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 سلسلة أوراق الس�اسات
 في

 التخط�ط والتنم�ة المستدامة
 

 تقد�م
یتبنى معهد التخط�ط القومي �بیت خبرة وطني، و�مر�ز فكر لجم�ع أجهزة ومؤسسات الدولة �صفة 

التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة �صفة خاصة، إصدار هذه السلسلة من أوراق الس�اسات عامة ووزارة 

في مجاالت التخط�ط والتنم�ة المستدامة، �م�ادرة علم�ة وعمل�ة تهدف إلى دراسة القضا�ا اآلن�ة 

لمصري، وتداع�اتها على االقتصاد ا آثارهاوالملحة التي تطرأ على الساحة في شتى المناحي، وتقی�م 

ذلك من خالل تحلیل األ�عاد المختلفة للقض�ة محل الدراسة، وطرح بدائل للس�اسات المختلفة، من و 

 قبل الخبراء والمتخصصین �غرض دعم صانعي الس�اسات ومتخذي القرارات.

أدت التطورات السر�عة والمتالحقة التي �شهدها العالم في المجاالت التنمو�ة المختلفة، الس�اس�ة 

االجتماع�ة والتكنولوج�ة والبیئ�ة والثقاف�ة وغیرها، إلى مز�د من التشب�ك والتعقید في واالقتصاد�ة و 

عمل�ة التنم�ة وتحقیق أهدافها، لذا یتطلب األمر متا�عة مستمرة لكافة التطورات الحادثة، ودراسة 

ي �الضرورة عالمستجدات أو المتغیرات على �افة المستو�ات العالم�ة واإلقل�م�ة والمحل�ة، والذي �ستد

�اغة ومن ثم قد تأتي الحاجة إلعادة صإعادة النظر في قضا�ا التنم�ة المستدامة المختلفة وأولو�اتها، 

االسترات�ج�ات والس�اسات التنمو�ة �ما یتناسب مع ما �فرضه الواقع الجدید المتغیر على الدوام. وهو 

 ما �مكن أن تقدمه السلسلة الحال�ة من أوراق الس�اسات.

�فوتني في هذا المقام أن أتوجه �خالص الشكر والتقدیر لألستاذة الد�تورة/ هالة السعید وز�رة  وال

التخط�ط والتنم�ة االقتصاد�ة ورئ�س مجلس إدارة المعهد وجم�ع أعضاء مجلس اإلدارة، لدعمهم 

ضاء عالمستمر لكافة أنشطة ومنتجات المعهد العلم�ة، �ما أتوجه �خالص الشكر والتقدیر لجم�ع أ 

الهیئة العلم�ة معدي أوراق هذه السلسلة، والتي تخضع للمراجعات والتدقیق من قبل المراكز العلم�ة 

 المختصة �المعهد، مع �ل األمل �غد مشرق �حمل �ل الخیر لمصرنا الغال�ة.

 أ.د. عالء زهران
 رئ�س معهد التخط�ط القومي
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 الملخص

إلى بروز معامالت شكلت مالمح نموذج اقتصادي جدید  أدت التطورات التقن�ة الرقم�ة فائقة التطور

والتي انتشرت  ،مغایر لقواعد اللع�ة في النظم االقتصاد�ة المعروفة سواء الرأسمال�ة منها أو االشتراك�ة

في أغلب دول العالم ومن بینها مصر، ف�ما �عرف �االقتصاد التشار�ي. والذي �قوم على فكرة 

مملو�ة ملك�ة خاصة، والمستخدمة من أصحابها �أقل من طاقتها الممكنة تشار��ة الموارد واألصول ال

 �جعلها متاحة لآلخر�ن في فترات عدم استخدامها من أصحابها. 

و�عد مرور ما �قرب من عقدین على بروز مثل هذه المعامالت، من المتوقع منها إما أن تعید 

د من ، والحهإ�جاب�اتمة �شكل یدعم ص�اغة النموذج االقتصادي السائد حالً�ا المعروف �العول

 متناقضاته وسلب�اته، أو تقد�م نموذًجا بدیًال �حقق متطل�ات الع�ش الكر�م للدول وشعو�ها. 

