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الموجز التنفيذي
إن الشــركات الناشــئة شــركات تتســم بالهشاشــة علــى
المســتوى المؤسســي وتتعامــل مــع درجــات عاليــة مــن
المخاطــر وعــدم اليقيــن ،وخاصــة أثنــاء الصدمــات قصيــرة
األجــل مثــل فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-ويســعى
موجــز السياســات هنــا إلــى تحديــد التطــور المطلــوب
فــي النظــام البيئــي الداعــم للشــركات الناشــئة فــي ظــل
جائحــة فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-مــع التركيــز بشــكل
خــاص علــى إدارة رأس المــال البشــري والعمــل الالئــق
ومرونــة ســوق العمــل فــي الشــركات الناشــئة فــي
مصــر .والســؤال األساســي الــذي يطرحــه الموجــز 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؟

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

واجهــت الشــركات الناشــئة تحديــات خارجيــة تتعلــق
بالنظــام البيئــي علــى مســتوى السياســات والهيئــات
الداعمــة للشــركات الناشــئة ،باإلضافــة إلــى التحديــات
المتعلقــة بآثــار نمــوذج العمل عبــر اإلنترنت علــى عمليات
الشــركات الصغيــرة وإدارة رأس المــال البشــري .فعلــى
المســتوى التشــغيلي أنهــت بعــض القطاعــات عملياتها
أو أوقفتهــا لفتــرة لتحويــل نمــوذج أعمالهــا بالكامــل
ليــاءم نمــوذج العمــل عبــر اإلنترنــت وإضافــة خطــط
جديــدة لإليــرادات وتغييــر أســاليب التواصــل الداخليــة
مــع العمــاء .وباإلضافــة إلــى ذلــك واجهــت الشــركات
نقصــا فــي الســيولة النقديــة ممــا أثــر علــى مرونة
ً
الناشــئة
رأس المــال البشــري فيهــا ،وبالتالــي تأثــرت الكثيــر مــن
وظائــف المــوارد البشــرية بمــا يشــمل تخطيــط المــوارد
البشــرية والتوظيــف والتعييــن والعقود واالســتحقاقات
وتنميــة المواهــب وإدارة األداء ومشــاركة الموظفيــن
ورفاههــم.
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الموجز التنفيذي
تحــدد هــذه الورقــة ثالثــة بدائــل سياســات إلــى جانــب
موضوعيــن شــاملين لدعــم مرونــة النظــام البيئــي لريــادة
األعمــال ورأس المــال البشــري ،والموضــوع األول هــو
إتاحــة الوصــول إلــى التمويــل وتنويعــه مــن أجــل تطويــر
نمــوذج أعمالهــم واالحتفــاظ بموظفيهــم ،والموضــوع
الثانــي هــو الدعــم المقــدم للمحافظــات المختلفــة مــن
قبــل النظــام البيئــي مــن أجــل زيــادة شــمول المواهــب،
وتدعــو هــذه الورقــة إلــى ثالثــة بدائــل سياســات :يقتــرح
بديــل السياســات األول إنشــاء رابطــة للشــركات
الناشــئة مــن خــال الشــركات الناشــئة أنفســها
بهــدف تشــكيل كيــان ممثــل لتمكينهــم من التعــاون مع

أصحــاب المصلحــة اآلخريــن فــي مجــال ريــادة األعمــال
للتعبيــر عــن احتياجاتهــم وشــكاواهم ،ويدعــو البديــل
الثانــي إلــى رقمنــة الخدمــات الحكوميــة للشــركات
الناشــئة مــن خــال االســتفادة مــن منصــة جهــاز
تنميــة المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة
الصغــر لتعمــل كحلقــة وصــل بيــن الحكومــة والشــركات
الناشــئة .ويركــز البديــل الثالــث علــى تعزيــز دعــم حاضنات
ومســرعات األعمــال لقــدرات الشــركات الناشــئة فــي
مهــارات الرقمنــة والعمــل عــن بعــد وإعــدادات إدارة
األزمــات والمخاطــر واستشــارات إدارة رأس المــال
البشــري ودعــم البحــث والتطويــر.

