلمــا كان تعامــل الشــركة الناشــئة مــع
األزمــة أفضــل:
ً
«كان الفريــق متشــككا وشــعر بالتهديــد ،ولــم
يشــعر باألمــان ،ولدينــا الكثيــر مــن الموظفيــن
الذيــن يعملــون فــي المحافظــات ،لــذا كان األمــر
أكثــر حساســية بالنســبة لهــم ،لــم نقــم بتســريح
للموظفيــن وال خفــض الرواتــب ولكــن طلبنــا مــن
الفريــق فــي األشــهر الثالثــة األولــى أن ندفــع رواتــب
جزئيــة ألننــا لــن نتمكــن مــن دفــع الرواتــب كاملــة ثــم
ردهــا لهــم فيمــا بعــد بأثــر رجعــي ،وقــد أدى ذلــك
إلــى شــعور الموظفيــن بالمســؤولية والحــرص علــى
حــل التحديــات( ».اتصــال شــخصي ،مؤســس إحــدى
الشــركات الناشــئة 2 ،أكتوبــر )2021
كان للمشــاركين مــن مســرعات وحاضنــات األعمــال
وجهــة نظــر مختلفــة فيمــا يتعلــق باألمــان الوظيفــي،
حيــث صرحــت إحــدى المشــاركات بــأن االفتقــار إلــى
األمــان الوظيفــي هــو أحــد ســمات العمــل فــي
ً
أيضــا أن الشــركات
الشــركات الناشــئة ،وأضافــت
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THE PUBLIC POLICY HUB

الناشــئة عـ ً
ـادة مــا تعمــل بميزانيــة منخفضــة ممــا يجبرها
علــى دمــج الوظائــف ومراجعــة هيــكل الشــركة بشــكل
مســتمر والقيــام بعمليــات تســريح العامليــن ،كمــا
أن تخفيــض الرواتــب كان اســتراتيجية ســهلة خــال
فتــرة أزمــة فيــروس كورونــا ،وعلــى الرغــم مــن أن أحــد
الموظفيــن العامليــن فــي منظمــة غيــر حكوميــة تحدث
عــن توقعــات المؤسســين قبــل أزمــة فيــروس كورونــا
وكيــف اعتقــدوا أن الوضــع لــن يتطلــب تخفيــض عــدد
الموظفيــن أو الرواتــب ،إال أن معظمهــم انتهــى بهــم
األمــر إلــى التخلــي عــن بعــض الوظائــف (خاصــة تلــك
التــي تتطلــب تحـ ً
ـركا خارجيً ــا) وتخفيــض الرواتــب بنســبة
خمســين بالمائــة.
«إن الشــركات الناشــئة التــي كانــت لديهــا مشــاكل
ماليــة أو نشــاط لــم يحقــق نجاحــا أثنــاء الجائحــة كان
عليهــا إمــا تســريح الموظفيــن أو خفــض رواتبهــم،
يجــب أن تتســم بالحكمــة عنــد التعامــل مــع ميزانيتك،
فــا يمكــن أن يكــون لديــك  100,000جنيــه مصــري
فــي حســابك المصرفــي وتنفقهــا علــى الرواتــب
لشــهرين( ».االتصــال الشــخصي الرئيــس التنفيــذي
لمؤسســة تقــدم خدمــات المــوارد البشــرية للشــركات
الناشــئة 7 ،أكتوبــر )2021
ذكــر مشــارك آخــر ً
أيضــا تســريح العامليــن كاســتراتيجية
للتعامــل مــع تأثيــرات أزمــة فيــروس كورونــا ضمــن
بعــض البرامــج التــي تقدمهــا الهيئــات الداعمــة:
«تضمــن برنامــج إغاثــة للتعافــي مــن آثــار فيــروس
كورونــا الــذي تقدمــه الوكالــة األلمانيــة للتعــاون
الدولــي تســريح العمــال بســبب محدوديــة المــوارد
الماليــة المحــدودة ،وتــم إعــادة اســتثمار قيمــة
الرواتــب فــي أمــور أكثــر إلحاحً ــا ،مثــل التســويق
الرقمــي أو الرقمنــة ،وتــم تعييــن موجــه للعمــل إلــى
جانــب الشــؤون الماليــة لتحديــد القــرارات الصحيحــة
فــي هــذه المرحلــة «( .اتصــال شــخصي ،موظــف فــي
إحــدى مســرعات األعمــال 7 ،أكتوبــر )2021
كمــا لوحــظ أن بعــض المؤسســين واجهــوا صعوبــة
عنــد التخلــي عــن أفضــل مواهبهــم عندمــا أغلقــوا
أعمالهــم ،وخاصــة أنهــم كانــوا يعلمــون أن االحتفــاظ
بهــذه المواهــب ســيكون غيــر عملــي فــي مرحلــة
الحقــة.
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د .تنمية وتدريب المواهب
تعتمــد بعــض الشــركات الناشــئة علــى المواهــب
بداخلهــا وعالقاتهــا لتوجيــه موظفيهــا وتدريبهــم
عندمــا يفتقــرون إلــى المــوارد الماليــة:
«كنــا محظوظيــن ألننــا تلقينــا التمويــل قبــل أزمــة
فيــروس كورونــا مباشــرة ،لذلــك كانــت لدينــا خطــة
للتعليــم وتــم التعجيــل بتنفيذهــا ،وفيمــا ســبق
كنــا نعتمــد فــي تدريبنــا علــى المواهــب الداخليــة
والعالقــات ،لــم يكــن لدينــا مــوارد ماليــة ،ولكــن كان
لدينــا مــوارد بشــرية( ».اتصــال شــخصي ،موظــف
بشــركة ناشــئة 28 ،ســبتمبر )2021
تباينــت آراء الموظفيــن بالشــركات الناشــئة فيمــا يتعلق
بالتدريــب المقــدم مــن مســرعات وحاضنــات األعمــال،
حيــث رأي أحدهــم أن كميــة التدريب خــال أزمة فيروس
كورونــا ال تختلــف عمــا قبلهــا ولكــن حــدث تغيــر فــي
محتواهــا للتكيــف مــع الوضــع فــي ظــل الجائحــة مثــل
مناقشــة كيفيــة بنــاء شــركات ناشــئة مســتدامة ،فــي
حيــن ألقــى موظــف آخــر الضــوء علــى اعتمــاد التدريــب
علــى المؤسســات ذات إمكانــات محــددة والتوقيــت
الجيــد ،وهــو مــا يــدل علــى عــدم الثقــة فــي المحتــوى
الــذي تقدمــه مســرعات وحاضنــات األعمــال .وأعــرب
بعــض الموظفيــن عــن الحاجــة إلــى جلســات للصحــة
النفســية بــدال مــن تعلــم الجوانــب التقنيــة .ولوحــظ
ُ
أيضــا أن جميــع الشــركات الناشــئة التــي أجريــت معهــا
المقابــات لــم تتلــق أي تدريــب فــي إدارة األزمــات قبــل
أزمــة فيــروس كورونــا وهــو مــا شــكل فجــوة فــي
اســتعداد الشــركات الناشــئة ألي أزمــة قادمــة ســواء
مــن الناحيــة االقتصاديــة مثــل األزمــة االقتصاديــة لعــام
 2008أو فــي حالــة األوبئــة العالميــة مثــل األزمــة الحاليــة.
ونظــرً ا ألن أحــد أدوار الهيئــات الداعمــة هــو تقديــم
التدريــب للشــركات الناشــئة فقــد شــمل البحــث ســؤا ً
ل
يتعلــق بالتحــول إلــى التدريــب عبــر اإلنترنــت كاســتجابة
ألزمــة فيــروس كورونــا ،وقــد أوضــح أحــد العامليــن فــي
برامــج الشــركات الناشــئة فــي منظمــة غيــر حكوميــة مــا
يلــي:
«لــم يحــب النــاس أن يتــم التواصــل عبــر اإلنترنــت
فقــط! ربمــا ســيروق األمــر لطــاب المــدارس
الدوليــة ومجتمــع الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة،
ولكــن ليــس اآلخريــن .وخاصــة عندمــا يكــون
دخلهــم ضعيفــا وتنفــذ باقــة اإلنترنــت لديهــم إذا
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