لهذا، تسعى الورقة الحال�ة إلى إلقاء الضوء على مفهوم االقتصاد التشار�ي ومقوماته، أنشطته 

إلى دور وأهم�ة هذا النموذج الواعد من  االنت�اهوقطاعاته، تحد�اته ومخاطرة. وذلك بهدف لفت 

ناح�ة، ومن ناح�ة أخرى الدعوة إلى فرد مساحة أكبر لدراسته، وتعمیق ال�حث ف�ه الستخالص 

عز�ز ناح�ة ثالثة طرح �عض الس�اسات التي تستهدف ت عمله، ومنقوانینه وم�ادئه والتي تحكم آل�ات 

ي، ومواجهة تحد�اتها، والحد من مخاطرها حتى المعامالت التشار��ة في االقتصاد المصر  إ�جاب�ات

 �مكنها أن تساهم �قوة في دفع عجلة التنم�ة المستدامة التي تستهدفها مصر.

 

 الكلمات الدالة

ع حسب اقتصاد الدف - الند للنداقتصاد  -التشار�ي االستهالك  -االقتصاد التشار�ي المصري 

 .  من نظیر إلى نظیر قراضاإل - االستخدام
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 مقدمة

تســــاع وتغلغل التواصــــل االجتماعي اطاق واســــع أحد نواتج ُ�عد انتشــــار المعامالت التشــــار��ة على ن

الرقمي في الح�اة الیوم�ة لإلنســـــان المعاصـــــر. حیث أصـــــ�حت البیئة االفتراضـــــ�ة أحاد�ة ال�عد التي 

التي جعلت هذه البیئة االفتراضـــــــــــــ�ة بیئة نمط�ة  فرضـــــــــــــتها التطورات التكنولوج�ة الرقم�ة المتالحقة

  ،كبر من الممارسة الح�ات�ة مقارنة ببیئة الواقع المجسم ثالثي األ�عادمعاشة، لها الغل�ة والنصیب األ

الــذي �میــل العــالم �فعــل التغیرات التقن�ــة المتالحقــة فــائقــة التطور إلى هجرتــه وتهم�ش أثره إلى أ�عـد 

 مالحدود الممكنة، والتي من المتوقع أن تؤول بنا خالل السنوات القلیلة القادمة إلى عالم �قترب �التما

إلى واقع افتراضــــي معزز ثالثي األ�عاد، أو ما �مكن أن �ســــمى �عالم ما �عد االنترنت، أو ما �طلق 

 . )1(عل�ه حالً�ا �عالم المیتافیرس

وقد شكلت هذه البیئة االفتراض�ة بوضعها الحالي ما قبل عالم المیتافیرس ـــــــــــــــ المتوقع انطالقة خالل 

ن ما شكلته �أ�عاده التقن�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة ما ُ�سمى السنوات القلیلة القادمة ـــــــــــــــــــــــــ من ضم

الذي �عتبر ُ�عًدا مضــــــــــــاًفا أل�عاد مجتمع المعلومات،  Network Community�مجتمع الشــــــــــــ�كة 

والذي ســـادت ف�ه حالً�ا الشـــ�كات �اعت�ارها البن�ة التحت�ة األســـاســـ�ة لهذا المجتمع من ناح�ة، وجهازه 

ــ  العصبي المس�طر �شق�ه  ـ ـ المر�زي والطرفي على جم�ع متغیرات هذا المجتمع الش�كي، والمتحكم  ـ

ـــــ  في مختلف العمل�ات واألنظمة المتعلقة �ه من ناح�ة  Cyber security�مدلول األمن السیبراني 

 أخرى. 