 .2عرض المشكلة
أصــدرت مصــر عــدة تعديــات فــي
السياســات العامــة الخاصــة بتحســين
مؤشــر ريــادة األعمــال ،ونتيجــة لذلــك
تــم تصنيفهــا ضمــن أعلــى  60نظامــا بيئيً ا
للشــركات الناشــئة فــي عــام ( 2021وايــت
شــيلد بارتنــرز ،Whiteshield Partners
 .)2021ومــع ذلــك تباطــئ هــذا التقــدم
بســبب إدارة العمــل وقــدرات المرونــة.
ونظــرً ا ألن فيــروس كورونــا (كوفيــد -
 )19قــد أثــر بشــكل رئيســي علــى البشــر،
ظهــرت أهميــة إدارة رأس المــال

البشــري خــال األزمــة مــن أجــل تحقيــق
التــوازن بيــن إيقــاع العمــل وســامة
الموظــف (كولينــز  ،Collingsنيبيــرج
 ،Nybergرايــت وماكيــن & Wright
.)2021 ،McMackin
لــذا تركــز هذه الورقــة على ثــاث قدرات
دوريــة مرنــة ترتبــط بشــكل مباشــر
بــإدارة أكثــر كفــاءة ومــوارد بشــرية
تتســم بالمرونــة أثنــاء األزمــات ،وتركــز
علــى القــدرات االســتيعابية والتكيفيــة
والتحوليــة للشــركات الصغيــرة.

يمكن تعريف مرونة
سوق العمل بأنها القدرة
على تجنب أي تقلبات في
نتائج سوق العمل أثناء
األزمات االقتصادية

 .1 .2تأثريالنظام البييئ
أ .على مستوى السياسات
 .1علــى الرغــم مــن أن القانــون الجديــد لتنميــة
المشــروعات المتوســطة والصغيــرة ومتناهيــة
الصغــر رقــم  152لســنة  2020يحــدد أنشــطة ريــادة
األعمال ،إال أن الفرق بين الشــركات الناشــئة والشــركات
الصغيــرة والمتوســطة لــم يتحقــق بالكامــل فيمــا يتعلــق
بالحوافــز الضريبيــة والشــروط والرســوم البيروقراطيــة
وإتاحــة الوصــول إلــى التمويــل للشــركات الناشــئة (ش
وشــركاءه  ،)2021 ،S&Pوهــو مــا يضعــف مــن القــدرات

التكيفيــة للشــركات الناشــئة للتركيــز علــى العمليــات
ومواردهــا البشــرية خــال الصدمــات الخارجيــة.
 .2نظــرً ا ألن الشــركات المحليــة يمكــن أن تشــكل ٪40
مــن المناقصــات الحكوميــة ،يــرى مؤسســو الشــركات
الناشــئة أن فــرص الفــوز بتلــك المناقصــات تكــون
ضئيلــة ،وبالتالــي يؤثــر ذلــك علــى عملياتهــم التشــغليلة
وقدرتهــم علــى االحتفــاظ بموظفيهــم.

ب .على مستوى الهيئات الداعمة للشركات الناشئة
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 التشــغيلية
بســبب مشــاكل الســيولة النقديــة.
تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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 .2 .2تأثري نموذج العمل عرب اإلنرتنت عىل عمليات
التشغيل للرشكات الناشئة وإدارة رأس المال البرشي
أ .العمليات التشغيلية
وجــدت بعــض قطاعــات الشــركات الناشــئة فــي عمليــة الرقمنــة هــذه فرصــة لتعزيــز نموهــا ،فــي حيــن قامــت
قطاعــات أخــرى بإغــاق أو وقــف عملياتهــا لفتــرة لحيــن تغييــر نمــوذج أعمالهــا التجــاري كامــا لتتــواءم مــع نمــوذج
العمــل عبــر اإلنترنــت.