فتحــوا كاميراتهــم خــال جلســات التواصــل عبــر
التطبيقــات ،وإذا أغلقــوا الكاميــرا فإنهــم ينامــون ،لــذا
بدأنــا فــي تقديــم دورات تســتخدم وســائل متعــددة،
وعندمــا أعلنــا عــن برامــج عبــر اإلنترنــت لــم يبــد النــاس
ً
اهتمامــا»( .اتصــال شــخصي ،موظــف فــي إحــدى
مســرعات األعمــال 2 ،أكتوبــر )2021
وعلــى الجانــب اآلخــر كانــت رائــدات األعمــال أكثــر
انخراطــا فــي الوســائل التــي تســتخدم اإلنترنــت:
«بالنســبة للشــركات الناشــئة التــي تقودها النســاء،
فوجئــت بــأن النســاء يــروق لهــم الحصــول علــى
دورات عبــر اإلنترنــت أكثــر مــن الرجــال ،ربمــا ألنهــم
غيــر معتــادون علــى الجلــوس لســاعات طويلــة،
فــي حيــن أن النســاء يرغبــن فــي دراســة الكثيــر مــن
األشــياء والقيــام بمهــام متعــددة .كان هنــاك عــدد
كبيــر مــن النســاء حضــرن هــذه الــدورات( ».اتصــال
شــخصي ،موظــف فــي إحــدى مســرعات األعمــال2 ،
أكتوبــر )2021
وقــد ضــم البرنامــج اإلغاثــي لمواجهــة فيــروس كورونــا
وعقــدت الجلســات
محتــوى تعليمــي دولــي ومحلــيُ ،
افتراضيً ــا وتضمنــت مهــام تطبيقيــة يقــوم بهــا
المشــاركون بعــد حضــور الجلســات ،وشــمل الدعــم
المحلــي الســؤال عمــا إذا كان الحضــور بحاجــة إلــى
جلســات عمــل بعينهــا ،وطلبــت األغلبيــة التدريــب علــى
إعــداد الميزانيــة والتســعير أو التدريــب المالــي ،باإلضافــة
إلــى التدريــب علــى التســويق الرقمــي ،وكذلــك طلبــت
بعــض الشــركات الناشــئة عقــد جلســات لالستشــارات
القانونيــة مــع المحاميــن.
وباإلضافــة إلــى ذلــك يجــب علــى الشــركات الناشــئة
التــي تعمــل بميزانيــة محــدودة أن تفكــر فــي أســاليب
فعالــة مــن حيــث التكلفــة لالحتفــاظ بالمواهــب لديهــا
أثنــاء العمــل عــن بعــد .ويمثــل العمــل عــن بعــد تحديــا
لمؤسســي الشــركات الناشــئة الذيــن يتنافســون حاليً ــا
مــع الشــركات الناشــئة الدوليــة والتــي لديهــا حــزم
مرتبــات تنافســية للغايــة.
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و .مشاركة الموظف
لــم تكــن هنــاك بروتوكــوالت أو إجــراءات تشــغيل
موحــدة أثنــاء الجائحــة ،وكانــت األمــور تتغيــر باســتمرار.
كمــا أثــر الموقــف المبهــم والتغيــرات فــي أســاليب
العمــل علــى ثقافــة العمــل داخــل الشــركات الناشــئة.
وقــد الحــظ معظــم الموظفيــن قلــة االتصــال أو
التواصــل مــع زمالئهــم بســبب عملهــم عــن بعــد لفتــرة
طويلــة مــن الوقــت ،كمــا كان التعامــل مــع اآلخريــن
أمــرا صعبــا بالنســبة للموظفيــن الجــدد ،ويــرى عــدد
قليــل منهــم أن ذلــك يؤثــر علــى إنتاجيــة الموظفيــن،
وهــو مــا أوضحــه موظــف جديــد:
كان االنتقــال بالنســبة لــي مــن شــركة ناشــئة إلــى
شــركة ناشــئة أخــرى خالل أزمــة فيروس كورونــا أمرًا
صعبًــا ،ففــي عملــي الجديــد أصبحــت جميــع المهــام
تتــم عبــر اإلنترنــت ،وبالنســبة لــي أحــب التفاعــل فــي
العالــم الواقعــي ،لــذا كان تحديــا ذلــك يواجــه كفاءتــي،
كنــت بحاجــة إلــى إجابــات علــى أســئلتي ،لذلــك كان
مــن الصعــب العمــل فــي شــركة جديــدة والعمــل
عبــر اإلنترنــت بشــكل كامــل( ».اتصــال شــخصي28 ،
ســبتمبر )2021
وقــد أوضــح موظــف فــي المــوارد البشــرية أن الجانــب
النفســي للموظفيــن تأثــر بســبب عــدم رؤيــة بعضهــم
البعــض لفتــرة طويلــة وعزلتهــم االجتماعيــة عــن
اآلخريــن:
واجهنــا صعوبــة فــي إشــراك الموظفيــن الجــدد،
كنــا بحاجــة إلــى التكيــف عبــر الكثيــر مــن اللقــاءات
عبــر اإلنترنــت والمزيــد مــن األنشــطة الترفيهيــة،
وقــد تكونــت تلــك األنشــطة مــن  4إلــى  5ألعــاب
مختلفــة عبــر اإلنترنــت وهــي :لعبــة تخميــن الكلمــات
عــن طريــق الصــور وعــرض للمواهــب ولعبــة إلعــادة
التدويــر وتبــادل الموســيقى وتبــادل المعلومــات
الشــخصية ،وهــي أنشــطة لــم نــر بعضنــا البعــض
أثنــاء القيــام بهــا( ».اتصــال شــخصي 28 ،ســبتمبر )2021
ووفقــا لمســرعات وحاضنــات األعمــال المشــاركة،
كانــت مبــادرات وأنشــطة المشــاركة مــن الخدمــات
التــي زاد الطلــب عليهــا بشــكل كبيــر خــال جائحــة
فبــروس كورونــا  ،إال أنــه مــن الصعــب تقديــم أنشــطة
المشــاركة بشــكل افتراضــي نظــرً ا لتكلفتهــا المرتفعــة
جــدً ا مقارنــة بميزانيــات الشــركات الناشــئة.

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

«بالطبــع المشــاركة كانــت بالغــة األهميــة وخاصــة
أن الشــركات الناشــئة بــدأت تواجــه منافســة دوليــة
ومــع ظهــور العمــل عــن بعــد وتأثيــره علــى ارتبــاط
الموظفيــن بالمؤسســة والــوالء لمــكان العمــل».
(اتصــال شــخصي 7 ،أكتوبــر )2021
ويمكــن مالحظــة عــدم قــدرة فــرق العمــل علــى
االجتمــاع وخاصــة بالنســبة للشــركات الناشــئة التــي
تعمــل فــي مختلــف المحافظــات ،وقــد أكــد العديــد
مــن المؤسســين أنهــم واجهــوا صعوبــة فــي البدايــة
للحفــاظ علــى تماســك الفــرق ،وأشــار العديــد منهــم
إلــى قيامهــم بدعــوة الموظفيــن الســتراحات القهــوة
االفتراضيــة وأنشــطة بنــاء فريــق مثــل األلعــاب
اإللكترونيــة معــا للتأكــد مــن أن الفريــق يجتمــع ببعضــه،
وبمجــرد توفــر خيــار العمــل المختلــط كان عليهــم التأكــد
مــن أن الفريــق يجتمــع بشــكل منتظــم.
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ز .حماية الموظف ورفاهه
ز 1 .أنواع مهام الموظفين
كان للعمــل عــن بعــد أثــر ملحــوظ علــى رفــاه
الموظفيــن علــى مختلــف المســتويات .أو ً
ل أدى إلــى
انقســام الموظفيــن فــي المؤسســة نفســها بيــن مــن
يمكنهــم العمــل مــن المنــزل فــي مقابــل مــن ال تســمح
أدوارهــم فــي وظائفهــم بذلــك مثــل العامليــن فــي
التجزئــة ،وكمــا ورد ســابقاً لــم تقــدم غالبيــة الشــركات
المصريــة الناشــئة تأميــن صحــي لموظفيهــا ،وهــو مــا
جعــل الموظفيــن أكثــر عرضــة لخطــر فيــروس كورونــا
ومثقليــن بالمهــام الكثيــرة ،لــذا واجــه المســؤولون عــن
المــوارد البشــرية تحديــا لتحقيــق التــوازن بيــن ســامة
ورفــاه هــؤالء العمــال مــع الحفــاظ علــى تحفيزهــم
وضمــان مواصلــة اإلنتــاج أو تقديــم الخدمــات.
ز 2 .المساواة بين الجنسين ومقدمي الرعاية
يُعــد العمــل مــن المنــزل إجــراء فعــال فــي تحســين
معاييــر المســاواة بيــن الجنســين ،حيــث تقــوم المــرأة
فــي األغلــب بالعمــل علــى تحقيــق التــوازن بيــن عملهــا
ومســؤولياتها فــي تقديــم الرعايــة ،كمــا أدى العمــل عن
بعــد إلــى تقليــل وقــت التنقــل ،وهــو مــا أدى بــدوره إلــى
زيــادة تحفيــز الموظفــات لقدرتهــم علــى تحقيــق تــوازن
أفضــل بيــن العمــل والحيــاة الشــخصية والمزيــد مــن
وقــت الفــراغ (فيــاس وبوتاخيــو ،Vyas & Butakhieo
 ،)2020حيــث أوضحــت إحــدى الموظفــات:
«كان التغييــر مفيــدا بالنســبة لــي للبقــاء فــي المنــزل
وأن يكــون هنــاك قــدر أكبــر مــن المرونــة ،وقــد
أصبحــت المرونــة اآلن أكثــر أهميــة بالنســبة لــي مــن
ذي قبــل ،وأصبحــت أفضــل وظيفــة تتطلــب الحــد
األدنــى مــن التواجــد الفعلــي بمــكان العمــل( ».اتصــال
شــخصي ،موظــف بشــركة ناشــئة 30 ،ســبتمبر )2021
وقــد اتضــح ذلــك مــن المقابــات حيــث قــاوم
الموظفــون العــودة إلــى المكتــب:
يقــاوم الموظفــون اآلن العــودة إلــى المكتــب ،حيــث
وجــدوا منطقــة راحتهــم بالجلــوس فــي المنــزل».
(اتصــال شــخصي ،موظــف بشــركة ناشــئة 28 ،ســبتمبر
)2021
وكان للهيئــات الداعمــة آراء وحجــج متشــابهة فيمــا
يتعلــق بالنــوع االجتماعــي والعمــل عــن بعــد ،حيــث ذكــر
أحــد الموظفيــن مــا يلــي:
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