ـــــ خاصة �عد انتشار واستقرا ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  رفقد أص�ح التواصل الش�كي في أحد أ�عاده سوق افتراض�ة رائجة ـ

، ونجاحها في اعت�اد العالم على وســــــــائلها وأدواتها لت�ادل المنافع �النموذج اإللكترون�ةوتقنین التجارة 

التشــــار�ي القائم على اإلتاحة المقننة للمشــــار�ة المؤقتة أو المتقطعة في منفعة األصــــول مع مالكیها 

                                                           
�لمة  ”verse“�معنى "ماوراء" والثاني  ”meta“ــــــــــــــــــــــــــــــ وهي �لمة تتكون من شقین األول  e” “Metavers�ستخدم مصطلح المیتافیرس )1(

ـــــ عادًة لوصف مفهوم اإلصدارات المستقبل�ة ـــ ـــ ـــ  نترنت، والمكون من مساحة ثالث�ة األ�عاد ثابتةأو ما �عد اال لإلنترنت مصاغة من الكون ـ

قد تشـیر إلى  فحسـب، بل والم االفتراضـ�ةالع �المعنى األوسـع إلى Metaverse ومشـتر�ة ومرت�طة �كون افتراضـي مدرك. وقد ال تشـیر

الذي �مكن اإلنســان من الحضــور الفعلي المجســم في أماكن مختلفة من العالم  للواقع المعزز ككل، �ما في ذلك النطاق الكامل اإلنترنت

  -بدون أن �غادر فیز�ائً�ا مكانه المتواجد ف�ه. أنظر في ذلك:

- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%
B3  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9_%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%B3
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صـــــــــة في تحقیق مقابل مبلغ مالي نظیر هذه المشـــــــــار�ة، وذلك من خالل منصـــــــــات رقم�ة متخصـــــــــ

 وَمن یرغب في طلب التشارك على منفعتها. األصول،مطا�قة الرغ�ات بین مالكي هذه 

 االقتصاد التشار�ي ومقوماته مفهوم .1
مراحل  في األنســــانُتعد التشــــار��ة من الممارســــات االجتماع�ة ذات الُ�عد االقتصــــادي التي اعتادها 

ا حل التي أتسمت �التشار��ة نظام المقا�ضة. �متطوره السا�قة �شكل أو �أخر، ومن أبرز هذه المرا

نجد لهذه الممارسات مرجع�ة صر�حة وواضحة في المجتمع المصري حتى وقت قر�ب، خاصة بین 

ســــكان البیئة الزراع�ة �محافظات الصــــعید، والر�ف في الدلتا، وســــكان العشــــوئ�ات واألح�اء الشــــعب�ة 

ــــ على أطراف محافظات الحضر. بید أن هذه الممارس ات �انت ومازالت ــــــــــــــــــــ في أضیق الحدود ـــــــــــــ

تمارس في إطار التضــــافر االجتماعي �آل�ة المقا�ضــــة مثلها مثل المجامالت العین�ة أو النقد�ة التي 

ممارسة من  تتتداول في المناس�ات المختلفة لألفراد. إال أن التطور التكنولوجي انتقل بهذه الممارسا

ت ُ�عد اقتصـــــــــادي، إلى ممارســـــــــة ذات أســـــــــاس اقتصـــــــــادي وُ�عد ولكن ذا اجتماع�ة في األســـــــــاس،

 اجتماعي، مما جعلها �الشكل الحالي المعروف عن التشار��ة. 

منها ما  الجوانبعلى العدید من مل تشـــــــحیث ت ،أشـــــــكاًال مختلفة من ت�ادل الق�مة التشـــــــار��ة وتت�ح

الند تصـــاد اقســـلع المســـتعملة، ، الملك�ة المشـــتر�ة، تداول الالتشـــار�يالمقا�ضـــة، االســـتهالك  -:یلي

اقتصــــــــاد العمل المؤقت، اقتصــــــــاد الدفع حســــــــب  ،للند، االقتصــــــــاد الدائري، االقتصــــــــاد عند الطلب

 )2( ي...إلخ.اإلقراض من نظیر إلى نظیر، التمو�ل الجماع االستخدام،

 وتعر�فه ماه�ة االقتصاد التشار�ي .1.1
ألنظمة الحال�ة أو المهجورة على معالجة ُتعد التشـــــار��ة نهج ومنظومة اســـــتدعى وجودها عدم قدرة ا

