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2022التحديات التي واجهتها شركات التكنولوجية العالمية خالل عام 

، حيب  ارب،عبت أسبعحر 19-بمدنت ش كحا التدن ل  يح من ب قيق أربحح ك ي   رالل  حو ب  ك فيبت◀

يبتي   وود ف: "ا سهم بشدل ك ي ، إذ اب ه المستهلد ن والشب كحا إلبا اسبتمتاد أدواا، م بل

حول ، وقضببب ا الم يبببت مبببن ال قبببت علبببا وسببب"نت،لبببيد "و" بدن لببب  ي سبببال  "و" ك مي نيديشبببن 

ل وا داد الت اصل اال تمحع  واإلنت نت بشدل عحد، ف  حبين اسبتم  الت نيبخ بم با سب يع ، بب

.ف  بعض ال حالا

 تيت، ف  ال قت ن،سه، است،حدا آالف من الش كحا النحشئ  من بتفق رأس المحل المغحم  ال◀

، ببل إنبه حبتقت ق،ب   فب  2019مقحرن  ببب% 14بنس   2020حي  ارب،ع بم يل رأس المحل المغحم  ف  

.ملي ن دوالر، رالل ال حو  100دوراا التم يل العمالق ، و   الص،قحا الت  بتم ا 

قتصببحد لدبن بشببي  اال بب  ابحا ا ريبب   التبب  بشبهت ح شبب كحا التدن ل  يببح العحلميبب  إلببا أن اال◀

. العحلم ، علا وشك التر ل ف  ححل  من ال ك د ال أحت يع ف عمق بأقي  ح

إن شب كحا وسبحول الت اصبل ": شب ي لإي،بحن ( "(Snapرالل مذك   مس ب ، كتب روبي  شب ك  ◀

.بعت م    ا د حر استم ا عت  سن اا" بع  ت لمسحو  ق ي   ذا العحد"اال تمحع  قت 

، ب ا عبببت القيمببب  السببب قي   ك ببب  رمببب  شببب كحا بدن ل  يبببح فببب  واد  2022منبببذ بتايببب  عبببحد ◀

٪، وقد تكبدت خساارر 37بنسبة ، (، وميتح، ومحيد وس فتوأل،حبتأمح ون، وأبل، )السيليد ن 

.تريليونات دوالر3.7بنحو 

٪، 9، ليصبل إلبا 2022لقت ب حطأ النمب  فب  م يعبحا الشب كحا الممب  فب  ال ببع ال حلب  مبن عبحد ◀

ي وماات تراجاات النمااو  ااو بب  ي يببت قليلنببح عببن معببتل التضببمم فبب  ال اليببحا المت ببت  ا م يديبب ، 

ن األعمال األساسية، بدأت تلك الشركات تدخل  ي نطاق عمل بعضها، وهاو ماا يدياد ما

.حدة المنا سة بينها

٪ ق بل رمب  سبن اا 60وقت انم،ضت الع اوت علا رأس محل الش كحا المم  من أك ب  مبن ◀

٪ منذ 74بنسبة " مارك زوكربيرج"التي يرأسها " ميتا"انخفضت قيمة شركة ؛ حي  %26إلا 

ا مببن ، كمببح أن أعمحلهببح ا سحسببي  أصبب  ت متذبذببب ، وب ببذق فقبب  عببتدنا قليلنببح  ببتًّبدايااة العااام

منا  ،  اي محاولاة"ميتاا ير "علا  شاركة " زوكربيارج"لذا يراهن حالياا الش حق واإلعالنحا؛ 

ضاع  ماا 20للتنويت بعيدًا عن وسارل التواصل االجتماعي العادية، حيث يخطا  ننفااق 

".آيفون"ننتاج أول " أبل"أنفقت  

Source: The Economist. (Nov 3th). Facebook and the conglomerate curse.   الدورة السادسة

)والعشرين لمؤتمر ا  COP26) معًا من أج
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يتبح، ولدبن ، فقت كحنبت أفضبل أدا ن مبن م"   ل"الت  بمتلك ش ك  " أل،حبت"أمح بحلنس   لش ك  ◀

ت ببحر  بشببدل ك يبب  فبب  ال" أمببح ون"أدا  ببح أصبب ي  ببعي،نح بمبب ور ال قببت، وأيضنببح بسببت م  شبب ك  

" أبببل" ك  اإللدت ونيبب  وب سببعت ك يبب نا؛ ممببح أقبب  علببا بببتفقحبهح النقتيبب  وعحوببتابهح، بينمببح بعببت شبب

.الش كتين ا قل رسحو  من بين الش كحا المم " محيد وس فت"وش ك  

شب ك  فب  م بحالا 100، والبذ  يضبم ن ب  "نحسبتا "المح ي ، انم،بض مششب  12وف  ا شه  الب ◀

 تمبحع ، ممتل، ، ومنهبح شب كحا التدن ل  يبح واالبصبحالا واإللدت ونيبحا وشب كحا الت اصبل اال