«ال أرى مشــكلة مــع العمــل مــع اآلبــاء واألمهــات،
األمــر يعتمــد علــى الفــرد وخاصــة أن اآلبــاء واألمهــات
العامليــن لديهــم قــدر أعلــى مــن االلتــزام .ويجــب
أن يتحلــى المؤسســون بالتفهــم ،حيــث قــد يواجــه
ً
ضغوطــا فــي المنــزل( ».اتصــال
بعــض الموظفيــن
شــخصي 7 ،أكتوبــر )2021
ونظــرً ا ألنــه يتــم التوصيــة بتقديــم المؤسســين لبدائــل
دعــم األمهــات العامــات ،وصــى أحــد موظفــي
الهيئــات الداعمــة بمــا يلــي:
«أعتقــد أن األمهــات العامــات هــن أكثــر مــن واجــه
صعوبــات ،حيــث كان لديهــم التزاماتهــن األســرية
إلــى جانــب التزامــات العمــل .وقــد تعاملــت مــع أحــد
العمــاء الــذي ضــم فريقــه  15 - 12مــن األمهــات
عامــات ،وقــد اقترحنــا أن تعمــل األمهــات ســاعات
عمــل أقــل أو ســاعات عمــل مرنــة مــع تثبيــت
ســاعات عمــل أساســية».
(اتصال شخصي 7 ،أكتوبر )2021
ومــع ذلــك يوجــد تحــدٍ أو خــط غيــر واضــح بيــن العمــل
واألســرة ،ففــي بعــض األحيــان تؤثــر مصــادر اإللهــاء
الناجمــة عــن البيئــة المحيطــة ألفــراد األســرة علــى
التــوازن بيــن العمــل والحيــاة األســرية وهــو مــا يــؤدي
إلــى إرهــاق العمــل وزيــادة وقتــه (فيــاس وبوتاخيــو
.)2020 ،Vyas & Butakhieo
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ز 3 .ارتفاع مستويات القلق
يــرى الكثيــر مــن المشــاركين أن مســتويات القلــق قــد
زادت ،وكان الســبب الــذي ذكــره أحدهم هو أن الشــركة
التــي كان يعمــل بهــا كانــت تتعــرض للخســارة وأن أمنــه
الوظيفــي كان مهــددا .وقــد أشــار جميــع الموظفيــن
إلــى أن الشــركات الناشــئة حاولــت تلبيــة احتياجاتهــم
خــال أزمــة فيــروس كورونــا ،وبالنســبة للبعــض يــدور
الرفــاه حــول وجــود التوجيــه والتعلــم.
وقــد ذكــر المشــاركون مــن المؤسســين التدابيــر التــي
اتخذوهــا لتقليــل الضغــط علــى موظفيهــم ،باإلضافــة
إلــى طمأنتهــم علــى أمنهــم الوظيفــي ،فقــد اتخــذوا
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ً
أيضــا تدابيــر متنوعــة مــن جلســات الصحــة النفســية إلــى
تنظيــم المعتكفــات إذا اســتطاعوا ،وقــد ناقــش أحــد
المؤسســين ً
أيضــا كيفيــة تعاملــه مــع أحــد الموظفيــن
عنــد تعرضــه لالنهيــار وكيفيــة مراعــاة حالتــه النفســية
وشــعوره أثنــاء األزمــة.
وعلــى الجانــب اآلخــر اقترحــت إحــدى المستشــارات
فــي إحــدى مســرعات األعمــال أن المشــاركة والعمــل
عــن بُعــد ال يجتمعــان فــي الواقــع ،وأضافــت ً
أيضــا أن
رفاهيــة المدرســين تأثــر بشــدة بســبب عــدم المشــاركة
وإجبارهــم علــى تقديــم الفصــول افتراضيً ــا.

وظيفة الموارد البشرية الشاملة:
العمل من مواقع متعددة
وجــدت الهيئــات الداعمــة التحــول إلــى العمــل عبــر
اإلنترنــت كقــوة دافعــة نحــو تحســين تغطيــة نطــاق
األعمــال ،ويــرى بعــض الموظفيــن بالشــركات الناشــئة
أنهــا نقطــة قــوة فــي صالــح االســتحواذ علــى المواهــب
ألنهــا تتيــح الفــرص أمــام األشــخاص مــن المحافظــات
األخــرى .وقــد صــرح أحــد مديــري المشــروعات بإحــدى
حاضنــات األعمــال أنــه قبــل الجائحــة كان التركيــز فقــط
علــى القاهــرة واإلســكندرية حيــث تعتبــران المحافظتان
األكبــر مــن حيــث عــدد مــن الســكان ،وباإلضافــة إلــى
ذلــك ،كانــت الجوانــب اللوجســتية للتنقــل بيــن مواقــع
ً
وقتــا أطــول،
مختلفــة مرتفعــة التكلفــة وتســتغرق
وهــو مــا أثــر علــى شــمولية المواقــع المحرومــة وهــو
مــا أثــر بــدوره علــى جــودة العمــل ومرونــة العمــل.
ً
وفقــا لرئيــس إحــدى
وظهــرت رؤيــة إيجابيــة أخــرى

