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شـــهد مركـــ  المعلومـــا  ودلـــم ا  ـــاذ القـــرار 

ه منــن نشــ  -التــابع لمجلــو الــويرار المصــري 

لتـ  لدة  حوُّ  ؛ لُيواكس التغيرا  ا–1985لام 

مـــره بهـــا المجتمـــع المصـــريي فقـــد اخـــت  فـــ  

ـــــى  ـــــه األول ـــــة ( 1999-1985)مرحلت بتطـــــوير البني

ثـــم كـــاء إنشـــار ويارة . المعلوما يـــة فـــ  مصـــر

( 1999)ا  صا   و كنولوجيا المعلوما  لـام 

ل رئيســة فــ  مســير ه؛ لُيــؤدي دوره نقطــة  حــوُّ

 ـــدلم جهـــود  (Think Tank)كُمؤسســة فكـــر 

.ُمت ن القرار ف  شتى مجا   التنمية

دهـا أء ومنن ذلك الحيني يتبنهى المرك  رؤيـة مفا

 ـاذ يكوء المركـ  األكرـر  ميـً ا فـ  مجـال دلـم ا 

حوار القرار ف  قضايا التنمية الشاملةي وإقامة

ـــاري و ع يـــ  قنـــوا  التواصـــل مـــع مجتمعـــ  بنه

ـــدُّ  ايـــة التنميـــ ة المـــواطن المصـــري الـــني ُيعا

ع وهدفها األسمى؛ األمر الني يؤهله لالضـطال

يــ  بــدور أكبــر فــ  صــنع السياســة العامــةي و ع  

كفــــارة  جهــــود التنميــــة وفعاليتهــــاي و رســــيخ

.مجتمع المعرفة

ــــــ   ــــــكي يحمــــــل مرك ــــــق ذل وفــــــ  ســــــبيل  حقي

المعلومــــا  ودلــــم ا  ــــاذ القــــرار للــــى لا قــــه 

. مهمـــة أء يكــــوء دالًمــــا لكـــل مت ــــني القــــرار

مرار وحتــى يتســنى لــه ذلــكي ف نــه يســعى باســت

ألء يكــــــوء أحــــــد أفضــــــل مؤسســــــا  الفكــــــر

(Think Tank )  للـــــــى المســـــــتو  المحلـــــــ

.واإلقليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدول 

دور وقــد واكــس ذلــك التــرايٌّ إقليمــ   ودولــ   بــ

ـا فـ   المرك  كمؤسسـة فكـري وهـو مـا جهـر جلي 

للشـــــــرق " ســـــــتيف  أووردي"نتـــــــائة مســـــــابقة 

ي حيـ  فـاي 2022األوسط وشمال إفريقيا لعام 

مركــــــــ  المعلومــــــــا  ودلــــــــم ا  ــــــــاذ القــــــــرار

ب مــــو جــــوائ  متنولــــة  شــــهد لــــه بالســــبق  

:ابتكاًرا وإبداًلا

كرـــر  ـــ    النهبيـــة فـــ  التـــدوين الصـــو   األ▪

لتــ  ابتكــاًراي بمــا يشــهد لالمــال الصــو ية ا

.يصدرها المرك  بالجدة والجدارة

:وفاي المرك  بالبرون ية  ف  كل من

صـف إصـدار و"ا بتكار ف  التقارير السـنوية ▪

".مصر بالمعلوما 

لـن "يـة ا بتكار ف   نفين الفعاليا  الحكوم▪

ــــــا   ــــــد  السياســــــا  - نظــــــيم فعالي منت

".العامة

ــــا المعلومــــا ▪ ــــار فــــ  إدارة  كنولوجي ا بتك

ـــــًنا  ـــــ  إء ذراع المركـــــ  "  طيًطـــــا و نفي حي

".محور  كنولوجيا المعلوما : الدافعة

ــــــــا  ▪ ــــــــ  فــــــــ  ا بتكــــــــار اإلداري للهي  التمي

حصــــــــدها مركــــــــ  " والجهــــــــا  الحكوميــــــــة 

".المعلوما  نفسه

مجلو الويرار

مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القـــرار 



“
نظــًرا للتعــاوء المرمــر وطويــل األمــد للــى مــدار الســنوا  الماضــيةي يــر  برنــامة األمــم

المتحــدة اإلنمــائ  أء مركــ  المعلومــا  ودلــم ا  ــاذ القــرار بمجلــو الــويرار واحــد مــن 

ــالمرك  مســتويا  متميــ ة مــ ن أقــو  شــركار التنميــةي كمــا أجهــر الموجفــوء األكفــار ب

اي ا حترافيــة والت صصــية؛ ممــا أســهم فــ   قــديم خــدما  مالئمــة ذا  جــودة لاليــة؛ لــن

فــ ء برنــامة األمــم المتحــدة اإلنمــائ  يضــع شــراكته مــع مركــ  المعلومــا  ودلــم ا  ــاذ 

ع  القــرار فــ  مر بــة لاليــةي معتبــرا هــنه المؤسســة المرموقــة شــريكا رئيًســا فــ  الســ

.الحري   نحو  ع ي  مجا   التنمية البشرية لد  جميع المصريين

جيمو راول / األستاذ
ق المقيم لبرنامة األمم المتحدة اإلنمائ  بمصر سابًقا المنسِّ



مجلة آفاق اقتصادية معاصرة

للـيني  قدم المجلة إطاللة للى اآلرار ا قتصادية الم تلفـة ألبـري ال بـرار والمح

.سوار من داخل مصر أو من خارجهاي والت   شغل الدوائر ا قتصادية

المســــتجد العـــــالم " كورونــــا"هــــ   جائحــــة فيــــرو  

يد مـن اقتصادي ا؛ فه  أيمة  ير مسبوقةي سببت العد

اك وهنــ. التــداليا  الســلبية للــى ا قتصــاد العــالم 

ل حالــة مــن لــدم اليقــين بشــ ء التنبــؤ باألوضــاع خــال

مـن الفترة القادمةي وما يمكن أء  سببه هنه الجائحـة

ة؛  داليا  أخر  للـى القطالـا  ا قتصـادية الم تلفـ

لـــناي كـــاء مـــن الضـــروري أء يتـــولى مركـــ  المعلومـــا  

ودلــم ا  ــاذ القــرار التــابع لمجلــو الــويراري المتابعــةا 

مكن الدقيقة لهنه التداليا  بشـكل مسـتمر؛ حتـى يـت

ــــ   ــــة أجــــوار لــــدم اليقــــين ا قتصــــادي الت مــــن مواكب

.سببتها الجائحة

ــة  لتقــدم " آفــاق اقتصــادية معاصــرة"وقــد جــار  مجل

 بـرار إطاللة للـى اآلرار ا قتصـادية الم تلفـة ألبـري ال

والمحللـــيني ســـوار مـــن داخـــل مصـــر أو مـــن خارجهـــا؛ 

وذلــــــــك لتقــــــــديم رؤ  اقتصــــــــادية متكاملــــــــة ألهــــــــم 

الموضــولا  ا قتصــادية للــى الســاحةي واســتعرا 

أبـــري المؤشـــرا  المحليـــة والدوليـــةي مـــع التركيـــ  للـــى

.موضــــــــــــــــــوع محــــــــــــــــــدد فــــــــــــــــــ  كــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــدد

هـناي ويتنـاول العــدد العشـروء مــن المجلــة موضــوع

ي والــــني يتعــــر  لمفهــــوم "الشــــركا  ا فتراضــــية" 

الشــــركا  ا فتراضــــية وآليــــا  لملهــــاي كمــــا يقـــــدم 

ة مـن مقترحا  لتع ي  لمل  لك الشـركا  با سـتفاد

  التجارب الدولية ف  هنا المجالي كمـا يرصـد المقـا 

ــــــة التــــــ   ناولــــــت  ي "الشــــــركا  ا فتراضــــــية" األجنبي

باإلضـــافة إلـــى  قـــديم إطـــار نظـــري وإطـــار معلومـــا   

.حول الشركا  ا فتراضية



مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار التابع لمجلو الويرار المصري

“
اي اآلرار الواردة بالمجلة  عبر لن وجهة نظر أصحابه"

"  و   عبر بالضرورة لن وجهة نظر المرك 



فريق اإللداد

تـــار لمـــل فريـــق المجلـــةههـــن
ِ
بـــالمرك ي مـــن واقـــع باقـــة متنولـــة مـــن المعلومـــا  ن

ــ. المصــادر واإلســهاما  ال ارجيــة م والتفســومــن ثا ــر المحتــو  الُمقــده يرا  مي   يعبِّ

انـا  كمـا أء صـحة البييلن وجهة نظـر المركـ -بالضرورة–وا ستنتاجا  الواردة فيه 

ـــواردة فـــ  ـــةوالمعلومـــا  ال ـــى جهـــة إصـــدار التقـــاريرالمجل /  عـــود مســـؤوليتها لل

.التحليال  األصليةي الُمشار إليها ف  نهاية كل موضوع



مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار التابع لمجلو الويرار المصري

.دوليةخال  الشكر والتقدير إلى الفريق البحر  المشارك ف  إلداد مل صا  مقا   الرأي ال

رئيو المرك 

أسامة الجوهري/ السيد

مسالد رئيو مجلو الويرار

رئيو مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار

رئيو التحرير

رشا مصطفى لو  . د

المدير التنفيني للمرك 

ا رئيو اإلدارة المرك ية لمحور المعلوما  والبيان

اإلشراي العام

منى البدري. أ

مدير اإلدارة العامة للمتابعة ال ارجية

المنسق البحر 

محمود خليفة جودة. د

 ارجيةالمدير التنفيني لإلدارة العامة للمتابعة ال

اإلخرار الفن 

محمد لادل. أ

اإلدارة العامة للجودة

أيمن سيد. أشيمار العرب . أ

الفريق البحر  المشارك

خـــلـــود أحــــمــــــد. أ

هـــديـــر حــــســــام. أ

أسمـــار طـــارق. أ

رابعـــة نــور الـــديــن. أ

أمـــيـــرة نـــصـــر. أ

دنـادية لبد المقصو. أ

الفريق البحر  الرئيو 

إنــعـــام لــبــد هللا. د

رضــــو  ســـعيــــد. أ

مـصـطفى إسماليل. أ

دلـــــــــار رفـــــعــــــت. أ

لـمـرو لبــد الحميد. أ

ياسمين بهار الدين. أ
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ا فتراضيةشومبيترلاصفة 

 Joseph Schumpeter" شـومبيترجوييـف "ي صك ا قتصـادي النمسـاوي المرمـوق 1942ف  لام 

والمقصــود بــه إجــرار  حــو   جوهريــة فــ  يSchumpeter’s Gale" شــومبيترلاصــفة "مصــطل  

ا إلى خلق مجال الصنالةي يتولد لنها ثورة داخلية مستمرة ف  هيكل النظام ا قتصاديي وصولً 

 طـــى  واينـــا  جديـــدة بـــين أرجائـــهي ينـــتة لنهـــا فـــت  أفـــق أكرـــر رحابـــة للقـــدرا  ا قتصـــاديةي لتت

.اإلمكانا  التقليدية الُمتاحة

ي التــ   عنــ  باللغــة "Unternehmerreist"كلمتــه األلمانيــة " شــومبيتر"وحتــى يتســنى ذلــكي ابتكــر 

-Entrepreneur"العربية روح رائد األلمال  spirit" ي بالتباره المسؤول الـرئيو لـن إطـالق هـنه

يـق ذلـكي أمـا أدوا ـه لتحق. العاصفةي وألنـه مصـدر التقـدم التكنولـوج  وا بتكـار واإلبـداع ال ـالق

وق  قــديم منــتة جديــد للجمهــوري و قــديم مــنهة جديــد لعمليــة إنتاجيــةي وفــت  ســ: ف نهــا  ضــم

منشـ ة جديـدة / جديدةي واسـت دام مصـدر جديـد إلمـدادا  المـواد ال ـامي وأخيـًرا إنشـار منظمـة

.ف  صنالة ما

ولعقود طويلـةي جـل هـنا المصـطل  حبـيو الحيـ  المكـان  فـ  جميـع أرجـار العـالم؛ حيـ  كـاء

سـة يتعين للى رائد األلمال   سيو شـركته ذا  الوجـود المـاديي ويكـوء لهـا مقـر ثابـت لممار

ـدة  ُشـجع رواد ألمالهـا للـى   سـ. أنشطتها
ِ
ري وأضـحت حكومـا  ل يو بيد أء هنا الوضع  غيه

مــةي دوء شــركا هم ا فتراضــيةي التــ   ــدير  البيــة ألمالهــا لبــر التكنولوجيــا  الرقميــة المتقد

.الحاجة لحياية مساحة مكانيةي ما يتي  إمكانا  ُمتجددة  قتصادها الوطن 

ركا  ومنن لدة أشهري أطلق الرئيو المصري لبد الفتاح السيسـ  إشـارة البـدر لت سـيو شـ

ــًرا جوه. افتراضــيةي دوء التقيــد بشــره وجودهــا المكــان  رًيــا فــ  ونظــًرا ألء هــنا التوجــه ُيعــد  غيُّ

آفــاق "فلســفة أنشــطة ريــادة األلمــال فــ  مصــري فقــد قمنــا بت صــي  العــدد مــن مجلــتكم 

لمناقشــــة هــــنا النــــوع مــــن الشــــركا ي ويحــــدونا األمــــل أء  كــــوء إيــــنانا لعاصــــفة " اقتصــــادية

.   نهائ افتراضية جديدةي إلطالق إمكانا  ا قتصاد المصري ف  لالم افتراض شومبيترية

يربقلم رئيو التحر 

رشا مصطفى عوض. د

رشــــــا مصــــــطفى لــــــو  . د

المــــــدير التنفيــــــني للمركــــــ 

رئـــــــــــيو اإلدارة المرك يـــــــــــة 

لمحور المعلوما  والبيانا 

ريـربقلم رئيو التح
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الــــــــــعددمقــــــا   

مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار التابع لمجلو الويرار المصري

آفاق اقتصادية معاصــرة



رك  متلـــك إفريقيـــا فرصـــة لتوجيـــف ا قتصـــاد الرقمـــ  كمحـــ

للنمـــــو وا بتكـــــار ولـــــالر أوجـــــه القصـــــور التـــــ   عـــــانى منهـــــا 

المنظومـــــة ال دميـــــة والحكوميـــــةي خاصـــــة فـــــ  جـــــل ييـــــادة 

  للـى ا سترمارا  ف  التحول الرقم ي فقد لمل البنك الدول

إلــى  ــوفير أرقــام كبيــرة مــن األمــوال لتحقيــق وصــول ا نترنــت

نطاق لريض من المواطنين ف  جميع أنحـار إفريقيـاي ووضـع

ن ا  حـــاد اإلفريقـــ  إســـترا يجية  حـــول رقمـــ  لالســـتفادة مـــ

.الفرص المتاحة إلفريقيا لتحقيق طفرة ف  التنمية

لديًدا لقد أصبحت إفريقيا مكانا مالئما لالبتكاري حي  شهد 

مجـال من جو   ا سترمار للشـركا  اإلفريقيـة الناشـ ة فـ 

لهـا ف التكنولوجياي بحي  يست دم األفراد أنظمة الدفع لبـر ا

ة المحمــول التــ   ــم  طويرهــا فــ  كينيــاي و عمــل حلــول الطاقــ

تقبل المتجددة الت   م إنشاؤها ف  إفريقيا للى  شـكيل مسـ

.أكرر استدامة

مــن سـكاء العـالمي ف نهــا % 18للـى الـر م مــن أء القـارة  ضـم 

ـــا  ـــا الفائقـــةي% 0.4 مرـــل حالي فقـــط مـــن صـــادرا  التكنولوجي

فقط من صادرا  ال دما  األوسع نطاًقا للى مستو % 2و

يــاي ومــن العـالمي التــ   عتمـد اآلء التمــاًدا كبيــًرا للـى التكنولوج

شــ ء  ع يــ  هــنه الصــادرا  أء يــؤدي إلــى  ســريع النمــو فــ  

.القارة

وجيـف  عري الشركة ا فتراضـية ب نهـا شـركة  عتمـد للـى الت

ــــ  يقــــوم الموجفــــوء ب لمــــالهم مــــن أمــــاكن  ــــ  حي اإللكترون

ةي و  يوجـد م تلفة ويتم ا  صـال بيـنهم بالوسـائل ا لكترونيـ

لهــا مقــري و   تحمــل مصــروفا   ــنكر إذا قورنــت بمصــرفا  

الشـــركة الماديـــةي و ـــوفر الكريـــر مـــن المـــال والوقـــت والجهـــد 

ركة والمبان ي ويمكن أء  قرر شركة ما أء  تحول من كونها ش

ة إلـى  قليدية  سير و عمـل وفًقـا للطـرق الم لوفـة والمعروفـ

.ُبعدشركة افتراضية  عتمد ف  كل ما  فعله للى العمل لن
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: االشـــــركا  ا فتراضـــــية فـــــ  إفريقيـــــ

اإلمكانا  والتحديا 

سال  محمد فريد. د.أ

أســـــــــــــــــتاذ ا قتصـــــــــــــــــاد

قســـــــــــــــــم السياســـــــــــــــــة 

وا قتصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد

يـة كلية الدراسـا  اإلفريق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العلي

جامعــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــاهرة
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ري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المص

فريقيا أدار الشركا  ا فتراضية والتجارة اإللكترونية ف  إ

ونيـــة  عـــد التجـــارة ا لكترونيـــة لمليـــة منهجيـــة متعـــددة الجوانـــس منهـــا جوانـــس البنيـــة التحتيـــة والجوانـــس القان

لكترونيــة و عتبــر الشــركا  ا فتراضــية نمــط مــن أنمــاه التجــارة ا . والجوانــس المؤسســا ية والجوانــس التقنيــة

بحي  يتم  سويق لمنتجا     ملكها و قوم بعمل العرو  لليها

ر بـــ ــع ييــادًة  قــده مليــار دو ر 14.4فــ  إطــار الحــدي  لــن الشــركا  ا فتراضــية والتجــارة ا لكترونيــةي فمــن المتوقه

ماليــين فرصــة لمــل 3ي ويتوقــع أء  ســاهم فــ   ــوفير (2030–2025)لحجــم ســوق انترنــت األشــيار خــالل الفتــرة 

. 2025بالقارة بحلول لام 

دولةي 23  شركة ناش ة ف  القارة اإلفريقية  عمل ف  مجال التجارة والتسويق اإللكترون  و نشط ف264 وجد 

تسـوانا ومن الدول اإلفريقيـة المتقدمـة بهـنا المجـال موريشـيو  و ـونو وجنـوب إفريقيـا وكينيـا وناميبيـا وب

.ومصر والج ائر
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ةنماذر نجاح من الدول اإلفريقي

م  بلــم معــدل نمــو التجــارة اإللكترونيــة بــين مســت د

مقارنة 2020٪ لام 66اإلنترنت ف  جنوب إفريقيا نحو 

يهم يوجدير بالنكر أء نسبة األفراد النين لد2019بعام 

ل القــدرة للــى الوصــول إلــى ا نترنــت فــ  روســيا  مرــ

ي فهــ  الســوق الرئيســة لإلنترنــت2020٪ فــ  لــام85

ألكرـر ف  القارة اإلفريقيةي ومن بـين ف ـا  المنتجـا  ا

ما 2021طلبا من قبل مواطن  جنوب إفريقيا ف  لام 

ــار و مرــل أكبــر قطــاع حيــ   مرــل : يلــ  ٪ مــن 32األيي

ـــــــةي ولعـــــــس األطفـــــــال  ـــــــرادا  التجـــــــارة اإللكتروني إي

٪ مــن إيــرادا  التجــارة 27والهوايــا  والترفيــه  مرــل 

٪ مـــــــــــن18اإللكترونيـــــــــــة واإللكترونيـــــــــــا   حقـــــــــــق 

٪ فـ  التسـوق لبـر اإلنترنـت 50 عد جوميـا مراًلـا لشـركة رقميـة ناجحـة فـ  إفريقيـاي حيـ  شـهد  ييـادة بنسـبة 

.2020خالل الربع األول والران  من لام 

يAFCFTAقية  هدي إفريقيا إلى ييادة التسوق لبر اإلنترنت من خالل  طبيق منطقة التجارة الحرة القارية اإلفري

٪ من الضرائس المفروضة للى 90حي   فر  ا  فاقيةي ا فاقية التجارة الحرة إلفريقيا للى الشركا    فيض 

ريقيـةي المنتجا ي وحرية انتقال األموال والمعامال ي و سعى إلى  كوين ا حـاد جمركـ  للـى مسـتو  القـارة اإلف

.مما يؤدي إلى ييادة حجم التجارة البينية اإلفريقية

41 حتـــل دولـــة جنـــوب إفريقيـــا المر بـــة 

نيــة بــين كبــر  أســواق التجــارة اإللكترو

للــــى مســــتو  العــــالمي حيــــ  حققــــت 

مليـارا  دو ر فـ  لـام 5إيرادا  بقيمة 

2021 .

نشــطة لقـد حققــت كينيــا  طــوًرا ملحوًجــا فــ   بنــى اسـترا يجية التحــول الرقمــ ي حيــ  ا  ــن  إجــرارا  لــدلم األ

التـ   ـتم الرقميةي حي  يقدم بنك كينيا المرك ي إلفاًر من الرسومي ويتوسـع فـ  المعـامال  من فضـة القيمـة

عامال ي باست دام النقود اإللكترونية من خالل الها ف المحمول؛ وأد  ذلك إلى ييادة كبيرة ف  قيمة ولدد الم

.مما سالد للى حماية معظم األسر الفقيرة

فــ  كمـا حققــت كــلٌّ مــن موريشــيو ي وناميبيــاي وأو نــداي ييـادة فــ  لمليــا  اســت دام الــنظم الرقميــة الحديرــة

ك قامـت قطاع التعليمي والصحةي والتجارةي باإلضافة إلى  دشين المؤ مرا  والنـدوا  العلميـة لـن ُبعـدي وكـنل

ي   سـيما مـن نيجيريا بتحسين البنية التحتية الرقميةي وإنشار ا قتصاد الرقمـ  الـنك  وييـادة الشـمول المـال 

ولي كمـا خالل  حديد هوية العميل و وسيع  سجيل رقم التحقق المصرف ي و وسيع لدد وكالر الها ف المحمـ

   لك جهر  منصا  المدفولا  والتحويال  المالية لبر الهوا ف المحمولةي وار فع لدد الشركا  الجديدة ف

.2020المنصة اإللكترونية بنسبة كبيرة ف  الربع األول من لام 

٪ من التجارة اإللكترونيةي وأخيًرا منتجا  الرلاية 15إيرادا  التجارة اإللكترونيةي واألثاث واألجه ة المن لية و مرل 

.٪ من اإليرادا  لبر النت ف  جنوب إفريقيا8الش صية و مرل 
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دولـة فـ  العـالمي وشـملت هـنه المعـايير سـهولة 190يقوم البنك الدول  بقيا  سهولة ممارسة األلمال ف  

ل بــدر النشــاه التجــاريي والضــرائسي والعقــودي والحصــول للــى ائتمــاءي والتــدريسي ونشــر المعلومــا ي و ســجي

من حي  سهولة ممارسة األلمال 2020دول ف  إفريقيا لام 10وحدد أفضل . الممتلكا ي والتجارة لبر الحدود

: للى النحو التال 

اسهولة ممارسة األلمال ف  إفريقي
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درجة-2020الدول اإلفريقية العشر األولى ف  مؤشر سهولة األلمال 

Source: The World Bank: Doing Business 2020

للـى مسـتو  العـالم مـن حيـ  13 حتل موريشيو  المر بـة األولـى للـى مسـتو  إفريقيـاي و عـد فـ  المركـ  الــ 

سهولة ممارسة األلمـالي وذلـك نظـرا لإلصـالحا  التـ  قامـت بهـاي ومنهـا مـا هـو متعلـق بت سـيو الشـركا 

تـ    فـ  والحصول للى  صاري  البنـار والتجـارة لبـر الحـدود و طـوير البنيـة التحتيـة وإنفـاذ العقـودي أمـا روانـدا ف

ق إفريقيـا المر بة الرانية لما  متلكه مـن إمكانـا  اقتصـادية جعلتهـا  حتـل المركـ  األول للـى مسـتو  دول شـر 

خ فــ  ســهولة ممارســة األلمــالي و مرــل المغــرب المر بــة الرالرــةي ل يــادة لــدد المســترمرين بهــاي و نــوع منــا

ة األلمـال أما كينيا فتحتل المر بة الرابعةي فقـد قفـ   وفقـا لتصـنيف البنـك الـدول  لسـهولة ممارسـ. األلمال

. ف  أقل من خمو سنوا 56إلى المرك  الـ 2015لالمًيا ف  لام 136من المرك  الـ 

مــن النــا ة % 5.2أي نحــو -مليــار دو ر 180يســعى اقتصــاد اإلنترنــت اإلفريقــ  لتحقيــق إمكانــا  للنمــو  صــل إلــى 

للى سـبيل المرـالي فقـد ياد  حويـل األمـوال مـن شـ   إلـى شـ   . 2025بحلول لام -المحل  اإلجمال  للقارة 

.2020باست دام الها ف المحمول ف  رواندا بنحو أربعة أضعايي وذلك من منتصف مار  وحتى منتصف أبريل
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ادسـةي للـى  حتل  ونو المر بة ال امسة نظرا لتنوع اقتصـادهاي فـ  حـين جنـوب إفريقيـا  ـ    فـ  المر بـة الس

 عـد أحـد وجار  يامبيا ف  المر بة السـابعةي حيـ . الر م من قوة اقتصادهاي ف نها لم  قم باإلصالحا  الكافية

للى مستو  العالم والمر بة الرامنة 87أسرع معد   النمو ف  القارة اإلفريقيةي و     بو سوانا ف  المر بة الـ 

تاســعةي ثــم  حتــل  وجــو المر بــة ال. للــى مســتو  إفريقيــاي حيــ   تمتــع بقطــاع مصــرف  وقطــاع  ــ مين  متطــور

. وأخيرا  حتل سيشل المر بة العاشرةي حي   تمتع بالتنوع ا قتصادي

قيادول جاذبة لالسترمار ف  إفري10أللى 

. ي حيـ   حتـل مصـر المركـ  األول2021دول جاذبة لالسترمار ف  إفريقيا لعام 10أللى " ميرشانتراند "يحدد بنك 

نيجيريا –كو  ديفوار– انا –رواندا –كينيا –جنوب إفريقيا –المغرب –مصر : وجار  ر يس الدول للى النحو التال 

قريري مـن وهناك لدة لوامل ساهمت ف  نمو اقتصاد الدول اإلفريقية العشر الت  جار  بالت.  ونو–إثيوبيا –

ال ــدما  بينهــا قطالــا  التصــنيع والتشــييد والبنــاري و كنولوجيــا ا  صــا   والمعلومــا ي و جــارة التج ئــةي و

.المصرفية والمالية

إفريقياالتحديا  الت   واجه الشركا  ا فتراضية ف 

ريقيــة يــدفع المســتهلكوء فــ  الــدول اإلف: ار فــاع  كــاليف اإلنترنــت▪

بة أللـــى التكـــاليف فـــ  العـــالم للوصـــول إلـــى اإلنترنـــتي مقارنـــة بنســـ

جيجـا بايـت مــن البيانـا  للــى 1الـدخلي حيـ  إنــه  بلـم  كلفـة اإلنترنــت 

من الـدخل الشـهري للفـرد فـ  إفريقيـا لـام % 7.12األجه ة المحمولة 

ــــدول مرــــلي  شــــادي والكونغــــو الديمقراطيــــةي 2019 ي وفــــى بعــــض ال

مــن الــدخل % 20وجمهوريــة إفريقيــا الوســطىي يــدفع المســت دموء 

.الشهري

ة إفريقيـا   ي ال العديـد فـ  منطقـ:  دهور البنية التحتية التكنولوجية▪

مليـوء 700جنوب الصحرار  ير متصلين باإلنترنتي حيـ  إء أكرـر مـن 

.ش  ي   يحصلوء للى خدما  اإلنترنت واسعة النطاق

ــــــة▪ ــــــى السياســــــا  : الجريمــــــة اإللكتروني افتقــــــار بعــــــض الــــــدول إل

وا ســــترا يجيا  الشــــاملة لامــــن الســــيبران ي وهــــو مــــا يعــــد مــــن 

.العوامل الرئيسة لتفاقم الجريمة اإللكترونية ف  إفريقيا

يقيـا  شهد لدد مـن أسـواق اإلنترنـت فـ  إفر : احتكار أسواق اإلنترنت▪

نه بعض نماذر ا حتكار أو الحواج  الت   عوق دخول المنافسيني وه

.ترنتالحواج  العديدة القائمة  ُحّد من  طوير البنية التحتية لإلن
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ــا ــى صــانع القــرار نشــر ثقافــ: أوًل ة يتعــين لل

ول ا بتكــار الرقمــ  للجميــع و حقيــق الوصــ

إلـــى الشـــامل للتقنيـــا  الرقميـــةي باإلضـــافة

. وفير البيانا  ب سعار معقولة

ل الرقمـ  مـن قبـل: ثانًيا معظـم  بن  التحـوُّ

ا القو  العاملة ف  إفريقيـاي ممـا يعـد محركـ

ين لعمليــــة التنميــــةي وخاصــــة بالنســــبة للــــن

.يعتمدوء للى المنصا  اإللكترونية

اشـ ةي  قـديم المسـالدة للشـركا  الن: ثالًرا

وكـــــنلك الشـــــركا  الصـــــغيرة ومتوســـــطة 

. رالحجم؛ بهدي  ع ي  المنافسة وا بتكا

ميـة  قديم لدد من السياسـا  اإلقلي: رابًعا

ــــى مســــتو  القــــارةي فــــ  إطــــار منطقــــة  لل

التجـــــــارة الحـــــــرة القاريـــــــة؛ بهـــــــدي دمـــــــة 

ا قتصــــــــادا  و طبيــــــــق ا ســــــــترا يجيا  

بـين الرقمية الوطنيةي ممـا يتطلهـس التعـاوء

نها الدول اإلفريقية ف  م تلف المجا  ي م

ر الضـــرائس الرقميـــةي وأمـــن البيانـــا ي و ـــواف

.المعلوما  لبر الحدود

ــــــ   عــــــوق  ســــــبل مواجهــــــة التحــــــديا  الت

الشركا  ا فتراضية ف  إفريقيا



أضــحى التحــول الرقمــ ي ضــرورة ملحــة لكــل ا قتصــادا  للــى

الــدور المحــوري 19-وقــد أثبتــت جائحــة كوفيــد. مســتو  العــالم

الــــني لعبتــــه التكنولوجيــــا  الرقميــــةي وخاصــــة فــــ  مجــــا   

 ـرابط الصحة والتعليم والتجارة اإللكترونيـة فـ  الحفـال للـى

بنك وف   قرير صدر مؤخًرا لن ال. واستمرار ا قتصاد العالم 

الــدول ي أشــار إلــى أء ا قتصــاد الرقمــ  العــالم  قــد  ضــالف

حجمـــه بمقـــدار مـــر ين ونصـــف خـــالل ال مـــو لشـــرة ســـنة 

.الماضية

ـــة لهـــنا التحـــولي  ـــة هـــ  حجـــر ال اوي ـــا الرقمي و عـــد التكنولوجي

حليـل وخاصة التكنولوجيـا  المتعلقـة بالـنكار ا صـطنال  و 

البيانـــــا  الكبيــــــرة التــــــ   قـــــدم حلوًلــــــا لمشــــــكال  معقــــــدة 

ديـد وقد فتحـت هـنه التكنولوجيـا  البـاب أمـام الع. بالمجتمع

جا   من الشركا  الناش ة لالستفادة منها و طبيقها ف  م

يرهـاي التعلـيمي والصـحةي والترفيـهي و : وصنالا  م تلفة مرـل

للى  سريع و يـرة اسـت دام هـنه 19-وقد سالد  أيمة كوفيد

ى مستو  التكنولوجيا  و كريف  حول الكرير من الشركا  لل

شـكل العالم لشركا  افتراضية بدوء مقار فعليـة  سـت دم ب

ــال ــة للــى ســبيل المر ــا  الحدير وســبة الح: مكرــف التكنولوجي

" Virtual Reality"الســحابيةي و كنولوجيـــا الواقـــع ا فتراضـــ  

ي و كنولوجيا "Augmented Reality" و كنولوجيا الواقع المع ي 

 يرهــا؛ لتقــديم " Block Chain Technology"سلســلة الكتــل 

كما أد  جهور هنه الشركا  . منتجا ها أو خدما ها لعمالئها

ـــى انتشـــار فكـــرة العمـــل لـــن بعـــد وفـــرق العمـــل المويلـــة إل

"Distributed teams " ــد مــن التمحــور حــول ــى م ي والتحــول إل

  احتياجــا  العمــل نتيجــة  نتشــار مــوجف  هــنه الشــركا  فــ

لفـة سوار ف  بلداء متعددة أو ف  أقاليم م ت-أماكن متفرقة 

تي  والت   كوء أقرب من العمالر؛ ومن ثم ي-داخل نفو البلد

صـميم للشركا  فهًما أكرر  حتياجا  ومتطلبـا  لمالئهـا و 

.و طوير منتجا  وخدما  مالرمة  حتياجا  هؤ ر العمالر
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فـــــرص خلـــــق : الشـــــركا  ا فتراضـــــية

القيمة و حديا  الواقع

هبة مدحت يك . د

نة المـــدير التنفيـــني لحاضـــ

ــــــة ا قتصــــــاد  ألمــــــال كلي

-والعلــــــــــوم السياســــــــــية

جامعـــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــاهرة
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اليف كمــا انعكــو انتشــار الشــركا  ا فتراضــية للــى رفــع معــد   اإلنتاجيــة لهــنه الشــركا  و  فــيض التكــ

. يــاهالكهربــار واإلنترنــت والم: المتعلقــة بالتصــنيع وإيجــارا  مقــرا  العمــل واســتهالك المنــافع العامــة مرــل

.  و حسين سالسل اإلمداد و يرها من اآلثار اإليجابية

يو الـني ومع انتشار هنه الشركا  ا فتراضية حول العالم و سارع و يرة التحول الرقم ي يصب  السؤال الـرئ

كا  مــا الفــرص الكامنــة لالقتصــاد الــوطن  مــن التحــول الرقمــ  وانتشــار الشــر: ينقســم إلــى شــقيني األول هــو

.ا فتراضيةي أما الران ي فيرك  للى أهم التحديا  الت  يمكن أء  واجه هنه الشركا 

ـــــى  ـــــ  إل يعـــــ ي  حـــــول الشـــــركا  مـــــن مقرهـــــا الفعل

:افتراضية لعدة أسباب أهمها

فر  وفير وقت ا نتقال من وإلى مقر العمل؛ مما يو▪

مجهــــود العــــاملين والمــــوجفين ويجعلهــــم أكرــــر 

.نشاًطا وقابلية لإلنتار

داء  قليــل العوامــل التــ   ــؤدي إلــى التشــتت وفقــ▪

. التركي  ف  مقر العمل

قــد  كــوء _ وييــع فــرق العمــل فــ  أمــاكن متفرقــة ▪

ن يسم  با سـتفادة مـ_ خارر حدود الدولة الواحدة

مميـــــ ا  فـــــروق التوقيـــــت ويســـــالد للـــــى  ـــــوفير 

.ال دما  الت   قدمها الشركا  للى مدار السالة

ية فرص   ايد اإلنتاج-1

يشـــير العديـــد مـــن اســـتطاللا  الـــرأي 

والدراســـا  التـــ   مـــت لـــن الشـــركا  

ن ا فتراضية إلى أء  حـول الشـركا  مـ

  أء يكــوء لهــا مقــر فعلــ  إلــى أء  صــب

  شــركا  افتراضــية يــؤثر بشــكل واضــ

نه للــى   ايــد اإلنتاجيــة للعــاملين فــ  هــ

.  الشركا 

ة الفرص الكامنة للشركا  ا فتراضي:  أولًا

اليف الرابتة  يسير و قليل  كلفة   سيو الشركا  والتك-2

بت فـيض فالشركا  ا فتراضية    حتار ف    سيسها إلى مقار فعليةي ومن ثـم يسـم  ذلـك لهـنه الشـركا 

ً ـا للـى الشـركا ي  كاليفها الرابتة المتمرلة ف   كلفة إيجار أو صيانة مقار العمل الفعليةي وهـ   كلفـة  مرـل لب

و فــ  مــن ناحيــة أخــر  يعــد   ســيو الشــركا  ا فتراضــية هــو األيســر فــ  الت ســي. خاصــة الشــركا  الناشــ ة

ورقيـة حي     حتار هـنه الشـركا  إلـى مسـتندا . معظم بلداء العالم الت   سم  بوجود مرل هنه الشركا 

.كريرةي و  إلى إجرارا  معقدة ومطولة للحصول للى لقود الت سيو
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لمواهــس  تمتــع الشــركا  ا فتراضــية ب اصــية مميــ ة  مي هــا لــن الشــركا  التقليديــة وهــ  خاصــية اقتنــاص ا