القطاعات ذات األداء المنخفض
الشركات الناشئة التي تعتمد على التفاعل بين البشر
لتقديم خدماتها :الخدمات الثقافيّة  -السفر  -السياحة -
التعليم للفئات المحرومة.

القطاعات ذات األداء المرتفع
الشركات الناشئة التي تعتمد على المنصات الرقمية
لتقديم خدماتها :اللوازم والخدمات الطبية  -تجهيز
األغذية وتجارة التجزئة  -الرعاية الشخصية والصحية -
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  -والتجارة اإللكترونية.

 .1تحديات العالم االفتراضي التي تواجهها الشركات
الناشئة في ظل فيروس كورونا (كوفيد :)19 -
•التحديات اللوجستية؛ وتغيير أسلوب التواصل مع العمالء/
الفئات المستهدفة ليتناسب مع العمل عبر االنترنت
• األمية الرقمية
• ضعف البنية التحتية الرقمية
ً
نقصا في السيولة النقدية
 .2واجهت الشركات الناشئة
مما أثر على عملياتها التشغيلية ومرونة رأس المال
البشري

ب .إدارة رأس المال البشري
 .1تخطيط الموارد البشرية:
 -أضاف العمل من المنزل على بعض الموظفين مزيد من المهام في حين أدى إلى تفرغ آخرين ،وهو ما أحدث خلال في الهيكل التنظيمي.

 .2التوظيف والتعيين:
 واجهت القطاعات ذات األداء المرتفع طفرة في التوظيف عبر اإلنترنت وخطط تهيئة الموظفين الجدد عبر اإلنترنت من جهة ،وهو ماأدى إلى أن الموظفين الجدد ال يعرفون زمالئهم مما أثر على ثقافة المنظمة ،ومن جهة أخرى امتنعت العديد من الشركات الناشئة عن
التوظيف في بداية األزمة.
 تباين استقدام المواهب خالل الجائحة؛ حيث كان مؤسسو الشركات الناشئة يبحثون عن موظفين لديهم مهارات ممتازة فيما يتعلقبالتواصل من خالل األدوات على اإلنترنت والمرونة والقدرة على التكيف.

تأثري فريوس كورونا (كوفيد )19-عىل إدارة رأس المال البرشي في الرشكات الناشئة في مرص
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 .3العقود واالستحقاقات:
 -حلت عقود العمل الحر والتعاقد الخارجي محل الوظائف بدوام كامل.

 ال يمتلك غالبية الموظفين أي تأمين صحي أو اجتماعي وهو ما ينتقص من نهج العمل الالئق. .4تنمية المواهب:
 أثر النقص في السيولة النقدية على االحتياجات التدريبية من الجلسات التدريبية التقنية وحتى جلسات الصحة العقلية. تفتقر الشركات الناشئة إلى التدريب على إدارة األزمات. درجة منخفضة من أداء التوظيف والمهارات وتعليم ريادة األعمال في المؤسسات األكاديمية. -قدر منخفض من نقل نتائج البحث والتطوير.

 .5أداء العمل:
 -أثر العمل عن بعد على أداء بعض الموظفين وإنتاجيتهم ،وهو األمر الذي يثير التساؤالت حول تقييم أدائهم عن بعد.

 .6إدماج الموظف:
 واجهت الشركات الناشئة في البداية صعوبة في الحفاظ على تماسك فريق العمل ،حيث انخفض التواصل وجهً ا لوجه بين الزمالء. -كان من الصعب تقديم أنشطة المشاركة بشكل افتراضي نظرً ا لتكلفتها المرتفعة جدا مقارنة بميزانيات الشركات الناشئة.