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

حاضنــات األعمــال فــي مصــر وهــي أن الجائحــة أوجــدت
قنــوات اتصــال أكثــر كفــاءة بيــن النــاس ،ليــس فقــط
مــن مختلــف المحافظــات المصريــة ،ولكــن ً
أيضــا مــن
جميــع أنحــاء العالــم للمشــاركة فــي برنامــج مســرع
األعمــال.
فــي العديــد مــن الحــاالت التــي شــهدناها ،كان علــى
الشــركات الناشــئة التوظيــف علــى المســتوى المحلــي
فــي المحافظــات كنتيجــة للقيــود علــى الحركــة بيــن
المحافظــات ،إال أنــه يوجــد تحديــات مســتمرة تواجــه
هــذا النمــوذج تتعلــق بضعــف البنيــة التحتيــة الرقميــة
واالتصــاالت فــي معظــم المحافظــات وخاصــة فــي
القــرى ،وهــو مــا زاد مــن صعوبــة التواصــل عــن بعــد
مــع الموظفيــن .فضـ ً
ا عــن أنــه تســبب فــي خلــق تحدي
يواجــه تــآزر الفريــق وديناميتــه بســبب الفــروق الثقافيــة.
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 .10بدائل السياسات
أشــار معظــم الموظفيــن فــي الشــركات الناشــئة إلــى
أن زيــادة عــدد المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة
والشــركات الناشــئة خــال أزمــة فيــروس كورونــا يُعــد
مؤشــرً ا إيجابيً ــا علــى االقتصــاد ألن الشــركات الناشــئة
تعتمــد علــى االبتــكار وتولــد كنتيجــة للشــغف بفكــرة
ً
حلــوال لمشــاكل المجتمــع مثــل
مــا ،كمــا أنهــا توفــر
اســتحداث أنظمــة االئتمــان والشــراء عبر اإلنترنــت .وقد
اســتخدم البعــض أدوات اإلنترنــت قبــل الجائحــة ،لــذا
فقــد أدى ذلــك إلــى اســتعدادهم بشــكل جيــد للوضــع
أثنــاء الجائحــة ،وزاد الطلــب فــي بعــض القطاعــات
مثــل قطــاع اإلعــام .وقــد أشــار الكثيــر منهــم إلــى أن
الشــركات الناشــئة تعمــل علــى إثــراء خبــرات الموظفين
والفــرص إلظهــار المواهــب وتعلــم المزيــد .وعــاوة
علــى ذلــك ذكــر العديــد مــن الموظفيــن أن تلــك
الشــركات الناشــئة ال يوجــد بهــا مســتويات هرميــة
معقــدة ،لــذا يكــون مــن األســهل اتخــاذ القــرارات
والحصــول علــى ترقيــة داخــل نظــام الشــركة الناشــئة.
وباإلضافــة إلــى ذلــك تكــون الشــركات الناشــئة جذابــة
بالنســبة للشــباب حيــث إن جميــع الموظفيــن ينتمــون
إلــى الفئــة العمريــة نفســها وعالقــة العمــل تعتمــد
علــى المرونــة.
يُعتبــر الهــدف مــن بدائــل السياســات هــو تعزيــز أداء
البيئــة المحيطــة للشــركات الناشــئة مــع التركيــز علــى
إدارة رأس المــال البشــري .ويتبيــن أن تفــكك القطــاع
ونقــص التواصــل علــى مختلــف المســتويات وبيــن
مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن النتائــج الرئيســية
المســتندة إلــى تحليــل البيانــات .وســتتناول البدائــل ً
أيضــا
تحديــات التواصــل وذلــك مــن خــال االســتفادة مــن
التدخــات والمنظمــات القائمــة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء
هيــاكل تنظيميــة جديــدة إذا لــزم األمــر.
وفقــا للبيانــات التــي تــم تحليلهــا يظهــر موضوعــان
شــامالن يجــب تناولهمــا بصــرف النظــر عــن البديــل
الــذي ســيتم اختيــاره ،وهــي :إتاحــة الوصــول إلــى التمويــل
وتنويــع مصــادره ،حيــث تعتمــد الشــركات الناشــئة
بشــكل كبيــر علــى التمويــل لتطويــر مشــاريعها وزيــادة
إيراداتهــا .يؤثــر نقــص التمويــل بشــكل مباشــر علــى
رأس المــال البشــري داخــل الشــركات الناشــئة ســواء
في الرواتب أو االســتحقاقات أو قدرة الشــركة الناشــئة
علــى االحتفــاظ بالمواهــب .والموضــوع الشــامل اآلخــر
هــو الدعــم المقــدم للمحافظــات المختلفــة مــن قبــل
البيئــة المحيطــة ،ووفقــا لتوضيــح مختلــف أصحــاب
المصلحــة معظــم حاضنــات ومســرعات األعمــال تركــز
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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علــى المحافظــات األكبــر مثــل القاهــرة واإلســكندرية،
فهنــاك العديــد مــن المواهــب المفقــودة فــي
المحافظــات ،ويمكــن أن تســاهم هــذه المواهــب
بكفــاءة فــي البيئــة المحيطــة إذا مــا تــم تزويدهــا بالدعــم
المناســب ،ولــي يتــم تقييــم بدائــل السياســات تــم
االســتعانة بالتعريفــات التاليــة مــن الخشــن وآخــرون
:)2021(.Elkhishin et al
 .1الفعاليــة :تقييــم مــا إذا كان بديــل السياســات
يســتجيب لهــدف ورقــة السياســات.
 .2الكفــاءة :تقييــم توزيــع المزايــا والتكاليــف بيــن الفئــات
الفرعيــة المعنيــة ،فهــو يحــدد الفائزيــن والخاســرين
لــكل بديــل سياســات.
 .3الجــدوى السياســية :تقييــم مــا إذا كان بديــل
السياســات موجــود علــى جــدول أعمــال السياســات
لصنــاع القــرار ،واحتماليــة دعــم متخــذي القــرار لــه.
 .4الجــدوى الفنيــة :المقصــود بهــا الدرايــة الفنيــة
والمــوارد المتاحــة لتنفيــذ بديــل السياســات.
 .5الجــدوى الماليــة :المقصــود بهــا تحليــل التكلفــة
والفوائــد لبديــل السياســات ،باإلضافــة إلــى توافــر
المــوارد الماليــة الالزمــة لتنفيــذه.
وتؤكــد النتائــج ً
أيضــا علــى أهميــة أحــد بدائــل السياســات
حــول إدارة رأس المــال البشــري ،الصــادرة ســابقا
عــن ملتقــى السياســات العامــة بالجامعــة األمريكيــة
بالتعــاون مــع منظمــة أوكســفام فــي عــام  ،2020والتــي
تقتــرح االرتقــاء بالتدريــب المهنــي ومناهــج التعليــم
العالــي وربطهمــا لتلبيــة احتياجــات ســوق ريــادة
األعمــال .وتــم تأكيــد ذلــك ً
أيضــا مــن خــال تقاريــر
مؤشــر مرونــة العمــل العالمــي والمرصــد العالمــي
لريــادة األعمــال لعــام  2021حــول مؤشــرات العمالــة
منخفضــة المهــارات وانخفــاض االســتثمار فــي تعليــم
ريــادة األعمــال وانخفــاض جــودة التدريــب المهنــي.
تحتــاج الحكومــة إلــى تطويــر منهج ريــادة األعمــال ،حيث
يحتــاج مؤسســو الشــركات الناشــئة إلــى المهــارات
التقنيــة والتجاريــة لبــدء مشــروعاتهم وتنميتهــا .وكذلك
يجــب أن يركــز المنهــج علــى تعزيــز منتجــات االبتــكار،
وعــاوة علــى ذلــك يجــب اإلعــان عــن فــرص التدريــب
والمنــح الدراســية للطــاب لتشــجيعهم علــى اكتســاب
الخبــرة المهنيــة خــال ســنواتهم الدراســية .ونظــرً ا
ألن التحــول التكنولوجــي هــو أســاس تعزيــز القــدرات
الدوريــة لمرونــة العمــل فهنــاك حاجــة لتحديــث وتنويــع
أنظمــة التدريــب المهنــي .وفــي الوقــت نفســه يجــب أن
تتولــى وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي تشــجيع
ثقافــة قبــول التدريــب المهنــي.
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اســتنادً ا إلــى بيانــات هــذا البحــث ،الحظنــا أنــه علــى الرغــم
مــن التفــكك بيــن قطاعــات الشــركات الناشــئة تــم بــذل
جهــدً ا كافيً ــا فــي هــذا القطــاع .وتظهــر الحاجــة إلــى
مزيــد مــن التنســيق والتعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة
فــي القطــاع وداخــل البيئــة المحيطــة .والنقطــة األهــم
هــي أننــا نــرى ضــرورة تحقيــق المزيــد مــن التعــاون
والشــراكات بيــن الشــركات الناشــئة.
تــدور هــذه السياســة حــول الحاجــة إلــى وجــود رابطــة
للشــركات الناشــئة كخطــوة أولــى والتوســع لتشــمل
تمثيــل الرابطــة فــي كل محافظــة مــن خــال إعطــاء
األولويــة للمحافظــات التــي يوجــد فيهــا عــدد كاف مــن
الشــركات الناشــئة أو أنشــطة ريــادة األعمــال المحتملة.
يجــب أن تتولــى هــذه الرابطــة تمثيــل اهتمامــات
واحتياجــات الشــركات الناشــئة أمــا البيئــة المحيطــة
الداعمــة ســواء الحكومــة أو حاضنــات أو مســرعات
األعمــال أو المســتثمرين.
يتــم تنفيــذ هــذا النهــج فــي العديــد مــن الــدول ومنهــا
الهنــد التــي قدمــت خدمــات للشــركات الناشــئة خــال
أزمــة كورونــا وتســتمر بعــد األزمــة ،وبنــاءً علــى ذلــك،
فــإن وجــود تمثيــل مشــابه فــي مصــر مــن شــأنه أن
يقــدم للشــركات الناشــئة الطريقــة المناســبة للتكيــف
ً
وفقــا الحتياجاتهــا .وســتدعم هــذه
مــع الموقــف
الرابطــة مفهــوم الحكــم الرشــيد فــي القطــاع .يجــب
أن يكــون اإلطــار القانونــي للرابطــة مــن خــال منظمــة
غيــر ربحيــة .وقــد تــم تنفيــذ ذلــك بالفعــل فــي مصــر مــن
قبــل جمعيــات رجــال األعمــال والمســتثمرين ،ويمكــن
االسترشــاد بالنمــوذج الحالــي لجمعيــة رجــال األعمــال
كدليــل لتأســيس رابطــة الشــركات الناشــئة.
يجــب انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة كل  4ســنوات مــع
ضمــان تمثيــل مناســب لقطاعــات الشــركات الناشــئة
فــي مصــر لتمثيــل احتياجــات هــذه القطاعــات بشــكل
عــادل .ونقتــرح أن تتولــى الرابطــة المهــام التاليــة:
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 .3إجــراء دراســات كميــة وكيفيــة حــول الشــركات
الناشــئة مــن أجــل المزيــد مــن تطويــر القطــاع.
 .4تقديــم الخدمــات للشــركات الناشــئة بمــا يشــمل بنــاء
القــدرات والتوجيــه وجمــع التبرعــات.
 .5تقديــم الخدمــات للشــركات الناشــئة المنشــأة حديثــا
والجــاري إنشــاءها أو تنظيمهــا.
 .6تعزيز الشراكات والتعاون بين الشركات الناشئة.
البحــث عــن التمويــل الوطنــي والدولــي وفــرص
االســتثمار للشــركات الناشــئة.
 .7البحــث عــن التمويــل الوطنــي والدولــي وفــرص
االســتثمار للشــركات الناشــئة.
 .8دعــم البيئــات المحيطــة فــي المحافظــات مــن خــال
زيــادة فــرص الوصــول بهــا إلــى الفــرص واألســواق.
 .9اكتشــاف أســواق وطنيــة ودوليــة جديــدة للشــركات
الناشــئة.
والســتمرار الرابطــة مــن الناحيــة الماليــة يتعيــن علــى
أعضاءهــا مــن الشــركات الناشــئة دفــع رســوم رمزيــة
ســنوية وتســديد رســوم مقابــل الخدمــات المقدمــة.
كمــا يمكــن للرابطــة أن تســعى للحصــول علــى تمويــل
مــن الحكومــة والمســتثمرين.

 .1التعــاون مــع جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر والمنظمــات الحكوميــة
األخــرى القتــراح التطــورات التشــريعية والضغــط مــن
أجــل تلبيــة احتياجــات الشــركات الناشــئة.
 .2وضــع حــزم مزايــا للشــركات الناشــئة المقننــة ،وخاصة
تغطيــة التأميــن الطبــي والعقــود الخاصــة بالموظفيــن
فيها .
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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الفعالية

توفــر رابطــة تســتطيع الشــركات الناشــئة مــن خاللهــا أن تتواصــل
وتحــدد احتياجاتهــا مــن شــأنه أن يزيــد مــن فعاليــة القطــاع ،باإلضافــة
إلــى تعزيــز االســتفادة مــن المعرفــة الضمنيــة والصريحــة لــرأس
المــال البشــري فــي تلــك الشــركات .وباإلضافــة إلــى ذلــك ســتدعم
الرابطــة جــودة الحوكمــة داخــل القطــاع ،حيــث يتــم تمثيــل الشــركات
الناشــئة بواســطة كيــان واحــد قــادر علــى التواصــل مــع مختلــف
أصحــاب المصلحــة.