فمن . حي   عتمد هنه الشركا  للى اجتناب الموهوبين والمتمي ين بغض النظر لن أماكن إقامتهم. والتنوع

مـن الممكن ا ستعانة بمواهس من أقاليم بعيدة لن المدء الرئيسة والعواصم؛ مما يسـاهم فـ  خلـق الم يـد

يـد كما أء كسر القيود الجغرافية يـؤدي إلـى الم  . فرص العملي وم يد من العدالة ف  الحصول للى فرص لمل

ر مـن ا بتكـار من التنوع الرقاف ي ويرري هنا التنوع بي ة العمل ف  هنه الشركا ؛ مما قد يتي  الفرصة بقدر أكبـ

.والقدرة للى النمو والتطوير للمنتجا  أو ال دما  الت   قدمها هنه الشركا 

2021والتـ  صـدر  فـ  لـام " WIPO"وبالرجوع إلى اإلحصارا  الت   صدرها المنظمة العالمية للملكيـة الفكريـة 

ي ويمكـن ا سـتد ل للـى 2020فـ  لـام % 1.6وأشار  إلى  نام  حجم ا بتكارا  ف  معظم دول العـالم بمقـدار 

.يياد هاذلك أء العمل لن بعد لم يؤثر بشكل سلب  للى  ناق  حجم ا بتكارا ي بل للى العكو سالد للى

تكاركسر القيود والحدود الجغرافية وفرص  حقيق م يد من ا ب-3

رية  حقيق التوايء بين العمل وا لت اما  العائلية واألس-4

بيـر للـى يعد  حقيق التوايء بين العمـل وا لت امـا  العائليـة واألسـرية مـن أهـم المؤشـرا  التـ   ـوثر بشـكل ك

ا  فقـد أثبـت العديـد مـن الدراسـا  أء العمـل لسـالا  طويلـة ولـدم   صـي  أوقـ. الصحة النفسـية لافـراد

د  ـؤثر للراحة والترفيه من الممكن أء يوثر للى الصحة العامـة لافـرادي كمـا أنهـا قـد   يـد مـن حجـم التـو ري بـل قـ

بيـرة ومما   شك فيـه أء الشـركا  ا فتراضـية ب صـائ  العمـل لـن بعـد قـد  تـي  فرصـة ك. للى أماء األفراد

حقيــق لسـالا  لمـل أكرـر مرونـة ولـدم التقيـد بمواليـد ثابتـة للعمـلي ممـا قـد يـنعكو أثـره بشـكل كبيـر للـى  

.يتهمالتوايء بين العمل والمن ل ويتر س لليه ار فاع رضار العامليني ومن ثم قد يؤدي ذلك إلى ييادة إنتاج

Customer-centricity محور هنه الشركا  حول لمالئها -5

تفرقةي يسم  لدم التقيد بالحدود الجغرافية لهنه الشركا  بتوييع فرق العمل بها ف  دول م تلفة وأماكن م

لواقـع مما يسم  لهنه الشركا  أء  كوء أقرب لعمالئها وأء  تعـري للـى احتياجـا هم بشـكل أكرـر معايشـة ل

.الني يعيشوء فيه

يي و كنولوجيـا  كنولوجيا الواقع ا فتراضـ ي و كنولوجيـا الواقـع المعـ  : كما أء  طوير التكنولوجيا  الحديرة مرل

عمـالر النكار ا صطنال ي و يرها من التكنولوجيا  الت  يمكن أء  ست دمها هنه الشركا   ع ي من  جارب ال

. و وفر خدمة أكرر مالرمة  حتياجا هم
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 Cyber -securityاألمن السيبران  -1

راضية التحديا  الت   واجه الشركا  ا فت: ثانًيا

:أما فيما يتعلق بالتحديا  الت  يمكن أء  واجه هنه الشركا ي فيمكن إدرار بعضها فيما يل 

رقميةقصور البنية التحتية والفجوة ال-2

بنيـة مع   ايد ا لتماد للى المنصـا  الرقميـة فـ  معظـم القطالـا  ا قتصـاديةي أصـب  مـن الحتمـ   طـوير ال

مـل للـى التحتية الرقمية بما يـتالرم مـع التحـول الرقمـ  وا سـت دام المت ايـد للمنصـا  الرقميـة ومحاولـة الع

. معرفة األسباب الجنرية للفجوة الرقمية ومحاولة معالجتها من جنورها

ي أنـه للـى الـر م مـن أء ثلرـ  سـكاء 2022فـ  لـام " ITU"وقد أشار التقرير الصادر لـن ا  حـاد الـدول  لال صـا   

ى العــالم يســت دموء اإلنترنــتي ف نــه   يــ ال مــا يقــارب ثلــ  ســكاء العــالم لــيو لــديهم رفاهيــة الوصــول إلــ

اء؛ ان فـا  مسـتويا  الـدخول فـ  بعـض البلـد: أرجع التقرير هنا القصور إلى لدة لوامل من أهمهـا. اإلنترنت

ــو ــة المؤسســة للــى الن ــين الريــف والحضــري الفجــوة الرقمي ــة ب ــه الفجــوة الرقمي ــى مــا يطلــق للي ــؤدي إل ع ممــا ي

كما أء الفجوة الرقمية   يـد . من النسار% 57من الرجال يست دموء اإلنترنت ف  مقابل % 62ا جتمال ي فنحو 

.و  التعليمباإلضافة للفجوة الرقمية نتيجة ان فا  مست. بين الف ا  األكبر لمًرا لنها ف  ف ا  الشباب

يعــد األمــن الســيبران  مــن أهــم التحــديا  التــ   واجــه الشــركا  التــ   قــدم بعــض أو كــل خــدما ها لــن طريــق

هل المنصــا  الرقميــةي أو مــن خــالل اســت دام ال ــوادم الســحابية و يرهــا مــن التكنولوجيــا  الحديرــة التــ   ســ

ي أي بعـد مـا يقـرب مـن 2020فقد سجلت شركة جوجل ف  أبريل من لـام . لملية التحول الرقم  لهنه الشركا 

شــهر للــى إلــالء منظمــة الصــحة العالميــة بــ ء وبــار كورونــا وبــار لــالم ي ومــا اســتتبعه مــن  لــق كــل األلمــال 

. ترونيةو حولها للمنصا  الرقميةي ثمانية لشر مليوء اختراق للبريد اإللكترون  واختراقا  للمواقع اإللك

 حـاف  قد لفت ذلك نظر العديد من الشركا  والحكوما  إلى ضرورة  طوير األنظمة الدفاليـة والوقائيـة التـ 

اصـة للى سالمة البيانا  الش صية للعمـالري والمنصـا  الرقميـة وسالسـل اإلمـداد و يرهـا مـن األنظمـة ال 

. والحكوما بالتشغيل والشبكا  الداخلية للتواصل بين موجف  الشركا  الت   تعامل لليها هنه الشركا 

ويعــد هــنا التحــدي مــن أهــم التحــديا  التــ   واجــه  لــك الشــركا ي خاصــة فــ  أهميــة التطــوير المســتمر لهــنه

.ة التطوراألنظمة الدفالية لمواجهة الهجما  السيبرانية المتطورةي وما يستل مه من  كلفة مر فعة لمواكب
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م لمل المت صصة ف  قيا  جودة بي ة العمل ومقار العملي  " لييسماء"ف   قرير حدي  صدر لن مؤسسة 

ألف موجف من مؤسسا  م تلفة حول العالم؛ لقيا  ما إذا كاء العمل من المن ل 160مس  لما يقرب من 

ممــن شــملهم ا ســتبياء رأوا أء بي ــة العمــل % 64وجــار  نتــائة ا ســتبياء أء . قــد ســاهم فــ  رفــع إنتــاجيتهم

ــاجيتهم ــة كبيــرة مــ. كانــت  ســاهم بشــكل أكبــر فــ  رفــع إنت ــاقو  ال طــر فــ  وجــود ف  ن ويــدق هــنا المؤشــر ن

:ويمكن إرجاع ذلك لعدة أسباب. الموجفين ما يالت  فضل العمل من مقار فعلية بدًلا من العمل لن بعد

ع هنــاك بعــض المــوجفين يفضــلوء التعامــل المباشــر والفعلــ  مــع يمالئهــم ورؤســائهم فــ  العمــل وير فــ▪

.منحنى التعلم لديهم من خالل التفالل المباشر

. ياب التفالل المباشر قد يفقد فرق العمل ثقافة العمل الجمال ▪

.  صب  إدارة فرق العمل أكرر  عقيًدا▪

عملثقافة التواصل ا جتمال  والتفالل ف  ال-3
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ا للــى الــر م مــن لــدم وجــود شــركا  افتراضــية رســمية  عمــل بالســوق المصــريةي فــ ء هنــاك ا جاًهــا متصــالدً 

ــة التــ   ســت دم المنصــا  الرقميــة والتكنولوجيــا  الحديرــة فــ   قــديم خــدما ها وم نتجا هــا للشــركا  الرقمي

  لعمالئهاي ولعـل األمرلـة كريـرة وناجحـة مـن هـنه الشـركا  التـ  اسـتطالت شـق طريقهـا فـ  مجـال الشـركا

توريد مرلي التعليم مرلي منصة فالب ي وف  الصنالا  الدوائية وسالسل ال: الرقمية ف  صنالا  متعددة منها

صــة شــركة كيورو ريــس ومن: ي فــ  مجـال التكنولوجيــا الصــحية و الســياحة العالجيـة مرــل "Platform On: "منصـة

.فالب 

احقص  نج: الشركا  الرقمية المصرية: رابًعا

 GitLabشركة 

تراضيةبعض الحا   الدولية للشركا  ا ف: ثالًرا

" GitLab"واجـد  ت. ه  شركة افتراضية لبيع ا شتراكا  ال اصة بتطوير منصا  السوفت وير مفتوحـة المصـدر

ــديها 66فــ   ــة حــول العــالم ول ــة . مليــوء مشــترك ومســت دم لمنصــا ها30دول فــ  مدينــة ســاء " Gitlab" جرب

ي وهـ  واحـدة مـن أشـهر مسـرلا  األلمـال فـ  "YCombinator"بعـد انفصـالها لـن 2015فرانسيسكو ف  لـام 

الـنين العالمي وبعـد   ارجهـا قامـت بت سـيو مقـر فعلـ  لشـركتهاي ولكـن بعـد  وجيفهـا لمنـدوب  المبيعـا  و

 حويــل شــركتهم إلــى شــركة " GitLab"امتنعــوا لــن القــدوم لمقــر الشــركة بعــد أول يــوم لمــلي قــرر مؤسســو 

للـى دورة  مويـل وصـلت قيمتهـا 2019افتراضية؛ وقد ساهم هنا التحول ف  نمو الشركة حتى حصلت فـ  لـام 

.مليار دو ر2.75مليوء دو ري و م  قييم الشركة بما يساوي 268إلى 

ميم لــن  طـوير أكبــر منصــة لتصــالمســؤلفريـق لمــل الشــركة هـو الفريــق 

أء العمـل وقد قرر مؤسسو الشـركة" WordPress"سايتصفحا  الويس 

هـا لن بعد هو مستقبل العملي كما أرادوا أء   لـق شـركتهم بـين موجفي

ة ثقافــة لالميــةي ومــن ثــم قــاموا بتوجيــف العديــد مــن المــوجفين مــن كافــ

أنحــــــار العــــــالم ويــــــتم التفالــــــل بــــــين المــــــوجفين مــــــن خــــــالل منصــــــا 

Word PressيSlack يGoogle hangout ي وذلك إلبقـار كافـة ألضـار الفريـق

. ملمين بكل المستجدا  الت   حدث و     العمل
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Automatticشركة 



 قـــوم المشـــرولا  الصـــغيرة بـــدور رئـــيو فـــ  دلـــم التحـــول 

   الرقم  وا قتصاد الرقم ؛ ألنها ليست بمع ل لـن التحـو

يـة العالمية نحو ا قتصادا  المعرفية أو الرقميةي كما أء أهم

المشـــرولا  الصـــغيرة  كمـــن فـــ  أنهـــا  ســـتطيع أء  صـــل 

مهـاي مسارها و ساهم ف   غيـر الفكـر ا سـترا يج  الـن  ينظ

مــا ممــا يجعلهــا ركيــ ة لإلنتــار فــ  كــل المجــا   الصــنالية؛ ب

ول يحقــق قــدًرا كبيــًرا مــن النمــو ي فقــد أصــب  ا لتمــاد قويــا حــ

أهمية الدور الـني  لعبـه المشـرولا  الصـغيرة كمصـدر لـروح

ــادرة واإلبــداع المتواصــلي فــ ء المؤسســة الصــغيرة فــ   المب

ء قطــاع الصــنالة أخــن   فــوق المؤسســة الكبــر  فــ  الميــدا

ــر مالرمــة مــ ــوج  باســتعمال اآل   والمعــدا  األكر ع التكنول

. التكنولوجيا الحديرة

ـ" الميتـافير "و عد  ـا ثالثـ  األبعـاد واقعي  ا يحـاك  لالًمـا رقمي 

إلــى 2021الواقــع افتراضــًيا؛ و أشــار  التقــديرا  الصــادرة لــام 

ــــم  ــــة بل مليــــار دو ر 39أء حجــــم ســــوق الميتــــافير  العالمي

مليـار دو ر أمريكـ  فـ  47أمريك ي ومن المتوقع أء ير فع إلى 

ـــار دو ر أمريكـــ  بحلـــول لـــام 679ي ونحـــو 2022لـــام  ي 2030ملي

د حي  يمكن شـرار السـلع وال ـدما  وبيعهـاي و وقيـع العقـو

ر وإنفاذهاي و وجيف المواهس و ـدريبهاي والتفالـل مـع العمـال

والمجتمعــا  مــن خـــالل  قنيــا  العـــالم ا فتراضــ ي وخاصـــة 

در  األلمال التجارية والمشرولا  الصغيرة ا فتراضيةي وص

إرشــــــادا ي -المواصــــــفة القياســــــية لحوكمــــــة المؤسســــــا  

المنظمـة الدوليـة للتوحيـد )مـن "  ISO / 37000 / 2021/  أيـ و "

ي لتضـع األسـا  لتحقيـق 2021سـبتمبر 14ف  ISO–القياس  

الغــر  مــن المؤسســة بطريقــة أخالقيــة وفعالــة ومســؤولة 

بمـــــا يتماشـــــى مـــــع  وقعـــــا  أصـــــحاب المصـــــلحةي والنتـــــائة 

ــــة -أدار فعــــال : " التنظيميــــة لهــــنا الحكــــم الرشــــيد هــــ  وكال

ي ويهــدي المقـال إلــى القـار الضــور" صــري أخالقـ -مسـؤولة 

ـــادئ للـــى حوكمـــة الشـــركا  الصـــغيرة ا فتراضـــية وفقـــا لمب

.  37000األي و 
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ــــــــافير  وحوكمــــــــة الشــــــــركا  الميت

ئ ا فتراضــــية الصــــغيرة وفًقــــا لمبــــاد

37000األي و 

كارم فاروق الشويخ . د

مــــــــــدير إدارة الحوكمــــــــــة 

والجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودة

جهــــــــــــــــــــــاي  نميــــــــــــــــــــــة 

المشرولا  المتوسطة

ــــــــة  والصــــــــغيرة ومتناهي

الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغر 

رئاســــة مجلــــو الــــويرار
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 عريف الشركا  الصغيرة ا فتراضية : أوًلا

ه  شركة بدوء مقر وليو لها أي أسا  ماديي وه   تكوء من إدارة وموجفين يمكنهم العمل من أي مكـاء

واحـدي ف  العالمي  ير أء كل واحد منهم يعمل ف  مكانهي وبنلك الشركة    حتار إلى  جميع العمـال فـ  مكـاء

.ولليه ف ء الشركا  ا فتراضية  كوء بال حدود  نظيمية ومتحررة من الهرمية باإلدارة والعمل

الشركا  الصغيرة ا فتراضية أسا  لتنمية ا قتصاد الرقم  : ثانًيا

(: األبعادالعالم الرقم  ا فتراض  ثالث )المفهوم ا قتصادي للميتافير  

: للى سبعة لناصري وه " الميتافير "يقوم 

بكا  البنية التحتيةي مرلي ال دما  السـحابية وشـ▪

.الجيل ال امو

ار ــــدار أجهــــ ة مســــالدةي مرــــلي نظــــارا  الواقــــع ▪

.ا فتراض 

النكار الالمرك يةي مرلي است دام سلسلة الكتلة و▪

.ا صطنال 

.عادالحوسبة المكانيةي مرلي الرؤية ثالثية األب▪

إلى  نشيط ا قتصاد اإلبدال ي والني يقوم للى  ع ي  القدرة للى التصميم وبنار األصول الرقمية الت   قود▪

.التجارة اإللكترونية

.اكتشاي وبنار المحتو  المحرك للتفاللي مرلي اإللالنا  الرقمية▪

تعلـيمي  جارب  طبيقا  الواقع ا فتراض ي مرلي األلعـاب أو العمـل أو الفعاليـا  الم تلفـة أو التسـوق أو ال▪

حيـــ  يمكـــن شـــرار الســـلع وال ـــدما  وبيعهـــاي و وقيـــع العقـــود وإنفاذهـــاي و وجيـــف المواهـــس و ـــدريبهاي 

.والتفالل مع العمالر والمجتمعا  من خالل هنه التقنية

ــ  يع ــوفير الســلع وال ــدما  مقابــل القيمــة الت ــق با قتصــاد والتبــادل التجــاريي ســيتم   ــري بهــا وفيمــا يتعل ت

. اآلخروءي أو أء يتم التعامل مع األصول الرقمية وفق  طبيقا  الرموي الممي ة  ير القابلة لالستبدال

ــــافير  اقتصــــ ــــة الميت ــــك  قني اًدا  متل

لـدولي مستقًلا لن ا قتصاد الحقيقـ  ل

ـــــمه فمـــــن المحتمـــــل أء  كـــــوء  ومـــــن ث

العمـــال  الرقميـــة هـــ  األداة الرئيســـة 

للتعامــل فيمــا بعــدي ســوار فــ  العــالم

.الحقيق  أو ا فتراض 
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ــى  ــع الشــركا  إل ــرار" الميتــافير "وبالنســبة لالمــال التجاريــة والشــركا  الصــغيرةي  تطل ــة مــن أجــل إث  جرب

ال ـدما  المستهلكيني و قديم المنتجا  ا فتراضيةي وجمع بيانا  جديدة لـن العمـالري و سـويق المنتجـا  و

".ير الميتاف"المادية والرقميةي ودلم المدفولا  والتمويلي ولر  األجه ة والتطبيقا  الت   دلم أنشطة 

قيـق نمـو وف  هنا السياقي ير  المحللوء أء النظام ا قتصادي المعمول به ف  الميتافير  سيتمكن من  ح

ر  ال بـرار كبير ف  الصنالا  الم تلفة؛ حي  سـتعمل الميتـافير  للـى  ـوفير لـدد كبيـر مـن الوجـائفي كمـا يـ

نويةي وذلك الم تصوء ف  هنا المجال أء  قنية الميتافير  قد  كوء فرصة ف  المستقبل لكسس إيرادا  س

. من خالل اإللالنا  والتجارة اإللكترونية

قتصـادية وف  ضور ما سبقي سيتم خلق اقتصاد لـالم  جديـد يتشـارك فيـه المسـت دموء ويتبـادلوء القـيم ا 

. قع الحقيق بما يتشابه مع العالم الحقيق ي ويحصل فيه األفراد للى المال ف  الواقع ا فتراض  بدًلا من الوا

: صغيرةالتقارب بين الميتافير  والتصنيع فرصة جديدة للمشرولا  ال

" ال يال الرقم "ب نه المكاء الني سيجمع بين " Industrial Metaverse"الصنال الميتافير يمكن التعبير لن 

م الحقيقـ ي بالواقع المادي الحقيق ي وسيتم است دام  قنية التوأم الرقم  إلنشـار  ـوائم رقميـة لمالقـة للعـال

اة متعددة وستسم  العوالم الرقمية القائمة للى بيانا  الوقت الفعل  للشركا  ب جرار لمليا   كرار ومحاك

. ألنفسهمي وستتمكن بنلك من  غيير معايير العالم الحقيق  لتحسينه

Zhiwu"ويٌّعدُّ  عريف معهد  AIot " ير إلـى أحد التعريفا  األكرر  ـداوًلاي والـني يشـ" للميتافير "لبحوث الصنالة

  يمرلهــا للــى أنــه نظــام بي ــ  جديــد  تكامــل فيــه  قنيــا  المعلومــا  وا  صــا   التــ" الميتــافير  الصــنال "

جديــد إنترنــت األشــيار والــنكار ا صــطنال  بصــورة كبيــرة مــع ا قتصــاد الحقيقــ ي فهــو نظــام  صــنيع وخــدما 

. لسلسلة القيمة ب كملها

ة فــرص كبيــرة لناصــر ســتغير بشــكل كبيــر مشــهد التصــنيعي وبالتــال  إ احــ"  كنولوجيــا الميتــافير "و تضــمن 

: للصنالا  الصغيرةي ومنها اآل  

ــا ▪ ــا كفــ" الميتــافير "يمكــن اســت دام  كنولوجي ارة دوء  كتشــاي طــرق ســريعة لجعــل التصــنيع أكرــر أمانً

هل وأقـل ال ضوع  ختبارا  في يائيةي ومع قياسا  أكرر دقـة وبـرامة يكـوء  صـميم المنتجـا  بطريقـة أسـ

.  كلفةي وسوي يستفيد من ذلك أصحاب المشرولا  الصغيرةي وخاصة الصنالية

ة كمســـاحة مشـــتركة لتبـــادل األفكـــاري فمــن الســـهل للـــى م تلـــف أصـــحاب المصـــلح" الميتـــافير " عمــل ▪

ر ذلك  شجيعا  صميم منتة ومشاركته مع الشركا  المصنعة و جربتهي وبالتال   قصير دورة اإلنتاري ويعتب

. إلقامة المشرولا  الصنالية الصغيرة
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ثالثيــة مــن الممكــن للميتــافير   ســهيل رؤيــة أكرــر للعمــالر فــ  لمليــة سلســلة التوريــد بفضــل العــرو ▪

مشـرولا  األبعادي لكيفية إنشار المنتجا  و وريدها وبيعها من خـالل اسـت دام الميتـافير ي و سـتفيد ال

. الصغيرة من الصنالا  التحويلية وسالسل التوريد واإلمداد والقيمة المضافة

ين أصــحاب القــدرة للــى  ع يــ  و حســين التعــاوء والتواصــل بشــكل كبيــر بــ" الميتــافير " متلــك  كنولوجيــا ▪

مصـانع وإجهـار المصلحة األساسييني وسيصب   صنيع الجيل التال  متقـدًما بمـا يكفـ  للشـركا  لفـت  ال

ــافير "قــدرا ها المبتكــرة للعمــالري وسيصــب  التصــنيع باســت دام  قنيــا   للعالمــا  نقطــة  مــاي " الميت

.التجارية ف  المستقبل وفرص استرمارية مناسبة للمشرولا  الصغيرة

: ير صنالا  صغيرة   دهر فيها  قنية الميتاف

ــوفر  ــة للشــركا  الصــنالية مــن خــالل إلــادة  صــور مســتقبل الت" الميتــافير "يمكــن أء   ــا  هائل عــاوء إمكان

فالال  بين للتحول نحو العمل الهجين والبعيد للحفال للى اإلنتاجية والكفارة أثنار العمل و طوير طبيعة الت

رة األش اص واألماكن واألشيار و ع ي  جوانس لديدة من سـير العمـل الم ـتلطي ويمكـن للمشـرولا  الصـغي

: ا ستفادة من هنه اإلمكانا  للى النحو التال 

  الوجيفـة ف  بي ا  افتراضية مصممة لتع ي  المشـاركة و قـديم  حـديا" لن ُبعد"يمكن  دريس الموجفين ▪

.كما هو الحال بالنسبة لهم ف  العالم الحقيق 

لعـالم  يمكن لفرق  طوير المنتجا  متعددة الوجائف الدخول إلى  رفـة صـيا ة افتراضـية للـى المسـتو  ا▪

.والتعاوء ف  لناصر التصميمي لتكوين منتة يلب  جميع المتطلبا 

ــة والتجــارب ا فتر ▪ اضــية يمكــن لفــرق المبيعــا  بالشــركا  طــرح المنتجــا  مــن خــالل المنصــا  اإللكتروني

.المشتركة بدًلا من است دام الكتيبا  والشرائ  اإللكترونية

: فيما يل" الميتافير " تمرل أهم القطالا  المالئمة للمشرولا  الصغيرة والت   كوء مر بطة بـ

يـــرة مـــن خـــالل إنشـــار منافـــن للبيـــع بالتج ئـــة كمشـــرولا  صـــغيرة لصـــال  المشـــرولا  الكب: البيـــع بالتج ئـــة

مكـن أء ثالثـ  األبعـادي والواقـع المعـ ي ي" الواقـع ا فتراضـ " ء الفرنشـيايبمفهـوم فكـرة " العالما  التجارية"

.يسالد ف  المبيعا 

 جارية من خالل ا بتكارا  ف    هيل رواد ألمال نشطين لتنفين مشرولا : ا جتمالا  واألحداث ا فتراضية

. صغيرة ف  مجال التجارة اإللكترونية
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لا  من خالل إ احة فرص للمهندسين المعماريين والمصممين الشباب إلنشار مشرو: الهندسة المعمارية

ا بطرق جديدة وأكرر كفارة لبر الواقع ا فتر ( مكا س استشارا  هندسية)صغيرة  .اض لاللتقار فعلي 

مـــن خـــالل إ احـــة فـــرص لمطـــوري البرمجيـــا  والتعـــاوء ا فتراضـــ  وا ختبـــار لمهندســـ  :  طـــوير البرمجيـــا 

يــد مــن البرمجيــا ي ممــا يتــي  للشــركا  الصــغيرة فرصــة لتطــوير برامجهــا فــ  بي ــة افتراضــيةي وذلــك ألء الم  

. شركا  التكنولوجيا  تبنى أماكن العمل لن ُبعد أو أماكن العمل الم تلطة

تحويليـة لبـر لقد أد   صميم النماذر األولية ثالثية األبعـاد والعـر  والمحاكـاة إلـى  غييـر الصـنالة ال: التصنيع

فارا  مجمولة متنولة من القطالا ي ويمكن إقامة مشرولا  صغيرة مكملة للصنالا  التحويلية لتحقيق ك

. التكلفة والوقت لهنه القطالا 

لبــا  الواقــع إقامــة مشــرولا  صــغيرة لتقــديم ال ــدما  التكنولوجيــة لتلبــ  متط: البنيــة التحتيــة للتكنولوجيــا

. ا فتراض  بتوفير  قنية ا صال قوية وموثوقة من أجل العمل بسالسة وفعالية

مـدخل لحوكمـة الشـركا  ا فتراضـية ISO / 37000 / 2021المواصـفة القياسـية لحوكمـة المؤسسـا   : ثالًرـا

الصغيرة

: هاالتعريف بالمواصفة والغر  من

مـن المنظمـة "   ISO / 37000 / 2021/ أيـ و "صدر  المواصفة القياسـية لحوكمـة المؤسسـا  كـدليل إرشـاديي 

ي لتضـــع األســـا  للمؤسســـا  لتحقيـــق الغـــر  مـــن 2021ســـبتمبر 14فـــ  " ISO"الدوليـــة للتوحيـــد القياســـ  

تنظيمية المؤسسة بطريقة أخالقية وفعالة ومسؤولة بما يتماشى مع  وقعا  أصحاب المصلحةي والنتائة ال

". صري أخالق -وكالة مسؤولة -أدار فعال : " لهنا الحكم الرشيد ه 

نتـائة ولندما  طبق المؤسسـة التوجيهـا  الـواردة فـ  هـنه المواصـفةي ف نهـا  مّكـن المؤسسـة مـن  حقيـق ال

الرئيســة فــ  مجــال الحوكمــةي ومــن ثــم المســاهمة فــ  التنميــة المســتدامةي وخاصــة المشــرولا  والصــنالا 

ا ف  ا قتصاد الرقم  .الصغيرة ا فتراضية والت   عد مورًدا اقتصادي ا أساسي 

ؤسسـا  و طبيق المواصفة للى جميع المؤسسـا  الكبيـرة والصـغيرة يحقـق الفوائـد والقيمـة المضـافة للم

: وه 

. حسين خلق القيمة طويلة األجل ألصحاب المصلحة▪

.اإلشراي الفعال للى الموارد▪
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. حسين المرونة واألدار التنظيم ▪

. حسين فعالية صنع القرار▪

. طوير أدار الموجفين وا حتفال بهم▪

.ييادة ثقة المسترمرين والدائنين▪

.ييادة قيمة األصول  ير الملموسة▪

: 37000مراحل  طبيق مبادئ ومعايير حوكمة المؤسسا  وفقا لاي و 

تعـين  وفر اإلرشادا  الواردة ف  هنه المواصفة شروطا رئيسة للحوكمة ومجمولة من مبادئ الحوكمة التـ  ي

ســا ي  طبيقهــا بطريقــة متكاملــة ومت امنــة لتحقيــق نتــائة الحوكمــةي وهــنه المبــادئ أساســية لحوكمــة المؤس

فة وه  منظمة كمبادئ أولية ومؤسسية و مكينية  بـين دورهـا فـ  حوكمـة المؤسسـا ي و قـدم هـنه المواصـ

تعرا  الجوانـس الرئيســة للممارســة التــ   وجــه الهي ــا  الرئاســية فــ   طبيقهــا لمبــادئ الحوكمــةي ويمكــن اســ

: مراحل ومبادئ الحوكمة وفقا لما يل 

ة السع  ورار الهديي هـو المركـ  لجميـع المؤسسـا  األوليـة ألهميـة حوكمـ(: المرحلة األولية)المرحلة األولى 

ألخـر  المؤسسا ي لنلكي ف ء هنا  المبدأ هو ا لتبار األساس  للحوكمـة والنقطـة المرك يـة لجميـع المبـادئ ا

فـل ف  هنه الوثيقةي و جس قـرارة جميـع المبـادئ األخـر  فـ  سـياق  طبيـق هـنا المبـدأي والغـر ي ينبغـ  أء يك

نظيمـ  مجلو اإلدارة  عريف سبس وجود المؤسسة بوضوح بوصفه  رضا  نظيمياي وينبغ  لهـنا الغـر  الت

  أء يكفـل أء يحدد نوايا المؤسسة  جاه البي ة الطبيعية والمجتمع وأصحاب المصلحة ف  المؤسسةي وينبغ

.مجلو اإلدارة أيضا  حديد مجمولة من القيم التنظيمية المر بطة بها بوضوح

حوكمــة المبــادئ األربعــة للحوكمــة الت سيســيةي هــ  الجــوهر لضــماء ال(: المرحلــة الت سيســية)المرحلــة الرانيــة 

-لـك القيمـة التوجيه والمشاركة ف  ا سـترا يجية لتوليـد  - حديد نهة المؤسسة ل لق القيمة : )الفعالة وه 

دار إجهار المسـارلة لـن أ-اإلشراي للى أدار المؤسسة و صرفها وفًقا للتوقعا  الت  حددها مجلو اإلدارة 

:ي والمبادئ الت سيسية األربعة لهنه المرحلة ه (المؤسسة وسلوكها وقرارا ها وأنشطتها

نظيمـ  يجس للى مجلو اإلدارة  حديد أهداي خلق القيمة للمؤسسـة بحيـ   فـ  بـالغر  الت: خلق القيمة▪

.وفًقا للقيم التنظيمية والبي ة الطبيعية والسياق ا جتمال  وا قتصادي الني  عمل فيه

نموذر  وليد وينبغ  أء يوجه مجلو اإلدارة ا سترا يجية التنظيمية وأء ين ره فيهاي وفقا ل: ا سترا يجية▪

.القيمةي لتحقيق الغر  التنظيم 
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يجـــس أء يشـــري مجلـــو اإلدارة للـــى أدار المؤسســـة : الرقابـــة▪

سـة للت كد من أنـه يفـ  بنوايـا مجلـو اإلدارة و وقعا ـه للمؤس

.وسلوكها األخالق  والت اما  ا مترال ال اصة بها

يجــــــس للـــــى مجلــــــو اإلدارة إثبــــــا  : المحاســــــبة/ المســـــارلة▪

مســــؤوليته لــــن المؤسســــة ككــــل ومحاســــبة أول ــــك الــــنين 

.فوضهم

نية الستة  تناول المبادئ التمكي(: مرحلة التمكين)المرحلة الرالرة 

لمقابلــــة: مســــؤوليا  الحوكمــــة ذا  الصــــلة بمؤسســــا  اليــــوم

ة أصــــحاب المصــــلحة والتوقعــــا  والمتغيــــرا  البي يــــة الطبيعيــــ

ـــة الســـ ـــادئ التمكيني ـــة والســـياق ا قتصـــاديي والمب تة وا جتمالي

:  لهنه المرحلة ه 

يجـس أء يضـمن مجلـو اإلدارة أء : مشاركة أصحاب المصلحة▪

أصــحاب المصــلحة فــ  المؤسســة يشــاركوء بشــكل مناســس

.ف  صنع القرار وأء  وقعا هم  ؤخن ف  ا لتبار

يجــــس أء يقــــود مجلــــو اإلدارة المؤسســــة بشــــكل : القيــــادة▪

أخالقــــ  وفعــــال وأء يضــــمن هــــنه القيــــادة فــــ  جميــــع أنحــــار 

.المؤسسة

  يجــس أء يعتــري مجلــو اإلدارة بالبيانــا: البيانــا  والقــرارا ▪

كمـورد قــيم لصــنع القــرار مـن قبــل مجلــو اإلدارة والمؤسســة

.و يرهما

يجس أء يت كد مجلو اإلدارة من أنه ي خـن فـ : حوكمة الم اطر▪

ـــى الغـــر  التنظيمـــ  والنتـــا ـــار  ـــ ثير لـــدم اليقـــين لل ئة ا لتب

.ا سترا يجية المر بطة به

يجــــس أء يضــــمن مجلــــو اإلدارة أء : المســــؤولية ا جتماليــــة▪

.عالقرارا  شفافة ومتوافقة مع التوقعا  المجتمعية األوس

يجــس أء يضــمن مجلــو اإلدارة : الجــدو  واألدار وا ســتمرارية▪

بقــــار المؤسســــة قابلــــة للحيــــاةي و عمــــل بمــــرور الوقــــتي دوء 

يــــة المســــا  بقــــدرة األجيــــال الحاليــــة والمســــتقبلية للــــى  لب

.احتياجا هم
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 ـــ داد فالليـــة الـــدول فـــ  ا ســـتعداد للمســـتقبل مـــن خـــالل

قبل المشاركة بفاللية ف  صـنالة وصـيا ة أطـر ذلـك المسـت

.للى المستو  المحل  واإلقليم  والدول 

وممــــا   شــــك فيــــه أء لكــــل دولــــة مقــــدرا ها وقــــدرا ها فــــ  

د القطالا  ا قتصـادية الم تلفـةي وهـو مـا يسـالد للـى وجـو

ة الفروق ما بين الدول ف  معد   النمو ومعـد   المشـارك

.ف  صنالة وصيا ة أطر المستقبل ف   لك القطالا 

و تــداخل العديــد مــن القطالــا  ل دمــة ا قتصــاد فــ  الــدول

يـ ة الم تلفةي فبمالحظة القطاع ال رال  نجـده قـد يشـكل رك

اع أساسية للقطاع الصـنال ي ثـم يقـوم كالهمـا ب دمـة القطـ

التجــــاري؛ ولكـــــن باســـــتكمال المالحظـــــة وفـــــ  جـــــل الرـــــورة 

الصــــنالية الرابعــــةي نجــــد أء القطــــاع الرقمــــ  أصــــب  ركيــــ ة 

هم أساسية  قوم ب دمة كافة القطالا  الم تلفة؛ مما يس

.ف  نمو ا قتصاد و حسينه بشكل لام

ـــدول التـــ   هـــتم بالقطـــاع الرقمـــ  و شـــج ع وبالتـــال  فـــ ء ال

الــا  ا ســترمار فيــهي  ــ داد فرصــها فــ  النمــو فــ  كافــة القط

ريـة ا قتصادية األخر ي وهو ما  ـم التطـرق إليـه فـ  مقالـة بح

ادي أثر ا قتصاد الرقم  للـى النمـو ا قتصـ"منشورة بعنواء 

راهين واســترا يجيا  التطــوير فــ  فتــرة مــا بعــد الجائحــة بــالب

  والتـ" من خالل الدول المشاركة ف  مبادرة الحـ ام والطريـق

طالــا   عنــى بدراســة  ــ ثير التكنولوجيــا الرقميــة للــى بــاق  ق

.ا قتصاد ف  لصر ما بعد جائحة كورونا

ا  ولند ا طالع للـى كبـر  الشـركا  المطروحـة فـ  البورصـ

ــــا  ــــة ســــنجد أء أ لبهــــا يعمــــل فــــ  قطــــاع  كنولوجي العالمي

المعلومـا  وا  صــا  ي وكــنا يقـع أ لــس مقارهــا األساســية

.ف  الو يا  المتحدة األمريكية
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جائحــــة فيــــرو  كورونــــا  بــــري فالليــــة