 .7حماية الموظف ورفاهه:
 انقسم األمر بين مجموعة من الموظفين الذين يستطيعون العمل من المنزل في مقابل من ال تسمح طبيعة عملهم بذلك. أثار العمل عن بعد التساؤالت حول مؤشرات المساواة بين الجنسين وارتفاع مستويات القلق.وهناك موضوع شامل يتداخل مع العمليات وإدارة رأس المال البشري وهو اآلثار على الشركات الناشئة التي تعمل في مناطق
جغرافية مختلفة في مجموعات متضافرة واستقدام المواهب.

يتم عرض مخطط العالقة بني عمليات الرشكات
الناشئة وإدارة رأس المال البرشي في شكل .1
أ .العمليات

فيروس كورونا
(كوفيد)19-

 .1تحويل العمليات لتتم

 .2األثار على إيرادات الشركات

عبر اإلنترنت

الناشئة والتدفقات النقدية

تغيير اسلوب العمل
(العمل عن بعد)

ب .إدارة رأس المال البشري
 .1تخطيط إدارة رأس
المال البشري

 .2استقدام المهارات:
التوظيف والتعيين

 .3العقود واإلستحقاقات

 .4تنمية وتدريب المواهب

 .5إدارة األداء واإلنتاجية
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توصيات السياسات
بنــاءً علــى النتائــج تعــرض الورقــة ثالثــة بدائــل سياســيات
تهــدف إلــى تعزيــز أداء النظــام البيئــي للشــركات الناشــئة
مــع التركيــز علــى إدارة رأس المــال البشــري ،وباإلضافــة
إلــى ذلــك تقتــرح ً
أيضــا بدائــل السياســات موضوعيــن
شــاملين يتداخــان مــع بدائــل السياســات الثــاث؛ وهــي
إتاحــة الوصــول إلــى التمويــل وتنويــع مصــادره ،حيــث
تعتمــد الشــركات الناشــئة بشــكل كبيــر علــى التمويــل
لتطويــر نمــوذج أعمالهــا واالحتفــاظ بموظفيهــا،
والموضــوع الشــامل الثــان هــو الدعــم المقــدم
للمحافظــات المختلفــة مــن قبــل النظــام البيئــي ،ويركــز
هــذا الموضــوع علــى دعــم محافظــات أخــرى غيــر القاهرة
واإلســكندرية لزيــادة شــمولية المواهــب .وتكشــف
البيانــات ً
أيضــا أنــه مــن المفيــد إلقــاء الضــوء علــى أهميــة
أحــد بدائــل السياســات فــي ورقــة السياســات حــول إدارة
رأس المــال البشــري الصــادرة ســابقا فــي عــام  2020والتــي
تقتــرح االرتقــاء بالتدريــب المهنــي ومناهــج التعليــم
العالــي وربطهمــا لتلبيــة احتياجــات ســوق ريــادة األعمــال
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سياسة انتعاش سوق العمل من خالل
ريادة األعمال :تجربة الهند
سياســات وتنويــع دعمــت وزارة العلــوم
والتكنولوجيــا الهنديــة عنــد تعاملهــا مــع احتفــاظ
الجائحــة جهــود البحــث والتطويــر التــي مــن شــأنها
أن تدعــم رواد األعمــال لتقديــم حلــول مبتكــرة
مــن الناحيــة التكنولوجيــة وتكــون قابلــة للتطويــر
والتوســع ،وتحديــداً فــي المجــاالت الطبيــة والتــي
يمكــن أن الرتقــاء تســاهم فــي مكافحــة جائحــة
فيــروس كورونــا (كوفيــد  )19-أو التخفيــف مــن
أثرهــا الســلبي علــى االقتصــاد والمجتمــع .ولــي
تتمكــن مــن دعــم الشــركات الناشــئة بشــكل أفضل
أجــرت الــوزارة تقييمــا لتجــد أن الشــركات الناشــئة
يمكنهــا تصميــم التكنولوجيــا المطلوبــة ،لكنهــا
تفتقــر إلــى ســبل الوصــول إلــى المــوارد الماليــة
المتنوعــة ،كمــا ينقصهــا الالمركزيــة وإشــراك
المــرأة واإلرشــاد والتوجيــه لمؤسســي الشــركات
الناشــئة والموظفيــن ،وأخيــرا صقــل مواهبهــم
فــي المهــارات الشــخصية مثــل التســويق لتوســيع
نطــاق منتجاتهــم.