المساواة

اســتنادا إلــى المهــام المذكــورة أعــاه ،يجــب أن تدعــم الرابطــة جميــع
متســاو ،مــع مراعــاة التمثيــل الجغرافــي
بشــكل
الشــركات الناشــئة
ٍ
ٍ
والقطاعــي علــى وجــه الخصــوص .كمــا ينبغــي أن يتســم مجلــس
اإلدارة بالرابطــة بالتنــوع وأن يعامــل جميــع الشــركات الناشــئة علــى
قــدم المســاواة.

الجدوى السياسية

ســيتطلب هــذا البديــل تأييــد الحكومــة وســيخلق قــوة ضغــط
للشــركات الناشــئة خاصــة عنــد التعامــل مــع العمليــات الحكوميــة.

الجدوى الفنية

ســيتطلب إنشــاء الرابطــة إجــراء تحريــات مختلفــة عــن هويــة أعضــاء
مجلــس اإلدارة لضمــان عــدم وجــود تضــارب فــي المصالــح ،وأن جميــع
األطــراف تعمــل مــن أجــل خدمــة الشــركات الناشــئة .كمــا تتطلــب
الرابطــة التفانــي وإتاحــة الوقــت من المؤسســين والشــركات الناشــئة
للعمــل إلــى جانــب نمــوذج أعمالهــم.

الجدوى المالية

ً
مكلفــا فــي البدايــة ،وال ســيما عندمــا تكــون
قــد يكــون هــذا البديــل
اإليــرادات الناتجــة عــن رســوم العضويــة ضئيلــة ،وخــال الوضــع
الراهــن ســتحتاج الشــركات الناشــئة إلــى تمويــل يتجــاوز قدراتهــا.
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بديل السياسات الثاني :رقمنة
الخدمات الحكومية للرشكات الناشئة
أدت جائحــة كورونــا إلــى أن تكــون رقمنــة الخدمــات
ً
ومهمــا للبــدء
الحكوميــة للشــركات الناشــئة أمــرً ا حتميً ــا
بــه لتعزيــز مرونــة القــوة العاملــة بشــكل أكثــر .وينبغــي
أن يتعــاون جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر مــع الشــركات الناشــئة
لالســتفادة مــن منصــة المشــروعات الخاصــة بالجهــاز
إلنشــاء قســم بهــا لــرواد األعمــال ،علــى أن يتــم إنشــاء
هــذا القســم بطريقــة تشــاركية ،وأن يكــون بمثابــة
محطــة واحــدة شــاملة لتقــوم جميع الشــركات الناشــئة
بتســجيل وبــدء الشــركات لتقليــل العــبء اإلداري علــى
رواد األعمــال .وعــاوة علــى ذلــك يجــب أن يتولــى
القســم تنظيــم جميــع أنــواع عقــود الموظفيــن التــي
ِ
تشــمل الــدوام الكامــل ،والــدوام الجزئــي ،وحتــى عقــود
العمــل الحــر ،والتعاقــد الخارجــي; لتكــون عبــر اإلنترنــت
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بالكامــل خــال أزمــة تســببت فــي ارتفــاع التوظيــف
لبعــض قطاعــات الشــركات الناشــئة .ســيكون القســم
ً
أيضــا بمثابــة نقطــة لتيســير الوصــول إلــى مبــادرات

التمويــل مــن مصــادر مختلفــة باســتخدام تطبيــق عبــر
اإلنترنــت والتشــبيك مــع جميــع المســتثمرين وحاضنات
ومســرعات األعمــال والهيئــات الحكوميــة والوصــول
إلــى المــوارد واألدوات المجانيــة .ســتعلن المنصــة
ً
أيضــا عــن الوظائــف فــي الشــركات الناشــئة وهــو الــذي

ســيكون مــن شــأنه توفيــر المزيــد مــن فــرص العمــل،
كمــا أنهــا ســتتناول الشــؤون الجماعيــة لــرواد األعمــال
والموظفيــن بالشــركات الناشــئة ،وهــو مــا قــد يعــزز
مبــدأ العمــل الالئــق .باإلضافــة إلــى ذلــك يجــب أن
تتضمــن المنصــة قسـ ً
خاصــا لتحديــد جميــع حاضنــات
ـما ً
األعمــال واإلعــان عــن البرامــج المخصصــة للحاضنــات.

الفعالية

ســيعمل هــذا البديــل علــى تعزيــز البيئــة المحيطــة لريــادة األعمــال وجعلهــا
ً
شــموال وتركزهــا حــول محطــة واحــدة إلكترونيــة شــاملة واحــد لجميــع رواد
أكثــر
األعمــال ،وســيؤدي ذلــك إلــى تيســير عمليــة تســجيل الشــركات والوصــول إلــى
مبــادرات التمويــل ،فضـ ًـا عــن تقديــم المالحظــات والشــكاوى التــي قــد تنشــأ مــن
جانــب مختلــف أصحــاب المصلحــة .وجــود منصــة عبــر اإلنترنــت تســتجيب للتأثيــرات
الســلبية ألزمــة فيــروس كورونــا ،ستســاهم فــي مرونــة ســوق العمــل علــى المــدى
الطويــل.

المساواة

يعمــل هــذا البديــل علــى دعــم وضع يســتفيد منــه كل من جهــاز تنمية المشــروعات
المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر والشــركات الناشــئة ،ويعمــل ً
أيضــا علــى
تيســير أعمــال الشــركات الناشــئة وحمايــة حقوقهــا مــن خــال آليــة للشــكاوى ،كمــا
أنــه سيســاعد الحكومــة فــي رصــد إنشــاء الشــركات والتقــدم المحــرز لتتمكــن مــن
تتبــع وتقييــم أثرهــا االقتصــادي واقتــراح مجــاالت التحســين.

الجدوى السياسية

ينــدرج هــذا البديــل ضمــن اهتمامــات ســلطة اتخــاذ القــرار فــي التحــول إلــى األدوات
الذكيــة وكذلــك لعــب دور فــي رصــد وتقييــم حجــم أنشــطة الشــركات الناشــئة
وأثرهــا.

الجدوى الفنية

يحتــاج هــذا البديــل إلــى التعــاون مــع وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات
والخبــراء فــي تصميــم المواقــع والبوابــات اإللكترونيــة والتكنولوجيــا والمعامــات
الماليــة ،ومــع ذلــك يحتــاج البديــل إلــى بنيــة تحتيــة رقميــة قويــة للحفــاظ علــى
أنشــطة المنصــة ومنــع أي تعطــل لهــا.