الشـــــــركا  ا فتراضـــــــية فـــــــ   ع يـــــــ  

ا قتصاد

مصطفى متول . م

مـــــــدير أول مشــــــــرولا  

واستشاري  حول رقمـ 

ومـــــــدرب معتمـــــــد مـــــــن 

مايكروســــــــــــــــــــــــــــــــــوفت
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ــ ــى مــا قبي ــ  يرجــع إل ــاريخ ابتكــار الحاســس اآلل ل إء  

نــن الحــرب العالميــة الرانيــةي  واســتمر فــ  التطــور م

ال  ذلك العصر باختالي قدرا ه وإمكانا ه والمشـك

آلءي العلميــة والحســابية التــ  يســتطيع حلهــا إلــى ا

ــ ــا القــول إء  طــور لــالم ا  صــا   الرقمي ة ويمكنن

ه والقــدرا  الحاســوبية حينهــا كــاء مســتمًراي ولكنــ

كــاء مقتصــًرا للــى الجامعــا  ودور البحــ  العلمــ ي

م وكــنلك القوالــد العســكرية فــ  الــدول الغربيــةي ثــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــــــــــا  الرمانين فــــــــــــــــــــــــــــــــ  نهاي

(2000–1990)بنار لالم اإلنترنت الحدي  

عكـو كما أء فترة جائحة  كورونا منن بدايتها وحتى اآلء أد  إلى إلادة النظر إلى مفهوم بي ة ومكاء العمل وان

ذلـــك للـــى اســـتمرارية األلمـــالي حيـــ  إء التبالـــد ا جتمـــال  الـــني  ـــم فرضـــه فـــ  كافـــة بلـــداء العـــالمي ولكـــن 

ى أء المـديرين بسياسا  م تلفة ف  فترة الجائحةي والتماًدا للى وسائل ا  صال التكنولوجيـة الحديرـةي أد  إلـ

ان فـا  التنفينيين ومـديري التشـغيل  حظـوا اخـتالي معـدل اإلنتاجيـة ويياد هـا فـ  كريـر مـن البنـودي وكـنلك

ًيــا إلــى مقــر  كــاليف التشــغيل بشــكل لــام مــا بــين الشــركا  التقليديــة التــ   جبــر المــوجفين للــى الحضــور يوم

ية العملي مقارنة مع الشـركا  التـ  سـمحت لموجفيهـا بالعمـل لـن بعـد و حولـت  حًقـا إلـى شـركا  افتراضـ

هجينــة أو كاملــةي حيــ  أد  ذلــك إلــى ييــادة فالليــة التواصــل مــا بــين كريــر مــن العــاملين فــ  مجــال مــاي طالمــا  

قـتي يتعاملوء مـع معـدا  إنتاجيـة بعينهـا  سـتل م وجودهـا بجـوار اآللـةي ف صـب  مـن السـهل  نظـيم وإدارة الو

و العامـةي وكنلك   فيض انبعاثا  الكربوء نتيجة لعـدم وجـود  ـنقال  متعـددة بوسـائل المواصـال  ال اصـة أ

مـل بدقـة وأصب  من السهل  وثيق األلمال والقيام ب كرر من مهمة ف   وقيتا  منضبطةي ومالحظة سير الع

. وفًقا للبرمجيا  واألدوا  المست دمة ف  التواصل لتنفين المهام

لـن بعـد وسوي نعن  ف   لك المقالة بنكر نبنة  اري ية مبسطة لن إرهاصا  الشركا  ا فتراضية والعمـل

  وضـع وكيف بدأ  بعـد مطلـع التسـعينيا  بعـد إطـالق اإلنترنـت لالسـت داما  التجاريـة العامـةي وكيـف أصـب

  الشــركا  ا فتراضــية ضــرورة فــ  جــل جائحــة كورونــاي لمــا لــه مــن مميــ ا  ان فــا   كــاليف اإلنتــار ولائــدا

خاصــةي اقتصـادية أللــىي كمــا ســنلق  الضــور للــى مســتقبل الشـركا  ا فتراضــية فــ  العــالم لامــة وفــ  مصــر

المتاحـة مكللين ذلك بالتحديا  الواجس مجابهتها ف  مصر لضماء  حقيق أقصى إفادة اقتصادية مـن الفـرص

.من خالل نظم الشركا  ا فتراضية

ننــا ومـع جهــور الحاســس الش صــ  صــغير الحجــم ونظـم التشــغيل الحديرــة المبســطةي مقارنــة ب ســالفها يمك

أو ما يعري بـالشبكة العنكبو يـة " International Network"القول ب ء  شكيل لالم شبكة ا  صا   العالمية 

1991ي و شابك المجتمعا  الرقميةي بـدأ فـ  الظهـور بشـكل لـام و جـاري فـ  لـام "World wide web"العالمية 

.وبدأ يتنامى دوره ف   ع ي  العالقا  الرقافيةي المعرفيةي وكنلك التجارية ما بين أفراد ودول العالم

إء التواصـــــل لـــــن"ســـــتينبررســـــتيف 

ا طريــق الفيــديو يحمــل فــ  طيا ــه ولــدً 

ـــن  صـــب  المســـافا  لـــنرً  ـــاي فل ا م يًف

".لعدم حضور ا جتمالا 
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ي 1994وبدأ نمط جديد من األلمال ف  الظهور لالمًيا فيما بعـد اسـتقرار اسـت دام اإلنترنـتي وخاصـة فـ  العـام 

يأول متجر إلكترون  لبيـع و ـويع الكتـس وطلبهـا لـن بعـد" Amazon"حي  شهد ذلك العام إطالق موقع أمايوء 

بـر اإلنترنـت األمر الني لم يتطلس وجود معر  حقيق لتلك الكتسي بل كاء معرًضا افتراضًيا يتصفحه العمالر ل

ويعتبــر هــنا الــنمط هــو أحــد بــدايا  ا نطــالق نحــو األلمــال . لطلــس الكتــسي و صــلهم فــ  المكــاء المطلــوب

و  بـل ا فتراضية والت ل  لن شكلها النمط  التقليدي من ضرورة وجود معار  متنولة بشكل حس  ملم

المعـار  بالعكوي أصب  التركي  للى سالسل اإلمداد والمناطق اللوجستية وسرلة التوصيل وا لتماد للى

ــًرا مــن الوقــت والمجهــود للــى محبــ  القــرارة وا طــالع فــ  معرفــ ة ا فتراضــيةي فقــد وفــر   لــك المنصــة كري

التـال  أدرك  فاصيل كتس كريرة بدوء التحرك من أماكنهمي ثم طلس  لك الكتس ودفـع قيمتهـا فـور وصـولهاي وب

قـدم خـدما  أصحاب األلمال ف   لك الفترة أء المستقبل للمعـار  ا فتراضـية وللمواقـع اإللكترونيـة التـ   

1996وكنا جهـر  فـ  لـام . متعددة مدفولة األجر بدوء حواج  ما بين مقدم  ال دما  والمست دمين والدول

ما ها الشهيرة ال اصة بكافة الحجـويا  الرقميـة للطيـراء والفنـادقي والتـ   قـوم بتقـديم خـد" Booking"منصة 

افتراضـــًيا ولبـــر موقعهـــا وبـــدوء وجـــود مقـــرا   قـــدم خـــدما  للعمـــالر بشـــكل مباشـــري بـــل إء مقارهـــا فقـــط 

حـ  األول للمطورين والمبـرمجين و  يعتبـر خفًيـا للـى أحـدي مـد   طـور وانتشـار  لـك الشـركة حالًيـا كمحـرك الب

الشـركتين كمنصة حج  السفر للطيراء والفنادق الم تلفةي وفيما يل  بعض مؤشرا  القيمـة السـوقية لتلـك

.منن طرحها ف  البورصة إلى  اريخ كتابة هنه المقالة

تـ  ف   لـك الفتـرة جهـر  العديـد مـن الكيانـا  ال

قامــــــت ببنــــــار منصــــــا  الحوســــــبة الســــــحابية

"Cloud Computing Infrastructure " التـ   عتبـر

لــك األســا  لكافــة الشــركا  ا فتراضــية ومــن  

الشــــركا  التــــ  جهــــر  للــــى  ســــبيل المرــــال   

والتـــ   عتبـــر " YouTube"الحصـــري منصـــة يو يـــوب

أكبــــر وأشــــهر منصــــة لتــــداول مقــــاطع الفيــــديو 

بـدوء أء  متلـك 2005المصورة حي  جهر  لام 

مصــوًرا واحــًدا أو ســتوديو واحــًدا فقــطي ومــن ثــم 

م أصب  ُجل هدفها هـو  طـوير المنصـة نفسـها ثـ

جهر  نماذر أخر  إلدارة األلمال بصـورة رقميـة 

بـــدوء امـــتالك أصـــول حقيقـــة لل دمـــة المقدمـــةي 

ومنهــــا للــــى ســــبيل المرــــال   الحصــــري منصــــة 

"AIRBNB " لتــــداول وحجــــ  الغــــري 2008فــــ  لــــام

رنـــت واألمـــاكن الســـكنية  يـــر الفندقيـــةي لبـــر اإلنت

ف صــــبحت الشــــركة  ــــدير لــــدًدا كبيــــًرا جــــدًا مــــن 

.الحجويا  بدوء أء  متلك مقًرا واحًدا

(2010-2000)بداية العولمة الرقمية 

ة العولمة الرقميـة هـ  الصـيغة الرقميـ

ـــى مـــا يجمـــع  ـــ   تفـــق لل للعولمـــةي حي

الشـــــــعوب والصـــــــنالا  والشـــــــركا  

واألفراد حول العالم من خـالل  ـدفقا 

البيانــــــــــا  والمعلومــــــــــا  واألفكــــــــــار 

ـــدفق  ـــداول و  والمعرفـــةي ومـــن خـــالل  

الســــــلع وا ســــــترمارا  المقدمــــــة أو 

.المدلومة رقمًيا
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ة التـ   ـدير أسـاطيل ضـ مة مـن السـيارا  م تلفـة الجـودة بـدوء أء  متلـك سـيار2009فـ  لـام Uberوكنلك 

 مـاء وطالـس ال دمـة الـني يـدفع كلفتهـاي و هـتم ب" مالـك السـيارة"واحدة ف صبحت وسيًطا بين مقدم ال دمة 

يمــة وفيمــا يلــ  الق.  وجــودة الــرحال  ممــا يضــمن حــق الطــرفين و ــدير  لــك العمليــة رقمًيــا مــن األلــف إلــى اليــار

ا .السوقية لتلك الشركا  حالي 

مـل وف   لـك الحقبـة جهـر مصـطل  جديـد لتـوفير نفقـا    سـيو الشـركا  وإدار هـا وهـو مصـطل  مقـار الع

والغر  منها هو  وفير مقر مشترك للعمل ي فض نفقا  التشغيل وإدارة" Co-Working spaces"المشتركة 

مـوجفين أء يقـوم بـ دارة كيـاء ضـ م مـن المـوجفين يصـل إلـى 5الشركا ي فيمكن لمكتس صغير يحتـوي للـى 

دأ فرد من الموجفين النين يـؤدوء وجـائفهم لـن بعـد بطريقـة احترافيـةي وقـد نجـد أء هـنا الـنمط الجديـد بـ100

لضماء  قديم أفضل ال دما  بدوء " Offshoring"ُيفعل دور العمل لن بعد ما بين مالك  المهارا  الم تلفة 

ــى بشــكل مركــ ي وهــو  ع يــ  وإلــادة اكتشــاي لعــالم األلمــال والشــركا   ــى الوجــود فــ  مقــر أو مبن الحاجــة إل

. ا فتراضية

مواقــع  عتبــر  لــك الفتــرة هــ  فتــرة ا نطــالق الحقيقــ  نحــو مفهــوم الشــركا  ا فتراضــية والــني  ُعرفــه أحــد

درا ها للعمـل المؤسسة الت   ست دم الحاسس اآلل  و كنولوجيا ا  صا   ل يادة قـ"اإلنترنت الشهيرة ب نها 

رونــ  بشــكل رو ينــ  مــع المــوجفين والمقــاولين لبــر دولــة مــا أو لبــر العــالم لــن طريــق اســت دام البريــد اإللكت

د وقــ" والفيــديو لــن بعــد و تضــمن قــدًرا كبيــًرا مــن العمــل للــى الحاســس لــن بعــد واســت دام القــدرا  لــن بعــد 

ًمـا ايداد   لك ا نطالقة بعد جهور مفـاهيم جديـدة فـ  التوجيـف وار باطهـا بالعمـل فـ  القطـاع الرقمـ  لمو

ي وقد  كامل ذلـك المفهـوم مـع مفهـوم "Freelancing"وامتد إلى مجا   متعددة وهو مفهوم العمل الحر أو الـ

مقــار العمــل المشــتركة الســابق ذكرهــاي وجهــر  منصــا  لــدة لتنظــيم العمــل الحــر لــن بعــدي ممــا أســو إلــى 

. عاجم دور الشركا  ا فتراضية و عاجم اقتصادا   لك الشركا  والكيانا 

نحوبيساهمماشركةف التوجفدوءالحرالعملخاللمنأوافتراض بشكلالعاملينإسهامأءنجدفقد

لنالصادرللتقريروفًقااألمريكيةالمتحدةللو يا المحل القوم النا ةف دو ر ريليوء1.28

"PartnersMBO"نفسهاالسنةف إلسبانياالمحل القوم النا ةإجمال يعادلماوهو2018لام.

مقارنةي%34بمعدلالجائحةوجودجلف ا فتراضيةوالشركا الحرالعملف العاملينمعدلايدادوقد

MBO"لنالصادرللتقريروفًقا2019بعام Partner"2019لام.

(2020-2010)اقتصادا  الشركا  ا فتراضية ما قبل وأثنار الجائحة 
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حــةي و وجـد العديــد مــن منصـا   نظــيم وإدارة العمــل الحــري والتـ   تعــاجم نســبة المشــاركين بهـا مــا بعــد الجائ

الحصـري وكنلك إجمال  العائدا  لـديها  ر فـع ويـ داد ا لتمـاد لليهـا بشـكل كبيـري ومنهـا للـى سـبيل المرـال  

. مليارا  دو ر سنوًيا3.5والت   ضمنت اندمار أولى شركا  العمل الحر و تضمن نحو " Upwork"منصة 

مليـارا  دو ري وياد 3.5ي كـاء إجمـال  حجـم ال ـدما  2021للعمل الحـر فـ  لـام " Upwork"وف  إحصارا  منصة 

 Fortune 100من الشركا  ذا  التصنيف وفًقا لنحو % 30آ يي وكانت ضمن أللى 10لدد المهارا  ب كرر من  

Companies 2021دولةي وذلك وفًقا للتقرير السنوي للمنصة لام 180ي ف  أكرر من.

Source: MBO Partners Report 2022.
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مـ  للـى بعد أء سيطر  شـركا  التواصـل ا جتمـال  وشـبكا  الفيـديو المسـجلة مسـبًقا للـى المحتـو  الرق

ي الوريـ  2021فـ  بدايـة  " MetaVerse"الــميتافير مستو  العـالمي وبعـد البـدر فـ   قـديم العـالم ا فتراضـ  

ا بين األفراد الشرل  لعالم التواصل ا جتمال ي وهو العالم ال اص بالتجربة ا فتراضية الكاملة ف  التواصل م

  وما بين ال مالر ف  العمل  من خالل الواقع المع ي والواقـع ا فتراضـ ي مـن المتوقـع أء  ـ داد ألـداد الشـركا

ـــد مـــن العـــاملين مـــن دول م تلفـــة دوء أمتطـــردا فتراضـــية فـــ  المســـتقبل و بشـــكل  ء ي والتـــ   ضـــم العدي

عـودة  جمعهم مقار لملي  حي  وجد الباحروء أء العديد من العـاملين قـد  ـ ثروا بفتـرة الجائحـةي و  يطلبـوء ال

د للعمل من المقار الرسميةي وهو ما دفع رؤسار مجـالو اإلدارة إلـى البـدر فـ   بنـ  سياسـا  العمـل لـن بعـ

شــركا  بشــكل كامــل أو للــى األقــل بشــكل م ــتلط ي لضــماء  ــوفير نفقــا  التشــغيل والبــدر فــ  يرع ثقافــة ال

ا فتراضـ  ا فتراضية ونشرها التماًدا للى  كنولوجيا ا  صـا   لـن بعـد و قنيـا  التواصـل ال اصـة بـالواقع

ــًدا لعــالم  ـــميتافير والواقــع المعــ ي  مهي ــادة " MetaVerse"ال ــدة للمجتمعــا  ذا  ال ي و عــد هــنه فرصــة جي

الســكانية المطــردةي حيــ  يمكنهــا أء  ــدرب أبنارهــا للــى العمــل لــن بعــد واكتســاب مهــارا  مناســبة  ــؤهلهم

ا  لـن كمـا أنهـا  مكـن مـن سـهولة جمـع البيانـ. لاللتحاق بكبريا  الشركا  دوء الحاجـة إلـى  غييـر الـوطن األم

كيفيـــة إدارة العمـــلي ل يـــادة كفار ـــه وإنتاجيتـــهي وكـــنلك إدخـــال لنصـــر الـــنكار ا صـــطنال  فـــ  كافـــة قطالـــا 

األلمالي مما يسهم ف   حسين األلمال بشكل كاملي وييادة العائد للى ا سترمار ف   لك األلمال

(2030-2020)مستقبل الشركا  ا فتراضية 
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كمـــا نجـــد أء لديـــًدا مـــن الشـــركا  العالميـــة الرائـــدة للـــى مســـتو  العـــالم فـــ  قطـــاع ا  صـــا   و كنولوجيـــا

ا بعــد المعلومــا  بــدأ   تبنــى سياســة العمــل لــن بعــد لتعظــيم دور الشــركا  ا فتراضــيةي خاصــة فــ  فتــرة مــ

– Amazon"الجائحة وننكر أهم الشركا   Cisco – Dell – IBM – Shopify – Trello – Zendesk ."

المي ومـع وللنا نالح  أنه مع البدر ف  انتشار شبكا  الجيل ال امو والساد  لال صا   للى مسـتو  العـ

ومــع انتشــار إنترنــت األشــيار المتقــدمي إلدارة المنــايل والمــدء " "MetaVerseالـــميتافير البــدر فــ  بنــار لــالم 

متقدمـة والمؤسسا  الرقميـة النكيـة التفالليـةي سـنجد قـدًرا هائًلـا مـن  ـدفق البيانـا  الـني يحتـار إلـى قـدرا 

انتشـارها ممـا يعنـ  أء الشـركا  ا فتراضـية والتوسـع فـ . للغاية لتحليلها وا حتفال بها و داولها و  مينهـا

قدرا  متقدمة سيسهم ف  ييادة قدر البيانا  المتداول لبر اإلنترنت والني يتطلس بنية  حتية مناسبة وكنلك

ا بـين الـدول للى ا  صا   ما بين الدول وييادة ف  قدرا  الكابال  البحرية الناقلة للبيانا  لبر المحيطا  ومـ

ــال  ســيعهد للــنكار ا صــطنال  وأمــن المعلومــا  والشــبكا  بكريــ. فــ  قــارا  العــالم الم تلفــة ر مــن وبالت

يـا  األهمية لحمايـة وإدارة  ـداول  لـك البيانـا ي وسـنجد أء ح مـة مـن الشـركا  ا فتراضـية مجتمعـة فـ  الو 

المتحــدة أو أوروبــاي قــد  عــادل مي انيــا  بعــض الــدول وإجمــال  النــا ة القــوم  المحلــ  لهــاي وهــو مــا دفــع دولــة 

قبل بـاهر اإلمارا  العربية المتحدة و ليها السعودية ف  جنب الشركا  الناش ة والوالدة والت  ينتظرها مست

.ف   قديم ال دما  لبر اإلنترنت لما لها من مستقبل استرماري يتطلس الجنب من الحاضر

شـرية لطالما كانت لمصر الريـادة فـ  نظـم المعلومـا  وفـ  الشـركا  الناشـ ة وفًقـا لمـا  متلكـه مـن قـدرا  ب

ا قتصـادية هائلةي ومكانة للمية ما بين دول الشرق األوسط وإفريقياي وقد  باينت  لك المكانة وفًقا للظروي

فقـد أدركـت الدولـة . و تصـالد حتـى  اري ـه2015والجيوسياسيةي ولكنها بدأ  ف  الصعود مرة أخر  قبيـل لـام 

نهــا أهميــة ا لتمــاد للــى قطــاع ا  صــا   و كنولوجيــا المعلومــا  فــ   ع يــ  كافــة القطالــا  األخــر ي ومــن بي

ئـدة فـ  فعمـد  إلـى  شـجيع ريـادة األلمـال واهتمـت بتـوفير المـن  التدريبيـة الرا. اإلصالح اإلداري وا قتصادي

.  صطنال مجا   متعددة ما بين التسويق الرقم  والبرمجيا  وا  صا   واألمن السيبران  وكنلك النكار ا 

شـركا  يـتم بل لمد  المؤسسا  الحكومية إلى  شجيع ا سترمار ف   قديم أفكار وحلول مبتكرة  تحول إلى

ة للهي ـة دلمها ف  كافة المراحل حتى  صب  مستقرة ف  قطاع األلمالي فنجـد مبـادرة فكر ـك شـركتك التابعـ

ق  التمويل وللنا نر  التنافسية المت ايدة ما بين مصر واألردء والسعودية واإلمارا  ف   ل. العامة لالسترمار

ول فــ  وا ســترمارا  للشــركا  الجديــدة والناشــ ةي مقارنــة ببــاق  دول المنطقــةي وبــد  دول إفريقيــة فــ  الــدخ

ر ر بـة التنافسية مع  لك الدولي ويعد القطاع المال  هو األكرر صعوًدا ف  ال دما  الرقمية المقدمـة فـ  مصـ

قـةي ف   حقيق الشمول المـال  المتكامـل وفـ  الشـركا  التـ   قـدم خـدما ها بـدوء وجـود آ   أو مصـانع لمال

التـ   ـم طرحهـا فـ  " Fawry"فقط العقول المبتكرة للبرمجيا  ولقـول متفـردة فـ  اإلدارةي فنجـد شـركة فـوري 

حــو أء البورصــة المصــرية  تنــامى لائــد ها والمشــتركوء بهــاي وكــنا نــر  شــركا  صــغيرة وناشــ ة  بنــ  مجــدها ن

ومرــلي شــركا  رائــدة  عتمــد لليهــا كبريــا  " SWVL"ســوي ل ت طـى قيمتهــا الســوقية مليــار دو ر مرــل شــركة 

. و يرها" Instabug"شركا  التطبيقا  والبرامة ف  إدارة مشكال  فنية وه 

ضيةفرص و حديا  الجمهورية الجديدة ف  سباق اقتصادا  الشركا  ا فترا
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ر للى اختالي وللى الر م من  لق  الشركا  المصرية الناش ة الكرير من الدلم والتمويل من صناديق ا سترما

غلـس طبائعها ومصادرهاي ف نه  وجد العديد من التحديا  الت   واجه مرل هنا القطاع الوالـد والتـ  فـ  حـال الت

سة لإلمـارا  للى  لك التحديا  يمكن أء  تحول مصر إلى قبلة البرمجيا  والتطبيقا  ف  العالم أسوة ومناف

  ذلــك العربيــة الشــقيقة والهنــدي وهــدفنا هنــا أء نــنكر أنــه بحلــول إجرائيــة و شــريعية بســيطة يمكــن أء يصــب

:القطاع أحد قاطرا  التنمية ا قتصادية الشاملة ف  مصر وننكر من  لك التحديا 

القوانين وحماية الملكية الفكرية

فارة وأقـل فـ  ينبغ  أء  كوء قوانين الت سيو والدمة وا ستحواذ والتصفية والت ارر و لق  التمويلي أكرر ك

  قد    تطلس وقت التنفين وأبسط ف  اإلجرارا  والتكلفةي وكنا ضرورة  بن  مفهوم الشركا  ا فتراضية الت

كـنلك وجود مقر أو    تطلس وجود موجفين من داخل الدولةي وبالتال  اخـتالي مفهـوم الت مينـا  ا جتماليـةي و

وجــود محفــ ا  وإلفــارا  ضــريبية  ســالد للــى اســتقرار األلمــالي ومــن ثــم اإلســهام فــ  ييــادة النــا ة القــوم 

النقـد المحل ي وكنلك  حفي   قديم خدما  لابرة للحدود لدول وكيانا  أخر ي لما ف  ذلك من إسهام ف  ييادة

العقـود وكـنا سـهولة  وثيـق. األجنب  مع سـهولة  ـداول و ناقـل ذلـك النقـد مـن وإلـى  لـك الشـركا  والكيانـا 

.وحل الن الا  الت صصية ف  محاكم للى دراية فنية بطبيعة ألمال  لك الشركا 

نق  الدلم للتوسع

ولة  لجــ  العديــد مــن الشــركا  الناشــ ة إلــى الســفر إلــى دول أخــر  نظــًرا لســهولة اإلجــرارا  الحكوميــة أو لســه

م  ــداول ا ســترمارا  مــن وإلــى دولــة المســترمر األمي وبالتــال  مــن الضــروري أء يصــب  لــد  مصــر مفهــوم دلــ

.ا القطاعالمسترمرين ف  القطاع الرقم  حتى يمكن الحصول للى م يد من المسترمرين المستقرين ف  هن

التدريس والت هيل والتوجيه

الت هيليـة للـى هنا القطاع لم يصب   حدًيا ف  اآلونة األخيرةي حي  إء الدولة  ـوفير كريـًرا مـن البـرامة التدريبيـة و

ع وحتى  اري ه يسهم ف   هي ة المجتمع لالنغما  بشدة ف  هـنا القطـا2016كافة المستويا ي فمنن العام 

هم بالفعـل الوالدي قطاع ا  صا   و كنولوجيا المعلوما ي ولكن التحدي األكبـر فـ  ا سـتفادة بمـن  ـم  ـدريب

ابها للى  نفين مشرولا  جديدة أو المساهمة ف  مشـرولا  قائمـةي وبالتـال  صـقل المهـارا  التـ   ـم اكتسـ

.بمهارا  لملية للى أر  الواقع

البنية التحتية واألمن السيبران 

شـبكا   حتار البنية التحتيـة فـ  مصـر إلـى ييـادة مقـدم  خـدما  اإلنترنـتي ورفـع كفار هـاي وكـنلك رفـع كفـارة

الـــدول ا  صــا   الالســلكيةي التليفـــوء المحمــولي والتـــ  ستســهم فـــ   قــدم مصـــر فــ  مؤشـــرا   نافســية

.الدالمة لالمال لامة ولقطاع ا  صا   و كنولوجيا المعلوما  بصورة خاصة
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ي ولكــن مــن وقــد  حظنــا فــ  الســنوا  ال مــو األخيــرة  غييــر كافــة البنيــة التحتيــة النحاســية إلــى أليــاي ضــوئية

داول الضروري أء نع  أء موقع مصر الجغراف  المتميـ  ومـرور العديـد مـن الكـابال  البحريـة الرئيسـة لنقـل و ـ

لتجـاري البيانا  لالمًيا ما بين البحر المتوسـط والبحـر األحمـري يجعـل فرصـها أقـو  فـ  ييـادة قـدرا  اإلنترنـت ا

والمن لــ ي مــع ا هتمــام بجــودة ال دمــة المقدمــة و وافرهــا وســرلة إصــالح األلطــالي ممــا يســهم فــ  اســتقرار 

لحماية األلمال داخل مصري وكنا استقرار رؤية المسترمرين لمستقبل مصر الرقم ي وكنلك ا هتمام بمظلة ا

.واطنينالسيبرانية لكافة النظم والبرمجيا  المست دمة ف  القطاع الحكوم  وييادة التولية األمنية للم

قطالا  والدة  ستل م الدلم المت ص 

ــة فــ ــة المتكامل ــالنظم الرقمي ــدلم المت صــ  والمتكامــل وربطهــا ب   وفيمــا يلــ  قطالــا  والــدة  ســتل م ال

القطــاع ال ــاص مــن أجــل  ع يــ  وجــود الشــركا  ا فتراضــية التــ   ــدلم  لــك القطالــا  فــ  مصــر والشــرق 

.األوسط وف  إفريقيا ويكوء مقرها مصر

التجارة الصناعة الزراعة السياحة الصحة التعليم
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لفنيـة وأود أء اختتم المقالة موضًحا أء أحد أهم السـبل للتقـدم ا قتصـادي لمصـر هـو امـتالك القـدرة والكـوادر ا

خاصـةي الاليمة للريادة ف  قطاع ا  صا   لامة وف  قطاع البرمجيا  واألمن السـيبران  والـنكار ا صـطنال 

الدولـةي فنلك السبيل هو طوق النجاة لعبور آمن ف  المستقبلي وهو الني سيسهم ف   طوير كافـة قطالـا 

رية وكلمــا اســتقر القطــاع ال ــاص كلمــا ايداد  الفــرص ا ســترماريةي وكلمــا  مــت ا ســتفادة بالقــدرا  البشــ

ـــ ـــا المعلوم ـــدالمين والعـــاملين فـــ  قطـــاع  كنولوجي ـــدائم لكافـــة ال ـــق ال ـــى التوفي ـــة فـــ  مصـــري فنتمن ا  الهائل

وا  صــا   ونتمنــى لهــم الم يــد مــن النجــاح وا نطــالق لامــام مــن خــالل المعرفــة والعمــل الــدؤوب واســتباق

.اآلخرين بالتكنولوجيا الرقمية المتقدمة والفائقة



ـــد مـــن التحـــو    ـــرة العدي شـــهد العـــالم فـــ  الســـنوا  األخي

  ا قتصـــــادية وا جتماليـــــة والبي يـــــة والتقنيـــــة شـــــملت فـــــ

س مجملهـــا المالمـــ  الرئيســـة للتوجهـــا  الم تلفـــة التـــ  يجـــ

ول  التعامل معها ف  إطار الت هس وا ستعداد للمستقبل ب

.وإدراك ومسؤولية

ــــري  تطــــور التقنيــــا  التكنولوجيــــة بــــو يرة ســــريعةي ولعــــل أ ب

ال  األحداث ف  مجال  كنولوجيا المعلوما  والنكار ا صطن

هــو ذلــك التحــول مــن العــالم الــواقع  إلــى العــالم ا فتراضــ 

ب  وخلق بي ة رقمية افتراضية  ص" MetaVerse"الـميتافير 

 ء العـالم مستقبل اإلنترنت ف  الفترة المقبلةي وهو ما يننر بـ

ائلــة فــ  الســنوا  المقبلــة ســوي يشــهد طفــرة  كنولوجيــة ه

 طــــرح نمًطــــا جديــــًدا للحيــــاة  قــــوده  كنولوجيــــا المعلومــــا 

.والنكار ا صطنال ي والمعرفةي واإلبداع وا بتكار

ل وقد با  العالم وشـيكا أكرـر مـن أي وقـت مضـى مـن ا نتقـا

أطلـق إلى مرحلة الحياة ا فتراضـية الكاملـة؛  لـك الحيـاة التـ 

كـوء فبد  من أء  " العالم الما ورائ "أو " الميتافير "لليها 

مــادي التفـالال  البشــرية واقعيـة ومحسوســة لبـر التالقــ  ال

ن أو  كوء  ير ماديه أو  يـر محسوسـة لبـر التالقـ  الرقمـ  مـ

.خالل شاشا  الهوا ف النكية وأجه ة الكمبيو ر

ـــين هـــنين  ـــ  يســـد الفجـــوة ب ـــق ثال ـــاك طري ســـوي يكـــوء هن

ي ليظهــر لــالم ثالــ  افتراضــ (الــواقع  والرقمــ )العــالمين 

شـيار ي خن من الواقع شي اي ومن اإلنترنت والتقنيـا  النكيـة أ

.وخصائ  أخر 

مــع صــدور كتــاب 1779 اري ًيــاي منــن الرــورة الصــنالية فــ  لــام 

ـــروة األمـــم"آدم ســـم   ـــرة مـــن القـــرء " ث ـــى العقـــود األخي وحت

الماضـــ  كـــاء العـــالم المـــادي هـــو لـــالم األلمـــال والصـــنالة 

وال ــدما ي فاألصــول واإلنتــار كانــت ماديــةي وال ــدما  لكــ  

.  كوء فعالة وقوية لليها أء  كوء قطعة مادية
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مكـــن كمـــا أء اســـترا يجية الشـــركا  كانـــت  ر كـــ  للـــى القـــدرا  الجوهريـــة الماديـــة والميـــ ة التنافســـية التـــ  ي

 صـالد و(  جسيدها مادي ا بما ي يد من حقوق الملكية والموارد واألرباحي ولكن مـع  طـور  كنولوجيـا المعلومـا 

. فتراضـ العصر الشبك  واإلنترنتي فرمة لالم آخر يتنامى ويتصـالد ومـا يال يتوسـع باسـتمراري وهـو العـالم ا 

للموارد الني يراه ويلمسه المديروءي " Physical World"العالم المادي : فاليوم كل األلمال  تنافو ف  لالمين

ف ذا كاء السوق هو المكاء الني يتم فيـه  بـادل. المصنوع من المعلوما " Virtual world"والعالم ا فتراض  

 ــه الســلع وال ــدما  وفــق القيمــة الماديــةي فــ ء الفضــار الســوق  هــو الفضــار ا فتراضــ  الــني  كــوء لالقا

ع مــن شــبكيةي وينشــق القيمــة ا فتراضــية للــى نطــاق واســحوســبيةومنتجا ــه وخدما ــه لبــارة لــن معلومــا  

نا ال يــارا  وللــى أســا  القــدرا  النا يــة للشــركة وقــدرا  اآلخــرين كــالموردين والمنافســيني وفــ  ســياق هــ

ا إلنشـار التطوري ويبدو واضحا أء الحقيقة ا فتراضـية بقـدر مـا جسـد  فـ  الوقـت نفسـه نطاًقـا واسـًعا وقوي ـ

ع مــن القيمــة ا فتراضــية التــ   عتمــد للــى المعلومــا  ويشــارك ال بــائن فيهــا والــنين هــم للــى اســتعداد للــدف

ة أجلها مرلما يـدفعوء للقيمـة الماديـةي ف نهـا أصـبحت مصـدرا لفـرص جديـدة لالمـال ولقـدرا  مهمـة إضـافي

لمـال  ساهم مساهمة فعالة ف   حقيق ميـ ة  نافسـيةي وهـنا كلـه بالت كيـد هـو األسـا  فـ  إنشـار سـوق األ

رة بهـدي ا فتراضية مما با  يدفع بشركا  األلمال إلى التحول إلى شركا  افتراضيةي و طـور  مفـاهيم اإلدا

د أد  ومـع  كنولوجيـا المعلومـا  وشـبكا  األلمـالي فقـ.  حقيق السرلة ف  ا ستجابة والمرونة فـ  األلمـال

ة هنا التطور إلى بلورة ا جـاه قـوي ومهـم نحـو النشـاه ا فتراضـ  فـ  شـركا  األلمـال؛ مـن أجـل ييـادة الكفـار

ويــا فــ  وا ســتجابة الفعالــة لبي ــا  األلمــال المتغيــرة للــى الــدوامي  فشــركا  األلمــال أصــبحت  واجــه  حــدًيا ق

ية مادي أنشطتها المادية من أجل  حويلها إلى أنشطة افتراضية قائمة للى المعلوما  بالكامل أو  حقيق م  

ت افتراضــ  فعــالي أو أيــة صــيغة  مكنهــا مــن مواجهــة  حــديا  الشــركا  األخــر  فــ  بي ــة األلمــال التــ  أصــبح

   قـل أهميـة  تسم ب بعاد جديدة للمنافسة  قوم للى المعلوما  وسلسلة القيمة ا فتراضية الجديدة التـ 