نســــاني التي �ســــاهم على مدار الزمن في تفاقمها جم�ع ال�شــــر، قضــــ�ة من أخطر قضــــا�ا الوجود اإل

وهي قضــــ�ة اســــتنزاف الموارد المتاحة، إما عن طر�ق عدم القدرة على رشــــادة اســــتغاللها االســــتغالل 

 المختلفة.نس�ة المهدر منها �صوره  ارتفاعاألفضل، أو نت�جة 

                                                           
(2)  https://www.almrsal.com/post/933743 

Tawanna R. Dillahunt; Xinyi Wang; Earnest Wheeler; Hao Fei Cheng; Brent Hecht; and Haiyi Zhu: 

The Sharing Economy in Computing: A Systematic Literature Review, Proc, ACM Hum. -Comput. 

Interact, Vol. (1), No. (2), Article (38), November 2017. p 4 

https://www.almrsal.com/post/933743
https://www.almrsal.com/post/933743
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، أن تقن�ة الشــ�كات قد تخفف یوشــاي بنكلر �جامعة هارفارد في هذا الصــدد، افترض أســتاذ القانون و 

من حدة هذه القضـــــــــــ�ة من خالل ما أســـــــــــماه "إنتاج النظراء القائم على الموارد الُمشـــــــــــاعة"، وقد بدأ 

الفكرة التي مفادها أن األنظمة  التشـــــار��ةدعم ت، و 2002ذلك المســـــمى ألول مرة في عام  اســـــتخدام

الخط�ــة لإلنتــاج والتوز�ع ال تتوافق مع الموارد المحــدودة لكو�بنــا، لــذلــك أصــــــــــــــ�حــت الحــاجــة ملحــة 

قصـــــــــــــــة " في فیلمها الوثائقي 2007وهذا ما دعت إل�ه آني لیونارد في عام  ،البتكار مناهج بدیلة

عام  رروج رایتشـــیل بوســـتمان ورو روجرز في �تابهما "ما هو لي هو لك" الصـــادو�ذلك   ،"األشـــ�اء

 اســــــتنزاف الموارد على معالجة مشــــــكلة التشــــــار��ةلقدرة األنشــــــطة االجتماع�ة واالقتصــــــاد�ة  2010

وهو ذاته ما دعت إل�ه لیزا  واســـــــــتحداث أنماط جدیدة لتطو�ر الثروات والق�مة االجتماع�ة، ،العالم�ة

لیل عالمي للمؤســــــســــــات من خالل إعداد د في "أهم�ة المشــــــار�ة في مســــــتقبل األعمال" )3(جانســــــكي

 و�ذلك  Shareable.net والمنشآت المهتمة �االقتصاد التشار�ي �المجلة والمجموعة اإللكترون�ة

The People Who Share -  ، وهي حملة ترمي إلى الترو�ج لالقتصـــــاد التشـــــار�ي من خالل

وُ�عد �ًال ،  )4(لةدو  192ملیون شــخص في  70تصــل إلى أكثر من ، لتنظ�م یوم المشــار�ة العالمي

من مار�وس فیلســـــون وجو ســـــبیث هما أول َمن تعرضـــــا لدراســـــة االقتصـــــاد التشـــــار�ي في العصـــــر 

ناقشــــــــا فیها أثر التطورات التكنولوج�ة  1978الحدیث.  وجاء ذلك في ورقة مقدمة منهما في ســــــــنة 

  )5(.على سرعة انتشار ورواج االستهالك التشار�ي

�المعنى المعروف عنه  2007طلح االقتصاد التشار�ي سنة أول من استخدم مص Algarوُ�عد ألجر 

بدراســـــــة هذا  Botsman and Rogersقام ال�احثان بوتســـــــمان وروجرز  2011اآلن. وفي ســـــــنة 

المفهوم، وتقد�مه �اعت�اره نموذج �ســـعى إلى تحول االقتصـــاد بوضـــعه الحالي إلى اقتصـــاد اجتماعي 

ة واالبتكار الجماعي، والتي ُتعد المحرك الرئ�سي لهذا �قوم و�رتكز على نماذج األعمال الجدید ،غني