الجدوى المالية

ً
مكلفــا مــن حيــث بنــاء بنيــة تحتيــة رقميــة مثــل قاعــدة
قــد يكــون هــذا البديــل
البيانــات الســحابية ( )Servers\Cloudsإلطــاق المنصــة ،إال أنــه سيســاعد علــى
الصمــود أثنــاء أي اضطــراب اقتصــادي علــى المــدى القصيــر أو الطويــل مثــل أزمــة
فيــروس كورونــا.
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بديل السياسة الثالث :تعزيز دعم حاضنات
ومرسعات األعمال للرشكات الناشئة
أشــار تقريــر صــدر عــام  2018عــن المنتــدى االقتصــادي
العالمــي إلــى أنــه مــن المتوقــع توفيــر المزيــد مــن
الوظائــف بدافــع االبتــكار والتكنولوجيا والتحــول الرقمي
المســتمر (تالينتجــارد  ،Talentguardبــدون تاريــخ) ،ومــن
ثــم يتطلــب تعافــي االقتصــاد أثنــاء الجائحــة وبعدهــا
التحــول الرقمــي وسياســات الدعــم التكنولوجــي ،وهــو
مــا ســيكون مــن شــأنه تعزيــز القــدرات التكيفيــة أثنــاء
االضطــراب قصيــر األجــل ،وتحســين القــدرات التحوليــة
المرنــة للعمالــة للمخاطــر طويلــة األجــل .لذا توجــد حاجة
إلــى التركيــز علــى بنــاء المواهــب فــي المهــارات الرقميــة
والتكنولوجيــة لــرواد األعمــال والموظفيــن بالشــركات
الناشــئة ،وخاصــة أن مصــر لديهــا مســتوى مرتفــع
مــن العمالــة منخفضــة المهــارات ،وهــو مــا يرتبــط
بانخفــاض مســتوى االســتثمار فــي التدريــب وجــودة
التدريــب المهنــي (وايتشــيلد بارتنــرز Whiteshield
.)2021 ،Partners
يركــز هــذا البديــل علــى دعــم أصحــاب المصلحــة
لحاضنــات ومســرعات األعمــال كعامــل أساســي فــي
البيئــة المحيطــة لريــادة األعمــال .وتعمــل الحاضنــات
والمســرعات بشــكل عــام تحــت مظلــة منظمــة
مضيفــة والتــي يمكــن أن تكــون مؤسســة /جامعــة
أكاديميــة أو هيئــة صناعيــة أو الحكومــة أو شــركات أو
منظمــات غيــر حكوميــة (جــوش وجوشــي Ghosh
 ،and Joshiبــدون تاريــخ) .وتقــوم بتعريــف الشــركات
الناشــئة بشــبكات الدعــم مــن خبــراء الجامعــات إلــى
المتخصصيــن فــي مختلــف الصناعــات وهــو مــا يعــزز
مــن فــرص وصولهــا إلــى المعلومــات والمــوارد ممــا
يســاهم فــي تحفيــز نقــل التكنولوجيــا وتوفيــر وظائــف
جديــدة (فينســنت .)2019 ،Vincent
واجــه الموجهــون والمستشــارون العاملــون فــي
حاضنــات األعمــال ً
أيضــا التحديــات نفســها التــي أحدثتها
ً
مؤقتــا،
أزمــة فيــروس كورونــا ،كمــا أوقفــوا عملياتهــم
لــذا يجــب أن يمتلــك الموجهــون والمستشــارون
المهــارات التقنيــة واإلداريــة لدعــم الشــركات الناشــئة
كاف وتقييمهــا .ويتعيــن علــى جهــاز تنميــة
بشــكل
ٍ
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر
حصــر الحاضنــات ومســرعات األعمــال القائمــة ،والعمل
علــى تنويــع مواقعهــا فــي جميــع المحافظــات لزيــادة
شــمول البيئــة المحيطــة لريــادة األعمــال .وتوجــد حاجــة
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إلــى تصميــم برامــج مخصصــة لحاضنــات ومســرعات
األعمــال ،لتحســين دعــم احتياجــات الشــركات الناشــئة
فــي المجــاالت التجاريــة والتقنيــة والتشــغيلية ،وإصــدار
دليــل لمديــري حاضنــات ومســرعات األعمــال .هــذا
الدليــل ســيكون بمثابــة نقطــة انطــاق للجهــات
الفاعلــة المذكــورة أعــاه فــي تعزيــز المهــارات الرقميــة،
وإعــادة صقــل مهــارات قطاعــات معينــة مثــل
قطاعــات التكنولوجيــا واالتصــاالت والصناعــة والصحــة
وأخيــراً المشــاريع االجتماعيــة (جــوش وجوشــي Ghosh
 ،and Joshiبــدون تاريــخ).
كشــفت أزمــة فيــروس كورونــا عــن العديــد مــن
الفجــوات فــي المهــارات فــي الشــركات الناشــئة ،والتــي
يمكــن أن تســاعد فــي تعزيزهــا حاضنــات ومســرعات
األعمــال ،لذلــك ُتعــد عمليــة إعــادة صقــل المهــارات
وتعزيزهــا للموظفيــن بالشــركات الناشــئة أمــرا ضروريــا
مــن أجــل مواصلــة المنافســة فــي الســوقُ .
وتعــد تعزيــز
المهــارات عمليــة تعلــم مهــارات متقدمــة جديــدة لســد
الفجــوات فــي المواهــب وبالتالــي يمكــن للموظــف
القيــام بعمــل مختلــف (تالينتجــارد  ،Talentguardبــدون
تاريــخ) ،ويمكــن تيســير ذلــك مــن خــال عــدد مــن
اإلجــراءات التــي يمكنهــم تشــجيعها مثــل معســكرات
تدريــب الشــركات الناشــئة وشــبكات المســتثمرين
وجلســات عــرض المشــروعات لتلقــي التمويــل وورش
عمــل القمــم اإللكترونيــة لريــادة األعمــال والمســابقات
وفعاليــات التشــبيك وتوجيــه الخريجيــن ودعــم
مستشــاري هيئــات التدريــس ومجــاالت الصناعــة
والتدريــب التقنــي والتدريــب علــى القيــادة والخدمــات
القانونيــة والملكيــة الفكريــة .ويجــب أن تكــون حاضنــات
ومســرعات األعمــال قــادرة علــى دعــم الشــركات
الناشــئة فيمــا يلــي:
 )1مهارات الرقمنة للعمل عن بعد
 )2البحث والتطوير لالبتكار وتطوير التكنولوجيا
 )3إدارة األزمات والمخاطر
 ) 4استشارات إدارة رأس المال البشري.
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 )1تسريع مهارات الرقمنة للعمل عن بعد
إن االتجــاه الســائد خــال أزمــة فيــروس كورونــا هــو
تســريع الرقمنــة وهــو مــا دعمــه طلــب المســتهلكين
واســتخدامهم للخدمــات والمنتجــات الرقميــة ،وهــو مــا
أدى إلــى إتاحــة المزيــد مــن الفــرص للمعامــات الماليــة
واألســواق الجديــدة والمزيــد مــن المــوارد البشــرية فــي
الشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا.
وبالتالــي أبــرزت جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد -
 )19أهميــة العمــل المتنقــل القائــم علــى تكنولوجيــا
المعلومــات واالتصــاالت لتعزيــز المرونــة فــي مواجهــة
االضطــراب االقتصــادي (زامفيــر وألديــا & Zamfir
 ،)2020 ،Aldeaلــذا يحتــاج الموظفــون فــي الشــركات
الناشــئة إلــى تعزيــز مهاراتهــم الرقميــة مــن أجــل
زيــادة قابليتهــم للتوظيــف ،مــن خــال شــراكة بيــن
حاضنــات ومســرعات األعمــال مــع العديــد مــن أصحــاب
المصلحــة مــن القطاعيــن الحكومــي والخــاص.
ويتــم تصنيــف المبــادرات إلــى :فتــح قنــوات مبيعــات
جديــدة ،والتجــارة اإللكترونيــة ،وتســويق ريــادة األعمــال

 حيــث تأثــرت سالســل التوريــد بشــكل أكبــر مــنأجــل تعديــل خطــط أعمالهــا  -وتوفيــر مجموعــة
أدوات للعمــل عــن بعــد وتقديــم المشــورة والتعــاون
بيــن الشــركات فــي القطــاع الرقمــي لتوفيــر أدوات
وتطبيقــات التواصــل المرئــي بواســطة الفيديــو.
وتشــمل المبــادرات ً
أيضــا تراخيــص برامــج أوفيــس،
والحلــول األمنيــة لــكل مــن المكاتــب المنزليــة
والشــركات ،وحلــول إلتاحــة التعــاون الرقمــي فــي
مســاحات العمــل االفتراضيــة ،واألمــن الســيبراني عــن
طريــق تأميــن االتصــاالت بيــن شــبكة الشــركة وأجهــزة
العمــل المتنقلــة.
ويمكــن تحقيــق هــذا البديــل مــن خــال التعــاون مــع
وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات كجــزء مــن
مبــادرة «مســتقبلنا رقمــي» الجديــدة ،والتــي تشــجع
الشــباب علــى تعلــم المهــارات الرقميــة مثــل تحليــل
البيانــات والتســويق الرقمــي مــن أجــل تمكينهــم مــن
غــزو ســوق العمــل الحــر.

 )2دعم البحث والتطوير لتعزيز االبتكار
وتطوير التكنولوجيا
زاد اســتخدام التكنولوجيــا الناشــئة لحــل تحديــات
التعليــم فــي مصــر ،لذلــك يعمــل تعزيــز سياســات
البحــث والتطويــر المشــتركة بيــن المؤسســات
األكاديميــة أو الباحثيــن ورواد األعمــال علــى المســاهمة
فــي التركيــز علــى االبتــكار وتســويق التكنولوجيــا التــي
تخــدم القطاعــات وفئــات الســكان التــي ال يتــم تمثيلهــا
بالشــكل الكافــي .لــذا تلعــب الجامعــات الحكوميــة أو
ً
هامــا كحاضنــات ومســرعات لألعمــال فــي
الخاصــة دورً ا
توفيــر المختبــرات البحثيــة المطلوبــة وإتاحــة الوصــول
إلــى المكتبــات.
وســتعمل منصــة البحــث والتطويــر علــى تمكيــن
الشــركات الناشــئة مــع المنظمــات المضيفــة مــن إنتــاج
تكنولوجيــا ومعــارف وابتــكارات جديــدة .وباإلضافــة
إلــى ذلــك أدى التحــول إلــى الرقمنــة إلــى اضطــراب
العمليــات والجوانــب اللوجســتية فــي الشــركات
الناشــئة ،وبالتالــي يكــون مــن المهــم تقديــم مفهــوم

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص

االبتــكار فــي العمليــات والــذي يمكــن أن يكــون بمثابــة
بدايــة للمنتجــات الجديــدة أو إلنتــاج المنتجــات الحاليــة
ولكــن بجــودة أفضــل أو اســتخدام مــواد جديــدة أو
إعــادة تنظيــم هيــكل الشــركة .ويوجــد عــدة أنــواع
مــن االبتــكار التــي يجــب العمــل عليهــا (اســتراتيجية
المملكــة المتحــدة لالبتــكار ،UK Innovation Strategy
 )2021وهــي )1 :االبتــكار فــي المنتجــات الــذي يهــدف إلــى
إنتــاج منتجــات وخدمــات جديــدة وشــيقة )2 ،االبتــكار
فــي العمليــات الــذي يتنــاول طريقــة إنتــاج المنتجــات
والخدمــات مــن خــال التركيــز علــى العمليــات المبتكــرة
والجوانــب اللوجســتية )3 ،االبتــكار فــي التســويق الــذي
يخــرج بطــرق جديــدة لمخاطبــة العمــاء.
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 )3إدارة األزمات والمخاطر
أظهــرت أزمــة فيــروس كورونــا (كوفيــد ً )19 -
أيضــا
الفجــوات التــي لــم تكــن أي مــن الشــركات الناشــئة
علــى درايــة بهــا فيمــا يتعلــق بــأدوات االســتعداد
لألزمــة .ويُعــد إلمــام حاضنــات ومســرعات األعمــال
ً
هامــا حتــى تتمكــن
ببروتوكــوالت إدارة األزمــات أمــرا
مــن دعــم الشــركات الناشــئة لمواجهــة أي اضطــراب
كبيــر .ومــن المفيــد ً
أيضــا أن يتــم تنظيــم ورش عمــل

وشــبكات مــع مؤسســي الشــركات الناشــئة الناجحيــن
الذيــن لديهــم خبــرة فــي إدارة األزمــات مثــل األزمــة
الماليــة عــام  .2008وباإلضافــة إلــى ذلــك تشــمل إدارة
األزمــات التواصــل بيــن أصحــاب الشــركات والموظفين
بانتظــام ليتخــذوا مواقــف موحــدة عنــد التعامــل مــع أي
أزمــة.