•يقتــرح بديــل السياســيات األول إنشــاء رابطــة للشــركات الناشــئة مــن جانــب الشــركات الناشــئة أنفســها
لتقديــم الدعــم لهــا فــي وجــود كيــان ممثــل ي ّ
ُمكنهــا مــن العمــل فــي مجموعــات متضافــرة مــع أصحــاب المصلحــة
اآلخريــن فــي ريــادة األعمــال للتعبيــر عــن احتياجاتهــم وشــكواهم.
•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 للشــركات الناشــئة ونشــر إجــراءات تقديــم العطــاءات لتقــوم الشــركات الناشــئة
بالتقديــم للمشــاركة بهــا.
•يركــز بديــل السياســات الثالــث علــى تعزيــز دعــم حاضنــات ومســرعات األعمــال للشــركات الناشــئة وفقــا
للتغيــرات فــي النظــام البيئــي التــي أحدثهــا فيــروس كورونــا (كوفيــد ،)19-وتعــد حاضنــات ومســرعات األعمــال
الجهــات الرئيســية الداعمــة للشــركات الناشــئة فــي النظــام البيئــي ،والتــي تحتاجهــا حتــى يتــم بنــاء قدراتهــا فــي
مهــارات الرقمنــة والعمــل عن بعــد ،باإلضافة إلــى االســتعداد إلدارة األزمــات والمخاطر واالستشــارات المتعلقة
بــإدارة رأس المــال البشــري والخدمــات االستشــارية للشــركات الناشــئة خــال الصدمــات قصيــرة األجــل ،ومــن
الهــام للغايــة أن يتــم دعــم البحــث والتطويــر لدعــم االبتــكار والتحــول التكنولوجــي مــن أجــل ســوق عمــل أكثــر
مرونــة.
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خارطة طريق للتنفيذ
توصــي الورقــة بمزيــج مــن بدائــل السياســيات األول
والثانــي ،وســيعمل البديــان معــا علــى تمكيــن الشــركات
الناشــئة مــن التواصــل بشــكل أكثــر فعاليــة مــع أصحــاب
المصلحــة فــي مجــال تنظيــم المشــاريع .وتكمــل هــذه
البدائــل بعضهــا البعــض مــن خــال التركيز على مســتوى
التواصــل الفــردي والتواصــل الجماعــي ،وســتتمكن
الشــركات الناشــئة مــن خــال الرابطــة مــن مشــاركة
احتياجاتهــا وتحدياتهــا وتطورهــا مــع بقيــة النظــام البيئــي
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 النظــام البيئــي ،كمــا
أكثــر مرونــة
ســيدعم تعافيهــا مــن اآلثــار الســلبية الناجمــة عــن
فيــروس كورونــا (كوفيــد  ،)19 -باإلضافــة إلــى المزيــد مــن
التطويــر للتغييــرات اإليجابيــة التــي قامــوا بإجرائهــا 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.

ويعرض شكل  2نتائج توصيات السياسات العامة
توصيات السياسة العامة
تواصل الرشكات الناشئة عىل المستوى الفردي
اإلستفادة من منصة المشروعات التابعة لجهاز تنمية
تعزيز بيئة
محيطة داعمة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
تواصل الرشكات الناشئة عىل المستوى الجماعي
إنشاء رابطة للشركات الناشئة

شكل  :2نتيجة توصيات السياسة العامة (الدباغ وفودة ووليد.)2021 ،
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