. لن سلسلة القيمة المادية ف  خدمة يبائنها و حقيق أهدافها و حسين ربحيتها

التنظـــــيم اإلداريي هـــــو وســـــيلة اإلدارة 

العليـــــا لتقســـــيم العمـــــل بـــــين أجـــــ ار 

ومكونــــــــــــا  المنشــــــــــــ ة ووحــــــــــــدا ها 

ــــــه  الم تلفــــــةي وهــــــو فــــــ  الوقــــــت ذا 

وســـيلتها لتجميـــع جهـــود األفـــراد مـــرة 

أخر  و وجيهها صوب  حقيق األهداي

الفرليـــةي ومـــن ثـــم إلـــى  حقيـــق الهـــدي 

.الكل  الني من أجله قامت المنش ة

يا ويقــوم النشــاه ا فتراضــ  للــى مفــاهيم  عــد  حــد

ــــةي ممــــا يجعــــل الشــــركا   لمفــــاهيم اإلدارة التقليدي

اده بحاجــة إلــى فهــم حقيقــة النشــاه ا فتراضــ  وأبعــ

وا ســـــــتجابة لمتطلبـــــــا  التغييـــــــر الـــــــني فرضـــــــته 

 كنولوجيــــــا المعلومــــــا  وشــــــبكا  األلمــــــال فــــــ  

".الشركا  ا فتراضية"نموذجها الجديد 

ــــد للتنظــــيم اإلداري أء يتســــم بالمر  ــــة ا صــــاًلاي   ب ون

اخـل والديناميكية الاليمة للتعامل مـع المسـتجدا  د

المنظمــة نفســها وفــ  البي ــة ال ارجيــة لهــاي والـــني

يتمرــل أساســا فيمــا شــهده العقــد األخيــر مــن القــرء

ميةي العشرين من  طورا  اقتصادية و كنولوجية لال

يـدة انعكست بشكل مباشر للـى طبيعـة األدوار الجد

للحكومـــة ولالقتهــــا بمؤسســــا  األلمــــال ال اصــــة 

. والمجتمع المدن 
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اة إء المتغيرا  المتسارلة الت  يشـهدها العـالم منـن العقـد األخيـر مـن القـرء العشـرين فـ  كـل مجـا   الحيـ

وار فـ  ألقت بظاللها للى لالم اإلدارةي و متد يد التغيير لتطال كل لناصر ومكونـا  المنظمـا  المعاصـرة سـ

فـ  هياكلها التنظيمية أو إجرارا ها اإلدارية أو المهارا  والقدرا  المطلوب  وافرها لند العاملين فيهـا وحتـى

.نولية ال دما  الت   قدمها للمواطنين

إلداريــة إء المفهــوم المعاصــر للهياكــل التنظيميــة   يقــف لنــد حــد التبــاره خريطــة  نظيميــة  وضــ  التبعيــة ا

لتنظــيم والمســؤولية اإلشــرافية أو مجــرد  حديــد منضــبط لالختصاصــا  الوجيفيــة للوحــدا  اإلداريــة المكونــة ل

المعنــ ي وإنمــا يمرــل مــع كــل هــنا أداة هــدفها النهــائ  إلغــار القــو  التــ   عرقــل أدار المنظمــا  و حــد مــن 

ديـــدة األمـــر الـــني يســـتل م  رشـــيد الهياكـــل التنظيميـــة و طويرهـــا لتناســـس األدوار الج. انطالقهـــا نحـــو  ايا هـــا

 بـا  للمؤسسا  وللحصـول للـى إدارا  قـادرة للـى الحركـة واألدار المتميـ  وا سـتجابة السـريعة لطلبـا  ور

. المواطنين

وقي لقد جهر التعلـيم لـن بعـدي والبيـع والشـرار لـن بعـدي والتـدريس لـن بعـدي فـال مكـاء للـدر  و  مكـاء للسـ

للعمـل كـنلك بـد  منـن فتـرة قريبـة ا جاهـا . ويرجع ذلك للتقدم التكنلوج  ف  مجال ا  صا   والمعلومـا 

األدوا  لن بعدي لمواجهة العديد من المشكال  والمعوقا  الت  يقابلها األفرادي باإلضافة إلى ا ستفادة من

. والوسائل التكنولوجية المتاحة مما أد  ف  النهاية إلى جهور المنظما  ا فتراضية

مكـن أء و عري المنظمة ا فتراضية ب نها مجمولة من المؤسسا  التقليدية  عمـل بشـكل متـرابطي والتـ  ي

. ظهر ف  السوق كمؤسسة واحدة من خالل قنوا  إلكترونية أو أنظمة ا صال مشتركة

المنظمـــا  ا فتراضـــية  مرـــل نولـــا جديـــدا مـــن المنظمـــا   تكـــوء مـــن مجمولـــة أفـــراد ووحـــدا  ينتمـــوء إلـــى 

ــ  لتحقيــق أهــدافهم و قــديم منتجــا همي كــنلك  ُ  عــري منظمــا  م تلفــةي ويعتمــدوء للــى ا  صــال اإللكترون

مجمولــة مــن األفــراد أو المنظمــا  يعملــوء مــع بعضــهم الــبعض باســت دام : المنظمــة ا فتراضــية ب نهــا 

ــى الوجــود المــادي إل  ــق أهــداي مشــتركة بيــنهم دوء الحاجــة إل ــا المعلومــا  وا  صــا   للتحقي مــام  كنولوجي

ظمـا  العمليا  وإنجاي العملي وهكنا يتض  أء المنظمة ا فتراضية  مرل شبكة متداخلـة مـن األفـراد أو المن

ـــا  جمعهـــم أنشـــطة ومهـــام متداخلـــة ي حيـــ  يعـــر  للـــى كـــل شـــريك إمكانا ـــه المســـتقلةي ومشـــتتة جغرافي 

ظما  بشكل واختصاصا ه وكيفية  عاونه مع باق  الشركار لتكوين لالقا  شبه مستقرة ي و عتمد  لك المن

:كبير للى اإلبداع وا بتكار ف   قديم المنتجا  لعمالئهاي ومن أهم خصائ   لك المنظما  ما يل 

ن فيهـا لدم ا ستقرار ف  األنشطة ومجا   العمـلي حيـ   تميـ  المنظمـا  ا فتراضـية بقبـول المشـاركي▪

للم ــاطر بشــكل كبيــر؛ ممــا قــد يــدلوهم إلــى إجــرار التغييــرا  المســتمرة فــ  المنتجــا  والمواقــع والطــرق

.واإلجرارا 

واجبا ه  مكين العامليني يجس أء  من  السلطة لافراد حتى يتمكن كل منهم من أدار دورهي و تض  جوانس▪

ومســـؤوليا ه فـــ  المقابـــل حتـــى   يحـــدث ا يدوار أو التضـــاربي إء  مكـــين العـــاملين يعـــد مـــن المقومـــا  

.الجوهرية حتى يتمكن كل فرد من أدار دوره المنتظر بنجاح
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لوامل اختفار الحدودي أي لمل المنظمة ا فتراضية للى  حقيق أكبر قدر من المرونةي نتيجة لملها ف  جل▪

.لدم الت كد وممارستها ألنشطتها ف  بي ة متقلبة

جميــع  كامــل ا ختصاصــا  وا ســتفادة مــن المــوارد المتاحــةي  هــتم المنظمــا  ا فتراضــية بالعمــل للــى  ▪

هاي كنلك و كامل ا ختصاصا  من خالل المشاركين فيها حتى يمكنها مواجهة مشكال  السوق ومتطلبا 

. عمد إلى ا ستفادة القصو  من الموارد المتاحة بطريقة مرنة

ود التشتت الجغراف ي  مار  المنظمة ا فتراضية ألمالها من خالل مواقع متعددة؛ مما قد يؤدي إلـى وجـ▪

نولوجيــا ثقافــا  متبادلــة ولغــا  متعــددة ينــتة لنهــا مشــكال  فــ  ا  صــا   التــ   ــتم  البــا لــن طريــق  ك

. المعلوما  وا  صا  ي حي  لم يعد لموقع العمل أهمية ف  كرير من األحياء

ســـس  غييـــر المشـــاركين والمســـؤولين بالمنظمـــةي المنظمـــة ا فتراضـــية لرضـــة للتغييـــر بـــين يـــوم وآخـــر ح▪

الظروي والمتغيرا  المحيطة بها وا جاها  المسؤولين لنهـاي ولـناي قـد يـدخل مشـاركوء جـدد أو ي رجـوء 

.  وهكنا.... منها مرة أخر  

ا   ا لتمـاد للــى  كنولوجيــا المعلومــا ي  عتمــد المنظمــا  ا فتراضــية فــ  ممارســة ألمالهــا للــى ا  صــ▪

المســتمرة بــين ألضــائها لــن طريــق ا  صــال اإللكترونــ  ممــا يســالدها للــى الــت ل  مــن قيــود الوقــت 

.والموقعي حي   عد هنه ال اصية من المتطلبا  األساسية لعمل المنظما  ا فتراضية

عهــا و مــار  المنظمــا  ا فتراضــية لملهــا فــ  بي ــة  نافســية ملي ــة بالعوامــل والمعلومــا  التــ   حمــل م

العديــد مــن الفــرص والتهديــدا ي كمــا أنــه مطلــوب منهــا دراســة و حليــل  لــك العوامــل بجانــس التمادهــا للــى 

ــد اإللكترونــ  وا لتمــاد للــى الحاســوب و يرهــا مــ ن  كنولوجيــا المعلومــا  والعمــل مــن خــالل اإلنترنــت والبري

ــة هــا وقــد  كــوء المنظمــة ا فتراضــية دائمــة فــ  ممارســة نشــاطها و شــمل جميــع لمليا . الوســائل الحدير

كل مصــطل  ا فتراضــيةي ســوار فــ  اإلدارة أو الفــرق أو األنشــطةي و ظهــر المنظمــة ا فتراضــية أحيانــا فــ  شــ

لـني فرق افتراضية لتجنـس  غييـر المواقـع وإللطائهـا قـدًرا أكبـر مـن المرونـةي حيـ  يعمـل األفـراد فـ  الموقـع ا

كاء محدد مما يناسبهمي وأيضا هناك المكا س ا فتراضية إذ يتم استبدال ال دما  بالمكا س التقليديةي دوء م

:يوفر الجهد والتكلفةي وبصفة لامة هناك خصائ  مشتركة للعمليا  ا فتراضية منها

.ا لتماد للى  كنولوجيا المعلوما  وا  صا   بشكل جوهري إل مام العمليا  ا فتراضية▪

.ان فا  أهمية و  ثير المكاء وال ماء▪

.جهور أنواع حديرة من الهياكل الشبكية للمنظما ▪

. نمية طرق التعامل مع األسواق والعمالر▪

.  طوير طرق حديرة للعمل فيما يتعلق بالمديرين ومرؤوسيهم▪
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وهناك العديد من العوامل الت  أد  إلى جهور المنظما  ا فتراضية وأسهمت فـ  نمـو دورهـا فـ  العصـر 

:الحدي ي منها

لالميـة األسـواق والمـواردي حيـ  أصــب  مـن السـهل للـى المنظمـا  بيــع منتجا هـا فـ  جميـع أنحـار العــالم▪

.وا ستفادة من ال برا  العالمية دوء التبار موقع العمل

فرصــة جهــور الشــبكا  كوســائل وطــرق حديرــة لال صــا   وبنــار التنظــيمي حيــ  يمكــن أء  ســهم ب  احــة ال▪

.لم يد من التعاوء لتوفير الموارد وا ستفادة منها بشكل مستمر

ةي ا لتماد للى المعلوما  والمعرفةي حي  أصبحت السلع وال دما  أكرر التمادا للى المعلومـة والمعرفـ▪

ا .ومن ثم يمكن  سويقها والتروية لها بل و وصيلها افتراضي 

مـل وأدار ثورة اإلنترنتي أسهمت الشبكة العالمية لنظم الحواسيس ف   نميـة طـرق التجـارة والسـماح بالع▪

. ال دما  لبر مسافا  طويلة من العالم

يًحــا ر ـم  ـدريس األفـراد للـى الطـرق الجديـدة للعمــل بالمنظمـا  ا فتراضـيةي فـ ء العمـل ا فتراضـ  لـيو مر 

مـن حيـ  المجـا   . ويتطلس نجاح المنظمـا  ا فتراضـية لـدة أمـور يجـس مرالا هـا.ومقبوًلا لكرير من األفراد

:والنواح  اإلنسانية منها
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.ةإلادة هيكلة المهام بما يوافق قدرا  ومهما  األفرادي حي   جس مرالاة المكونا  ا فتراضية والمالي▪

تمر للى  نمية و طوير مهارا  األفراد للى است دام اإلنترنت والحاسوب بشكل مستمري مع التدريس المس▪

.  ارة المعلوما  والمعرفة بما يسهم ف   وصيل المعلوما  بين م تلف األطراي

 ـــدريس المــــديرين للــــى أســــلوب اإلدارة لــــن بعــــد بــــد  مــــن أســــلوب اإلدارة التقليديــــة وا هتمــــام بالنتــــائة▪

. والم رجا  وليو ا هتمام بالمدخال  فقط

ن  نمية مهارا  التفالل مـن خـالل  طـوير ثقـة واحتـرام األفـراد لبعضـهم الـبعض واحتـرام معلومـا  اآلخـري▪

هـا مـن ومساهمتهمي والتشجيع المستمر لافراد للى طـرح األفكـار والمقترحـا  ا بتكاريـة ودلـم الجيـد من

.خالل  شجيع األس لة والمناقشا 

.  حفي  األفراد ومكاف  هم من خالل التعري للى أدوارهم وأهميتها ف   حقيق أهداي المنظما  والفرق▪

وا لتـ ام ا بتعاد لن العمليا  البيروقراطية والتوجـه إلـى ثقافـة  كـافق مشـاركة المعرفـة ممـا ينمـ  الرقـة▪

لجيــد ويــدلم لمليـا  الــتعلم المسـتمر لافــراد وللمنظمـة بشــكل لـام بمــا يمكـن مــن مواكبـة ا. بـين األفـراد

. والمبادرة نحو ما يفوق  وقعا  العمالر
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وفـ  . مولـيو ب جسـامه. وبي ة العمل ا فتراضية ه  العالم ا فتراض  الني يوجد فيه الموجفـوء ب لمـالهم

التنســيق هــنه البي ــة يــتم الــربط بــين المــوجفين بوســائل ا  صــال الم تلفــة؛ وذلــك بهــدي  وجيــه إنجــايا هم و

ارة بينهــا لتصــس فــ  مواقعهــا دوء الحاجــة لوجــودهم الجســمان  أو المكــان ي و  تلــف اإلدارة المكانيــة لــن اإلد

. ةا فتراضية الت  يفرضها للينا العالم ا فتراض ي الني يتكوء من شبكا  ا  صال اإللكتروني

ى  ـوفير يضاي إلى ما  قدمي أء  حول الحكومة إلى حكومة إلكترونية يعنـ  أء  كـوء الـدوائر الحكوميـة قـادرة للـ

ت ويشــمل ذلــك اســت دام اإلنترنــ. أفضــل ال ــدما  العامــة وأكررهــا فعاليــة وكفــارةي ســوار لافــراد أو األلمــال

. روالحلــول اإللكترونيــة األخــر ؛ بهــدي إلــادة صــيا ة م تلــف المعــامال  وال ــدما  التــ   قــدمها كافــة الــدوائ

و تمرــل هــنه المعــامال  وال ــدما  فــ   عــامال  الحكومــة مــع الجمهــور مرــلي إجــرارا  رخــ  القيــادةي ودفــع 

الغرامـا  م تلف الرسوم و  شيرا  الدخول والتصاري  الم تلفة لبـر اإلنترنـتي كمـا يمكـن ا ستفسـار ودفـع

ة ذلكي المرورية لبر الها ف المتحرك المر بط باإلنترنت ي وهناك  عامال  الحكومة مع قطاع العمال ومن أمرل

ركا  إلى  قديم طلبا  إصدار الرخ  التجارية و صاري  العمل لن طريق اإلنترنت بدًلا من إرسال مندوب  الش

ا بين الدوائر الحكومية وأيضا التعامال  بين الدوائر الحكوميةي حي  يمكن انتقال المعلوما  والبيانا  إل كتروني 

مال  الــدوائر الحكوميــة وحفــ  الملفــا ي ممــا يعنــ  ا ســتغنار لــن نظــام األرشــيف التقليــدي و قلــي  التعــا

إلنترنـت مـن لبـر ا)و تجه الحكومة المصرية إلـى التوسـع فـ  السـماح بت سـيو الشـركا  ا فتراضـية . الورقية

ية ي لـدلم ا قتصـاد المصـريي الـني يعـان  مـن ضـغوه التـداليا  السـلبية لايمـة الروسـ(دوء الحاجة إلى مقـار

.2022األوكرانية منن فبراير 

ن محاور رئيسـةي  بـدأ بتع يـ  قيمـة المنـتة والصـنالة المحليـةي و ـوطي( 5)ومن النتائة ا قتصادية لهنا الصراع 

ي ا ســترمارا  األجنبيــة المباشــرةي و  ــارر الدولــة مــن الشــركا  العامــة إل احــة الفــرص أمــام القطــاع ال ــاص

وإلــادة هيكلــة الــدين العــامي وخطــة للنهــو ي حيــ   ضــمنت ال طــة مســال  حكوميــة نحــو  ســهيل  ســجيل 

ع  عـديل الشركا  الناش ة لبر اإلنترنت وفت  الشركا  ا فتراضية من دوء الحاجـة إلـى وجـود مقـار للشـركة مـ

سين جودة التشريعا  والقوانين لتسهيل   سيو الشركا  ا فتراضيةي خاصة وأء الدولة لديها ل م للى  ح

.بلةوبي ة ومناخ التجارة اإللكترونيةي بالتبارها أحد أهم التوجها  ا قتصادية العالمية خالل العقود المق

 نتائة و وصيا

الشـركة ا فتراضـية هــ  نمـط جديـد مــن األلمـال يقـوم للــى أسـا  أنهـا وحــدة بـال حـدود مــن حيـ  المكــاءي ▪

تغيـرة التنظيمي القدرا ي و قاسم سريع ومتواصل للمعلوما  من أجل  حقيق ميـ ة  نافسـية فـ  سـوق م

.بشكل مستمر

ضـــا   عــد الشـــركا  ا فتراضـــية نتاجـــا لنـــولين مـــن التغيـــرا ي األولي يتمرـــل فـــ   طـــور المفـــاهيم وا فترا▪

المـدخل )ي والران ي يتمرل ف   كنولوجيا المعلوما  وشبكا  األلمـال (المدخل اإلداري)األساسية لالمال 

(.التكنولوج 
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أء  ترافـق  تمرل مجا   النشاه ا فتراض  ف  الفضار السوق ي حيـ  إء سلسـلة القيمـة الماديـة يمكـن▪

كليا من قبل مع سلسلة القيمة ا فتراضيةي كما  تمرل ف  إمكانية   دية وجائف وأنشطة الشركة ج ئيا أو

.ةاآلخرين كالموردين والمنافسين للى أسا  استغالل قدرا هم لتحقيق أ را  الشركة ا فتراضي

در إء الشركة ا فتراضية ش نها ش ء أي نمط آخر من الشركا  ف  مجال األلمال لها مبـررا  وم ايـا وبالقـ▪

نفسه ف نها  عان  من مآخن وليوبي مما يجعل الشـركا  بحاجـة إلـى دراسـة قـدرا ها الجوهريـة وأسـواقها 

تراضـية وبي ة األلمال من أجل التوصل إلى  وافقية مالئمة من الم ر والتكامـل بـين األنشـطة الماديـة وا ف

.ف  الشركة

ثمـــة حاجـــة لقيـــا  النشـــاه المـــادي وا فتراضـــ  فـــ  الشـــركا  ومـــد  انعكـــا  كـــل منهمـــا للـــى الميـــ ة ▪

. التنافسية فيها



مســمى قــد يكــوء  يــر مقبــول ممــن  " شــركا  التكنولوجيــا"

فهــ  شـــركا  حقيقيــة لمالقـــة. يتــابع أخبــار هـــنه الشــركا 

لليهـا ويطلـق.  حقق ما   يمكن لشركا   قليدية أء  حققه

ى حينمــا يــتم النظــر إلــ" شــركا  افتراضــية"الــبعض مســمى 

ور ولكـن لنـد جهـ. نش  ها وهيكلها اإلداري الضـعيف البدايـة

ريعة سرلاء ما  كبر و تحول إلى شركة س. بوادر نجاح للفكرة

. يطا نتشار والنجاحا  وبهيكل إداري كبير ولكن مرء ونش

رـل وف  هنا العصري الجميع يحلم ب نشار أو امـتالك شـركة م

الفيســـبوك أو شـــركة مرـــلي جوجـــل أو اليو يـــوب خاصـــة لنـــد

ـــــف أء  ـــــع وكي ـــــل هـــــنه المواق ـــــة   ســـــيو مر ـــــم بكيفي العل

.مؤسسها بدأ من  رفة مظلمة وحيًدا

شـركا  فاألرقام الرسمية  شير إلى فشل نسبة كبيرة من ال

كمـا ( يةالشركا  ا فتراض)أو ( شركا  التكنولوجيا)الناش ة 

ــــــبعضي فمعظــــــم األشــــــ اص مســــــت دموء  يتصــــــورها ال

ن أو حتـى لـفايڤهايلفيسبوك اآلءي ولكن هل سمعوا لن 

مـاي سـبيوق قــد   يعـري الـبعض لنهمــا شـي ا ر ـم أنهمــا 

فـال أمـا اآلء. بدأ ا قبل الفيسبوك وحاي ا شهرة ف  وقـت مـا

( ءاختفيـا اآل)أحد يسمع لنهمـا شـي اي وهـنا مرـال لشـركتين 

ر ونجاحهمــا جــا. ولكنهمـا كانتــا األكرـر نجاًحــا فـ  أحــد األوقـا 

مــن وســط م ــا  أو حتــى آ ي مــن الشــركا  األخــر  التــ  لــم 

. نسمع لنها شي ا

ح و مـر  بـدأ مـن الفكـرة إلـى النجـا" الشـركة التكنولوجيـة"رحلة 

الفكـــرة هـــ  . الفكـــرة وأهمهـــا التنفيـــن: أو هـــا. بمراحـــل لـــدة

ة البدايــةي ولكنهــا    ســاوي شــي ا بــدوء خطــة واضــحة وقــدر

كلة لالية للى التنفيني و بدأ الفكرة مـن مالحظـة خلـل أو مشـ

ل ما ف  مجال ما و  يوجد حل  كنولوج  لها أو حتـى أء الحلـو

. المقدمة قاصرة ولاج ة
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جيــة منصــة كيورو ريــس للســياحة العال

نمــــوذر رائــــد فــــ  مجــــال الشــــركا  ... 

ا فتراضية 

أحمد لساكر. د

منصــــــــــــــة كيورو ريــــــــــــــس 

للســــــــــــــياحة العالجيــــــــــــــة
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ة و عتمـد يجس التسـاؤل لـن هـل سـتكوء طريقـة التقـديم للحـل  قليديـ. ف  مرحلة ال طة وحي  يفشل الكرير

. جميـعف  النهاية للـى العامـل البشـريق  أم سـيتم النجـاح فـ  حـل جـ ر بسـيط مـن المشـكلة بطريقـة  الئـم ال

. والجميع هنا   نقصد به العائلة أو األصدقار أو حتى المدينة أو البلد

التجربـةق هـل هل الف ة المستهدفة كبيرة حًقا حتى يتشجع اآلخروء للمشاركة فـ . وهنا      المعضلة الرانية

سيتم  قديم مشكله  عان  منها سوق كبيرة يقدر حجمها بالمليارا ق 

فين وهنا  جـس العـودة لمـا  ـم ذكـره سـابًقاي هـل سـتقدم التكنولوجيـا الحـلي أم سـتحتار إلـى الم يـد مـن المـوج

كلما ياد  قالدة العمالر ل دمتهم بالصورة المناسبةق 

ركة  قليدية بل ه  فقط ش. لو أء األمر سيحتار إلى الم يد من الموجفين دائًما فه  ليست بشركة  كنولوجيا

. وهنا الفارق كبير.  حاول  قديم بعض التكنولوجيا

وجيـا هـ  ي أجـل لهـنا السـبس ي طـق الجميـع ويعتقـد أء شـركا  التكنول(الشـركا  ا فتراضـية)وهنا      فكرة 

خـر يقـدم أحـدهما يقـدم التكنولوجيـا واآل. فاألولى قد  كوء مكونة مـن ش صـين فقـط    يـر. شركا  افتراضية

ــة جــًداي فلمــاذا يرهــق مالــك الشــركة نفســه ب. اإلدارة وفيهــا التســويق والمبيعــا  تعيــين فنســبة الفشــل لالي

ــى  ــرد لل ــين مــوجفين للمبيعــا  وال ــ ه و عي محاســس ومحــام ومراقــس حســابا  وإنشــار مقــر للشــركة و جهي

ت سـتنج  إذا كانت الفكـرة ستفشـل فلتفشـل سـريًعا وبـدوء نفقـا  كريـرةي أمـا إذا كانـ. العمالر واستقبالهم

. فحينها فقط سيقوم مالك الشركة بتعيين كل هؤ ر وأكرر

ا ســـــترمارا  واألمـــــوال  ـــــ     حقـــــة 

. للنجـــاح وليســـت هـــ  مـــا يـــ    بالنجـــاح

وهــنا مــا يجيــس لــن الســؤال المتعلــق 

فهــــــــ  . بكونهــــــــا شــــــــركة افتراضــــــــية

ـــوافر المـــال الكـــاف  افتراضـــية لعـــدم  

ــــــــتة  لت ســــــــيو شــــــــركة و طــــــــوير من

.و سجيل العديد والعديد من األوراق

ــــت  ــــى الشــــركة إذا مــــا كان ــــى ســــيتم الحكــــم لل إذًا مت

ـــا بعـــد  قـــديم ســـتنج  أو ستفشـــلق يظهـــر هـــنا جلًي

: هـاواإلجابة لن لدة  ساؤ   من. المنتة إلى السوق

ــ د هــل ُيقبــل العمــالر للــى اســت دام المنــتةق هــل ي ي

لددهمق هل ينص  أحدهم اآلخر باستعمال المنتةق 

يــق إذا كانــت ا جابــة دائًمــا بــنعمي فالشــركة للــى الطر 

د أما إذا كانت اإلجابة لن سـؤال واحـ. الصحي  للنجاح

ـــال ع فـــال يجـــس أء  فكـــر الشـــركة فـــ  التوســـ. منهـــا ب

وم ولكـن لليهـا أء  قـ. و عيين الم يد من المـوجفين

. ب صالح منتجها أوًلا

ـــ    لـــرو  لالســـترمار فـــ  فحينهـــا فقـــط ســـوي  

اح الشــركة مــع الم يــد مــن فــرص التوســع التــ  ســتت

للشــركة ومــا يتبعهــا مــن شــراكا  ونجاحــا  وقــدرة 

ه للـى  عيــين أفضـل المواهــس فــ  المجـال الــني  ريــد

.هنه الشركة
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ن وهنــا  ظهــر الــدول التــ   ــوفر بي ــة لمــل مناســبة للشــركا  الناشــ ة مــن الــدول الطــاردة لمرــل هــنا النــوع مــ

. الشركا 

ــة شــركة  ــور. فقــد مــرر  مــع المؤســو د" كيورو ريــس للســياحة العالجيــة"وبالنســبة لتجرب كــل ب. إســماليل أن

 قدمـه ولـم يـتم  ـرك خطـ  بـدوء  جربتـه حتـى  ـم الوصـول إلـى ثقـة العميـل فـ  المنـتة الـني. األخطـار الممكنـة

.الشركة

ــة ــة العالمي ــدأ  الشــركة الصــغيرة بهــدي وضــع مصــر للــى خريطــة الســياحة العالجي ــد مــن .  ب وقامــت بالعدي

فـال يجـس أء. ا ستقصارا  ل وار مصر بهـدي العـالر لمعرفـة وجهـة نظـرهم لـن مشـكال  السـوق المصـرية

. فالبداية  كوء دائًما بسؤال العمالر المحتملين.  فتر  الشركة المشكال  و قوم بحلها

ر إليهـاي واآلء بعد ذلك  م إنشار منصة كيورو ريس للسياحة العالجية والت   قدم الحلول الت   م  وجيه العمال

وأمهــر  ــم البــدر باســت دام التكنولوجيــاي فبــدونها الوصــول دائًمــا يظــل محــدوًداي و ــم إنشــار منصــة  ضــم أهــم

ى لكو فعل. األطبار المصريين و م لر  مؤهال هم العلمية والعملية وا لتمادا  الدولية الحاصلين لليها

وبعــــد ذلــــك يــــ    دور الشــــق الســــياح . المرضــــى المحليــــين يهــــتم المرضــــى الــــدوليوء با لتمــــادا  الدوليــــة

بعـد . يـة واحـدةفبالتكنولوجيا أصب  المريض الدول  قـادًرا للـى  نسـيق رحلتـه بالكامـل لـن طريـق بوابـة إلكترون

ين فريـق ذلك  م اكتشاي حاجة المرضى ألسعار محددة مسبقا حتـى للعمليـا  الطبيـةي فقامـت الشـركة بتعيـ

حا بهـا طب  يقوم بوضـع خطـة لالجيـة مـع ا ستشـاريين ونقلهـا للمـريض قبـل أء يبـدأ رحلتـه العالجيـةي موضـ

ونـتة . ماًمـاوكانت الشركة حريصة للغاية لتسهيل  جربتها وإرضائها  . هامش ال ط  ف  التسعير منن البداية

لدولـة فـ  وكانت قمة النجـاح فـ  أء  بـدأ ا. لن ذلك لمالر ي يدوء باستمرار ويقوموء بترشي  منصتنا لآلخرين

كبيـر لكـل الـني اسـتمع باهتمـام" لبـد الفتـاح السيسـ "السماع لن الشركة حتى  مـت مقابلـة السـيد الـرئيو 

دفة  فاصيل المشروع ومتطلبا ه ولـدد المرضـى الـنين جـاروا إلـى مصـر لـن طريـق المنصـة واأللـداد المسـته

ع للعام القادم ونـاقش مـع الشـركة سـبل مسـالدة الدولـة لهـاي وبالفعـل  ـم إلـداد العديـد مـن اللقـارا  لوضـ

ار لجميـع مصر للى الطريق الصحي  لتقديم خدما  الرلاية الصحية فـ  مستشـفيا ها وللـى أيـدي أكفـ  األطبـ

. المرضى ف  العالم

ربط بـين كانت الشركة األكرر استعدادا بالتكنولوجيا لتقـديم مبـادرة العـ ل المن لـ  والـ19-وحتى ف  فترة كوفيد

الحاجـة المرضى واألطبار والصيدليا  لمسالدة المرضى لتلقـ  العـالر بـالمن لي حيـ  يتـابعهم المـريض دوء

سـالة و ـم  قـديم ال دمـة مجانـا 24إلى مغادرة المن لي و م  قديم أول مبـادرة لهـنا العمـل فـ  خـالل أقـل مـن 

رضى حتى  لقت الشركة لرضا من جامعة الدول العربية لإلشراي الطب  للى الم. مريض شهريا300ألكرر من 

٪ ولــم يــتم فقــداء أي مــريض مــن 100ووصــلت نســبة الشــفار إلــى . ال اصــين بالجامعــة والمصــابين بالكورونــا

.مريض  مت متابعتهم سوار من جامعة الدول العربية أو منظمة العمل العرب 400إجمال  

. ومــع الم يــد مــن المرضــى القــادمين  حتــار الشــركة إلــى الم يــد مــن المــوجفين والمــرافقين لهــؤ ر المرضــى

ياحة حتــى وســتكوء المنصــة بوابــة للجميــع مــن مرضــى وأطبــار وشــركا  ســ. وبالتــال   حتــار الشــركة للتوســع

. يستعملونها للى حد سوار
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م للـى و ظل ريادة األلمال ه  المفتاح الرئيو لتقديم  طور حقيق  لالمـال فـ  مصـر وأي بلـد آخـري فهـ   قـو

. ر مسبوقةأحالم الشباب وطموحا هم  ير التقليدية أو حتى رؤيتهم الحديرة لتقديم الحلول بطريقة ممي ة و ي

صــورة وحتــى لنــد الفشــل  ــتم ا ســتفادة مــن  جربــة حقيقيــة ولميقــة أكبــر مــن أي مدرســة لت هيــل الشــباب ب

. حقيقية لسوق العمل وأكرر من ذلك

أم فشلتي فالشركا  ا فتراضيةي التكنولوجيةي الناش ةي المغامرة ه  احتيار حقيق  لمصر كلها سوار نجحت

. فقط يجس  شجيعها



عـــد  ـــوفير  علـــيم بجـــودة لاليـــة لجميـــع الطـــالب بالتســـاوي ي

ا الهـدي الرابــع مـن أهــداي التنميـة المســتدامة التـ  وضــعته

ــا  ــ  يجــس للين ــل يعــد مــن أهــم األهــداي الت األمــم المتحــدةي ب

ا هتمــام بهــاي ألنــه   نهضــة ألي وطــن دوء  علــيم جيــد لكــل

  طالبـهي وانطالًقــا مـن هــنا المبـدأ يســعى جميـع العــاملين فــ

ــدائل للمشــكال  ا ــوفير حلــول وب ــى   ــ  المجــال التعليمــ  إل لت

لوجيــا  عــوق  ــوفير منــاخ جيــد للطــالبي  ســيما الحلــول التكنو

لتعلـيم الت  أثبتت وبجدارة فالليتها الكبيرة مـن خـالل أدوا  ا

فـــ  اإللكترونـــ  والمســـتحدثا  التكنولوجيـــةي فقـــد ســـاهمت

هـد  وصيل المعلومة للطـالب فـ  وقـت أقـل و كلفـة أقـل وج

أقل وجودة أللى وهـنا هـو الهـدي األساسـ  لعلـم  كنولوجيـا

وجيـا فـ  التعليم الني يهتم ف  المقام األول بتوجيف التكنول

ـــة الســـليمةي ومـــن هـــن ـــالطرق واألســـاليس العلمي ا التعلـــيم ب

ت  المنطلق سوي نتطرق ف  المقال ألحد أهم المشكال  ال

مل   عوق لمليا  التعليم ف  المدار ي وخاصة التعليم الع

وكيفيــة حلهــا مــن خــالل ابتكــار مصــري والــدي وكــنلك أثــر ذلــك

.الحل اقتصاديا وبي ًيا للى المجتمع
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منصة معامل افتراضية" ڤالب "

محمد سمير ندا. أ

ــرئيو التنفيــني لشــ ركة ال

يمـــ للتطـــوير التعلڤالبـــ 

 شـــهد معامـــل العلـــوم التقليديـــة بمعظـــم مـــدار  الـــوطن 

يـة العرب  مشـكال  لديـدةي  ـؤثر للـى  ـدريو الجوانـس العمل

للمواد العلميةي ور م أهمية الجانـس العملـ  فـ  مـواد لديـدة

مرــــــلي العلــــــوم العامــــــة والكيميــــــار والفي يــــــار والبيولــــــوج  

لـــك والـــديناميكاي ومـــواد التعلـــيم الصـــنال  الم تلفـــةي فـــ ء  

المشـــــكال   عـــــوق بشـــــكل كبيـــــر  ـــــوفير الفرصـــــة للمعلـــــم

رح والطالب لن إجرار التجارب واألنشطة العملية الاليمة لش

قـط الدرو ي وبالتال  أصب  المدر  يشرح التجارب نظريا ف

م للى السـبورة بـدوء إجرائهـا بشـكل لملـ ي ممـا أثـر للـى فهـ

واستيعاب الطالب لمواد العلوم

 واقع التدريو العمل  ف  مدار  الوطن العرب: أوًلا
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م نحو األمر الني ذا  التمادهم فقط للى الحف  والتلقين مما يؤثر للى مستو   حصيلهم وأيضا ا جاها ه

:دراسة مواد العلومي ويمكن  ل ي   لك المشكال  فيما يل 

.نق  اإلمكانا  واألدوا  المعملية▪

.ييادة أسعار المواد الكيميائية و جهي ا  المعمل الم تلفة▪

قـت ايدحام المعمل التقليدي بالطالب مما يمنع الطالب مـن ا سـتفادة مـن التجربـة العمليـةي خاصـة فـ  و▪

.األيما  مرلي أيمة كورونا والت   سببت ف  منع الطالب من أوقا  كريرة ف  المدرسة

.قلة الوقت الم ص  للتجارب العملية ف  معظم المدار ▪

.خطورة بعض التجارب للى الطالب؛ مما يسبس م اطر لند إجرائها مرلي  صالد  ايا  سامة أو انفجارا ▪

.صعوبة إجرار الطالب ذوي ا حتياجا  ال اصة للتجارب المعملية▪

أول منصـــــــة لربيـــــــة ڤالبـــــــ منصـــــــة  

لمعامـــل افتراضـــية لطـــالب المـــدار  

ف  مصـر والـوطن العربـ ي وهـ  منصـة

ـــة  حتـــوي للـــى معامـــل للـــوم  إلكتروني

س افتراضـــية فـــ  شـــكل  طبيقـــا  ويـــ

ل  فاللية مقسمة للى حسس منهة كـ

تيـار دولة لربية بحي  يقـوم الطالـس باخ

ــــة  ــــه وفــــق المرحل المــــنهة المقــــرر للي

 جرار يقوم بثمالدراسية ال اصة به ثم 

.التجربة بنفسه أونالين

بـة  عمل المنصة بكل ال طـوا  واإلمكانـا  المطلو

م للتجــارب ال اصــة بــالطالبي ك نــه فــ  معمــل العلــو

ـــــ جرار ـــــس الفرصـــــة ب ـــــوفر للطال ـــــنلك   التقليـــــدي وب

ـــدوء أي م ـــاطري  ـــة  امـــة وب ـــة بحري التجـــارب المعملي

و ســــم  لــــه بالتجديــــد وا بتكــــار بــــدوء ال ــــوي مــــن 

األخطــار أو الفشــل فــ  إجــرار  جــارب دقيقــةي وبهــنا 

حـو يتم  وفير للطالس والمعلم لـدة مميـ ا ي للـى الن

:التال 

 مكــين الطــالب مــن إجــرار التجــارب المعمليــة فــ ▪

أي وقــــت وأي مكــــاء ومــــن أي جهــــاي ســــوار أكــــاء 

.كمبيو ر أو موبايل

ن  ــوفير الكريــر مــن المصــادر الماليــة للمــدار  لــ▪

ـــق  ـــوفير  كـــاليف شـــرار  جهيـــ ا  معمليـــة  طري

 اليــةي باإلضــافة إلــى إ احــة إجــرار  جــارب العلــوم 

.ال طيرة بدوء أي خطورة للى الطالب

يةللمعامل ا فتراضية ودورها ف  العملية التعليم" Vlaby"ڤالب منصة : ثانًيا
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. وفير وقت وجهد المدر  ف   حضير وإلداد أدوا  التجارب▪