 )4استشارات إدارة رأس المال البشري
غالبً ــا مــا تفكــر الشــركات الناشــئة فــي حــل المشــكالت
الفنيــة والماليــة وتوجــه قــدر أقــل مــن االهتمــام
إلجــراءات المــوارد البشــرية ،وذلــك نظــرً ا لميزانيتهــا
التشــغيلية الصغيــرة نســبيً ا .لذلــك يجــب أن تدعــم
حاضنــات ومســرعات األعمــال ً
أيضــا الشــركات الناشــئة
فــي إدارة مواردهــا البشــرية بمــا يشــمل توظيف أفضل
المواهــب وتدريــب موظفيهــا وتكيفهــم مــع ثقافــة
الشــركات الناشــئة وتوفيــر دوائــر الرفــاه وجلســات

التأمــل للموظفيــن بالشــركات الناشــئة ورواد األعمــال
وزيــادة مشــاركة الموظفيــن ،هــذا باإلضافــة إلــى
تقييــم سياســات المــوارد البشــرية للشــركات الناشــئة
والتــي يمكــن أن تســاعد فــي ســد الفجــوات فــي تلــك
الشــركات ،وخاصــة فيمــا يتعلــق بالعمليــات المتغيــرة
للرقمنــة والتحــول إلــى نمــاذج العمــل عــن بعــد وتطويــر
سياســات جديــدة للمــوارد البشــرية.

الفعالية

يقــوم هــذا البديــل ببنــاء قــدرات رأس المــال البشــري فــي الشــركات الناشــئة
وحاضنات/مســرعات األعمــال بشــكل مباشــر ،حيــث يمنحهــا األدوات والمواهــب
الالزمــة لبنــاء نظــام بيئــي فعــال ومــرن بشــكل كامــل فــي مواجهــة االضطرابــات
االقتصاديــة.

المساواة

يســاهم هــذا البديــل فــي إدراج الفئــات المحرومــة مثــل رائــدات األعمــال اإلنــاث
فــي بنــاء القــدرات الرقميــة ،ويشــمل ً
أيضــا الموظفيــن فــي حاضنــات ومســرعات
خصيصــا لــه
ً
األعمــال كجــزء مــن المــوارد البشــرية والــذي يحتــاج إلــى برنامــج مصمــم
بدعــم مــن المنظمــة المضيفــة.

الجدوى السياسية

يتطلــب هــذا البديــل تأييــد مختلــف أصحــاب المصلحــة مــن الحكومــة ووزارة
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات والقطــاع الخــاص والمؤسســات األكاديميــة
وخبــراء المــوارد البشــرية والمستشــارين.

الجدوى الفنية

تطلــب هــذا البديــل خطــة تنفيــذ طويلــة ومفصلــة لبرامــج بنــاء القــدرات التــي
ســتبدأ بإعــداد حاضنــات ومســرعات األعمــال فــي مواقــع مختلفــة ،وخاصــة فــي
المواقــع المحرومــة ،وبعدهــا يتــم اإلعــداد لسلســلة مــن بنــاء القــدرات والمحادثــات
والمناقشــات بيــن الشــركات الناشــئة والخبــراء فــي المجــال.

الجدوى المالية

يتطلــب هــذا البديــل تمويــ ً
ً
ضخمــا لدعــم البحــث والتطويــر واإلنتــاج التكنولوجــي
ا
فــي مختبــرات حاضنــات ومســرعات األعمــال الخاصــة بالشــركات الناشــئة مــن أجــل
دعــم االبتــكار .كمــا ســترتفع تكلفــة بنــاء قــدرات الموظفيــن فــي المهــارات الرقمية.

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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 .11توصيات السياسات
تتطلــب بدائــل السياســة الموصــى بهــا تعزيــز أداء
البيئــة المحيطــة لدعــم الشــركات الناشــئة وخاصــة إدارة
رأس المــال البشــري .وتســتند القاعــدة التــي تــم اتخــاذ
القــرار وفقــا لهــا إلــى خمــس نقــاط وهــي :الفعاليــة
حيــث يكــون التأكــد مــن فعاليــة البديــل الــذي ســيقع
عليــه االختيــار ودعمــه إلدارة رأس المــال البشــري فــي
الشــركات الناشــئة أمــرا بالــغ األهميــة ،باإلضافــة إلــى
زيــادة مرونتهــا وقدرتهــا علــى التكيــف مــع التغيــرات
فــي ســوق العمــلُ .
وتعــد الجــدوى السياســية جانــب
آخــر هــام ،حيــث إن تعزيــز االبتــكار ودعــم أنشــطة ريــادة
األعمــال هــو أحــد البرامــج الرئيســية ضمــن رؤيــة مصــر
 ،2030ولــي يتــم تحقيــق أداء أفضــل فــي القطــاع يجــب
تحســين عمليــة التنســيق مع الشــركات الناشــئة .كذلك
يجــب أن يحقــق البديــل الــذي ســيقع عليــه االختيــار مبــدأ
المســاواة للشــركات الناشــئة والموظفيــن فيمــا يتعلق
بالقطاعــات والمســاحات الجغرافيــة .ترتفــع تكلفــة
جميــع البدائــل المقترحــة إلــى حــد مــا وتتطلــب تمويــ ً
ا
كبيــرً ا ،وبالتالــي لــن تؤخــذ الجــدوى الماليــة فــي االعتبــار
ضمــن قواعــد اختيــار البديــل .باإلضافــة إلــى ذلــك
البدائــل كلهــا مجديــة مــن الجانــب الفنــي والمهــارات
والمــوارد المطلوبــة ســتتمكن مــن تعزيــز إدارة رأس
المــال البشــري وأداء الشــركات الناشــئة.
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إلــى تقليــل التفــكك بيــن مختلــف أصحــاب المصلحــة
وتيســير التواصــل لدعــم وتطويــر إدارة رأس المــال
البشــري ،لتتســم بقــدر أكبــر مــن المرونــة والتكيــف مــع
الصدمــات المماثلــة قصيــرة األجــل.
وبعــد ذلــك ي َُّوصــي بتعزيــز الدعــم المقــدم مــن جانــب
حاضنــات ومســرعات األعمــال (بديــل السياســات
الثالــث) كهــدف طويــل المــدى .فقــد تصــدّ ر بنــاء
المهــارات الرقميــة للشــباب فــي مصــر جــدول أعمــال
الحكومــة مــن خــال مبــادرات وزارة االتصــاالت
وتكنولوجيــا المعلومــات .يقــوم هذا البديل بالمســاهمة
بشــكل مباشــر فــي بنــاء قــدرات رأس المــال البشــري
للموظفيــن فــي الشــركات الناشــئة وخاصــة النســاء
وحاضنات/مســرعات األعمــال ،ويمنحهــم األدوات
والمواهــب الالزمــة لبنــاء نظــام بيئــي فعــال ومــرن
بشــكل كامــل كاســتجابة لالضطــراب االقتصــادي.
وســيتطلب هــذا البديــل خطــة تنفيــذ مفصلــة طويلــة
لبرامــج بنــاء القــدرات باإلضافــة إلــى تمويــل ضخــم لدعــم
جهــود البحــث والتطويــر.