أقبل المدب ن مبن شب كحا أقبل بقنينبح، بنسب  " داو   ن  الصنحع "٪، كمح انم،ض مشش  30بن   

ل أن شب كحا التدن ل  يبح ا م يديب  قبت بنح لبت بحل،عب "CrunchBase“وبقتر م ود بيحنحا %. 10من 

.وني،   ذا العحد45000عن أك   من 

، الش ك  ال اوت  عحلميًّح ف  رتمب  طلبب سبيحراا ا  ب  ، Uber))و نح  ب قعحا أن ب لغ ش ك  ◀

، الش ك  ال اوت  ف  ب صيل  (Door Dash)عن ربع آر  من التتفق النقت  السل  ، كمح أن ش ك 

.علا ال غم من نم  اإلي اداا(Spotify)ال عحد، ال ب ال بتد ت رسحو ، وكذلك ال حل مع 

ب قبق (  (Netflixب بحطشنا حبحدًّا فب  الم يعبحا، وعلبا الب غم مبن أن شب ك   (Snap)وبشهت ش ك ◀

٪ علا أسحس سن   ف  ال ببع ال حلب ، مقحرنب  بمت سب 6أربححنح، فإن نم  إي ادابهح انم،ض إلا 

.٪20بحريم  ي يت علا 

Source: The Economist. (Oct 31st). What went wrong with Snap, Netflix and Uber?
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2022تسريح العمالة التقنية  ي 

عا مع ع د  العحلم إلا العمل المدت   م   أر ى وس   يحد  ا سعحر وارب،حع أسعحر ال،حوت ، بسب◀

.واسعالش كحا لتص يي مسحر ح، وبتأا ف  بقليل ن،قحبهح، من رالل بس يي العمحل علا ن حق

أن الشب ك  ، مبشر نا بب"بالب،ب رم ميتبح "، لشب ك  " وك بيب  محر  "ص ح ال وي  التن،يذ  : شركة ميتا◀

، وشبحر  ر  نبح واسبع  الن بحق؛ إلعبحد  بنربيم فب ق العمبل فب  2023بنهحي  عبحد " أصغ "ستد ن 

.الش ك  وبقليل عتد العحملين بهح  ول م   علا اإلطالق

ومببن المت قببع أن بببشق  عمليببحا التسبب يي  ببذم علببا آالف المبب ن،ين، و بب  أول عمليبب  بم،يضببحا◀

نتهبح واسع  ب تث ف  بحريخ الش ك ، وعلا ال غم من أنهح بعت أصبغ  مبن التم،يضبحا التب  قبت أعل

تبا انن ش ك  ب يت ، فإن عتد م ن،  ش ك  ميتبح المت قبع أن ي،قبتوا ونبحو،هم قبت يدب ن ا ك ب  ح

.ف  ش ك  بقني  ك  ى، ف  عحد شهت ب ا عنح ف  صنحع  التدن ل  يح

علبا ا قبل ربالل ا شبه  المق لب ، % 10ف  ال اقع، كحنت بم   ش ك  ميتح لم،ض ن،قحبهح بنسب   ◀

ت ى للمب ن،ين فب  ا تمبحع علبا مسب"  وك بي  "  ويح من رالل بم،يض عتد الم ن،ين؛ حي  قحل 

مان الناحياة الواقعياة، ربماا يكاون هنااك ممموعاة مان": الش ك  ف  نهحيب  شبه  ي نيب  المح ب 

."األشخاص  ي الشركة ال ينبغي أن يكونوا هنا

، وأ حفت ن   2021و2020م نخ رالل عحم  27000كحنت قت عينت أك   من " ميتح" تي  بحلذك  أن ش ك  ◀

.2022م ن،نح ف  ا شه  التسع  ا ولا من عحد 15344

بيك "٪، وذلك وس  منحفس  شتيت  من ش ك  70بأك   من " ميتح" ذا العحد، انم،ض سهم ش ك  ◀

بمدببين المسببتمتمين مببن بت ببع أ هبب بهم إلببا ال ببت مببن قببتر  " أبببل"كمببح أدى طلببب شبب ك  ،"ببب  

إيبب اداا " ميتببح"منصببحا ال سببحو  اال تمحعيبب  علببا دعببم  يببحد  اإلعالنببحا، و بب  مببح أ ببحع علببا شبب ك  

.مليحراا دوالر10إعالنحا بأك   من 

النقتيب  وبشدل عحد، ارب،عت ن،قحا الش ك  بشدل ك ي ، و ب  مبح بسب ب فب  انم،بحد التبتفقحا◀

،Reels  ٪ ف  ال بع ا ري ، وذلك نتي   االست محراا الضمم  المحصب  بت ب ي  بقنيب98ال    بنس   

نبحا أقبل، ، واسبتهتاف اإلعالنبحا التب  ب تب   علبا بيح"بيبك بب  "و ب  منصب  فيبتي  قصبي   بشب ه 

و بب  قسببم مببن الشبب ك  مسببشول عببن ،Reality Labsب ببحم قسببم "  وك بيبب  "بحإل ببحف  إلببا التبب اد 