ــين الطــالب مــن خــالل األنشــطة التفالليــة و وجيــف األلعــاب التنافســية فــ ▪  جــارب  شــجيع المنافســة ب

.العلوم

.إ احة الفرصة للطالب ذوي ا حتياجا  ال اصة إلجرار التجارب العملية ف  جو ممتع وآمن▪

كلة كبيــرة للــى  كنولوجيــا المحاكــاة التفالليــة والمعامــل ا فتراضــيةي لتحــل مشــڤالبــ وبــنلك  عتمــد منصــة 

  التعلـيم و سالد ف   وفير  عليم بجودة لالية لجميع الطالب للـى التسـاويي كمـا  ـوفر المتعـة والتشـويق فـ

.با لتماد للى نظام المنافسا  بين الطالب

البـ ڤالبعد البي   وا قتصادي من ضمن أهم العوامل والمبررا  الت   ـدل للـى أهميـة وضـرورة وجـود منصـة 

ا جـة للمعامل ا فتراضيةي وذلك نظرا لوجود م اطر بي ية كريرة جدا نا جة لن معامـل العلـوم فـ  المـدار ي ن

لنفايــا  لــن النفايــا  النا جــة لــن اســت دام األدوا  المعمليــة والمــواد الكيميائيــة الصــلبة والســائلةي وكــنلك ا

م النا جــة مــن مــواد التفــالال ي حيــ    يوجــد معمــل للــوم بــدوء نفايــا  متنولــة وم تلفــة و  يوجــد فــ  معظــ

ى البي ــة األحيــاء نظــام للمــ  وبي ــ  دقيــق للــت ل  مــن  لــك النفايــا ي وأيًضــا    تــوافر ثقافــة المحافظــة للــ

وحمايتهــا لــد  الكريــر مــن أمنــار معامــل العلــوم ومدرســ  العلــومي فقــد يــتم إلقــار مــواد شــديدة ال طــورة فــ  

يـرة نفايا  المدرسة أو أدوا  يجاجية مكسورة أو  الفة ثم بعـد ذلـك  تسـبس فـ  إصـابا  وجـروح وأمـرا  خط

الاليمــة لعمــال النظافــة بالمدرســة أو بالشــارعي وأيًضــا    ــتم مرالــاة المعــايير والمتطلبــا  البي يــة العالميــة

إلنشـار معامـل العلـوم وإمكانــا  األمـن والسـالمة مرــلي أجهـ ة إطفـار الحرائـق وخ انــة الغـايا  للتجـارب التــ  

ع  نطلق منها  ايا  سامة أو  يرهاي وكنلك  ـوافر المـار والكهربـار والتهويـة الجيـدةي وأيضـا  ـوافر مكـاء واسـ

.ويحتوي للى باب للطوارئ

لداديـة وفيما يل  لـر  ألنـواع الملوثـا  البي يـة النا جـة لـن معامـل العلـوم التقليديـة فـ  مـدار  المرحلـة اإل

:والرانوية

.الم لفا  المعدية المتمرلة ف  األطباق البكتيرية وم ارع  حضير البكتريا و يرها▪

.الم لفا  الكيميائية مرلي األحما  والقلويا  والكحو   والسوائل الحافظة والصبغا ▪

.م لفا  لضوية من بقايا أنسجة حيوانا  التجارب أو لظام وهياكل لظمية▪

.م لفا  حادة مرلي أدوا  يجاجية  الفة أو مكسورة▪

 فتراضيةللمعامل اڤالب األثر البي   وا قتصادي لمنصة : ثالًرا
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.بقايا أحيار وحيوانا  برية وبحرية وحشرا   ست دم كعينا  يتعري لليها الطالب▪

.بقايا نبا ا  وأوراق شجر وأنسجة نبا ية▪

ضـية أما لن البعد ا قتصادي فهو من أهم األلمدة المؤثرة فـ   طـوير وإنشـار منصـة فالبـ  للمعامـل ا فترا

ة الاليمــة لطـالب المــدار ي لمــا لـه مــن مميــ ا  اقتصـادية كبيــرة  تمرــل فـ   ــوفير الكريــر مـن التكــاليف الباهظــ

عامــل إلنشـار معامـل العلـوم التقليديـة فـ  المـدار  وفقــا للمعـايير والمتطلبـا  العالميـة الاليمـة إلنشـار م

ا العلوم ذا  إمكانا  األمـن والسـالمة مرـلي أجهـ ة إطفـار الحرائـق وخ انـة الغـايا  للتجـارب التـ  ينطلـق منهـ

لـى  ايا  سامة أو  يرهاي وكنلك  وافر المار والكهربـار والتهويـة الجيـدةي وأيضـا  ـوافر مكـاء واسـع ويحتـوي ل

لتكـاليف التـ  باب للطوارئي وبنلك  كوء لمنصة فالب  أهمية كبيرة ودور اقتصادي لظيم ف   وفير الكرير مـن ا

الفصـل  نفق للى األجه ة والتجهي ا   الية الرمني وكنلك ا ستغنار لن حتميـة  ـوفير أدوا  لكـل طالـس فـ 

خـالل والني قد يبلم لددهم خمسين طالًبا ف  الفصلي حي  يمكن للطالب إجرار جميـع  جـاربهم العمليـة مـن

.منصة فالب  للمعامل ا فتراضية بدوء هنه التكاليف العالية وذلك بمقابل رم ي سنوًيا

:ومراحل  طويرهاڤالب أهداي منصة 

صـادر الـتعلم للتطوير التعليم  لتطوير أكبر منصة ف  الوطن العربـ  والشـرق األوسـط لمڤالب  هدي شركة 

كلفــة أقــل المتقدمــة مرــلي المعامــل ا فتراضــية وبرمجيــا  المحاكــاة التفالليــةي لتــوفير  علــيم بجــودة لاليــة و 

.لجميع الطالب

معار  للمعامل ا فتراضية بعدة مراحل من التطوير والمشاركة ف ڤالب مر  مرحلة  طوير وإنشار منصة 

:ومؤ مرا  دولية ومحلية يمكن لرضها فيما يل 

ي وأيضـا نبعت فكرة البح  من دراسة المشكال  الحقيقية ف  واقع التعليم العمل  بالمدار : مرحلة الفكرة

ــا والدراســا  والبحــوث التربويــة التــ   صــدر  لهــنه المشــكال ي حيــ  مــر بهــا دراســة الحلــول المقترحــة لالمًي

.مؤسو الشركة أثنار دراسته ف  مرحلت  الماجستير والدكتوراه ف  مجال  كنولوجيا التعليم

فيـة فـ  هـنه المرحلـة  مـت دراسـة كاملـة و قيـيم لفكـرة المشـروع وكي: مرحلة البحـ  و طـوير النمـوذر األولـ 

ــق ولمــل النمــوذر األولــ  و جريبــه للــى لينــة مــن الطــالبي ولمــل م طــط نمــوذر األلمــال وبــدر البــ    طبي

 جربة فـ  مـنهة العلـومي و ـم لرضـها للـى الطـالب مـن خـالل وسـائل 15التجريب  للمنصة واشتملت للى نحو 

.تراضيةللمعامل ا فڤالب التواصل ا جتمال  وبعض المدرسيني ومتابعة رأي الطالب للى است دام منصة 

تحاق بعدة وف  هنه المرحلة  م ا ل: للمعامل ا فتراضيةڤالب مرحلة التحدي  والتحسين والتطوير لمنصة 

ل بــرامة  دريبيــة وحاضــنا  ألمــال للمســالدة فــ  دراســة الســوق والعمــالر بشــكل جيــدي وأيضــا اختبــار أفضــ

رهــا مــن الطــرق للتــروية والتســويق للمنصــة ودراســة كيفيــة التســعير ووضــع خطــة للتكــاليف واإليــرادا  و ي

.الموضولا  المتعلقة بريادة األلمال
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:ومن ضمن هنه الحاضنا  والبرامة

ڤالبـ صـة حي  سالد نا كريرا ف   طوير من: حاضنة ألمال كلية ا قتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

ين صـاحبة أفضـل أدار مـن بـڤالبـ بدلم مـادي و ـدريب  مـن خبـرار ومـوجهين وخـالل هـنا التـدريس كانـت منصـة 

.الشركا  المشاركة ف  التدريس

والتنميــة وهــو برنــامة  ــدريب  للمشــرولا  ا بتكاريــة يــتم بالمشــاركة بــين صــندوق العــوم: برنــامة ابتكــار مصــر

وخـالل هـنا التـدريس  مـت مقابلـة أكرـر مـن يVenture wellالتكنولوجية بمصر وجانـس أمريكـ  متمرـل فـ  شـركة 

ل لميل ما بين طالب وأوليار أمر ومعلم  للوم وأصحاب مدار  خاصة؛ وذلك بهدي  قييم واختيار أفضـ100

.الطرق المناسبة للتسويق ودور كل فرد منهم ف  التوصية والتسويق للمشروع

فـ  ڤالبـ لقد شاركت منصة : مرحلة ييادة الول  بالمنصة من خالل المشاركة ف  معار  ومؤ مرا  دولية

ول لدة مؤ مرا  ومعـار  دوليـة؛ بهـدي ا نتشـار والتوسـع فـ  دول لربيـة وإفريقيـةي وخلـق الـول  بوجـود حلـ

: كنولوجيا متقدمة لمشكال  كبيرة ف  التعليمي وكاء من ضمن هنه المشاركا  ما يل 

فوضـية المشاركة ف  معـر  ومـؤ مر ابتكـار التعلـيم فـ  إفريقيـا فـ  دولـة بو سـوانا بـدلوة و مويـل مـن م▪

ــا الفرصــة فــ  هــنا المــؤ 40ا  حــاد اإلفريقــ  ك حــد أفضــل  ــاي ولقــد ا يحــت لن ــا فــ  إفريقي مر ابتكــاًرا  عليمي 

ديد للتواصل مع لدد كبير من مسؤول  التعليم وويرار ف  دول إفريقياي وقد أبدوا جميعهم  حمسهم الشـ

.ف  التوسع وا نتشار ف  بلدهمڤالب لمسالدة 

عـد الفـوي المشاركة ف  قمة رواد التحول ف  السنغال بدلوة و مويل من البنك اإلسـالم  للتنميـةي وذلـك ب▪

.ف  مسابقة رواد التحول الت  أقيمت ف  القاهرة

  باإلسـكندرية المعنيـة ب فضـل المشـرولا  التكنولوجيـة فـ" TECHNE SUMMIT"المشاركة فـ  قمـة  قنـ  ▪

.الشرق األوسط والفوي بجائ ة مؤسسة نهضة مصر ف  المسابقا  الت  أقيمت للى هامش القمة

بمكتــس األمــم المتحــدة فــ  فيينــا بالنمســا ك حــد أفضــل " Zero Project"المشــاركة فــ  مــؤ مر ومعــر  ▪

.م2020ابتكارا  التعليم ف  العالم الت   رال  الطالب ذوي ا حتياجا  ال اصة ف  شهر فبراير 

وير أكرر من للى مدار لام ونصف العام قام فريق التطوير ف  الشركة با نتهار من  ط: مرحلة التطوير والتنفين

وهــو "MedUP"ا فتراضــيةي وذلــك بــدلم مــن ا  حــاد األوروبــ  فــ  برنــامة ڤالبــ  جــارب لمليــة فــ  معامــل 110

.برنامة  مويل  مقدم من ا  حاد األورب  بالمشاركة مع جمعية سيكم بجامعة هليوبوليو

مــن طــرق التســويق والمبيعــا  فمــر  بعــدة طــرق منهــايڤالبــ طــور  منصــة : مرحلــة التســويق والمبيعــا 

لي المدار  استرا يجيا  البيع لافراد سوار أكانوا طالًبا أو معلمين أو أول  أمري وكنلك البيع للمؤسسا  مر

" LMS"ال اصـــةي وأخيـــًرا التمـــد  للـــى طريقـــة أكرـــر ابتكـــارا وانتشـــارا وهـــ ي التكامـــل مـــع أنظمـــة إدارة الـــتعلم 

.الم تلفة المنتشرة ف  جميع دول الوطن العرب 
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هـا فـ  وبنلك يتم  وفير لديد من المميـ ا  لجميـع األطـرايي حيـ   ـوفر المدرسـة المعامـل ا فتراضـية لطالب

نفــو النظــام المعتمــدين لليــه بــدوء لنــار التســجيل فــ  منصــة أو موقــع آخــر ألء التجــارب يــتم دمجهــا دخــل

 سـتفيد ب ضـافة خدمـة مميـ ة ومطلوبـة " LMS"النظام ال ـاص بالمدرسـةي وبالنسـبة للشـركا  مقدمـة خدمـة 

بالنسبة من لمالئها بدوء لنار  طويرها من البداية وأيضا  حصل للى نسبة من خالل استضافتها للتجاربي و

نــا  جــدر  ســتطيع الوصــول إلــى لمــالر لــدة بــدوء الصــري الكبيــر للــى التســويق والمبيعــا ي وهڤالبــ لشــركة 

مـن الشـركا  التـ   قـدم أنظمـة إدارة الـتعلم للمـدار  فـ  مصـر % 60اإلشارة إلى أنه  م التعاقد مع أكرـر مـن 

.والوطن العرب 

:لدة نجاحا  أهمهاڤالب حققت منصة 

ـــــدريو منصـــــة ▪ ـــــ   فـــــ  المـــــنهة الرســـــم  ڤالب

لرابـع لتكنولوجيا المعلوما  وا  صـا   للصـف ا

.ا بتدائ  ضمن مصادر التعلم لبر اإلنترنت

  اختيارهـــا لضـــوا فـــ  شـــبكة مبتكـــري التعلـــيم فـــ▪

ل إفريقيــا مــن قبــل ا  حــاد اإلفريقــ  ضــمن أفضــ

.ة ألوامخمسين ابتكارا  عليمًيا ف  إفريقيا لرالث

أنظمـة إلدارة الـتعلم 10لمل  كامـل مـع أكرـر مـن ▪

.دولة م تلفة15موجودة ف  أكرر من 

:الفوي بعدة مساقا  محلية ودولية مرل▪

 مســــابقة  نميــــة و طــــوير"TWT " مــــن برنــــامة

ــــة  ــــدنمارك  بالتعــــاوء مــــع أكاديمي الشــــراكة ال

.البح  العلم 

 مســــــابقة رواد التحــــــول الرقمــــــ  مــــــن البنــــــك

. اإلسالم  للتنمية

 مسابقة مؤسسة نهضة مصر"Edventures."

:ڤالب إنجايا  منصة : رابًعا



2022يوليو |معاصرة  آفاق اقتصادية| مجلة دورية  62

المنصـة فـ  الـوطن العربـ  والشـرق األوسـطي ألءڤالبـ من العر  السابق يتبين وجود فرص كبيرة لمنصـة 

و متوافرة ب مـو لغـا ي و توافـق  جـارب العلـوم فـ  جميـع المنـاهة الم تلفـة لـدول لـدةي وبـنلك يكـوء نفـ

قليديـة المحتو  المقدم يتوافق مع جميع الطالب ف  الـدول الم تلفـةي ونظـرا  نتشـار مشـكال  المعامـل الت

.فرصة قوية ف  ا نتشار بتلك الدولڤالب ف  لديد من الدول فتكوء لمنصة 

  الطــالب و تمرـل التحــديا  دائمـا فــ  قلـة ولــ  المجتمـع بــدور التكنولوجيـا وأهميتهــا ا قتصـادية والتربويــة فـ

 دمةي كمـا والمؤسسا  التعليميةي وهو ما يتم التغلس لليـه مـع الوقـت والتسـويق الجيـد للتكنولوجيـا المسـت

 حقيقهـا يواجه العاملوء ف  قطاع التعليم لامـة مشـكلة كبيـرة فـ   لقـ  ا سـترمارا  والتمويـل نظـًرا لعـدم

ــر ا جتمــال ــدوء النظــر لاث ــني يبحــ  لنهــا المســترمروء لــادة ب ــة الســريعة والضــ مة وال   المكاســس المالي

.والمكاسس للى المد  البعيد

:رؤية لتطوير األلمال ف  الشركا  التكنولوجية

إ احـــة للـــى فكـــرة  يســـير اســـت دام التكنولوجيـــا للـــى المســـت دميني حيـــ  إءڤالبـــ نعتمـــد دائمـــا فـــ  شـــركة 

نلك يوجـد التكنولوجيا ب سعار مقبولة وبسهولة اسـت دام لاليـة يجعـل جميـع المسـت دمين يقبلـوء لليهـاي لـ

ر نفقــا  ثمـة العديــد مـن الطــرق وا سـترا يجيا  يمكــن ا لتمـاد لليهــا مـن قبــل الشـركا  التكنولوجيــة لتـوفي

تعــاوء التســويق وييــادة لــدد المســت دمين فتقــل التكلفــةي وهنــا يــ    دور الحكومــة فــ  مســالدة الشــركا  لل

معهـــا والوصـــول لعــــدد أكبـــر مـــن الجمهــــوري مـــرالي بالســــماح للمـــدار  الحكوميـــة بالتعاقــــد مـــع الشــــركا  

ار السـع   قـل  كلفـة اسـت دامها كلمـا ياد لـدد المسـت دمين وفـ  إطـڤالبـ التكنولوجيةي فمرال للـى شـركة 

هـو مـا لتوفير خدمة المعامل ا فتراضـية لطـالب المـدار  الحكوميـة  كـوء ا شـتراكا  رم يـة خـالل السـنةي و

.يسالد الطالب للى ا ستفادة من التكنولوجيا  الحديرة بسعر مناسس
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:الب ڤالفرص والتحديا  الت   واجه منصة : خامًسا
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ــ ةالصــحف األجنبي

مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار التابع لمجلو الويرار المصري

آفاق اقتصادية معاصــرة
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ية ف  مجال إلى مساهمة التكنولوجيا الرقمية ف   قليل الفجوة الرقم" كونفرييشنذا "أشار مقال ف  صحيفة 

لمهـارا  العملي بشكل كبير خالل السنوا  الماضيةي فقد أصـب  الوصـول إلـى األجهـ ة والتواصـل واكتسـاب ا

أسهل بكرير مـن أي وقـت مضـىي وجهـر مـؤخرا مفهـوم العمـل ا فتراضـ ي وأجهـر العـاملوء بـه بالفعـل ميـ ة 

مـل مـن أي  نافسية ف  مكاء العمل ا فتراض ؛ ويرجع ذلك لما  قدمه التكنولوجيـا الرقميـة؛ حيـ   سـهل الع

ميـةي ممـا مكاءي هنا باإلضافة إلى القدرة للى التعلمي واستكشاي المشـكال  وإصـالحها لبـر التكنولوجيـا الرق

د سـاهم فــ  إنجــاي المهــام بشــكل أكرــر دقــةي ووقــت أقـلي ففــ  مجــال العمــلي ســيحقق الواقــع ا فتراضــ  فوائــ

مـل ممي ةي وقد يقلل من   ثير التحي  ضـد النـا  للـى أسـا  النـوع أو العمـر أو المظهـري كمـا سيسـت دم الع

مــل ا فتراضــ  فــ  لــدة مجــا   كالبرمجيــا ي والقــانوءي والتصــميمي باإلضــافة إلــى ذلــكي يجــري اســت دم الع

.رواد الفضار والطيارين والجراحة والتصنيع: ا فتراض  ف  التدريس للى وجائف بدنية معينةي مرل

سـة وقد جهر العمل ا فتراض  بشـكل واضـ  أثنـار وبـار فيـرو  كورونـاي فقـد  كـاء الوبـار أحـد العوامـل الرئي

إلـى الت  شاركت ف   طور وانتشار العمل ا فتراضـ ي دوء الحاجـة إلـى العمـل فـ  مقـرا  رئيسـةي ويرجـع ذلـك

صا  سبس م اوي الصحة العامةي وقد جهر العمل ا فتراض  خالل الوبار من خالل  طبيقا  ا  صا   ومن

مــؤ مرا  الفيــديوي ومــع ذلــكي اكتشــف بعــض البــاحرين أء العمــل ا فتراضــ ي أد  إلــى إجهــاد العــيني ونقــ 

علقــة الحركـةي وييــادة القلــق فــ  بعــض اإلحــا  ي لكــن التقــدم التكنولــوج  يعنــ  أء حلــول هــنه المشــكال  المت

و" Meta Horizon Workrooms"بالعمـــــل ا فتراضـــــ  أصـــــبحت ممكنـــــةي وجهـــــر ذلـــــك فـــــ  بـــــرامة مرـــــل 

"Microsoft Mesh"قــ  ي والتــ   ســم  للــ مالر با لتقــار فــ  الواقــع ا فتراضــ  أو المشــاركة فــ  اجتمــاع حقي

فــــ  إنشـــار الم يــــد مـــن الشــــركا  " "MetaVerseميتـــافير كصـــورة ثالثيـــة األبعــــاد واقعيـــةي فقــــد يســـاهم 

ا فتراضــيةي حيـــ  يمكـــن للمـــوجفين التفالـــل وا نتقـــال مـــن اجتمــاع بعيـــد إلـــى آخـــر مـــن خـــالل مغـــادرة  رفـــة 

.ا جتمالا  ولبور طرق افتراضية

آليا  العمل ف  الشركا  ا فتراضية

2022مايو 9

كونفرييشنذا 
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العمــل"إلــى أء نظــام " وول ســتريت جورنــال"فــ  مقالهمــا المنشــور فــ  " كــا ر شــيس "و" جليــ رإميلــ "أشــار 

شـركا  القائم للى دمة العمل المكتب  والعمل لـن بعـدي يصـحبه الكريـر مـن التعقيـدا ي و تصـارع ال" الهجين

مكتبيـين األمريكية الكبر  لمواينة الجداول ال منية الجديدة الت  يجس للى الموجفين ا بالهاي وإلادة العمال ال

ن فـ  إلى المكا سي مع السـماح لهـم ب نجـاي بعـض األلمـال فـ  المنـ لي و ـوفير أفضـل السـبل لمنـع المـوجفي

الو المن ل من الشعور با نع ال لن مناقشـا  المكتـسي وذلـك وفًقـا آلرار الرؤسـار التنفيـنيين ومـديري مجـ

.اإلدارة و يرهما

" نيتـورك سـال"ي للى ألف شـركةي بتكليـف مـن وكالـة 2021وأجهر  نتائة دراسة استقصائية أجريت ف  فبراير 

LaSalle Network  ي "ار  مكـكيفـين "ي وقـد للـق "العمل الهجين"للتوجيفي أء أ لس الشركا   عت م  بن  نظام

اليـة أخـر  ي بـ ء نظـام العمـل الجديـد بمرابـة مرحلـة انتق"مـونروويسـت"الرئيو التنفيني لشركة ا ستشارا  

.للعمال النين حاولوا التكيف مع العمل من المن ل

وللــى الــر م مــن أء المــديرين التنفيــنيين يعتقــدوء أنــه مــن األســهل إدارة األلمــال إذا لــاد كــل المــوجفين إلــى

ني المكتــسي أو بقــوا جميًعــا فــ  المنــ ل؛ فــ ء ا ســتطاللا  أثبتــت أء معظــم العمــال يفضــلوء العمــل الهجــي

.لنلك  عيد الشركا  التفكير ف  الوقت الني يجس أء يعمل فيه موجفوها ف  المن ل أو من المكا س

و   لبيـة وف  سياق متصلي أكد بعض المت صصين ف  الموارد البشرية أء الشركا  لن يكوء لـديها خيـار سـ

مطالـس العمـالي وأء مكـاء العمـل  يــر المـرء مـن شـ نه إبعـاد المــوجفيني حيـ  إء العديـد مـن العمـال أثبتــوا 

.برالتهم ف  العمل من أي مكاء

للســـماح " Adobe"و تنــوع نمــاذر العمـــل الهجــين حســـس كــل شـــركة؛ حيــ    طـــط شــركة التكنولوجيـــا أدوبــ 

ــالت امن مــع الســم ــام فــ  األســبوعي ب ــة أي ــى ثالث ــومين إل اح للمــوجفين بالعمــل مــن المنــ ل لمــدة  صــل مــن ي

كــاء كنــوع مــن إجــرارا  الوقايــة لمنــع  كــد  المــوجفين فــ  م–للمــوجفين بحجــ  المكا ــس قبــل التــردد لليهــا 

ام ي بينمـا    نحـاي بعـض الشـركا  األخـر  لتحديـد لـدد محـدد مـن األيـ-العمل ف  جل جروي الجائحـة الصـحية

يحتـار المسموح بها ف  المن لي ويشـير المسـؤولوء التنفيـنيوء إلـى أء العوامـل التـ   حـدد لـدد المـرا  التـ 

ــوع الوجيفــة ــ لي ون ــين مقــر العمــل والمن ــرة التنقــل ب ــى المكتــسي  شــمل طــول فت ــنهاب إل ي فيهــا الموجــف لل

.وأقدمية الموجف

ـــت شـــركة  ـــهي أللن ـــل الوجـــود المـــادي فـــ  الشـــركةي وللي ـــد مـــن أصـــحاب العمـــل فـــ   قلي ويكمـــن هـــدي العدي

"Prudential "تكـرري لل دما  الماليةي أء المكا س لن  كوء متاحـة لمـن ير ـس فـ  الـنهاب إلـى المكتـس بشـكل م

ا ؛ بيــد أء الشــركة ألــاد   صــميم مســاحة المكا ــس والمســاحا  المفتوحــة بشــكل مماثــل لقالــا  ا جتمالــ

قـط فـ  لتع ي  التعاوء والتفالل بين الموجفيني بالت امن مع إضافة جهاي فيـديو فـ  جميـع القالـا  ولـيو ف

. ري ا جتمالا ي حتى   يشعر األش اص النين يعملوء من المن ل با ستبعاد

 عقيدا  الدمة بين العمل ف  مقرا  والعمل بدوء مقرا 

2021مار  19

وول ستريت جورنال
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وأوضــحت شــركا  أخــر  أنهــا ستســم  بالعمــل لــن بعــد فــ  جــروي محــدودةي وأشــار  مــنكرة للمســؤولين 

يســة فــ  اإللالميــةي إلــى أنهــا كانــت   طــط إللــادة فــت  مكا بهــا الرئ" نيويــورك  ــايم "التنفيــنيين فــ  مؤسســة 

  ي وبالتــال  لــن يــتم العمــل لـن بعــد بشــكل كامــلي وستســم  الشـركة بالعمــل لــن ُبعــد فقــط فــ2021سـبتمبر 

.األماكن الت  يمكن للفريق وطبيعة العمل استيعابها

كل أء طريقــة العمــل الجديــدة ســتتطلس مــن الشــركا  التفكيــر بشــ" وول ســتريت جورنــال"وفــ  ال تــامي ذكــر  

 ة ضـد م تلف ف  أدار الموجفيني وسيتعين للى المديرين أء يكونوا حريصين بشـ ء لـدم إصـدار أحكـام متحيـ

قييمهم لافرادي ف  كيفية  -بشكل م تلف-أول ك النين قد يقضوء وقًتا أقل ف  المكتسي وأء يمعنوا التفكير 

. ومنحهم فرصا متساويةي حتى   ينته  األمر بنتائة  ير مرضية
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ستمرار  قريًراي أشار إلى أء التوقعا  ال اصة باستمرار العمل لن ُبعدي ف  جل ا" وول ستريت جورنال"نشر  

.يني أثار   ساؤ   حول التعويضا  وا ستحقاقا  المالية ال اصة بالموجف"كورونا" فشِّ  جائحة 

ة دفـع قـد أثـار لقبـا   نظيميـة داخـل الو يـا  المتحـدة األمريكيـةي بشـ ء كيفيـ" العمل لن بعـد"ينكر أء نظام 

فيو "ي المستحقا  الضريبيةي والت   تحدد حسس أماكن وجود الموجفين داخل كل و ية؛ مما دلا شركة مرل

اي أثنار لملهم" بوك لن بعدي من إلى إنشار شبكة افتراضية خاصة بهاي لتحديد أماكن وجود موجفيها إلكتروني 

و يـة أجل  حديد الو يـة المطلـوب  سـديد الضـرائس أمامهـاي والنسـس المطلـوب  سـديدهاي والتـ    تلـف مـن

.ألخر ي ومن موقع لمل آلخر

ورا  ي وما  تضمنه من  ص"كورونا"وأكد التقريري أء المناقشا  الجارية حول مستقبل العمل لن بعد ف  جل 

ــاي وذكــر التقريــر أء  ــا لــد  الكريــر مــن الشــركا  لالمي  اك أســ لة هنــ"لروا ــس المــوجفيني  حمــل أولويــة كبــر  حالي 

مــن يتحمــل  كــاليف الضــرائس فــ  حــال لمــل المــوجفين لــن ُبعــدق ومــا:  حــاول الشــركا  اإلجابــة لنهــاي مرــل

ــة أطفــالهمق ــدلم لآلبــار العــاملين لرلاي ــة لتقــديم ال ــة لــن  "الطريقــة األكرــر فعالي لــك ي مضــيًفا أء لــدم اإلجاب

  التقريـري التساؤ   سيؤثر للى شعور الموجفين وإنتاجيتهمي وسيتسبس ف  حدوث لقبا   نظيميةي وأوضـ

 Stripeأد  إلى   فيض حجم الروا س ف  بعض الشـركا ي مرـل شـركة المـدفولا  " العمل لن بعد"أء نظام 

Incألـف دو ر أمريكـ ي 20مقابل منحهم مكاف ة لمرة واحدة قـدرها % 10الت  خفضت روا س موجفيها بنسبة ي

لنظر لن للى دفع الروا س نفسها لموجفيها بغض ا" سبو يفاي"ف  حين استقر  شركا  أخر ي مرل شركة 

. مكاء لملهم

دة ختامــاي أشــار التقريــر إلــى وجــود نمــاذر م تلفــة مــن الشــركا  وهــ  الشــركا  التــ   قــدم الم يــد مــن المســال

فـ  لآلبار العاملين لرلاية أطفـالهمي لـنلك خصصـت بعـض الشـركا  م صصـا  ماليـة لمسـالدة موجفيهـا

ـــا ـــلي شـــركة التكنولوجي ـــواديي مر ـــار الجائحـــةي فـــ  جـــل إ ـــالق المـــدار  والجامعـــا  والن ـــة أطفـــالهم أثن رلاي

Palo Alto Networks Inc دو ر أمريك 1000ي الت  قرر  من  العاملين مبلًغا قدره  .

أد  إلـــى   فـــيض حجـــم الروا ـــس فـــ  " العمـــل لـــن بعـــد"نظـــام 
بعض الشركا  األمريكية

2021فبراير 28

وول ستريت جورنال





03
اإلطــــــار النظــــــري 

والمعلومــــــــــــــــا   

مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار التابع لمجلو الويرار المصري

آفاق اقتصادية معاصــرة
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يــة األلمــال ا فتراضــية هــ  كــل لمــل يــدار بشــكل كلــ  أو معظمــه لبــر اإلنترنــتي ويعتمــد للــى الوســائل الرقم

 نهــا لتقلــي  وجــوده المــاديي وبينمــا  تحــد الشــركا  ا فتراضــية فــ  جهودهــا لنقــل العمــل لبــر اإلنترنــتي ف

.جميعها  حتف  بمستويا  م تلفة من العمليا  المادية

  قـــد يعمـــل جميـــع المـــوجفين افتراضـــًيا وقـــد  تبنـــى الشـــركا  ا فتراضـــية نظـــام العمـــل الهجـــيني أي  ســـم

للمــوجفين بالعمــل مــن المقــر أو العمــل مــن أي مكــاءي أو قــد يكــوء لــديهم مســتودعي حيــ  يقــوم الموجفــوء 

ي ب لــداد الطــرود لشــحنها إلــى العمــالري ويمكــن إكمــال الغالبيــة العظمــى مــن العمــل باســت دام جهــاي كمبيــو ر

لتكـاليف و ستفيد الشركا  ا فتراضية من ذلك لن طريق خفض التكاليف  ير الضروريةي وواحدة من أسهل ا

ج ئةي ويمكن الت  يتعين للى العديد من الشركا  خفضها ه  النفقا  العامة الت       مع مساحا  البيع بالت

فعلـ  للبيـع للشركا  بيع منتجا هـا لبـر اإلنترنـت مقابـل جـ ر بسـيط مـن التكلفـة التـ  قـد  ـ    مـع فـت  متجـر

.بالتج ئة

فتراضـيةي لنلكي ليو من المستغرب أء  كوء  جارة التج ئة ا فتراضية ه  الشـكل األكرـر شـيوًلا لالمـال ا 

جة ف  العصر وف  حين أء التحول إلى ا فتراضية ف  صنالة البيع بالتج ئة كاء من بين أكرر ا  جاها  الملحو

.الرقم ي ف ء العديد من الصنالا  األخر   حقق ذلك باست دام الكمبيو ر

لمـل رسـم  ار باًطا بما  قدمي قد  ست دم الشركا  ا فتراضية موقًعا فعلًيـا ويمكـن أء يكـوء بمرابـة لنـواء

بيـةي ويـوفر للشركةي ويتـي  الوجـود الفعلـ  فـ  أي مدينـة دوء التكـاليف المتضـ مة  سـت جار المسـاحا  المكت

 مّكـن مرل لنواء النشـاه التجـاري وخـدما  معالجـة البريـدي و-جميع األساسيا  الت  يوفرها المكتس الفعل  

ة أو التــ ام المكا ــس ا فتراضــية الشــركا  مــن الوجــود بشــكل  جــاريي فــ  مبنــى مكتبــ  فعلــ ي ولكــن دوء  كلفــ

.بالحفال للى مكاء العمل

ى العمل خالل فيرو  كورونا المستجدي  حولت الشركا  أكرر من أي وقت مضى إلى بي ا  العمل البعيدة وإل

بحاجـة إلـى من المن لي وي طط الكرير للبقار للى هنا النحوي حتى الشركا  الكبيرةي ومع ذلكي     ال الشـركا 

 ـري لناصر معينة من المكتسي فهم بحاجة إلـى لنـواء ثابـت ومكـاء لتلقـ  البريـد والوصـول مـن حـين آلخـر إلـى

ا جتمالــا  إ  أنهــم   يحتــاجوء إلــى كــل هــنه األشــيار للــى مــدار الســالة طــوال أيــام األســبوعي وهنــا يــ    دور 

.المكتس ا فتراض 

اإلطار النظري

ية ماهية الشركا  ا فتراض: أوًلا

نشـار كيـاء مرـل لنـواء إل-يسالد المكتس ا فتراض  الشركا  للى اكتساب األساسيا  الت   حتاجهـا للنمـو 

.دوء التكلفة المر بطة باست جار العقارا - جاري أو  سجيل شركة ذا  مسؤولية محدودة 

راض قلماذا  تجه الشركا  نحو إنشار مكتس افت: ثانيا
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لنشـاه و قدم المكا س ا فتراضية ميـ ا  وخـدما  م تلفـةي وسـتكوء بعـض ال ـدما  مناسـبة بشـكل جيـد ل

ــ ام ب ــ ال هنــاك الت تكلفــة التجــاريي كمــا  عــد المكا ــس ا فتراضــية وســيلة فعالــة مــن حيــ  التكلفــةي ولكــن   ي

.شهرية

:وهناك لدة أسباب رئيسة لملت للى  وجه الشركا  نحو المكا س ا فتراضية

.الشركا  قد  كوء بحاجة إلى لنواء ولكن است جار مكتس مكلف للغاية▪

ة  ـوافر   يمكن الحصول للى مجمولة مكتـس فعليـة فـ  الموقـع الـني يريدونـه بسـبس التكلفـة أو محدوديـ▪

.المكا س

(.بسبس اختيارا  األسرة أو نمط الحياة) فضل العمل من المن ل ▪

.اختبار سوق جديدة ولدم الر بة ف  ا لت ام بت جير المكا س للى المد  الطويل▪

نة أل را  قد يكوء للشركا  بالفعل مكتس رئيو فعل  ولكنها  حتار إلى وجود ف  ج ر م تلف من المدي▪

.البريد أو التسويقي و  جير  رفة اجتمالا  ف  بعض األحياء

ع قــد   يكــوء للشــركا  مشــكلة فــ  العمــل مــن المنــ ل لكنهــا    ر ــس فــ  نشــر لنــواء المنــ ل للــى موقــ▪