لألســباب المذكــورة أعــاه وقــع االختيــار علــى مزيــج
مــن بديلــي السياســة األول والثانــي .ســيعمل هــذان
البديــان علــى دعــم التواصــل والتعــاون مــع الشــركات
الناشــئة علــى المســتوى الفــردي والجماعــي ،وعلــى
المســتوى الفــردي يجــب علــى كل رائــد أعمــال أو
موظــف بشــركة ناشــئة االســتفادة مــن اســتخدام
منصــة جهــاز تنميــة المشــروعات المتوســطة
والصغيــرة ومتناهيــة الصغــر لتســجيل شــركاتهم،
والحصــول علــى خدمــات األعمــال التــي يمكــن الوصــول
إليهــا وإتمامهــا بســهولة وإرســال أي شــكاوى أو
تعليقــات .ويتســاوى تعزيــز التواصــل مــع الشــركات
الناشــئة علــى المســتوى الجماعــي فــي أهميتــه البالغــة
مــع التواصــل علــى المســتوى الفــردي ،إذ سيســهم
إنشــاء رابطــة الشــركات الناشــئة فــي تعزيــز الحكــم
الرشــيد للبيئــة المحيطــة ،حيــث ســيعمل وجــود هيئــة
واحــدة تمــارس الضغــط مــن أجــل تلبيــة احتياجــات البيئة
المحيطــة علــى تيســير التواصــل مــع الشــركات الناشــئة
ومختلــف أصحــاب المصلحــة .وســيؤدي هــذان البديــان
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عنوان الدراسة :الشركات الناشئة ورأس المال
البشري في مصر

دليل المقابالت شبه المنظمة

السؤال المفتوح:
يتم إتاحة الوقت الكافي للمرشحين لتقديم أنفسهم:
االسم (اختياري):
اسم الشركة الناشئة:
المسمى الوظيفي للمشارك:
الفترة أو مدة العمل في هذه الشركة الناشئة:
أسئلة محددة عن الشركة الناشئة:
المنتجات أو الخدمات:
متى تم تأسيس الشركة الناشئة؟

التحديات
ً
وفقــا لقطــاع عملــك هــل يمكنــك التفضــل بوصــف نمــوذج الشــركة الناشــئة (تقديــم الخدمــات أو المنتجــات أو
.1
كليهمــا) قبــل جائحــة كورونــا؟ كيــف وإلــى أي مــدى أثــرت جائحــة كورونــا علــى نمــوذج عملــك وعملياتــك؟
 .2هــل يمكنــك تحديــد تحديــات المــوارد البشــرية التــي ظهــرت فــي شــركتك الناشــئة خــال جائحــة كورونــا؟ مــا هــي
اإلجــراءات والخطــوات التــي تــم اتخاذهــا للتغلــب علــى التحديــات؟

وظائف إدارة رأس المال البشري في الشركات الناشئة
 .3هــل اختلفــت احتياجــات المــوارد البشــرية لديــك خــال جائحــة كورونــا مقارنــة بفتــرة مــا قبــل الجائحــة؟ يُرجــى
اإليضــاح .كيــف قمــت بالتخطيــط الحتياجــات المــوارد البشــرية الخاصــة بــك (عــدد الموظفيــن  -ميزانيــة التوظيــف -
االســتحواذ علــى المواهــب) أثنــاء الجائحــة؟
.3أ .على أي أساس قمت بذلك :هل اتبعت إرشادات معينة؟
.3ب .هــل ثبتــت إصابــة أي شــخص فــي مؤسســتك بـــفيروس كورونــا؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،مــا هــي اإلجــراءات
التــي اتخذتهــا المنظمــة لدعــم هــؤالء المصابيــن؟
 .4هل تعرضت لتقليص حجم شركتك الناشئة أثناء جائحة كورونا؟
 إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،مــا هــو الســبب الرئيســي الختيــار هــذه الطريقــة علــى وجــه التحديــد وكيــف أدت إلــى دعــمشــركتك الناشــئة أثنــاء األزمــة؟
 إذا كانت اإلجابة بال ،لماذا لم تطبق تلك الطريقة؟ إذا كانت اإلجابة بال ،هل شعرت بأن شركتك مهددة فيما يتعلق بالوضع في المستقبل؟ .5مــن وجهــة نظــرك هــل زاد عــدد الــدورات التدريبيــة فــي مجــال التطويــر التــي تقدمهــا مســرعات وحاضنــات
األعمــال أم انخفــض؟ يُرجــى اإليضــاح.
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وظائف إدارة رأس المال البشري في الشركات الناشئة
 .6هــل ســبق لــك حضــور دورات تدريبيــة فــي إدارة األزمــات؟ إذا كانــت اإلجابــة نعــم ،يُرجــى توضيــح مقــدم تلــك
الــدورات إذا كان اإلجابــة بــا ،لمــاذا لــم يســبق لــك حضــور تلــك الــدورات؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم ،هــل كان التدريــب
مفيــدً ا فــي تكيــف إدارة رأس المــال البشــري فــي الشــركات الناشــئة أثنــاء جائحــة كورونــا؟
 .7أجبــرت جائحــة كورونــا الكثيــر مــن الشــركات علــى العمــل عــن بعــد ،فهــل قمــت بتحويــل أســلوب عملــك مــن
التواجــد فــي مــكان العمــل إلــى العمــل عــن بُعــد؟
 إذا كانت اإلجابة بنعم ،يرجى توضيح نقاط القوة التي الحظتها للعمل عن بعد. مــا هــي األدوات التــي اســتخدمتها الســتمرار مشــاركة الموظفيــن لديــك؟ (تطبيقــات مايكروســوفت تيمــز Microsoft Teamsوجوجــل هانــج آوتــس  Google Hangoutsوزووم  Zoomوغيرهــا).
 يرجى توضيح نقاط الضعف التي الحظتها. إذا لم تقم بذلك ،فلماذا لم تتحول إلى العمل عبر اإلنترنت؟ .8كيــف أثــرت جائحــة كورونــا علــى ثقافــة العمــل فــي الشــركات الناشــئة؟ مــا هــي التحديــات التــي واجهتهــا فــي هــذا
الصدد؟
 .9هل تعتقد أن رفاه الموظف قد تأثر خالل تلك الفترة؟ هل يمكنك التوضيح من فضلك.
 كيف تأثر األشخاص المختلفون وفقا للنوع االجتماعي وحالتهم االجتماعية؟ هــل حاولــت الشــركة الناشــئة تقديــم أي جلســات أو مبــادرات لرفــاه الموظــف خــال جائحــة كورونــا؟ مــا هــياإلجــراءات التــي اتخذتهــا شــركتك الناشــئة كنتيجــة لفيــروس كورونــا مــن أجــل رفــاه الموظفيــن؟

تجربة ناجحة:
 .10مــن وجهــة نظــرك مــا هــي الشــركات الناشــئة الوطنيــة أو الدوليــة التــي تصرفــت بالشــكل األفضــل فيمــا يتعلــق
بــإدارة موظفيهــا أثنــاء الجائحــة؟ هــل يمكنــك مــن فضلــك توضيــح كيفيــة تعاملهــم وأثــره علــى موظفــي المنظمــة
واإلنتاجية؟

التغلب على التحديات :توفير وظائف الئقة
 .11مــا هــي اقتراحاتــك لتعزيــز مرونــة الشــركات الناشــئة وقدرتهــا علــى التكيــف أثنــاء األزمــات الكبــرى مثــل األوبئــة
العالميــة؟
 .12هــل تعتقــد أن المــوارد البشــرية تلعــب دور فــي تحديــد طريــق الخــروج مــن األزمــة؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم،
لمــاذا؟ وكيــف يتــم ذلــك؟ إذا كان اإلجابــة بــا ،لمــاذا؟
 .13هــل تــرى أن زيــادة عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أثنــاء الجائحــة يُعــد أمــر مفيــد؟ إذا كانــت اإلجابــة بنعــم،
كيــف؟ إذا كان اإلجابــة بــا ،لمــاذا؟
 .14فــي رأيــك مــا الــذي يجعــل الشــركات الناشــئة جذابــة للمرشــحين لشــغل الوظائــف مــن الشــباب وخاصــة أثنــاء
جائحــة كورونــا؟

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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THE PUBLIC POLICY HUB

ملتقى السياسـات العامة
Where Rigour Meets Creativity

The Public Policy HUB is an initiative that was developed at the School of Global Affairs
and Public Policy (GAPP) in October 2017. It was designed to fill in the policy research
gap in Egypt. It provides the mechanism by which the good ideas, plausible answers, and
meaningful solutions to Egypt’s chronic and acute policy dilemmas that are proposed by
the country’s best minds, the experienced and the creative from different age brackets,
can be nurtured, discussed, debated, refined, tested and presented to policymakers in a
format that is systematic, highly-visible and most likely to have a lasting impact.
It is designed to develop a cadre of well-informed and seasoned policy developers and
advocates, while simultaneously fostering and promoting creative solutions to the
challenges facing Egypt today. The project provides a processing unit or hub where policy
teams are formed on a regular basis, combining experienced policy scholars/mentors with
young creative policy analysts, provide them with the needed resources, training, exposure,
space, tools, networks, knowledge and contacts to enable them to come up with sound,
rigorous and yet creative policy solutions that have a greater potential to be effectively
advocated and communicated to the relevant policymakers and to the general public.
Since its establishment, the Public Policy HUB has been supported by Carnegie Corporation
of New York, UNICEF Egypt, and Oxfam. The Hub had partnerships with different ministries
and governmental institutions like the Ministry of Social Solidarity, Ministry of Planning,
Ministry of Health, Ministry of Trade and Industry, Ministry of Local Development, Ministry
of Education, Ministry of Environment, National Council for Childhood and Motherhood,
National Population Council, and General Authority For Transportation Projects Planning.

The School of Global Affairs and Public Policy
The American University in Cairo – New Cairo Campus
Jameel Building

https://gapp.aucegypt.edu/public-policy-hub
Contact us on: policyhub@aucegypt.edu
Follow «The Public Policy Hub» on:
PublicPolicyHUB
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