 )6( .االقتصاد

                                                           
) 3( https://www.ted.com/speakers/lisa_gansky  

(4)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AA%D
8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A 

(5) Felson, Marcus, Structure and Collaborative Consumption: A Routine Activity Approach, American 

Behavioral Scientist,1978  
(6) Rachel Botsman and Roo Rogers. What's mine is yours: how collaborative consumption is changing 

the way we live, Collins London, 2011. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%B5%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.ted.com/speakers/lisa_gansky
https://www.ted.com/speakers/lisa_gansky
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للحد  2008بید أن البروز واالنتشار الفعلي لالقتصاد التشار�ي جاء �عد األزمة المال�ة العالم�ة سنة 

ال�عض � ةمن أثارها الســـــلب�ة التي على رأســـــها فقدان العمالة لوظائفها وضـــــیق فرص العمل، مما حد

الل الموارد واألصــــــــول الماد�ة وال�شــــــــر�ة المتاحة لدیهم لتطو�ر آل�ات التشــــــــار��ة من آل�ة إلى اســــــــتغ

�مضــمون اجتماعي ذات ُ�عد االقتصــادي، لجعلها ذات مضــمون اقتصــادي وُ�عد اجتماعي وذلك من 

خالل وســــائل التواصــــل االجتماعي وتقن�ات التواصــــل الشــــ�كي. عن طر�ق تأســــ�س منصــــات رقم�ة 

  )7(.االقتصاد�ة األنشطةالنموذج الذي اتسع وشمل مختلف للترو�ج لهذا 

�الداللة  Sharing Economyعلى أنه من الضـــروري أن نفصـــل بین مفهوم االقتصـــاد التشـــار�یى 

أو المعروفة  Participatory Economicsالتي تناولناها، ومفهوم االقتصـــــــــــــــاد�ات التشـــــــــــــــار��ة 

ــال�ــار  ــالــداللــة  Pareconكون �اختصــــــــــــــــاًرا � ــ� التي قــدمــت حتى تكون بــدیًال عن النظم  دولوج�ــةاألی

والمنظر  الناشـــــــط انبثقت من أعمالوالتي ، االقتصـــــــاد�ة التقلید�ة الرأســـــــمال�ة واالشـــــــتراك�ة المعروفة 

القرن العشـــر�ن، والتي  ثمانین�ات منذ مطلع رو�ن هانیل، وأعمال االقتصـــادي ما�كل ألبرت الســـ�اســـي

خالل المرحلة التمهید�ة  الط�قة العاملة یرى أن �امل�ان  تجد جذورها في أعمال �ارل مار�س الذي

 )8(ستتشارك أو تعمل تشار��ًا في إدارة االقتصاد الوطني االشتراك�ة والمتمثلة في الشیوع�ة من

جمع االقتصــــادي ال یوجد إتفاق على تعر�ف محدد � ونت�جة لتعدد أ�عاد التشــــار��ة وحداثتها �المفهوم

ــ التي �مكن تصن�فها و�دراجه واألنشطةالمعامالت التشار��ة،  وأ�عاد وماه�ة بین ط�اته مقومات ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ا ـ

ا ، وتلك التي �مكن فصلهبناء على معاییر معینة ــــــــــــــــــــــــــــــ ضمن معامالت وأنشطة االقتصاد التشار�ي

 غیر التشار��ة.   رى األخوتمیزها عن أنشطة االقتصاد 

والتي ال تخرج  Sharing economy  االقتصــاد التشــار�يفهناك العدید من التعر�فات التي تناولت 

ت نموذج اقتصادي قائم على استخدام الش�كاعن مضمون التعر�ف الذي �عتبر االقتصاد التشار�ي "

التالي فهو و� برات الشـــــخصـــــ�ةلتأجیر ومشـــــار�ة وت�ادل الســـــلع والمنتجات والخدمات والخ اإللكترون�ة

الدور الكبیر الذي تلع�ه تقن�ات االتصــال الحدیثة في بناء وصــنع العالقات  إلىنموذج �ســتند أســاســًا 