.الشركة للى الويس

ــا ولــدم اليقــين ا قتصــاد▪ ي دفعــت أوامــر اإل ــالق الواســعة النطــاق والتبالــد المصــاحبين لفيــرو  كورون

ــى قلــة اســت دام المســاحا  الشــركا  مــن جميــع األحجــام إلــى ا  ــاذ  ــدابير قصــو  ل فــض التكــاليف وإل

.محليةالمكتبية الفعليةي مما أد  إلى إنشار شبكة محورية من المكا س ا فتراضية ل دمة األسواق ال

:العناصر المادية للمكتس ا فتراض ▪

ا ـرا  وهو لنواء رسم  ف  مبنـى مكتبـ  فعلـ ي يمكـن اسـت دامه للبريـد وللتسـويق ول: لنواء العمل

.الرسمية مرلي  رخي  األلمال وإلداد شركة ذا  مسؤولية محدودة

ــد واســتالمه ــل مــوجف  ا ســتق: مكــاء  ســتالم البري ــه مــن قب ــتم اســتالم البريــد والتوقيــع للي بال فــ  ي

.الموقع

تراض العناصر المادية وا فتراضية للمكتس ا ف: ثالرا
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ل رسـوم لـادًة مقابـ)يمكن إلادة  وجيه البريد يومًيـا أو أسـبولًيا أو شـهرًيا : معالجة البريد وإلادة التوجيه

(.إضافية

ــدي ويســتقبلوء الضــيوي: موجــف اســتقبال فــ  الموقــع ــولى موجفــو ا ســتقبال معالجــة البري أيًضــا يت

.ويسالدوء ف  إلداد  رفة ا جتمالا 

احة يتمتـع مسـت دمو المكا ـس ا فتراضـية بوصـول مـرء إلـى مسـ:  ري ا جتمالا  ومساحا  المكا س

العمـل الفعليــةي و حتـوي بعــض خطـط المكا ــس ا فتراضــية للـى لــدد محـدد مــن السـالا  المدرجــة فــ 

.سالةالرسوم الشهريةي ف  حين أء البعض اآلخر يتقاضى رسوًما مقابل است جار  رفة ا جتمالا  بال

فــ   ماًمــا مرــل أي مكتــس قياســ ي يحتــوي مركــ  المكتــس ا فتراضــ  للــى أدوا : أدوا  النســخ والطبالــة

لــادة مــا  كــوء مرــل هــنه ال ــدما  متاحــة مقابــل رســوم إضــافية . الموقــع مرــلي آ   النســخ والطبالــة

.بسيطة

:العناصر ا فتراضية أو البعيدة للمكتس افتراض ▪

ائل  ــوفر خدمــة ا ســتقبال المباشــر الــرد للــى المكالمــا  لــن ُبعــد و لقــ  الرســ: خدمــة العمــالر لــن ُبعــد

أو وخدمة العمـالر األساسـيةي ويـتم الـرد للـى المكالمـا  باسـم الشـركةي ويـتم فحصـها وإلـادة  وجيههـا

.إرسالها إلى البريد الصو  

 ن لـر   وفر بعض مراك  المكا س ا فتراضية خدمة مس  ضوئ  رقم ي بحي  يمك: خدمة البريد الرقم

ــد إلــادة  وجيههــا أو ــد ال ــاص بالشــركة قبــل أء  قــرر مــا إذا كنــت  ري نســ ة ممســوحة ضــوئًيا مــن البري

.إرسالها إلى سلة المحنوفا 

يـة نظـام هـا ف قـائم للـى العديـد مـن المميـ ا  مرـل الـرد التلقـائ  واإلضـافا  والتح: نظام ها ف العمل

.الم صصة وقوائم المتصل وما إلى ذلك

شـكل أكرـر هنا يعن  أنه يمكن مشاركة البنية التحتية بين األفـراد والشـركا ي ممـا يسـم  بت صـي  المـوارد ب

.كفارة من حي  التكلفة

يمكنه حجر ال اوية للمكتس ا فتراض  هو العنواء وصاحس الشركة ليو لليه العمل هناكي واألمر متروك له ف

.العمل من المن ل أو من مساحة لمل مشتركة أو حتى من حافلة صغيرة
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.لم ا فتراض ير بط مفهوم الشركا  ا فتراضية بمفاهيم فرق العمل ا فتراضية والقادة ا فتراضيين والتع

للى ه  مجمولة من األش اص يتفاللوء من خالل مهام مترابطة لتحقيق هدي مشتركي والفرق ا فتراضية 

 بطــة لكــو الفــرق التقليديــةي يــؤدي الفريــق ا فتراضــ  العمــل لبــر المكــاء وال مــاء والحــدود التنظيميــة المر

والحكومـة بتقنيا  ا  صال التفالليةي وقد  شمل الفرق ا فتراضـية المـوجفين واإلدارة والعمـالر والمـوردين

.النين يعملوء مًعا لتحقيق األهداي المشتركة

فريــق العمــل ا فتراضــ  النــاج  يتــوفر ألفــراده المهــارا  الاليمــة ألدار المهــامي وواضــ  لــديهم الهــدي مــن 

شـكل المهام والتكليفـا  و ـربطهم قنـوا  ا  صـال والتفـالال ي وللـيهم التفالـل مـع بعضـهم الـبعض ب

اهرين فعال ر م الندرة أو النق  التام ف  ا  صال وجًها لوجه ويجس أء يكوء ألضار الفريـق ا فتراضـ  مـ

  إلــى  قنًيــا للتعامــل مــع مجمولــة متنولــة مــن التقنيــا  الحاســوبيةي وقــد يحتــار ألضــار الفريــق ا فتراضــ

.مهارا  متعددة الرقافا  للعمل بفعالية ف  المنظما  متعددة الجنسيا 

يــا   بــد أء يكــوء لــديهم مهــارا  إدارة شــبكة مــن الشــركا  المترابطــةي لتصــميم العملالقــادة ا فتراضــيوء 

كيـ  الفـرق ا فتراضيةي وإلنشار لالقـا  افتراضـية والحفـال لليهـا ولـدلم الفـرق ا فتراضـيةي وللحفـال للـى  ر

.ا فتراضية

ي ويمكـن  سالد أنظمة التعلم القادة للى الحفال للـى أو إنشـار كفـارا  لالميـة المسـتو التعلم ا فتراض  

ألنظمــة الــتعلم الفعالــة أء   لــق مســارا  فــ  جميــع أنحــار المنظمــةي بطريقــة الشــبكةي ممــا يعــ ي القــدرا 

.ا بتكارية أللضار المنظمة

أخر  ار باه الشركا  ا فتراضية بمفاهيم: رابعا

طرةي قد  واجه الشركا  ا فتراضية معضال  الت طيط ا سـترا يج ي ولـدم وضـوح الحـدودي وفقـداء السـي

:والحاجة إلى مهارا  إدارية جديدة ويمكن مواجهة هنه التحديا  من خالل

راضـيةي مـع التركي  للى هدي مشتركي وأء  قوم الشركا  بتطـوير  ـرابط وثيـق بـين مكونـا  الشـركا  ا فت▪

.التواصل والتنسيق والرقة بين م تلف الشركار

. بن  مجمولة جديدة من المهارا  اإلداريةي وإلادة التفكير ف  المكافآ  والم ايا و طوير الموجفين▪

. ع ي  التعاوء والرقة والتمكين▪

اجهتها التحديا  الت   واجه الشركا  ا فتراضية وآليا  مو: خامسا
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د من أء المهارا  والكفارا  مكملة وليست متداخلة▪ .الت كُّ

.  كد من أء ا  فاقيا  التعاقدية واضحة ومحددة بش ء األدوار والم رجا ▪

.لدم استبدال التفالل وجًها لوجه  ماًماي إذا كاء ذلك ممكًنا▪

. وفير التدريس الضروري لنجاح الفريق مع مالحظة أء  طوير الفريق يستغرق وقًتا▪

د من أء التكنولوجيا متوافقة وموثوقة▪ .الت كُّ

. قديم المسالدة الفنية الم تصة والمتاحة▪

 تعامل  عتمد المنظما  ا فتراضية للى ا ست دام الواسع لتكنولوجيا المعلوما  وا  صا  ي ومع ذلك

ي يتناول الهيكلي وصنع القرار واإلدراك فيما يتعلق بالتغيير المصيري: مع الحواج  والقيود التنظيمية ومنها

:هنا القسم كل واحد للى التوال 

. اميــؤدي التعــاوء إلــى نشــور المتطلبــا  األساســية لتقســيم العمــل إلــى مهــام و نســيق هــنه المهــ: الهيكــل

لتنسـيق ينعكو هيكل المؤسسة ا فتراضية ف  الطرق الت   قسم بها لملها إلـى مهـام متميـ ة ثـم  حقـق ا

. فيما بينها

 ECOGNOSوEMMEDIATE"وفــ  أدبيــا  المنظمــا  ا فتراضــية واألبحــاث التــ  أجريــت فــ  ســياق مشــرولا  

سـريع ي  م التركي  للى ضرورة إلادة هيكلـة المنظمـا  التقليديـة  سـتغالل التطـور ال" OSMOSو  GOBEMENو

راضيةي  م لتكنولوجيا المعلوما  وا  صا  ي ولند مراجعة البح  الجوهري حول هيكل الفريق ف  البي ة ا فت

فتراضــية العرــور للــى صــعوبا  التنســيق التــ   واجــه الفــرق ا فتراضــيةي و تطلــس طبيعــة  حــالف المنظمــة ا 

.مناهة أحدثي مما يوفر أرضية خصبة للبح  ف  المستقبل

مـا هـ   ر يبـا  العمـل : أء الم يد من البح  يجـس أء يعـالة" VOSTER"يتض  من  حليل النتائة من مشرولا  

كل فعال الهيكلية األنسس للعمل الني يجس أء يتجاوي الحدود الجغرافية والوقتق كيف  طبق المنظما  بش

حة هــنه الهياكــلق مــا هــ  القــدرا  الاليمــة للمــدير لتســهيل التواصــل بــين ألضــار الفريــق إلنشــار هياكــل واضــ

سين أدار و ع ي  وضوح الدور لتحسين التعاوءق هل هناك استرا يجيا  أخر  يمكن للمؤسسا   نفينها لتح

لمل الفريق ا فتراض ق

سـعى       جـد المنظمـا  نفسـها فـ  حالـة  غييـر شـبه دائمـة حيـ   : صنع القـرار واإلدراك فيمـا يتعلـق بـالتغيير

.جاهدة لالستجابة لضغوه البي ة المت ايدة العولمة والتنافسية

راضيةالبعد التنظيم  للشركا  ا فت: سادسا
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ــال ي مــن الضــروري ا  ــاذ القــرار الســريع والنشــاه ا بتكــاري اســتجابة للظــروي والمتطلبــا  المت غيــرة وبالت

بســرلةي ومــن المحتمــل أء يواجــه ألضــار المنظمــة ا فتراضــية مشــكال  فــ  دورة العمــل فــ  مراحــل اإللــداد 

لتوجيـف والتشغيل وا نتهاري حي  من المحتمل أء  تضمن كل مرحلة من هنه المراحل الم تلفة  غييًرا ف  ا

فـ  حـين أء معظـم األبحـاث فـ  هـنا المجـال لـم  ـتمكن مـن ا بتعـاد لـن النمـاذر . والمهام واألهداي والموارد

Rezgui"قاموا . التقليدية and Wilson "بمراجعة شاملة للحواج  القائمة ودافعوا لن مناهة جديدة.

تغييـرق مـا المهـام التـ   مّكـن اإلدراك والـول  وا سـتعداد لل: يطرح البح  المستقبل  فـ  هـنا المجـال أسـ لة

ق ف  كلتا الحالتيني هل  ظل آليا  التغيير اإلداري التقليدية قابلة للتطبيق ف  بي ة  حالف المنظمة ا فتراضية

ة للـى طـول ما ه  أنسس آليا  التغييرق ما األساليس التجارية والتنظيمية الت   قدم خدما  مبتكرة ومستدام

التعــاوءق مــا هــ  الصــيمي التمــاًدا للــى طبيعــة وحجــم  غييــرا  المنظمــةي الفعالــة فــ  ا  ــاذ القــرارق مــا الرؤيــة

والتفكير المنهج  الاليمين إلدارة دورة حياة التغييرق

ائ  يمكن أء يؤدي جهـور الشـركا  ا فتراضـية إلـى  غييـر المشـهد فـ  سـوق الصـنالة بسـبس بعـض ال صـ

المحددة لهنه الشركا ي وه  ما يل 

. ليو لديها العديد من القيود: طبيعتها

ريـد  غييـر ف  معظم األحياء  قوم الشركا  ا فتراضية با ستعانة بمصادر خارجيـةي لـنلك إذا كانـت  : المرونة

.األلمال فمن السهل الوصول إليها ف  كل مكاء يوجد به جهاي كمبيو ر متصل باإلنترنت

ارا   تطلــس طبيعتهــا ا فتراضــية رأ  مــال مــن فض ألدار أنشــطتهاي ولكــن اســترم: متطلبــا  رأ  المــال

.لالية ف   كنولوجيا المعلوما   كوء ضرورية لدلم العالقا  المباشرة مع شركار سلسلة التوريد

ومـع ذلـكي: الشريك والعمالر طويلة األجل ه  لوامل النجاح الحاسـمة/ م يد من التركي  للى لالقة المورد 

 ة التنافسـية إذا كانـت الميـ. من ناحية أخر ي يتعين للى الشركة ا فتراضية التعامل مع القيود التقليدية أيًضـا

اد للــى للشــركة ا فتراضــيةي للــى ســبيل المرــالي إذا كانــت  قــدم منتجا هــا فــ  الوقــت المحــددي فعليهــا ا لتمــ

.مورديها ومويليها  ماًما كما  فعل الشركا  التقليدية

نــة وفــ  ويريــر جهــور الشــركا  ا فتراضــية التســاؤل لــن نــوع التغييــرا  التــ  أدخلتهــا للــى  حليــل صــنالة معي

.اختيار استرا يجية لتلك الشركا  المعينة والشركا  األخر  الت  يتعين لليها التنافو معها

نالة   ثير جهور الشركا  ا فتراضية للى سوق الص: سابعا
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مـل الفريـق يعد المكتس ا فتراض  هو األفضل للعاملين لن ُبعدي فهو يوفر موقًعا للنشاه التجـاري بينمـا يع

.من أي مكاء مما ي يد اإلنتاجية

م ايا وفرص العمل لن طريق المكتس ا فتراض 

سي وبمجرد القدرة للى  وفير المالي حي   ستحوذ مكا س العمل الفعلية للى نصيس األسد من إيجار المكا ▪

 ـتم مشـاركة . ميـعإيالة هنه التكلفةي  صب  العناصر المتبقيةي الت   شـكل مكتًبـا افتراضـًياي فـ  متنـاول الج

.هنه ال دما  لبر العديد من العمالري مما يقلل التكلفة بشكل أكبر

ف ي يمكــن اســت دام لنــواء المكتــس ا فتراضــ  إلنشــار ا ئتمــاءي ويمكــن اســت دامه لفــت  حســاب مصــر▪

.والتقدم للحصول للى  راخي   جاريةي وإنشار شركة ذا  مسؤولية محدودة

ــى العمــل بسالســة▪ ــر مــن أي وقــت مضــىي الحاجــة إل ــدرك قــادة األلمــالي أكر ــر . ي يعــد مكــاء العمــل أحــد أكب

مــرء إلــى الت امــا  التكلفــة التــ  يمكــن أء  تحملهــا الشــركةي لــنلك مــن المفيــد أء  تمتــع الشــركا  بوصــول

.الموارد الت   حتاجهاي فقط لندما  حتار إليها

ر  ســالد ال ــدما  اإلضــافية مرــلي موجــف ا ســتقبال المباشــر العالمــا  التجاريــة فــ  بنــار خدمــة لمــال▪

.إيجابية

ــة العــاملين فــ  المكا ــس ا فتراضــيةي حيــ    يــر بط مســت دمو المكا ــس ا فت▪ ــادة معــدل إنتاجي راضــية يي

احس بمساحة مكتبيةي وهم أحرار ف  العمل مـن أي مكـاء يكونـوء فيـه أكرـر إنتاجيـةي ولنـدما   يكـوء لـد  صـ

 للقلـق بشـ ء المسـؤوليا  أو المسـؤول مرـلي صـيانة المبنـى أ
ل
و التـ مين أو الشركة مكتس لصـيانتهي فـال داع

.التنظيف أو طلبا  إدارة المرافق األخر 

قـلي فيحصـل  حقيق التوايء بين لمل الموجفين وبين حيا هم بتوفير الوقت الني يقضيه الموجف فـ  التن▪

الموجفــوء للــى فرصــة الحصــول للــى م يــد مــن الوقــت لتقويــة العالقــا  مــع العائلــة والــ مالر والمجتمــع

.بسبس العمل لن ُبعد

.طالةيمكن للمنظما   وفير فرص لمل ف  المناطق الريفية أو المناطق الت   ر فع فيها معد   الب▪

.بنار صورة احترافية يسالد المكتس ا فتراض  ف  العمل للى الظهور بمظهر راسخ واحتراف ▪

لعمل ينطوي العمل لن ُبعد للى استرمارا  أقلي ويدلم القو  العاملة المتنولةي وينتقل إلى نمط جديد ل▪

.ويدلم األرباح التنظيمية

: م ايا وفرص وليوب العمل لن طريق المكتس ا فتراض: ثامًنا
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. مكين ا ست دام األمرل للمواردي و وفر لائًدا أللىي و وفر وقت التنقلي و مكين العمل المرء▪

.يجنب الموجفيني  حسين جودة العملي ييادة الكفارة والعمل مع أحدث التقنيا ▪

. قليل التغيس لن العملي و قليل من التلوثي و قليل ا يدحام المروريي و ع ي  البي ة ال ضرار▪

ن العمل لن ُبعد الموجفين من العمل من المن ل ف  حالة المر ي ويجعل من الممكـن العمـل خـال▪ ل ُيمكِّ

.أكرر األوقا  إنتاجية

العمــل مــن المكا ــس ا فتراضــية يــؤدي إلــى الرضــا الــوجيف  للمــوجفيني مــع ان فــا  نيــة دوراء العمــل▪

.وضغوه العمل

ن الـنين أقارب كبـار السـ/ العمل من المكا س ا فتراضية فرصة جيدة للموجفين النين لديهم أطفال وآبار ▪

.يحتاجوء إلى الرلاية أثنار العمل من المن ل

أ لبهــا كانـت شـركا  كبيــرة أو ي19-لـدد كبيـر مـن المنظمــا  نفـن  العمـل لـن بعــد كاسـتجابة أليمـة كوفيـد▪

ا  لـك متعددة الجنسيا ي لكن المنظما  الت  لم  نفن العمل لن بعد ه  شركا   ركـ  للـى الحاضـري وأيًضـ

.الت   فتقر إلى ا بتكار التكنولوج 

.العمل من المن ل ي لق  واينًا أفضل بين العمل والحياة للموجفين▪

ريفيـة نظًرا ألء الموجفين يمكنهم العمل ف  أي مكاءي يمكن للمنظما   وفير فرص لمل ف  المنـاطق ال▪

.أو المناطق الت   ر فع فيها معد   البطالة
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ليوب و حديا  المكتس ا فتراض 

الماديةي من ليوب المكتس ا فتراض  أء بعض الموجفين يفضلوء التفالل ا جتمال  للعمل ف  األماكن▪

.وخاصة الشبابي فهو  ير مناسس لفرق العمل المرك ية

ية مـن لم يتم إنشار جميع المكا س ا فتراضـية للـى قـدم المسـاواةي حيـ   عمـل بعـض المكا ـس ا فتراضـ▪

مراكــ  مملوكــة بشــكل مســتقلي فــ  حــين أء الــبعض اآلخــر جــ ر مــن لالمــا   جاريــةي فــال بــد مــن التســوق 

.  ومقارنة الموردين للت كد من الحصول للى المكتس ا فتراض  الني  حتاجه الشركا 

  يمكــن أء يتســبس وجــود المــوجفين فــ  منــاطق متنولــةي مــع احتمــال وجــود اختالفــا  لغويــة وثقافيــةي فــ▪

.ا فتقار إلى هوية وثقافة الشركة المتماسكة؛ أي ا فتقار إلى التماسك المؤسس 

ي يمكــن أء يــؤدي لــدم وجــود  فالــل وجًهــا لوجــه بــين المــوجفين إلــى حــدوث مشــكال  متعلقــة با  صــا  ▪

قـا  فالعمل مـن خـالل المكا ـس ا فتراضـية يتحـد  التعـاوء مـع الـ مالر وي لـق صـعوبا  فـ   طـوير العال

ــتم ذلــك بع ــؤدي إلــى  قليــل ا  صــال ا جتمــال ي إذا لــم ي ــة ا جتماليــة والحفــال لليهــا والتــ  يمكــن أء   ناي

.م طط
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ــنين يفتقــرو▪ ــة مــن المــوجفين ال ــة ثابت ــةي فمــن الصــعس ضــماء إنتاجي ــادة احتماليــة فقــداء اإلنتاجي ــى يي ء إل

.ا نضباه النا   لندما يعملوء من المن ل

.ليةخطر أ  يتم  قييم الموجفين لن بعد بشكل لادل ألنهم  ير موجودين مادي ا ف  أماكن العمل الفع▪

وم  لدم  نظيم الوقت والتوقف لن العمل بسبس سالا  العمل الطويلـة لـن بعـد والتـ خر فـ  العمـل اليـ▪

.و كريف العمل

.لدم كفاية المعدا  والموارد الاليمة للعمل من خالل المكا س ا فتراضية▪

فـ  منـاطق فالشركة ا فتراضية يمكن أء  تسبس فـ  وجـود المـوجفين: ا فتقار إلى التماسك المؤسس ▪

.متنولةي مع احتمال وجود اختالفا  لغوية وثقافية
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ي ولكــن الجائحــة ســرلت 19-كــاء لــدد الشــركا  التــ   عمــل لــن بعــد فــ  ايديــاد حتــى قبــل انــد ع جائحــة كوفيــد

يني لمليا  اإل الق ف  جميع أنحار العالم من لملية انتقال األفراد والشركا  للعمل لن بعـدي ومنـن ذلـك الحـ

. غير مشهد العمل بشكل دائم

ــد القــ ــوا فوائ ــوم أء العديــد مــن أصــحاب العمــل  بن وة و ُظهــر اإلحصــارا  ال اصــة بالشــركا  ا فتراضــية الي

المتاحـة العاملة لن ُبعد بشكل دائمي وللى الر م من أء بعض الشركا      ال  عتبرهـا مؤقتـةي فـ ء البيانـا 

فضـل  شير إلى أء العمـل لـن بعـد هـو ال يـار األمرـل للشـركا  فـ  المسـتقبل التـ   ر ـس فـ  الحصـول للـى أ

.المواهس العالمية ب قل التكاليف

نا لم يظهر مفهـوم الشـركا  ا فتراضـية بـين ليلـة وضـحاهاي لكـن األمـر  طـور وأخـن لـدة أشـكال حتـى يظهـر هـ

ــم  طــور األمــر و بنــت الشــركا  النظــ ام المفهــومي ففــ  البدايــة كــاء يعمــل الموجفــوء مــن خــالل مكــا بهمي ث

ًعـا الهجيني أي السماح للموجفين بالعمل من المكتس والعمل لـن بعـدي وكـاء فيـرو  كورونـا المسـتجد داف

رئيًســـا لظهـــور الشـــركا  ا فتراضـــيةي فبعـــد جهـــور الوبـــار أ لقـــت العديـــد مـــن الشـــركا  مقرا هـــا وســـمحت 

للعــاملين بهــا العمــل مــن أي مكــاءي ثــم جهــر  الشــركا  ا فتراضــية وهــ  شــركا  لــيو لهــا مقــر باألســا 

. ويمكن للعاملين بها العمل من أي مكاء ف  العالم

قـة من الشركا  للى مستو  العالم  عمل لن بعد للى الر م من أنه   يـ ال لـدًدا من فًضـاي فـ ء حقي% 16▪

٪  ُظهـر 100وجود شركا  ف  الوقت الحاضر ليو لها مكتس أو مقر للـى اإلطـالق و عمـل لـن ُبعـد بنسـبة 

لـة مد  نمو و طور إحصارا  الشركا  ا فتراضـيةي ومـن المتوقـع أء يـ داد هـنا الـرقم خـالل السـنوا  القلي

.القادمةي و  ي ال المستقبل والًدا أمام الشركا  ا فتراضية

لاًما أنهم يعملوء لـن ُبعـد للـى األقـل فـ  65و22٪ من الموجفين النين  تراوح ألمارهم بين 62صرح نحو ▪

وقـت بعض األحياءي وف  الوقت الحاضري   تار العديد من الشركا  أء  كـوء هجينـةي أي أء لهـا مقـًرا وفـى ال

نفســـه يمكـــن للعـــاملين بهـــا العمـــل مـــن أي مكـــاءي ممـــا يعنـــ  أنـــه فـــ  حـــين أء لـــديها مكتًبـــاي حيـــ  يمكـــن 

. للموجفين النهاب إلى العملي هناك أيًضا خيار لهم للعمل من المن ل للى األقل من حين آلخر

٪ هناك العديد من األسباب الت  159ي ار فع لدد األش اص النين يعملوء من المن ل بنسبة 2009منن لام ▪

نـا  جعلت العمل لن ُبعدي وما يالي ف  ايديادي ولكن أهمها التقدم السريع ف  التكنولوجيا الـني يسـم  لل

نـة ب دار لملهم من أي مكاء ف  العالمي وكما سـنر  قريًبـاي العـدد المت ايـد لاشـ اص الـنين يقـدروء المرو

.والتوايء الجيد بين العمل والحياة لند البح  لن فرص لمل جديدة

ي %(10)ي والتكنولوجيـــا %(15)الصـــنالا  التـــ  بهـــا أكبـــر لـــدد مـــن العـــاملين لـــن بعـــد هـــ  الرلايـــة الصـــحية ▪

%(.9)وال دما  المالية 

اإلطار المعلوما  

ا  حقائق وا جاه: الشركا  ا فتراضية:أوًلا
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صـميم الويـس ير بط مجا   الشركا  ا فتراضـية بـ دوار التكنولوجيـا والتسـويق الرقمـ ي مرـل  طـوير الويـس و 

لـن ومع ذلكي فـ ء الرلايـة الصـحية هـ  فـ  الواقـع الصـنالة التـ  يوجـد بهـا أكرـر المـوجفين. وإنشار المحتو 

. بعد

ل و نتشــر الشــركا  ا فتراضــية خاصــةي والعمــل لــن بعــد لامــة أكرــر شــيولا فــ  المــدء ذا  مســتويا  الــدخ

دخل المر فعي ويمكن  فسير ذلك من خالل حقيقة أء أول ك النين يعيشـوء فـ  المـدء ذا  درجـا  ا جاهـا  الـ

ال إلــى الاليمــة لالنتقــ( وفــ  بعــض الحــا  ي البــرامة)المر فعــة يمكــنهم بســهولة أكبــر  حمــل  كلفــة األجهــ ة 

التـ  باإلضافة إلى ذلكي يعمـل الكريـر مـن هـؤ ر األشـ اص للـى األرجـ  فـ  وجـائف مكتبيـةي و. العمل لن ُبعد

.يسهل  حويلها إلى وجائف لن ُبعد

٪ من الشركا  ف  العالم    سـم  بالعمـل لـن بعـدي فعلـى الـر م مـن ا ر فـاع الـني   يمكـن44هناك حوال  

خـنهاي إ فاله ف  ا نتقال نحو التوجه نحـو الشـركا  ا فتراضـيةي    ـ ال هنـاك العديـد مـن اإلجـرارا  الاليمـة أل

  مـر  بهـا حي     سم  نصف الشركا   قريًبا لموجفيها بالعمل لن ُبعد للى اإلطالقي ونظًرا للظـروي التـ

.ي فمن المحتمل أء يبدأ هنا الرقم ف  ا ن فا 2020معظم الشركا  ف  لام 

159

91
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Source: (Global Workplace Analytics).

مــــن إجمــــال  القــــو  العاملــــة فــــ  

ــــوء مــــن  ــــا  المتحــــدة يعمل الو ي

خالل المكا س ا فتراضية

58.6%
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هـنا ٪ من األفراد سي تاروء العمل لن بعد لبقية حيا همي حتى لو كـاء ذلـك بـدوام ج ئـ ي ربمـا يكـوء99كما أء 

أحـد أقـو  إحصـارا  العمـل لـن ُبعـد اليـومي يريـد الموجفـوء م يـًدا مـن الحريـة والمرونـةي وإذا اسـتطالواي فـ ء 

. جميعهم  قريًبا ير بوء ف  الحصول للى خيار العمل لن ُبعد لبقية حيا هم

مــن ٪ مــن العــاملين فــ  مجــال الشــركا  ا فتراضــية يقولــوء إنهــم يكونــوء أكرــر إنتاجيــة لنــدما يعملــوء77▪

.المن ل

عنــ   حقيــق التــوايء األفضــل بــين العمــل والحيــاة هــو الســبس الــرئيو  ختيــار النــا  العمــل لــن بعــدي   ي▪

ضـطًرا العمل لن ُبعد أنك  ـتحكم بشـكل أفضـل فـ  جـدولك اليـوم  فحسـسي بـل يعنـ  أيًضـا أنـك لسـت م

عـد لهـنا السـبسي يتمتـع العمـال لـن بُ . لقضار سالا  من يومك لالًقا ف  حركة المرور أو ف  قطـار مـ دحم

نـه بم يد من الوقت لقضائه مع أحبائهمي أو ممارسة هوايا همي أو مجرد ا سترخاري وهو ما ُينظـر إليـه للـى أ

.أكبر مي ة للعمل لن ُبعد

ف ٪ من جيل األلفية لن م ايا لمل معينة لتوفير مسـاحة لمـل أكرـر مرونـةي سـيكوء أكرـر مـن نصـ69يت لى ▪

جيــل األلفيــة للــى اســتعداد للت لــ  لــن الم ايــا األخــر  إذا كــاء ذلــك يعنــ  أنــه يمكــنهم العمــل مــن المنــ ل

.و حقيق التوايء بين العمل والحياة

الشــركا  ا فتراضــية  قلــل مــن انبعاثـــا   ــايا  ا حتبــا  الحــراري بمـــا يعــادل ا نبعاثــا  الناجمــة لـــن▪

عـد لـن ألف سيارةي مما يجعل  لك الشـركا  صـديقة للبي ـةي نظـًرا ألء األشـ اص الـنين يعملـوء لـن ب600

يضــطروا إلــى التنقــل كــل يــومي ممــا يعنــ  أنــه يــتم اســت دام لــدد أقــل مــن الســيارا  وان فــا  مســتويا 

آ ي دو ر أمريكــ  4التلـوث بشــكل كبيـري متوســط الـدخل الســنوي للعــاملين فـ  الشــركا  ا فتراضـية هــو 

وهــو يعــد أللــى مــن متوســط العمــال اآلخــريني فالعــاملوء لــن ُبعــد يمكــنهم جنــ  أمــوال أكرــر مــن العمــال 

. التقليديين

كــل الشــركا  التــ   ســم  بالعمــل لــن بعــد  شــهد ييــادة فــ  متوســط أرباحهــا بمقــدار ألفــ  دو ر أمريكــ  ل▪

واقـع يمكـن ألصـحاب العمـل فـ  ال-لامل لن بعدي الفوائد المالية للعمل لن بعد ليست فقط للموجفين 

لشـركةي ومـن الجـدير بالـنكري أنـه كلمـا قـل لـدد المـوجفين العـاملين فـ  ا.  وفير مبالم كبيرة من المال أيًضا

ح والصيانة قل ما يتعين لليهم دفعه من حي  اإليجار والفوا ير واإلمدادا  و كاليف السفر و كاليف اإلصال

.و يرها

م ٪ مــن العــاملين يقولــوء إء وجــود فرصــة لمــل لــن بعــد ســتقلل مــن احتماليــة  ــركهم للشــركةي ففــ  لــا74▪

٪ ف  اسـتقا   الشـركا  التـ  سـمحت بالعمـل لـن بعـدي وفًقـا لبحـ 50ي كاء هناك ان فا  بنسبة 2017

ـــه  ـــدأ  فـــ  الســـماح "ســـتانفورد"أجر  ـــى النصـــف بمجـــرد أء ب ي ان فـــض لـــدد ا ســـتقا   فـــ  الشـــركا  إل

.للموجفين بالعمل لن ُبعد

راضيةإيجابيا  وم ايا الشركا  ا فت: ثانًيا
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مل وكنلك األمر بالنسبة لمفهوم الع. ي  غير مشهد العمل بشكل كبير ودائم2020لندما بدأ الوبار ف  مار  

 سوار
ل
.لن بعدي حي  جهر  الفوائد الت   عود للى أصحاب العمل والموجفين للى حد

فضـل يعد اختيار بي ة العمل والموقع اآلء لامًلـا رئيًسـا للعديـد مـن البـاحرين لـن لمـل لنـد البحـ  لـن  ـوايء أ

.بين العمل والحياة و قييم الفرص الوجيفية الجديدة

٪ مـن الشـركا  قالـت إنهـا   طـط  لتمـاد 70أء " Mercer"ميرسـري وجد  دراسة أجر هـا شـركة 2021ف  مايو 

ة النمـوذر الهجـيني فـ ء العديـد منهـا قـام بالفعـل با لتمـاد للـى هـنا النمـوذري بمـا فـ  ذلـك العالمـا  التجاريــ

ي ووجـد مؤشـر "Twitter"و  ـويتر " Spotify"سـبو يفيوو " Salesforce"فورصو سيل  " Adobe"أدوب : الباريةي مرل

٪ مـن أربـاب العمـل حـول العـالم 66أء ( 2021نُشر ف  مـار  " )Microsoft"ا جاها  العمل من مايكروسوفت 

لـ  فـ  يعيدوء  صميم أماكن لملهم  ستيعاب  ر يبا  العمل الم تلطةي وأدركـت الشـركا  أء الوجـود الفع

.المكتس بدوام كامل ليو ضرورًيا لتحقيق نتائة رائعة

أء 2022مـار  7و 2022فبرايـر 23ُأجري فـ  الفتـرة مـا بـين " FlexJobs"جوبوأجهر استطالع آخر للى فليكو 

ا كانت مهمـة ٪ من المستجيبين اختاروا  بن  مفهوم الشركا  ا فتراضية بالتباره ثان  أللى  عويض وم اي77

.بالنسبة لهم

فًقــا و. قـد يفيــد  قــديم خيــارا  العمـل الهجــين ولــن بعــد الشـركا  التــ   ر ــس فــ  ا حتفـال ب فضــل المواهــس

لمـديري التوجيـف فـ  الو يـا  المتحـدةي 2021فـ  أبريـل " Talent Works"وركـو النـت ستطالع أجر ه شركة 

جـوبو٪ من كبار المديرين التنفينيين اآلء العمل من المن لي ووجد استطالع أجر ه شـركة فلـيكو90يتوقع 

"FlexJobs " من المشاركين سيكونوء أكرر و ًر لصاحس العمل إذا كانـت لـديهم خيـارا  لمـل79أء 2020لام ٪

مليـار دو ر أمريكـ  سـنوًيا بسـبس ا نحرافـا  فـ  مكـاء العمـل 600مرنةي و ظهر األبحاث أء الشـركا    سـر 

.٪ من نظرائهم ف  المكتس40-35وأء العاملين لن ُبعد أكرر إنتاجية بنسبة 

الشركة الرائـدة منـن فتـرة طويلـة فـ  مسـالدة البـاحرين لـن لمـل فـ  العرـور" FlexJobs"جوبووفًقا لفليكو 

الــرالث للــى وجــائف لــن ُبعــدي فقــد  وســع ا  جــاه نحــو الشــركا  ا فتراضــية بشــكل كبيــر للــى مــدار الســنوا 

وايلـرول بـري يقـ. الماضيةي ومقارنة بسياسا  العمل لن ُبعد الت  كانت سائدة قبل  فش  الوبار اكرر شـيولا

ــع إلــى المســتقبلي  ضــالف معــدل النمــو المتوقــع " FlexJobs"رينولــدي مــدير ال ــدما  المهنيــة فــ  بينمــا نتطل

٪ ي مما قد يمـن  65٪ إلى 30للعمل لن ُبعد بدوام كامل خالل السنوا  ال مو المقبلة أكرر من الضعف من 

".الباحرين لن لمل الكرير من الفرص للتوجه نحو الشركا  ا فتراضية

ية وبار كورونا دافع رئيو لظهور الشركا  ا فتراض: ثالًرا
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د مــن لقــد أثــر  جائحــة كورونــا والقيــود ا جتماليــة المر بطــة بهــا مرــلي اإل ــالق والقيــود للــى الحركــة للــى العديــ

صـور المجا   ف  المجتمعي باإلضافة إلى جوانس من لمل الفرد والحياة ال اصةي وأ اح الوضع فرصـة إللـادة  