ا كلاا  هااذ، وقببت الميتببحفي سسببمحعحا ال اقببع االفت ا بب  وال اقببع المعبب  ، بحإل ببحف  إلببا إنشببح  

خ ، ولدن علبا الب غم مبن االسبت محر المد بمليار دوالر منذ بداية العام الماضي15المهد الشركة 

. ي ف  الت ويج لمنص  ال اقع االفت ا   المحص  بهح، فإن المستمتمين لم يتأق وا إلا حت ك

Source: WSJ. (Nov 6th). Facebook Parent Meta Is Preparing to Notify Employees of Large-Scale Layoffs This Week.
The Washington Post (Oct 18th). Microsoft Layoffs Won’t Be the Last for Tech.
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حع بببإبالن نصببخ المبب ن،ين بق بب" أل،ببح بببت"قحمببت شبب ك  : "جوجاال"مالكااة " ألفااا باات"شااركة ◀

بضببب ور  القيبببحد بإي بببحد عمبببل آرببب   تيبببت فببب  أحبببت ،"Area120“المشببب وعحا وا فدبببحر الم تدببب   

الق حعبحا ا ربب ى، وذلببك بعببت ب قببخ عببتد ك يبب  مببن المشبب وعحا التبب  كببحن ا يعملبب ن عليهببح فبب 

.ي منح وإال فسيد ن مصي  م اإلقحل 90ق حعهم، وذلك رالل مهل   مني  

ي منبببح إلي بببحد أعمبببحل  تيبببت  لهبببم داربببل 60مبببني المببب ن،ين "    بببل"فببب  ال اقبببع، لقبببت اعتبببحدا ◀

حصببل ا علببا  "Area 120“الق حعببحا المحصبب  بهببح، إال أن مبب ن،  ق ببحع المشبب وعحا الم تدبب  

.ي منح90مهل  

يي مببن بببم إر ببحر مبب ن،  الشبب ك  فبب  رسببحل  ب يببت إلدت ونبب  بببأن عمليببحا التسبب : شااركة تااويتر◀

ب المق ر أن ب تأ، حي  صترا بعليمحا للعمبحل ببحلع د  إلبا منبح لهم وعبتد البذ حق إلبا المدحبب

  علببا فبب  م حولبب  ل  ببع الشبب ك: "مببع اسببتم ار التم،يضببحا، حيبب   ببح  فبب  ال سببحل  اإللدت ونيبب 

نبتر  "، "نحمسحر ص يي، سنم  بحلعملي  الصع   المتم ل  ف  بقليد ق   العمل العحلمي  لبتي

ولدببن  ببذا اإل بب ا   بب ور  ،أن  ببذا سببيشق  علببا عببتد مببن ا فبب اد الببذين قببتم ا مسببح محا قيمبب 

، أعلان المليااردير 2022ناو مبر 4و عليًّاا،  اي لألسخ لضمحن ن حح الشب ك  فب  المضب  قبتمنح، 

؛ حيااث بلااد عاادد الااذين تاا  "تااويتر"ماان مااوشفي شااركة % 50 صاال " ماسااكإيلااون"األمريكااي 

.7500موش  من أصل 3700تسريحه  

٪ مبن م ن،يهبح؛ 3آالف وني،ب ، أ  حب ال  10إللغح  ن   " أمح ون"بم   ش ك  : شركة أمازون◀

هم نتي بب  ب ببحطش الم يعببحا وسبب  ممببحوف بشببأن الت ببحطش االقتصببحد ، حيبب  انم،ببض سببع  سبب

.٪  ذا العحد40أمح ون بأك   من 

ح أكبتا الشب ك  أنهبح قلصبت أعبتاد ال نبحوخ فب  عبت  أقسبحد، مبن بينهب: شركة مايكروسو ت◀

شبمد، وقبت  بح  ذلبك اإلعبالن بعبت 1000حي  س حت مح يق ق مبن ،(Xbox)" إك  ب ك "وحت  

 هب  ركب د بعت د    ا ر ى بس يي آالف الم ن،ين ف  م ا" إنتل"شركة انتشحر أر حر ب،يت بأن 

.م يعحا أ ه   الدم ي ب  ال حبت 

سعحر بعض العحملين  ذا الصيخ بعت انم،حد أس حت" نتفلكس"و" سناب"كمح أن ش كت  ◀

.أسهمهمح

تقبلية وهناك توقعات بأن تتخذ مديد من الشركات نفس الخطوة، نتيمة التوقعات المس◀

لوساارل االقتصادية التي تدداد سوءًا، حيث ستبحث شركات التكنولوجياا عان المدياد مان ا

.لخفض التكالي 

Source: WSJ. (Sep 21th). Meta Quietly Reduces Staff in Cost-Cutting Push.
BBC. (Nov 16th). Amazon staff laid off as tech giants cut costs, according to LinkedIn posts.
The New York Times. (Nov 3rd). Elon Musk Begins Layoffs at Twitter.
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