. مستقبل العمل

وفــ  المنــاطق من فضــة الــدخل مرــلي إفريقيــا جنــوب الصــحراري هنــاك لــدد مت ايــد مــن العمــال المهــرة الــنين 

يواجهــوء معــد   بطالــة لاليـــةي ومــع ذلــك فهـــم حريصــوء للــى إيجــاد الوجـــائف ويرحبــوء با جــاه الشـــركا  

.العالمية الت   ستفيد من التحول إلى أماكن العمل ا فتراضية لتوسيع التوجيف ف  بلدانهم

تبياء٪ من مطوري البرمجيا  األفارقة ف  العمل لن ُبعد بشكل كامل أو ج ئ ي وفًقا لنتـائة اسـ90ير س نحو 

"Andela " مـن المطـورين األفارقـة الـنين يعملـوء 75مع العلم أء أكرـر مـن . 2022للمطورين اإلفريقيين لعام ٪

ن مقـر حالًيا ف  الشركا  ا فتراضية أو الشـركا  التـ   سـم  بالعمـل مـن أي مكـاء وأيضـا  سـم  بالعمـل مـ

ا  إلــى الشــركةي يســتمر هــنا ا  جــاه فــ  ا ر فــاعي ومــع   ايــد الطلــس للــى التقنيــين األفارقــةي  حتــار المؤسســ

. سريع و ير ها إذا أراد  بنار فرق هندسية ف  المستقبل

مليار نسمةي وه  موطن لوفرة من المواهس من ذوي المهـارا  وال بـرا  1.2يبلم لدد سكاء إفريقيا أكرر من 

.الت   ساهم بشكل إيجاب  ف  النمو التكنولوج  للشركا  ف  جميع أنحار العالم

  جميـع للى مد  العقد الماض ي سارلت إفريقيا ف   قدمها التكنولوج ي مع انتشار اإلنترنت لـال  السـرلة فـ

ي قمنــا باســتطالع آرار أكرــر مــن2022للمطــورين اإلفــريقيين لعــام " "Andelaأنحــار القــارةي وكجــ ر مــن اســتبياء 

.مطور لبر قارة إفريقيا  كتساب رؤ  حول احتياجا هم وطموحا هم وبي ة لملهم1000

ارقـةي حيـ  كانت لمليا  اإل الق العالمية والتوجه نحو الشركا  ا فتراضية بمرابـة بارقـة أمـل للمطـورين األف

ن حيــ   وجــد ثــروة مــ. فتحــت األبــواب أمــام قبــول أكبــر للعمــال لــن ُبعــد كعنصــر أساســ  فــ  أي فريــق  طــوير

.المهارا  والمواهس والطموح للنجاح

٪ مـــن المشـــاركين فـــ  39إء العمـــل لـــن بعـــد لـــيو بالشـــ ر الجديـــد للمطـــورين األفارقـــةي فقـــد أشـــار نحـــو 

٪ آخــروء لــن ُبعــد فــ  بعــض 35ا ســتطالع إلــى أنهــم يعملــوء بالفعــل لــن ُبعــد بشــكل كامــلي بينمــا يعمــل 

.األوقا 

د من المرج  أء مستقبل العمل ف  جميع أنحـار القـارة سـيكوء فـ  العمـل لـن بعـدي وهـنا   يعنـ  أنـه    وجـ

يـل مـن األفـراد  حديا  مر بطة بالعمل لن بعد ف  إفريقياي  حتار القارة إلـى إنشـار بنيـة  حتيـة  كنولوجيـة وقل

يـة ومع ذلـكي للـى الـر م مـن هـنه التحـديا ي فـ ء  الب. يتمتعوء برفاهية مساحا  العمل ال اصة ف  منايلهم

.المطورين النين شملهم ا ستطالع ي تاروء العمل لن ُبعد بدًلا من البي ا  المكتبية

ريقياالشركا  ا فتراضية ف  إف: رابًعا
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لـن من المحتمل أء  كوء  جربة العمل لن ُبعد أثنـار جائحـة فيـرو  كورونـا قـد لـ ي  التفضـيل  جـاه العمـل

لــى ُبعــدي حيــ  شــهد المطــوروء الــنين ربمــا كــانوا متــرددين بشــ ء فوائــد العمــل مــن المنــ ل والتــ ثير اإليجــاب  ل

ءي واآل-  يتعلــق األمــر فقــط بر بــة المطــورين فــ  العمــل لــن ُبعــدي بــل إنهــم يتوقعــوء ذلــك . أســلوب حيــا هم

.يبحروء لن فرص للعمل مع المؤسسا  الت   لب  احتياجا هم

ومــع ذلــكي فــ ء جاه يــة الشــركا  لــدلم بي ــة العمــل هــنه  تطلــس الم يــد مــن الــدلم والعمــل والتعــاوءي مــن 

ف الواضــ  أء المنظمــا  العالميــة بحاجــة إلــى التطــور لــدلم الشــركا  ا فتراضــيةي حيــ  يعتقــد أقــل مــن نصــ

.المطورين النين شملهم ا ستطالع أء أرباب العمل لديهم استعداد جيد لدلم العمل لن ُبعد والمرء

  مـن أجـل هنه النتيجة ليست مفاج ة ف  أء الشركا  الكبيرة والصغيرةي ف  جميع أنحار العالمي    ـ ال  كـاف

ا  يتعين للى الشـرك. إلادة موارمة سياسا  وأنظمة مكاء العمل لدلم طرق العمل الجديدة بشكل أفضل

 سـروء مـن الت   تطلع إلى  بن  بي ة لمل  عمل لن ُبعد أوًلا الت كد من أء ألضار الفريق   يشعروء ب نهم ي

.خالل العمل لن ُبعد

لـــ  ومــن الجــدير بالــنكر أء إنتاجيـــة العــاملين فــ  الشــركا  ا فتراضـــية    حصــىي فقــد أشــار مـــا يقــرب مــن ث

كانــت مجــا   العمــل ( ٪30)والقــدرة للــى اإلبــداع ( ٪32)المســتجيبين إلــى أء القــدرة للــى التركيــ  للــى العمــل 

وهـنا يعـ ي وجهـة النظـر التـ  جهـر  للـى مـد  العـامين الماضـييني حيـ . األكرر استفادة من العمـل لـن ُبعـد

التـ  وجد  الشركا  ا فتراضية أء لمالها لن بعد كانوا أكرر إنتاجية لندما  حرروا من العديـد مـن ا نحرافـا 

.يجلبها العمل المكتب 

رح مطــورو البرمجيــا  األفارقــة يمضــوء قــدًما ويبحرــوء لــن الفــرص وينقلــوء مهــارا هم المتناميــة إلــى المســ

بـرامة وير بوء أيضا ف  بنار فرق لبر الحدود  ستفيد مـن المهـارا  والمعرفـة التـ  يقـدمها مطـورو ال. الدول 

.ف  إفريقيا



2022يوليو |معاصرة  آفاق اقتصادية| مجلة دورية  88

صــدًرا  عــد ريــادة األلمــال المبتكــرة حًلــا بــديًلا لظــاهرة البطالــةي مــن خــالل ال ــدما  التــ   يســرهاي و عــد أيًضــا م

.2030رئيًسا للرروةي وف  مصري  سعى الحكومة لالستفادة من إمكانا ها و حقيق أهداي التنمية لعام 

لــم  عــد " E-Company"مرســوًما يقضــ  بــ ء الشــركا  ا فتراضــية " لبــد الفتــاح السيســ "فقــد أصــدر الــرئيو 

قــا  مل مــة بــ ء يكــوء لهــا مقــر رئــيوي ممــا يســم  للشــركا  ببــدر نشــاطها لبــر اإلنترنــت مــن أجــل  ــوفير النف

.والجهد

ي  وجيهــا  2022إليالــة العوائــق أمــام إنشــار الشــركا  الناشــ ة أصــدر الــرئيو لبــد الفتــاح السيســ ي فــ  مــايو 

ها لهـنا  سم  بت سيو الشـركا  فعلًيـا مـن خـالل منصـة حكوميـة لـم يـتم اإللـالء لنهـا بعـدي لكـن  ـم إنشـاؤ

.الغر  ف  سياق إيالة جميع العقبا  الت   واجه الشركا  الناش ة ورواد األلمال

:وف  هنا الصدد فقد وجه السيد الرئيو بما يل 

. سهيل اشتراطا  إقامة شركا  الفرد الواحد▪

ية للشركا  التوسع ف  إقامة المناطق التكنولوجية ا سترمارية الحرةي وكنا التوسع ف  اإللفارا  الضريب▪

.الناش ة

. فعيل القوائم البيضار  ستيراد المكونا  اإللكترونية للشركا  المت صصة▪

يةجهود الدولة المصرية لدلم التوجه نحو الشركا  ا فتراض:خامًسا

د الـرئيو فيما يتعلق بمشرولا  ويارة ا  صا   ال اصة بمحور التنميـة البشـرية وبنـار اإلنسـاء؛ وجـه السـي

ا لـن البـدر الت   ستهدي أوائل خريج  الجامعا  المت صصةي فضـلً " مبادرة مصر الرقمية"بالتوسع ف  منحة 

لــوم ي والتــ   ســعى إلــى  ــدريس طلبــة المــدار  المتفــوقين للــى ل"أشــبال مصــر الرقميــة"الفــوري فــ  مبــادرة 

.ا  صا   و كنولوجيا المعلوما 

لــني باإلضــافة إلــى إنشــار مدينــة المعرفــة بالعاصــمة اإلداريــة الجديــدةي وكــنلك مركــ   صــميم اإللكترونيــا  ا

ر إبــداع مصــ"سيحتضــن الشــركا  المت صصــة فــ  هــنا المجــالي كمــا اطلــع الســيد الــرئيو للــى نشــاه مراكــ  

مــا فــ  مرحلتهــا األولــىي ووجــه با نتهــار مــن مراحلهــا المتبقيــة فــ  م تلــف محافظــا  الجمهوريــةي ك" الرقميــة

ـــنها فـــ  قطـــاع ا  صـــا    ـــني لعـــدد مـــن المشـــرولا  الجـــاري  نفي ـــر ا  صـــا   الموقـــف التنفي لـــر  ويي

مـا فـ  ذلـك و كنولوجيا المعلوما  ف  إطار  ع ي  محور التحول الرقم  و دليم البنيـة التحتيـة والمعلوما يـةي ب

.مشروع الرقم القوم  للعقارا ي وكنلك  طورا  مشروع حوكمة أمالك الدولة لترشيد إدار ها

:الشركا  ا فتراضية وجهود الدولة المصرية لدلمها:سادًسا
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ييــر باإلضــافة إلــى جهــود الحكومــة لالنتهــار مــن ا نتقــال إلــى العاصــمة اإلداريــة الجديــدةي حيــ  أوضــ  الســيد و

ا  صـــا   و كنولوجيـــا المعلومـــا  أء الحكومـــة قـــد أ مـــت رقمنـــة كـــل الملفـــا  الورقيـــة فـــ  جميـــع الـــويارا 

.مليوء وثيقة150والجها  الحكومية والت  بلغت نحو 

وفـ  هـنا الصـدد. ي ريادة األلمال حًلا بديًلا لبطالة الشـباب2030 جعل استرا يجية التنمية الوطنيةي رؤية مصر 

" ر  ت ــن الدولــة  ــدابير إلحيــار حملــة ريــادة األلمــال حتــى الجامعــا  يــتم حشــدها لتحقيــق هــنا الهــديي فــ   قريــ

ــا المعلومــا "2021النظــام البي ــ  للشــركا  الناشــ ة المصــرية  ــة  نميــة صــنالة  كنولوجي " ITIDA"ي قــدر  وكال

مع اإلجرارا  . 2021شركة ف  لام 562لدد الشركا  الناش ة النشطة ف  مصر بـ " Disrupt Africa"ومؤسسة 

.الجديدةي سير فع هنا الرقم بالت كيد بشكل كبير

منظمــة  يــر ربحيــة مكرســة لتع يــ  نمــو و طــوير و وييــع محتــو  مجــان  " Wikimedia"ويكيميــديامؤسســة ▪

.متعدد اللغا 

منظمــــة دلــــم أكــــاديم   قــــدم خــــدما  التحضــــير لالختبــــار " Achieve Test Prep" يســــت بــــرب ا شــــيف▪

.وا ستشارا  للف ا  السكانية الملت مة بالكلية

وكالــة  صــميم ويــس و ســويق رقمــ   ســالد العمــالر للــى " CoalitionTechnologies" كنولــوجيوكوليشــن▪

. لبية احتياجا  ألمالهم لبر اإلنترنت

Chainlink" بو شينلينك▪ Labs " شركة إنترنـت مهمتهـا إلـادة اختـراع مـا يجعـل ا فاقيـة جـديرة بالرقـة مـن

.خالل  طوير لقود ذكية

.شركة بح   سالد األش اص للى استكشاي البيانا  و حليلها" Elastic"إ ستك▪

مــــ ود حلــــول ا صــــا   مت صــــ  فــــ  األوســــاه " Cactus Communications"كوميونيكيشــــن كــــاكتو▪

.األكاديمية وشركا  األدوية واألجه ة

الـل منصة أحداث لبر اإلنترنتي حي  يمكـن لاشـ اص حضـور األحـداث الحيـة للتواصـل والتف" Hopin"هوبن▪

.والتعلم

حية شركة ناش ة ف  مجال التكنولوجيا الحيوية  قدم أدوا  برمجية و قارير ص" SelfDecode"كود د سيلف ▪

.م صصة

:مأبري الشركا  ا فتراضية حول العال
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.شركة  قوم بتحدي  خدما  التعهيد الرقم  للعالما  التجارية العالمية" ModSquad"مودسكواد▪

لا  شركة خدما  مالية قامـت بتطـوير نظـام كشـوي المر بـا  للفـرق البعيـدةي وربـط المـدفو" Deel"ديل ▪

.المحلية وا مترال ف  منصة واحدة

.شركة لبر اإلنترنت  قدم خدما   عليمية خالية من الرسوم الدراسية إلى المجتمع" Study"ستاد ▪

.بيتكوين طبيق  بادل " Kraken"كراكن ▪

شـركة برمجيـا   نشـق أنظمـة وأدوا  لمواجهـة  حـديا  الويـس التقنيـة " Protocol Labs"برو وكـول  بـو▪

.و حسين  جربة المست دم

فكرة منصة مفتوحة المصدر للتعاوء ف  الكود  سالد المست دمين للى ا نتقال من" GitLab"جيت  ب ▪

.إلى منتة بسرلة أكبر

.شركة  رك  للى اإلنترنت و سالد األلمال التجارية للى مسالدة المشترين" Chili Piper"بايبر شيل  ▪

موقــع ويــس مفتــوح المصــدر  ستضــافة التعليمــا  البرمجيــة وخدمــة النشــر وموقــع " GitHub"جيــت هــس▪

.التواصل ا جتمال  للمبرمجين

شركة  وفر للنا  ف  جميع أنحار العالم مجمولة متنولة من " Mango Languages"مانجو لتعلم اللغا  ▪

.قدرا   علم اللغة

شـركة  قــدم مجمولـة متنولــة مـن ال ــدما  لمسـالدة المنظمــا  للـى أء  صــب  " Canonical"كانونيكـال▪

.أكرر كفارة ف  لمليا ها مع  قليل التكاليف اإلجمالية

.شركة  عمل للى  قديم  صميم للى نطاق واسع لفرق المؤسسة" Superside"سربراي د▪

م ود رائد ل دما  التدقيق اللغوي والتحرير للعمالر فـ  " Cambridge Proofreading & Editing"كامبردية▪

.جميع أنحار العالم

.شركة خدما  مالية  عمل ف  مجال  بادل العمال  المشفرة" LATOKEN"  وكن ▪

.شركة ناش ة مقرها باريو  بن  منصة  طبيق من فكرة إلى سحابية" Platform"بال فورم▪

Venga"فينجــا جلوبــال ▪ Global " شــركة  قــدم خــدما   رجمــة و ــوطين متكاملــة لمســالدة العمــالر للــى

.الوصول إلى أسواق جديدة بسرلة أكبر
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مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار التابع لمجلو الويرار المصري

آفاق اقتصادية معاصــرة

خبـــــــــرا  متميـــــــــ ة
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أفضل الدول من حي  التعامل مع الشركا  ا فتراضية : أوًلا

بوجودهــا فــ  أللــى قــوائم الــدول لتســجيل األلمــال التجاريــة لبــر اإلنترنــت BVI"" تميــ  جــ ر فيــرجين البريطانيــة 

:و طويرهاي ويرجع ذلك إلى

.وجود  شريعا  مرنة▪

.بنية  حتية متطورة مناسبة بشكل خاص للمشرولا  واألنشطة القائمة للى اإلنترنت▪

.يبةان فا  الضرائسي كما أء الشركا  الت     در دخًلا ف  ج ر فيرجين البريطانية     ضع للضر ▪

تجاريــة ا مترــال للمتطلبــا  الدوليــة األساســيةي فضــًلا لــن ال بــرة واســعة فــ   قــديم ال ــدما  لالمــال ال▪

.الدولية

.من الممكن فت  شركة ناش ة لبر اإلنترنت لن ُبعد وإدار ها من أي مكاء ف  العالم▪

ةج ر فيرجين البريطاني

%0ضريبة الشركات 

%0ضريبة القيمة المضافة

التقارير مطلوبة ولكن ال توجد متطلبات لتقديمهاالتقارير واألوراق المطلوبة 

(مؤشر سعر اإلنترنت العالمي)االتصال باإلنترنت 
ميجابت في 50يقدم مقدمو خدمة اإلنترنت حزمة تبدأ من 

الثانية

إنشاء حساب مصرفي خارج جزر فيرجين البريطانية
حسابات مع )ممكن، إذا تم إعداد الطلب وتقديمه بنجاح 

(أنظمة دفع-البنوك 

:  يل  جدول يوض  الممي ا  الت   تمتع بها الج ر بالنسبة إلنشار الشركا  ا فتراضيةوفيما

Source: International wealth.
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ق محليـة  عد كندا من أفضل الدول إلنشار الشركا  ا فتراضيةي حي   عـد اقتصـاًدا متنوًلـاي كمـا أنهـا سـو▪

د لـدد كبيرةي وسمعة جيدةي هناي باإلضافة إلى وجود لـدد كبيـر مـن الشـركا  التـ   عمـل لبـر اإلنترنـت ووجـو

.كبير من مقدم  خدما   كنولوجيا المعلوما 

إذا كانـت " ضـرائس العبـور"٪ مـن خـالل مبـدأ 0 قدم كندا أيًضا للمسـترمرين األجانـس ضـريبة شـركا  بنسـبة ▪

.مسجلة ف  كندا و   حقق دخًلا ف  أراضيها" LP"هناك شراكة محدودة ف  كندا 

رب مـن الو يـا  ي باإلضـافة إلـى أء القـ(الشـركا  ا فتراضـية)البنية التحتية مناسبة للشركا  لبر اإلنترنـت ▪

.يةالمتحدة األمريكية يسم  لها بالوصول إلى المرافق األمريكية و وليد الدخل ف  األسواق األمريك

كندا

ضريبة الشركات 
بالنسبة للشركات ذات الشراكة المحدودة في% 0تبدأ من 

.يهاوتكون مسجلة في كندا وال تحقق دخلًا في أراض" LP"كندا 

%15-5ضريبة القيمة المضافة

التقارير واألوراق المطلوبة 
اعتمادًا )التقارير مطلوبة، وقد تكون عمليات التدقيق مطلوبة 

(على ملف تعريف الشركة

( مؤشر سعر اإلنترنت العالمي)االتصال باإلنترنت 

ميجابت في 94.55تصل سرعته إلى : إنترنت الهاتف المحمول

الثانية

ميجابت 155.7تصل سرعته إلى : النطاق العريض للخط الثابت

في الثانية

ممكنإنشاء حساب بنكي محلي

(أنظمة دفع/ حسابات مع بنوك )ممكن، إنشاء حساب مصرفي خارج كندا

:  وفيما يل  جدول يوض  الممي ا  الت   تمتع بها كندا بالنسبة إلنشار الشركا  ا فتراضية

Source: International wealth.
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ركا   عـد الو يــا  المتحــدة األمريكيـة دولــة  تمتــع بفــرص  يـر محــدودة لالمــالي وخاصـة لبــر اإلنترنــت وشــ▪

الدوليـةي  كنولوجيا المعلوما ي حيـ   تمتـع بسـوق محليـة نابضـة بالحيـاةي وسـهولة الوصـول إلـى األسـواق

طـالق كما أء هناك لدًدا كبيًرا من ال دما  ا ختيارية لكل مستو  من مستويا  األلمال يجعلها نقطـة ان

.مرالية لرواد األلمال

ــر أو وايومنــمي فيم▪ ــر اإلنترنــت فــ  و يــة مرــل ديالوي كنهــا لــالوة للــى ذلــكي إذا  ــم  ســجيل شــركة ناشــ ة لب

.ا ستفادة من ضرائس الو ية والضرائس الفيدرالية الصفرية بناًر للى مبدأ ضرائس العبور

ة الو يا  المتحدة األمريكي

، حسب شروط معينة%0تبدأ من ضريبة الشركات 

تختلف حسب الواليةضريبة القيمة المضافة

التقارير واألوراق المطلوبة 
اعتمادًا )التقارير مطلوبة، وقد تكون عمليات التدقيق مطلوبة 

(على ملف تعريف الشركة

( مؤشر سعر اإلنترنت العالمي)االتصال باإلنترنت 

ميجابت في 69.23تصل سرعته إلى : إنترنت الهاتف المحمول

الثانية

179.06تصل سرعته إلى : النطاق العريض للخط الثابت

ميجابت في الثانية

يةعبر خدمة الثروة الدول-ممكن في زيارة شخصية، أو عن بعد إنشاء حساب بنكي محلي

يةإنشاء حساب مصرفي خارج الواليات المتحدة األمريك
ن ، شخصيًا أو ع(أنظمة الدفع/ حسابات مع البنوك )ممكن 

بُعد 

شركا  وفيما يل  جدول يوض  الممي ا  الت   تمتع بها الو يا  المتحدة األمريكية بالنسبة إلنشار ال

:  ا فتراضية

Source: International wealth.
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تحتيـة  كمن خصوصية إستونيا ف  أنها حولت نفسـها لـن قصـد إلـى مركـ  رقمـ  لالمـالي و هـدي البنيـة ال▪

اإلنترنـتي إلستونيا إلى  سهيل األلمـال التجاريـة لبـر اإلنترنـت و كنولوجيـا المعلومـا  وإدارة الشـركا  لبـر

.من خالل التسجيل لن ُبعدي والحكومة اإللكترونيةي والتسجيل المري  للتقارير

٪ للــى األربــاح المعــاد اســترمارها و صــدر  ــراخي  0إلــى جانــس ذلــكي  قــدم الدولــة ضــريبة شــركا  بنســبة ▪

ًيالالوة للى جميع الم اياي  ظل إدارة األلمال التجارية رخيصة نسب. ألنظمة الدفع بالعمال  المشفرة

إستونيا

للمستثمرين% 0ضريبة الشركات 

%20ضريبة القيمة المضافة

المحاسبة الروتينيةالتقارير واألوراق المطلوبة 

( مؤشر سعر اإلنترنت العالمي)االتصال باإلنترنت 

ميجابت في 51.67تصل سرعته إلى : إنترنت الهاتف المحمول

الثانية

85.50تصل سرعته إلى : النطاق العريض للخط الثابت

ميجابت في الثانية

إنشاء حساب بنكي محلي
/ ركاء ش-العمل مرتبطًا بإستونيا / ممكن، إذا كانت الشركة 

مقاولون/ عمالء 

إنشاء حساب مصرفي خارج إستونيا
ن ، شخصيًا أو ع(أنظمة الدفع/ حسابات مع البنوك )ممكن 

بُعد 

:  يةوفيما يل  جدول يوض  الممي ا  الت   تمتع بها إستونيا بالنسبة إلنشار الشركا  ا فتراض

سياق؛ هناي و عد إستونيا من الدول الرائدة ف  جنب الشركا  ا فتراضية وقد ا  ن  خطوا  كبيرة ف  هنا ال

م  قـدم ي أطلقت إستونيا برنامة اإلقامة اإللكترونية ال اص بهاي لتصب  أول دولة ف  العـال2014فف  أواخر لام 

كـاء هويا  رقمية صادرة لن الحكومة لافراد الرا بين ف  إنشار وإدارة شركة مقرها ا  حاد األوروب  من أي م

.ف  العالم لبر اإلنترنت

Source: International wealth.
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ــى مــد  الســنوا  الســبع الماضــيةي اســتهدي البرنــامة جــنب رواد األلمــال وأصــحاب األلمــال وأصــحاب  ولل

ألـف مقـيم 90ي كاء لد  إسـتونيا مـا يقـرب مـن 2022العمل الحر والرحالة الرقمييني والتباًرا من منتصف فبراير 

.2021شركة منها ف  لام 4700ألف شركةي  م   سيو 20دولةي والنين بدأوا أكرر من 177إلكترون  من 

  لـالم يقول المدير اإلداري لبرنامة اإلقامة اإللكترونيـة فـ  إسـتونيا إء المبـادرة دخلـت اآلء مرحلـة مـا يعـري فـ

ين جـدد ي فقد أصبحت العديد من الشركا  ناضجة بما يكف  لتوجيف مـوجف"نمو لصا الهوك "األلمال باسم 

32.5إلـى 2021و حقق أرباًحا؛ ونتيجة لنلكي  ضالف الـدخل الضـريب  مـن البرنـامة للـى أسـا  سـنوي فـ  لـام 

.مليوء يورو

ع بالنسبة للمبتدئين إلـى اإل ـالق الـني دفـع النـا  فـ  جميـ2021و رجع النتائة القياسية الت   حققت ف  لام 

ونيا أنـه أنحار العالم إلى اكتشاي طرق جديدة للعيش والعملي وقـد أثبـت برنـامة اإلقامـة اإللكترونيـة فـ  إسـت

.أحد هنه الطرق

ــل  ــل أبري ــدةي فقب ــة أيًضــا أســواًقا جدي ــامة اإلقامــة اإللكتروني ــة التقــديم طويلــة 2021وقــد دخــل برن ي كانــت لملي

حــر  وشــاقةي حيــ   ضــمنت الكريــر مــن المســتندا  وفحوصــا  شــاملة لل لفيــة مــن قبــل شــرطة إســتونيا و

ابعهي الحــدودي ويتبــع هــنه العمليــة رحلــة يقــوم بهــا مقــدم الطلــس إلــى الســفارة اإلســتونية لتقــديم بصــما  أصــ

ن  ــم اإلقامــة اإللكترونيــة وبطاقــة الهويــةي لكــ" حقيبــة"وبمجــرد اكتمــال هــنه العمليــةي يحصــل المتقــدموء للــى 

 ود خدمـة  بسيط هنه العمليةي حي  إنه ليو إلستونيا سـفارة فـ  كـل دولـةي لـنلك بـدأ البرنـامة  عاونًـا مـع مـ

ريقيـا البراييـل وجنـوب إف"  شيرة دول  يمكنه  سهيل ذلكي ومن ثم فقد  ـم السـماح بـ طالق هـنه ال دمـة فـ  

."وسنغافورة و ايالند

ا لشـركا  و عد  كنولوجيـا المعلومـا  والتسـويق لبـر اإلنترنـت والتجـارة اإللكترونيـة مـن أكرـر المجـا   شـيولً 

رنــامة اإلقامــة اإللكترونيــةي نظــًرا لحقيقــة أنهــا ليســت مقيــدة بــالموقعي وللــى الــر م مــن أنــه يمكــن النظــر إلــى ب

لمـال اإلقامة اإللكترونية للى أنـه وسـيلة مالئمـة ألصـحاب المشـرولا  مـن خـارر ا  حـاد األوروبـ  لت سـيو أ

٪ مـن المتقـدمين هـم مـن ا  حـاد األوروبـ ي ويشـكل المواطنـوء الـرو  معظــم 50 جاريـةي فـ ء مـا يقـرب مـن 

.المقيمين اإللكترونييني ويتبعهم المواطنوء الفنلنديوء واأللماء

سنغافورة

ا قوي اي وذلك بفضل العديد من العوامل ▪ ا و جاري ا دولي  إ احـة الفـرص بما ف  ذلك- عد سنغافورة مركً ا مالي 

ــتي وقــد احتلــت ســنغافورة صــدارة التصــنيفا  مــن حيــ  ســهولة ممارســة األلمــا ــر اإلنترن ل للشــركا  لب

.التجارية ونولية الحياة ومستويا  المعيشة واألمن والعديد من المعايير األخر 

حتيـة المتقدمـةي كنلكي يمكن  سجيل الشركة الناش ة لبر اإلنترنت لن ُبعد بالكاملي وذلك بفضل البنيـة الت▪

.بما ف  ذلك خطوه اإلنترنت الرابتة ذا  السرلة القصو 
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ة إلـى التشريعية والحكوميـةي فـ  شـكل مبـادرا  محـددةي باإلضـاف: يتم دلم األلمال للى جميع المستويا ▪

..الم ايا والحواف  الضريبية

(النظام اإلقليمي)٪ للدخل المحلي 17ضريبة الشركات 

٪ للسلع والخدمات7ضريبة القيمة المضافة

المحاسبة والمراجعة السنوية التقارير واألوراق المطلوبة 

( مؤشر سعر اإلنترنت العالمي)االتصال باإلنترنت 

ميجابت في 66.44تصل سرعته إلى : إنترنت الهاتف المحمول

الثانية

247.54تصل سرعته إلى : النطاق العريض للخط الثابت

ميجابت في الثانية

هناك صعوبة في إنشائهإنشاء حساب بنكي محلي

إنشاء حساب مصرفي خارج سنغافورة
ن ، شخصيًا أو ع(أنظمة الدفع/ حسابات مع البنوك )ممكن 

بُعد 

:  يةوفيما يل  جدول يوض  الممي ا  الت   تمتع بها سنغافورة بالنسبة إلنشار الشركا  ا فتراض

يد من وبما أء سنغافورة  عد واحدة من أكرر الوجها  التجارية جاذبية ف  جنوب شرق آسياي حي  ي تارها العد

جوء إلـى المسترمرين من جميع أنحار العالم لفت  شركا  فيهاي ومن أجل  وطين شركا هم فيهاي ف نهم يحتا

ول للـى لناوين محليةي ومن ثم ف ء سنغافورة  قدم خدمة المكتس ا فتراض  وه   عتبر أسـرع طريقـة للحصـ

األجانـس لنواء قانون  لشركة ما ف  سنغافورةي ويمكن  وجيف هنه ال دمة من قبل المسترمرين المحليين و

.أل را  م تلفة

:و     هنه ال دمة كح مة  تضمن  الًبا ما يل 

لنوانًا ف  مراك   جارية مرموقة ف  سنغافورةي وهـو الغـر  الـرئيو مـن هـنه ال دمـةي ورقـم هـا ف محلـ ي ▪

.يمكن إكماله لن طريق خدما  البريد الصو   والفاكو

Source: International wealth.
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.ا صال إنترنت لال  السرلة هو جوهر أي لمل  جاري ف  العالم▪

. حصيل كشوي الحسابا  البنكية متاح أيًضا بناًر للى طلس العميل▪

(.الحج  المسبق مطلوب)يمكن أيًضا حج   ري ا جتمالا  للمواليد ▪

ــنين   ير بــوء فــ ــا ألول ــك ال ــاًرا آمًن ــه خي ــى لقــد خــدما  وهــنا هــو ســبس كون   ويعتمــد المكتــس ا فتراضــ  لل

  اســـت جار مســـاحة مكتبيـــة فـــ  ســـنغافورةي حيـــ  ي تـــار المســـترمروء األجانـــس شـــرار مكا ـــس افتراضـــية فـــ

.سنغافورة لالستفادة من ال دما  التنافسية بنفقا  من فضة

رل حًلا فعاًلا فالمكتس ا فتراض  ف  سنغافورة لبارة لن خدمة حتى لو كانت  تضمن مساحة مكتبيةي فه   م

. من حي  التكلفة للمست دم ألنه   ينطوي للى أي  كلفة صيانة للى المشتري

تار ويعــد المكتــس ا فتراضــ  هــو لالســت دام المؤقــتي وهــنا هــو الســبس فــ  أنــه بعــد  ســجيل الشــركةي ســيح

ي يمكـن ومـع ذلـك. صاحس العمل إلى العرور للى أماكن أخر ي حي  إنه سيتم  نفين األنشـطة الفعليـة للشـركة

.الحفال للى هنه ال دمة كنقطة ا صال

اإلمارا  العربية المتحدة

كانـــت اإلمـــارا  العربيـــة المتحـــدة مـــن الـــدول التـــ  ا  ـــن  بالفعـــل خطـــوا  نحـــو  ســـهيل إنشـــار الشـــركا  

 فتراضـية ا فتراضيةي فقد  م السماح ب صـدار رخصـة للشـركا  ا فتراضـية فـ  دبـ ي ويعـد  ـرخي  الشـركة ا

ــس مــن إنشــ ــن رواد األلمــال األجان ــًدا يمّك ــا جدي ار المعــروي أيًضــا باســم التــرخي  التجــاري ا فتراضــ   وجيًه

الجديـد ألمالهم رقمًيا ف  دب ي دوء الحصول للـى إقامـة فـ  المدينـةي كـنلك فـ ء  طبيـق التـرخي  ا فتراضـ 

دولـة ويغطـ  القطالـا  الرئيسـة بمـا فـ  ذلـك الصـنالا  101ف  دبـ  مفتـوح للشـركا  األجنبيـة مـن أكرـر مـن 

.اإلبدالية والتكنولوجيا وال دما 

و الشـيخ و هدي رخصة شركة دب  ا فتراضية الجديدة إلى التوافق مع المادة الرالرـة مـن ميرـاق صـاحس السـم

الحـرة لاًما لبنار مدينة  جارية افتراضية ف  دب  والتى ستمكن رواد األلمال وأصـحاب األلمـال50محمد لمدة 

وء فـ  ف  جميع أنحار العالم من بدر شركة افتراضية فـ  اإلمـارا  العربيـة المتحـدة حتـى لـو لـم يكونـوا يعيشـ

ل وهنا يعن  أنـه يمكـن ألي شـ   بـدوء   شـيرة إقامـة أو  صـري  ممارسـة األلمـا. اإلمارا  العربية المتحدة

. فتراضيةيحتار فقط إلى التقدم بطلس للحصول للى رخصة الشركة ا. التجارية ف  اإلمارا  العربية المتحدة

:معايير بدر الشركا  ا فتراضية ف  دب 

101ن يجس أء يكوء مـالكو الشـركا  ا فتراضـية فـ  دبـ  مـواطنين أو مقيمـين يـدفعوء الضـرائس فـ  أي مـ▪

. دولة معتمدة
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ا  سيســـتمر مـــالكو الشـــركا  ا فتراضـــية فـــ  دبـــ  فـــ  ال ضـــوع للضـــرائس للـــى الـــدخل الفـــردي والشـــرك▪

ل والضـــرائس ا جتماليـــة للبلـــد الـــني يقيمـــوء فيـــهي وكـــنلكي إذا  جـــاوي  إيـــرادا  الشـــركة ا فتراضـــية داخـــ

٪ فـ  5بنسـبة VAT""ألف دو ر سنوًياي فست ضع لضـريبة القيمـة المضـافة 100اإلمارا  العربية المتحدة 

ــ  ا فتراضــية  ســجي ــرخي  شــركة دب ــه ســُيطلس مــن حامــل   ــة المتحــدةي وهــنا يعنــ  أن ل اإلمــارا  العربي

.الشركة لد  هي ة الضرائس الفيدرالية ف  اإلمارا  العربية المتحدة

عربية المتحدة   يضمن  رخي  إنشار شركة افتراضية ف  دب   لقائًيا الوصول الفعل  إلى دولة اإلمارا  ال▪

. إقامة ألي من ألضار الشركة/ يائر / من خالل   شيرة لمل 

يــ    يضــمن  ــرخي  الشــركة ا فتراضــية فــت  حســاب مصــرف   جــاري فــ  اإلمــارا  العربيــة المتحــدةي ح▪

.ي ضع فت  حساب مصرف  لتقدير البنوك التجارية

 جارب ممي ة لشركا  افتراضية حققت نجاًحا: ثانيا

 جارب متمي ة للى المستو  العالم 

"FlexJobs"شركة -1

ا مـا يكـوء ف  جل التغير المستمر لطبيعة العملي فقد أصبحت الوجائف لن بعد  مرل طبيعية جديدةي و الًبـ

صــميم مكتًبــا من لًيــا أو مكــاء لمــل م تلًطــا أو فــ  أي مكــاء يمكــن بــه إنشــار مكتــس لمــلي حيــ   ــم  " المكتـس"

لاًمـاي 14موقع الوجائف للعرور للى أفضل الوجائف لن ُبعد والعمـل مـن المنـ ل والوجـائف المرنـة ألكرـر مـن 

.حي   عمل الشركة للى مسالدة األش اص ف  البح  لن وجائف بشكل أسرع وأسهل وأكرر أمانًا

عـد لتوفير طريقة موثوقة وأكرر فالليـة للعرـور للـى وجـائف احترافيـة لـن بُ 2007ف  لام " FlexJobs"و م إنشار 

د أء بعد أء كانت  بح  لن وجيفـة مرنـة بعـ" سارة سو وء"ومرنةي و م   سيسها من قبل رائدة مجال العمل 

تيـال كونت أسر هاي وأدركت أء الماليـين مـن اآلخـرين كـانوا محبطـين بـنفو القـدر مـن اإللالنـا  ولمليـا  ا ح

رر  ولدم الكفارة ف  لوحا  الوجائف األخر  الت  أهدر  وقتهـا فـ  العرـور للـى وجيفـة جيـدة ومرنـةي لـنلك قـ

.إنشار الحل الني كانت  بح  لنه

أهــداي التنميــة المســتدامة التــ  حــدد ها األمــم المتحــدةي مــن حيــ    فــيض مســتو  الفقــر" FlexJobs" ــدلم

العـــالم ي والعمـــل للـــى ضـــماء الصـــحة الجيـــدةي والمســـاواة بـــين الجنســـيني وضـــماء العمـــل الالئـــق والنمـــو 

. ا قتصاديي والحد من أوجه لدم المساواة

"GitLab"شركة -2

مليوء مست دمي وأكرر من مليـوء مسـت دم ذي 30ه  شركة  عمل لن بعد مت صصة ف   طوير البرامة مع 

مساهم2500 رخي  نشطي ولديها مجتمع نشط يضم أكرر من 
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ا يعن  أء و شارك الشركة بشكل للن  لمعلوما  أكرر لن معظم الشركا ي ويتم نشره بشكل افتراض ي مم

لموقــع المشـرولا  وا ســترا يجيا  وا  جاهــا  والمقــاييو  ــتم مناقشــتها للًنــا ويمكــن العرــور لليهــا فــ  ا

.الشفافيةال اص بهاي و قوم باألسا  للى التعاوء والنتائة والكفارة والتنوع والشمول وا نتمار والتكرار و

ــادة العائــد اإلجمــال  للــى  طــوير " DevOps"هــو لبــارة لــن نظــام " GitLab"إء  ــني يمّكــن المؤسســا  مــن يي ال

يGitLabالبـرامة إلــى أقصــى حــد مــن خـالل  قــديم البــرامة بشــكل أســرع وكفـارةي مــع  ع يــ  األمــاءي وباســت دام 

ال بشـكل يمكن لكل فريق ف  أي مؤسسة الت طيط التعـاون  وبنـار و ـ مين ونشـر البـرامة لـدفع نتـائة األلمـ

.أسرع مع الشفافية الكاملة وا  ساق وإمكانية التتبع

ألف منظمةي باإلضافة إلى أنها  عمل لن بعدي حيـ  إء هنـاك 100من قبل " GitLab"ف  هنا السياقي  ٌّست دم 

.دولة ف  العالم66من ألضائها يعملوء لن بعدي و عمل ف  1588

إلضـفار الطـابع الرسـم  للـى ا  صـا    يـر الرسـمية وذلـك " GitLab"هناي وهناك بعض الطرق الت  قام بهـا 

تفالـل من خالل المكالما  ا جتمالية المجدولة المصممة خصيًصا لمسالدة ألضار الفريق للى ا لتقـار وال

ي  وصـــى الشـــركة ب لـــداد "GitLabber"بشـــكل افتراضـــ  بـــدوء جـــدول ألمـــالي وكجـــ ر مـــن لمليـــة اإللـــداد لكـــل 

.محادثا  القهوة ا فتراضية مع اآلخرين ف  الشركة

إلـى  GitLabمـع ثقافـة الشـركة القويـةي   ينبغـ  أء  كـوء الع لـة ا جتماليـة واإلرهـاق مشـكلةي حيـ  يهـدي 

:الحفال للى قالدة موجفين متصلة من خالل  شجيع الموجفين للى

. حديد فترا  راحة للتفالل مع األصدقار والعائلة ف  المن ل أو بالقرب منهم▪

ل فـ  ا ستفادة من الفيـديو للتواصـل وجًهـا لوجـه و كـوء بمرابـة اسـتراحة لطيفـة مـن هـدور مسـاحة العمـ▪

أثنار البقـار المن لي حي   سالد مكالما  الفيديو للى الشعور با  صال بالفريق واألصدقار وأيًضا العائلة

.ف  المن ل لفترا  طويلة من الوقت

   عـ ي التفالل مع ال مالر ف  موضولا   ير متعلقة بالعملي من خالل مكالما  الفيديو الم صصةي والتـ▪

.الشعور با  صال باآلخرين أكرر من مجرد العمل

كرـر ي  ٌّقدر الم رجا  بدًلا من المـدخال ي كمـا يتـي   قيـيم النتـائة جـًوا أ"GitLab"بالنسبة لإلرهاق ف  العملي ف  

تركة ف  أء صحةي وذلك من خالل التركي  الحقيق  للى المدخال  المج يةي بحي  يكوء للفرق البعيدة ر بة مش

وقت  كوء ممتاية ف  لملهمي و وليد نتائة ذا  مغ    دفع األلمال إلى األمامي و نفصل لن العمل ف  أقرب

.ممكن لملًيا
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Ahaشركة -3

برنـامة خـرائط الطريـق "ي و قـدم "Aha" عد واحدة من أسرع شركا  برامة الكمبيو ر نمًوا ف  الو يـا  المتحـدة

ي وهـ  مت صصـة فـ  إدارة 2013ي وه  شركة مربحة وذا ية التمويل لن ُبعـدي  ـم   سيسـها فـ  لـام "ف  العالم

.المنتجا  والمشرولا  ورسم ال رائط وا سترا يجيا 

مليـــوء دو ر أمريكـــ  كانـــت مربحـــة للغايـــة منـــن البدايـــة بـــدوء  مويـــل 100و عـــد شـــركة ذا  لائـــد كبيـــر بقيمـــة 

ركا  للمشرولا  و  مكتس و  مندوب  مبيعا ي مـع ا سـتمرار فـ  مسـالدة الفـرق للـى ا بتكـار وإلهـام الشـ

.أوًلاالناش ة األخر  للتفكير بشكل م تلف حول كيف يمكنهم أيًضا بنار شركة  رك  للى األش اص

ي وهـو كتـاب لـن  جربتـه فـ  "Lovability"كتـاب " Brian de Haaff" "بـراين"ي نشـر الـرئيو التنفيـني 2017فـ  لـام 

.منتجا   سيو شركا  التكنولوجيا الناجحة ومفاهيم حس العمالر فيما يتعلق بتصميم وبنار و قديم ال

ن  مكـ" سـعادة مسـتدامة"ي معتقدين أء هـنه الحريـة  ـؤدي إلـى "العمل أينما كانوا" شجع ال مالر للى  Ahaإء 

 ر  مكـين اآلخـرين مـن فعـل الشـ"ألضار الفريق من فعل مـا يحبـوء لفتـرا  طويلـة مـن الـ مني باإلضـافة إلـى 

".نفسه

ق وخــالل ســنوا  العمــل مــع آ ي الشــركا  التــ   ســت دم برنــامة خــرائط الطريــقي أدركــت الشــركة أء كــل فريــ

ؤيـة شـاملة يحتار إلـى طريقـة أفضـل للت طـيط للمسـتقبلي وربـط أنشـطته باألهـداي ا سـترا يجيةي و ـوفير ر 

.للمسالدة ف  إنجاي األلمال

ي قــدمت مســاحا  لمــل م صصــة للتســويق و كنولوجيــا المعلومــا  وال ــدما  2020و2019لــنلك فــ  لــام  

ال والمشـرولا  وفــرق األلمــال لوضــع ا ســترا يجية وبنــار خــرائط طريــق مرئيــة كــل ذلــك مــع البقــار للــى ا صــ

ر مهـارا  داخل حساب شركة واحدي وكنلك إنشار أكاديمية  ابعة لها لك   وفر مسارا   عليمية للفرق لتطوي

.رسم خرائط الطريق وييادة المعرفة بتطوير المنتة
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اسـس وف  إطار سعى الشركة جاهدة لالستجابة للعمالر ف  أسرع وقـت ممكـن لتقـديم حلـول فـ  الوقـت المن

ف  حتياجــا  العمــالري حيــ  طلــس العمــالر مســالد هم للــى دفــع لجلــة ا بتكــار و طــوير قــدر أكبــر مــن التعــاط

ليعمـل كـ داة " Aha Ideas"ي إطـالق  طبيـق 2020وإشراك فرقهم لبر منتة مالحظا  م صـ ي  ـم فـ  أكتـوبر 

ائف للفرق لجمع األفكار من العمالر والموجفين والشركار ثم  م دمة هنه األفكـار فـ  خطـط للميـ ا  والوجـ

.الجديدة

؛ وذلــك لتمكــين الفــرق "Aha Development"ي جــار  احتياجــا  فــرق التطــوير و ــم إصــدار  طبيــق 2021فــ  مــايو 

لفريق التحكم ف  الهندسية للعمل بالطريقة الت  يريدونهاي و م بنار أداة  طوير قابلة للتوسيع بالكامل  تي  ل

طـوير حتـى  ـتمكن فـرق إدارة و -وليو العكوي بالطبع هنه األداة  تكامل ب حكـام مـع خـرائط الطريـق -األداة 

.المنتجا  من العمل مًعا بسالسة للقيام بعملهم للى أكمل وجه

وه  دفتر مالحظا  رقم  يمن  األش اص طريقة "Aha Create"وف  العام الجاريي  عمل الشركة للى إنشار 

ية ا نتقـال مالئمة لتسجيل األفكار اليومية ومفاهيم السبورة والتعاوء مع فريقهمي ما يمكن للفرق الديناميك

.ا ضمن نظام أساس  موحد لتطوير المنتج-من المفهوم األول  إلى  قديم البرامة الت  يحبها العمالر 

الشـركا  مـن " Aha"ألف مست دمي بما ف  ذلك أفضل شـركا  التكنولوجيـا والويـسي  سـالد 250ومع أكرر من 

 ة إلـى ي ويتـراوح لمالؤهـا مـن الشـركا  الناشـ"بنار و سويق المنتجا  الت  يحبها العمـالر"جميع األحجام للى 

و Vodafoneو Ericssonو BBCو LexisNexisوDellو Siemensو  LinkedIn" الشـــركا  الرائـــدةي مرـــل 

Concur"لجــودة ي باإلضــافة إلــى جلــس أفكــار العمــالر لتــؤ   ثمارهــاي كــنلك   لــق اســترا يجيا  منتجــا  فائقــة ا

وخـــرائط طريـــق مرئيــــةي ويمكـــن دمــــة منتجـــا  الشــــركة مـــع لــــدد مـــن التطبيقــــا  الشـــائعةي بمــــا فـــ  ذلــــك

 "SalesforceوDropbox وGitHub وSlack وZendesk وGoogle Apps."
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InVisionشركة -4

"InVision " ماليـين 7هو نظـام أساسـ  للتعـاوء المرئـ  يـدلم أذكـى الشـركا  فـ  العـالمي ويعمـل بهـا أكرـر مـن

بها مًعـاي ش   لبر المؤسسا  العالمية والفرق الصغيرة لندما يتطلعوء إلى  غيير الطريقة الت  يعملوء

ــا  ــر  عاونً ويتضــمن ذلــك لشــرا  اآل ي مــن المنظمــا ي و عمــل الشــركة للــى جعــل كــل نــوع مــن العمــل أكر

.وجفوهاوشمولية و  ثيًرا حتى  تمكن الشركا  من  حقيق أقصى استفادة من أصولها األكرر قيمة وهم م

٪ فــ  لائــد 475ي أء الشــركا  التــ   ــدخل فــ  شــراكة معهــا يقــدر لهــا مــا نســبته بـــ "InVision" ومــا يميــ  شــركة 

مليـوء دو ر أمريكـ  متوسـط ييـادة اإليـرادا  للـى مـد  ثـالث 14.4ا سترمار للـى مـد  ثـالث سـنوا ي وهنـاك 

٪ أسرع ف  وصول المنتة إلى السوقي وللى مدار 36سنوا ي وهنا يع   إلى  سريع إطالق المنتجا  الرقميةي 

.دولة حول العالم25شركة مويلة بالكامل مع أش اص ف  أكرر من InVisionلقد من ال ماءي كانت 

ل  نهس فوائـد العمـل لـن بعـد فـ  كـال ا  جـاهيني حيـ  يمكـن للعمـال اكتسـاب الحريـة والمرونـةي ولكـن يحصـ

ر مـن أصحاب العمل أيًضا للى م ايا اختيار أفضل ش   للوجيفةي بغض النظر لـن مكـاء وجـودهمي وفـ  كريـ

% 86رح الحا  ي يحصلوء أيًضا للى لمال أكرر إنتاجيةي وف  دراسة استقصائية حول إنتاجيـة مكـاء العمـلي صـ

.من العمال أء العمل بمفردهم يسم  لهم ب ء يكونوا أكرر إنتاجية
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ي كيـف يمكـن بنـار شـركا  "InVisionوZapierوToptalو Stack OverflowوBuffer"هـنا و ُظهـر شـركا  مرـلي 

٪ من العمال لن بعد ينتموء إلى منظما  مويلـة 23ناجحة مع قو  لاملة بعيدة  ماًماي فف  الواقعي أكرر من 

.بالكامل

Toptal 5-شركة 

مـــن هـــنا النظـــام " Toptal"شـــركة لالميـــة لـــيو لهـــا مقـــر و  ســـالا  إل اميـــةي يســـتفيد العديـــد مـــن مـــوجف  

ك لـا  المؤسـو المشــار. ويمكـنهم ا نتقـال إلـى أي مكــاء فـ  العـالم لبضــعة أسـابيع أو شـهور أو ســنوا 

Breanden"ومدير العمليا ي  Beneschott" دولة م تلفة منن بدر الشركة ي و دلم 30ي ف  أكرر من"Toptal " كل

.جنًبا إلى جنس مع الفريق الداخل  وشبكة المطورين. موجف ي تار أء يفعل الش ر نفسه

Upworthy-6

المن لـ ي ه  شركة لتوييع المحتو   نشر أخباًرا حول القضايا المهمةي بما ف  ذلك التنمري والسرطاءي والعنف

ــة نمــًواي  ســم . والعديــد مــن الموضــولا  األخــر  لفريقهــا " Upworthy"واحــدة مــن أســرع الشــركا  اإللالمي

. ب كمله بالعمل لن ُبعد

يـر لن الموجفين النين   يحتاجوء إلى إشراي مستمري ويمن  هؤ ر الموجفـوء الكر" Upworthy" بح  شركة

ايا ي من الحرية للعمل بالطريقة الت  يعملوء بها بشكل أفضلي كما أنهم يشـجعوء المـوجفين للـى أخـن إجـ

رر من ويمكن للموجفين حتى  عديل جدولهم اليوم  لحساب مواليد األطباري وإن ال األطفال واستالمهمي وأك

.ذلك بكرير

Buffer -7

ــني يجعلــك ســعيًدا"هــدي الشــركة  ــوفر "المــل فــ  المكــاء ال أدوا  لمســالدة األفــراد والشــركا  Buffer""ي ي

.والناشرين للى بنار جمهور لبر اإلنترنت والتفالل مع المتابعين ب كبر قدر ممكن من الفعالية

قـــادرة للـــى  تبـــع ســـعادة لمالئهـــا والســـرلة التـــ  يمكـــن " Buffer"نظـــًرا ألء الفريـــق مـــويع بشـــكل كبيـــري فـــ ء 

.لفريقهم ا ستجابة لها

Automattic -8

ي ولكن دوء شكي ستكوء قد سمعت لن بعض خـدما هاي "Automattic"قد    كوء قد سمعت بالضرورة لن 

مليـارا  دو ري وكـاء 3 قـدر قيمـة الشـركة بـ كرر مـن "WooCommerceو  Tumblrو WordPress"بمـا فـ  ذلـك 

.لها ف  األصل مكا س ف  ساء فرانسيسكو

موجـف 1000مكا بهـا وأخبـر  موجفيهـا البـالم لـددهم " Automattic"ي أ لقـت شـركة 2017ومع ذلكي ف  لام 

.دولة70وهو اآلء ف  أكرر من -أنه يمكنهم العمل من أي مكاء يحلو لهم 
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إنهم يسالدوء مـوجفيهم فـ   جهيـ  مكـا بهم المن ليـة وحتـى يـدفعوء مقابـل قهـو هم إذا قـرروا العمـل مـن

.يسكومقهىي يقولوء إء هنا   ي ال أرخ  بكرير من است جار مساحا  مكتبية باهظة الرمن ف  ساء فرانس

9-up10 

لموجفيهــا الحصــول للــى جــدول لمــل مــرءي والعمــل مــن أي مكــاء  10up تــي  خدمــة  صــميم و طــوير الويــس 

ـــه ـــوء في ـــاةي واإلجـــايا  المدفولـــةي . ير ب ـــى الحي ـــ مين لل ـــوفر المعـــدا ي والصـــحةي واألســـناءي والت كمـــا أنهـــا  

.والعطال ي و فهم القيمة الحقيقية للموجفين السعدار

Doist- 10

ي وهو  طبيق مصمم للعمل الجمال  "Twist"ي والت  أطلقت  طبيق  واصل جمال  يسمى "Doist"كانت شركة 

ي لنــدما كــاء 2007 عمـل لــن بعــد بشــكل كامـل  ماًمــا منــن أء بــدأ  فـ  لــام . و نظيًمــا وشــفافيةهــدوًرااألكرـر 

.هناك ثالثة موجفين يعملوء ف  بلدين م تلفيني ولم يكن لديهم  مويل خارج 

ل لـن ُبعـد ف  األصلي لملت الشركة مع مترجمين دوليين مستقليني لكنها أنش   منن ذلك الحين فريًقا يعم

.ف  النمو" Doist"دولةي ويستمر 25ش ًصا يعملوء من 65بدوام كاملي اآلءي هناك أكرر من 

DuckDuckGo - 11

ء لهـم إنهم يرقوء بموجفيهم ويسـمحو. هو محرك بح  ملت م بال صوصية ولدم جمع بيانا  المست دمين

دما إنهم يقدموء  جمعا  منتظمة للشركة ويقدموء  عويضـا  لنـ. بالعمل من أي مكاء بجداول يمنية مرنة

.يجتمع الموجفوء للعمل مًعا ش صًيا

Egenera -12

ب يادة الكفارةي حيـ  جعلهـم العمـل لـن ُبعـد يتحولـوء مـن " Egenera"سم  ا نتقال لن ُبعد بالكامل لشركة 

جــداول ا جتمالــا  الطويلــة إلــى اجتمالــا  أقصــر و ــتم بشــكل أكرــر انتظامــاي وأصــبحوا قــادرين للــى  حســين ال

.ال منية وإدارة فرقهم بشكل أفضل

Hubstaff- 13

من قبـل لشـرا  اآل ي مـن الشـركا  ك يـار للفـرق البعيـدة أل متـة " Hubstaff"يتم است دام أداة  تبع الوقت 

العمـل نظًرا ألنهـم أنشـ وا نظاًمـا أساسـًيا للمسـالدة فـ . لمليا  كشوي المر با  والمسالدة ف  الجدولة

.لن ُبعدي فليو لديهم أيًضا مكتس مرك ي ويمنحوء موجفيهم المرونة للعمل ف  أي مكاء يريدوء

.عيدةالعمل لن ُبعد كريًراي حتى أنهم كتبوا كتاًبا إلكترونًيا حول كيفية إدارة الفرق الب" Hubstaff"أ قن 
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Time Doctor- 14

د أء يكـوء  م إنشاؤه بقص. ه  أداة لتتبع الوقت  عمل للى  حسين اإلنتاجية و قليل وقت التوقف لن العمل

.أكرر برامة  تبع الوقت الموثوقة المتاحة للفرق الت   عمل لن بعد

ة  ركي  أفضل للى المهام وييـاد: ي  تضمن بعض م ايا العمل لن ُبعد ما يل "Time Doctor"ووفًقا لمدونة من 

. ةاإلنتاجيةي  حسين العالقا  مع ال مالري ي فض النفقا ي ي يل الحاجة إلى التنقل وهو أفضل للبي

Quora- 15

للـى العمـل مـن المنـ لي نتيجـة لـنلكي رأوا " Quora"بعد أء كاء لديها سابًقا مكتس مفتوحي أجبر الوبار مـوجف  

. ركيً ا أكبر من الموجفيني و حسًنا ف  التوايء بين العمل والحياة بفضل إيالة التنقل

شركة أولية  عمل لن ُبعـدي ممـا يعنـ  أء موجفيهـا " Quora"للى هنا النحوي أصبحت منصة األس لة واألجوبة 

. يمكنهم العمل من أي مكاء و  يحتاجوء إلى بنار قالدة لهم ف  منطقة ال لية

فوائد إنشار شركا  افتراضية

رير مـن استناًدا إلى ما أجهر ـه هـنه الشـركا  ا فتراضـية الناجحـةي مـن الواضـ  أء العمـل لـن ُبعـد يتمتـع بـالك

ن السـماح الفوائد باإلضافة إلى المدخرا  الهائلة الواضـحة فـ  التكلفـةي التـوايء بـين العمـل والحيـاةي فضـًلا لـ

يقدمـه للشركا  بتوجيف أفضل المواهس من جميـع أنحـار العـالمي فـ ء العمـل لـن ُبعـد بالكامـل لديـه الكريـر ل

.للشركا  الصغيرة أو الكبيرة

  جارب متمي ة للى المستو  المحل

EgyWebشركة 

ي كشــركة  صــميم مواقــع ويــس وســرلاء مــا نمــت لتصــب  وكالــة وســائط 2003فــ  لــام " EGYWEB" ــم   ســيو 

ين رقمية كاملة  قدم مجمولة كاملة من ال دما ي حي  شهد  الرورة الرقمية منن بدايتهاي ونما لدد الموجف

.سنوا ي وكنلك قائمة العمالر الراضين10أضعاي ف  10لديها 

ا  الـنين و عد وكالة إلالمية رقمية للعصر ا جتمال ي  لب  احتياجـا  العمـالر المحليـين والمتعـددين الجنسـي

.يقوموء بتسويق لالما هم التجارية للمستهلكين ف  الشرق األوسطي و قدم حلول الوجود الرقم 

طي أء  كــوء المــ ود الرائــد فــ  الصــنالة لحلــول الوجــود لبــر اإلنترنــت فــ  الشــرق األوســ"و نطــوي رؤيتهــا للــى 

ا  واســت دام ســجلها النــاج  وخبرا هــا جنًبــا إلــى جنــس مــع أحــدث التقنيــا  ومنهجيــا  األلمــال لتقــديم منتجــ

".وخدما  رقمية رائدة ف  السوق
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ي "ال برة الفنية قديم حلول لالمية المستو  للوجود لبر اإلنترنت  جمع بين اإلبداع وا بتكار و"بينما  هدي إلى 

إلــى جانــس  كامــل يMagentoكمــا  قــدم حلوًلــا   ــ  التجــارة اإللكترونيــة متكامــل اجتمالًيــا يعتمــد للــى منصــة 

.الدفع والشحن

FalakStartupsشركة 

ء  فعـل ف  نظام بي   دمر ه كوروناي رأ  الشركة أء الشركا  الناش ة ف  جميع أنحار الشرق األوسط يجـس أ

مــا فــ  وســعها للنجــاة مــن هــنه الجائحــةي حيــ  لانــت جميعهــا مــن  ــدهور بــدرجا  متفاو ــةي وحتــى العمليــا  

م إجبـار أكبــر األساسـية للنظـام البي ـ  ُأجبـر  للـى التكيـفي لـيو أقلهـا لالقـا  المسـترمرين وفـن التـرويةي و ـ

.األحداث ومؤ مرا  القمة والبرامة للى أء  صب  افتراضية

ا لبـر ف  هـنا السـياقي اقترحـت شـركة فلـك الناشـ ة فـ  مصـر حًلـاي وذلـك مـن خـالل إنشـار منصـة جديـدة  ماًمـ

ركا  للشــ" فلــك"اإلنترنــت  تطلــع إلــى ســد هــنه الفجــوة قبــل أء  ــ داد ســوًراي وكانــت المرحلــة ا فتراضــية مــن 

ــًرا مــ ــيو فقــط فــ  فهرســة رواد األلمــال والشــركا  الناشــ ةي ولكــن لمــنحهم قــدًرا كبي ن الناشــ ة كمــا ورد ل

لتعـاوء ويارة ا"و" شـركة إيجيبـت فينتشـري"ا نكشاي مرلي العرو  الترويجية الماديةي و م إطالقها بدلم من 

ة و فالليـةي ي واستغرق األمر أياًما  جريبية  قليدية لوضعها للـى اإلنترنـت للحصـول للـى  جربـة مبسـط"الدول 

رمريني هــنه المنصــة م صصــة للنشــاه الجــاد للمســت: "كمــا أوضــ  الــرئيو التنفيــني لشــركة فلــك الناشــ ة

ركا  ورأ  المال ا سترماريي والمؤسسا  التمويليـةي والمسـترمرين المـالك الـرا بين فـ  التواصـل مـع شـ

".محفظة فلك الناش ةي والمساهمة بدورهم ف  نموها 

ناشـ ة ا طالع للى بعـض الشـركا  ال-لديهم حق الوصول الحصري -هنا و مكن المنصة المسترمرين النين 

 EgyptوEFG Hermes"ي بالتعـاوء مـع "EFG EV Fintech"األكرر ابتكاًرا فـ  مصـري بمـا فـ  ذلـك الجـ ر مـن مسـار 

Ventures"اشــ ة ي و نقســم المنصــة إلــى مســارا  م تلفــة لشــركة فلــك الناشــ ةي حيــ  يــتم مــن  كــل شــركة ن

الـني مشاركة صفحة م صصـة  عـر  لـر  فيـديو قصـيًرا ومعلومـا  ذا  صـلة بالشـركة الناشـ ة والفريـق

.بشكل أساس ي أي جميع األساسيا  الت  يحتاجها المسترمر-يقف ورارها 

ن مـل أء : "ا صاًلاي قالت كريمة الحكيمي رئـيو  طـوير األلمـال ولالقـا  المسـترمرين فـ  شـركة فلـك الناشـ ة

ــة ــى معلومــا  مباشــرة ومــدخال  إبدالي نجعــل هــنه المنصــة المحطــة المفضــلة للمســترمرين للحصــول لل

نهـــدي إلــى البحـــ  لـــن المســـترمرين دوء قيـــود ال مـــاء والمكـــاء "ي و"وا صــال مباشـــر مـــع رواد األلمـــال لـــدينا

".والمالرمة؛ ن مل أء ننمو لتصب  منصة  قنية كاملة من ش نها أء  ضيف محفظتنا النشطة 





05
المؤشــــــــــــــــــــــــــــــرا  

يةا قتصادية المحل

مرك  المعلوما  ودلم ا  اذ القرار التابع لمجلو الويرار المصري

آفاق اقتصادية معاصــرة
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*2022يونيو 2022مايو 2021يونيو المؤشر
%معدل التغير 
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M25356.66500.66611.51.723.4السيولة المحلية 

الناتج /السيولة المحلية

)%(المحلي اإلجمالي 
1.27.3مايو/ 90.2إبريل/ 89مايو / 82.9

(جنيه)–متوسط سعر الصري 

السيولة المحلية
(مليار جنيه)

من  طور قيمة صاف  ا حتياطا  الدولية خالل الفترة
(2022حتى يوليو 2021نوفمبر )

4
0
.9

4
0
.9 4
1

4
1

37
.1

37
.1

35
.5

33
.4

33
.1

5.8 5.8 5.8 5.8
5.2 5.3 5

4.6

0

1

2

3

4

5

6

7

0

12

24

36

48

60

نوفمبر 

2021

ديسمبر 

2021

يناير 

2022

فبراير 

2022

مارس 

2022

أبريل 

2022

مايو 

2022

يونيو 

2022

يوليو 

2022

(مليار دو ر)قيمة صاف  ا حتياطا  الدولية  

(شهر)لدد أشهر الواردا  الت   غطيها ا حتياطا  

.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.البنك المرك ي المصري: المصدر

.البنك المرك ي المصري: المصدر.البنك المرك ي المصري: المصدر

.بياء مبدئ * 

4
.2

14
.2

21.7 18
.6 15

.7

5

14

23.1 19
.8

18
.7

5

13.8

22.7 19
.3

18
.9

الريال 

السعودي

الين الياباني الجنيه 

اإلسترليني

اليورو الدوالر 

األمريكي

2021يوليو  2022يونيو  2022يوليو 



2022يوليو |معاصرة  آفاق اقتصادية| مجلة دورية  114

 طور معدل التض م العام واألساس  للى 
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.فترة يمنية معينةي و شمل مدفولا  أقساه الدين والفوائد الفعلية خالل العام
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مليار )-( 2022/2021حتى الربع الرال  2021/2020األول 

(جنيه

.ويارة الت طيط والتنمية ا قتصادية: المصدر.ويارة الت طيط والتنمية ا قتصادية: المصدر

.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.ويارة المالية: المصدر

طبيع ي  شمل ا  صا   و كنولوجيا المعلوما ي  كرير البترولي الغاي ال* 

جارة المطالم والفنادقي الوساطة المالية والت مين والضماء ا جتمال ي  

.الجملة والتج ئةي قناة السويوي وخدما  أخر 
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.ويارة المالية: المصدر

.البنك المرك ي المصري: المصدر.البنك المرك ي المصري: المصدر
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   طور  نسبة الدين ال ارج  إلى النا ة المحل  اإلجمال
حتى الربع الرال  2021/2020الربع األول )من خالل الفترة 

2022/2021 )–)%(

 طور متوسط نصيس الفرد من الدين ال ارج  خالل 
حتى الربع الرال  2021/2020الربع األول )الفترة من 

(دو ر)–( 2022/2021

 طور متوسط سعر الفائدة للى األذوء والسندا  الحكومية
)%(-( 2023/2022حتى 2017/2016)خالل الفترة من 
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.البنك المرك ي المصري: المصدر.البنك المرك ي المصري: المصدر

.ويارة المالية: المصدر

31.1

32.1

33.5

34.2

32.6
33.2

34.6

29

30

31

32

33

34

35

مشروع مواينة**مواينة*



2022يوليو |معاصرة  آفاق اقتصادية| مجلة دورية  118

2017/2016)خالل الفترة من ( محل  وخارج ) طور قيمة الفوائد المسددة للى خدمة الدين الحكوم  
(مليار جنيه)–( 2023/2022حتى 

.ويارة المالية: المصدر

مواينة* 

.ويارة المالية: المصدر

مواينة* 

273.8 267.6 242.6

455.5

534.7
593

965.5

0

200

400

600

800

1000

1200

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020  *2022/2021  **2023/2022

(محل  وخارج ) طور  إجمال  األقساه المسددة للى خدمة الدين الحكوم  
(مليار جنيه)–( 2023/2022حتى 2017/2016)خالل الفترة من 

9.6 22.2 35.2 42.7 47.6 59.4 64.5

307.0

415.2

497.8
525.7 517.9 520.2

625.7

316.6

437.4

533.0
568.4 565.5 579.6

690.2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 2021/2020  *2022/2021  **2023/2022

فوائد الدين الخارجي فوائد الدين المحلي  (محلي وخارجي)الفوائد المسددة على خدمة الدين الحكومي 
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مؤشرا  سوق العمل: ثانًيا

المؤشر
نهاية يوليو

2021

نهاية يونيو

2022

نهاية يوليو 

2022

%معدل التغير 

سنويشهري

EGX 30 Capped13231.011312.911599.52.5-12.3مؤشر

EGX 70 EWI2763.61721.21868.38.5-32.4مؤشر

EGX 50 EWI2377.11650.01723.44.4-27.5مؤشر

مؤشرا  البورصة المصرية
(نقطة)

)%(– طور معدل البطالة  (مليوء)– طور لدد المشتغلين وقوة العمل 

ةمؤشرا  سوق األوراق المالي: ثالًرا

.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر

.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.البورصة المصرية: المصدر

)%(– طور معدل البطالة  (مليوء)– طور لدد المشتغلين وقوة العمل 
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2022يونيو 2022مايو 2021يونيو المؤشر

%معدل التغير 

سنويشهري

إجمالي الطاقة الكهربائية 

المولدة
18.917.720.113.66.3

إجمالي الطاقة الكهربائية  

المستهلكة
14.513.014.6*12.30.7

(س.و.مليار ك)

.بياء  قديري* 

.ويارة الكهربار والطاقة المتجددة: المصدر

المؤشرا  القطالية: رابًعا

2022يونيو 2022مايو 2021يونيو المؤشر
%معدل التغير 

سنويشهري

عدد مشتركي التليفون 

الثابت
10.311.811.3-4.29.7

عدد مشتركي التليفون 

المحمول
98.696.798.31.7-0.3

ائق عدد مشتركي اإلنترنت ف

ADSLالسرعة 
9.510.410.51.010.5

عدد مشتركي اإلنترنت عن

طريق الهاتف المحمول
59.767.568.51.514.7

مؤشرا  قطاع ا  صا   و كنولوجيا المعلوما 

(مليون مشترك)

.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.ويارة ا  صا   و كنولوجيا المعلوما : المصدر

مؤشرا  قطاع الكهربار
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2022مايو 2022أبريل 2021مايو المؤشر

%معدل التغير 

سنويشهري

إجمالي إنتاج الزيت الخام 

والمتكثفات والبوتاجاز
2526.02388.02520.05.5-0.2

االستهالك المحلي من 

المنتجات البترولية
2304.02908.02783.0-4.320.8

4.1-4390.04184.04210.00.6إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي

االستهالك المحلي من الغاز 

الطبيعي
4045.03667.03815.04.0-5.7

.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر

2022أبريل 2022مار  2021أبريل المؤشر
%معدل التغير 

سنويشهري

يح إجمالي مبيعات حديد التسل

في السوق المصرية
677.4790.1503.2-36.3-25.7

في إجمالي إنتاج حديد التسليح

السوق المصرية
560.7900.8736.8-18.231.4

إجمالي مبيعات األسمنت في

السوق المصرية
306738222898-24.2-5.5

إجمالي إنتاج األسمنت في 

السوق المصرية
317440113023-24.6-4.8

مؤشرا  قطاع التشييد والبنار

(ألف طن)

(ألف طن)

.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.البنك المرك ي المصري: المصدر

مؤشرا  قطاع الطاقة
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2022يونيو 2022مايو 2021يونيو المؤشر

%معدل التغير 

سنويشهري

عدد ركاب السكك الحديدية 

(مليون راكب)
33.232.334.25.93.0

إيرادات السكك الحديدية 

(مليون جنيه)
301.6322.5354.810.017.6

كمية البضائع المنقولة 

(ألف طن)بالسكك الحديدية 
357.0345.7465.334.630.3

مؤشرا  قطاع النقل 

.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر

المؤشر
الربع الرابع

2020

الربع الرال 

2021

الربع الرابع

2021

%معدل التغير 

سنويشهري

رًا حركة البضائع المنقولة بح

(مليون طن)
40.235.642.118.34.7

.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر

النقل البحري-ب

2022أبريل 2022مار  2021أبريل المؤشر
%معدل التغير 

سنويشهري

ية كمية البضائع غير البترول

(ألف طن)المنقولة جوًا 
21.523.622.4-5.14.2

حركة الركاب المنقولين جوًا

(مليون راكب)
1.42.72.6-3.785.7

حركة الطائرات بالمطارات 

(ألف رحلة)المصرية 
13.622.522.4-0.464.7

ةالسكك الحديدي-أ

النقل الجوي-ر

.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر
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 حويال  المصريين العاملين بال ارر

معامال  مصر والعالم ال ارج : خامًسا

2022يونيو 2022مايو 2021يونيو المؤشر

%معدل التغير 

سنويشهري

إجمالي المتحصالت من قناة 

(مليار جنيه)السويس 
7.812.012.32.557.7

إجمالي عدد السفن العابرة 

(سفينة)لقناة السويس 
1656191619531.917.9

الحمولة الصافية للسفن 

العابرة لقناة السويس

(مليون طن)

102.1114.7113.9-0.711.6

مؤشرا  قناة السويو

المؤشر
الربع الرال  

2021/2020

الربع الران  

2022/2021

الربع الرال  

2022/2021

%معدل التغير 

سنويربع سنوي

ن تحويالت المصريين العاملي

(مليون دوالر)بالخارج 
7849.67437.28045.78.22.5

.البنك المرك ي المصري: المصدر

.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر
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2022مايو2022إبريل2021مايوالمؤشر
%معدل التغير 

سنويشهري

18.618.3-339449354015إجمالي قيمة الصادرات

11.1-0.3-744866376619إجمالي قيمة الواردات

35.8-260453.0-1702-4054-عجز الميزان التجاري

.رالجهاي المرك ي للتعب ة العامة واإلحصا: المصدر

(مليون دوالر)
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.معدل التغير محسوب بواسطة الباح : مالحظة.البنك المرك ي المصري: المصدر

التجارة الدولية
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