 على أســـــــــــــاســـــــــــــ�ات العرض بین األفراد، و�التالي إتاحة الفرصـــــــــــــة لت�ادل ممتلكاتهم الخاصـــــــــــــة بناءً 

                                                           
(7) Juliet B. Schor and William Attwood‐Charles, The sharing Economy- labor. Inequality and Social 

Connection on for‐profit platforms, Wiley, Schor and Attwood-Charles, April 2017. p 2. 
)8(https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8

%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/1980
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9


 )14م (اإلصدار رق أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة
 

 أ/ ظریف توفیق - أ.د./ محرم الحداد 5 تعزیز االقتصاد التشاركي في مصر

 

الموارد واألصـــول ال�شـــر�ة والماد�ة  نظام اجتماعي اقتصـــادي �قوم على مشـــار�ةأو أنه " )9("والطلب

ن �مك والمقصــــود في هذا النظام هو أن أي خدمة تجار�ة ،بین األفراد والمؤســــســــات الخاصــــة والعامة

تقوم على مبدأ مشـــــــــار�ة األفراد أو المؤســـــــــســـــــــات لألصـــــــــول التي تمتلكها، �حیث �قدم األفراد أو  أن

 .)10(خدمات مقابل أجر المؤسسات أصحاب هذه األصول المتاحة دائما أو أح�انا

رها والدوافع إلى ق�امها وانتشـــــا ،بید أنه، و�ناء على آل�ة وخصـــــائص وصـــــفات المعامالت التشـــــار��ة

لوضـــــــع تعر�ف محدد لالقتصـــــــاد  التي تصـــــــدتالتعر�فات على العدید من  االطالع�اإلضـــــــافة إلى و 

امالت معالم على �مكن وضـــــــع تعر�ف مقترح لالقتصـــــــاد التشـــــــار�ي أو االقتصـــــــاد القائ التشـــــــار�ي،

تصـــاد�ة من المعامالت ذات الق�مة التي تســـتهدف من خالل التواصـــل قمنظومة ا" :تشــــار��ة �أنهال

الش�كي عبر منصات رقم�ة وس�طة متخصصة إلى التشارك المتقطع أو المؤقت في فائض الطاقة 

ات أو مؤســـســـات المعطلة من الموارد واألصـــول الماد�ة وال�شـــر�ة المتاحة المملو�ة ألفراد أو جمع

ما، وذلك إلنجاز أعمال أو إشـــــــ�اع حاجات أفراد أو جمعات أو مؤســـــــســـــــات أخرى، وذلك �غرض 

 "تحقیق منافع مشتر�ة لجم�ع األطراف

 مقومات االقتصاد التشار�ي .1.2
یتضــح من التعر�ف الســابق أن هناك مقومات أســاســ�ة یرتكز علیها االقتصــاد القائم على المعامالت 

ها في والتي �مكن أن نوجز  ،التشــــــار�ي تفاعلها منظومة متكاملة لالقتصــــــاد التشــــــار��ة، وتشــــــكل في

 وســوق المعامالت التشــار��ة �ما تشــمله ،طب�عة الملك�ة الخاصــة في االقتصــاد التشــار�ي من جانب

 من مقومات فرع�ة من جانب أخر. وذلك ف�ما یلي:

  

                                                           
)، 11(د والض�افة، جامعة الفیوم، المجل دعاء سمیر، االقتصاد التشار�ي وأثره على الس�احة في مصر، المجلة الدول�ة للتراث والس�احة )9(

 4، ص 2017فبرایر  11-8، شرم الش�خ، اشر للس�احة والض�افةعدد خاص �أ�حاث المؤتمر الدولي الع)، 3/1العدد (
) 10 (https://egyresmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-

%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F/  

https://egyresmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F/
https://egyresmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F/
https://egyresmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F/
https://egyresmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F/
https://egyresmag.com/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F/
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 طب�عة الملك�ة الخاصة في االقتصاد التشار�ي -1-2-1

اد التشــــــــــار�ي لمفهوم الملك�ة الخاصــــــــــة �عدین إضــــــــــافیین �جوار الُ�عد التقلیدي قد أعطى االقتصــــــــــل

المتعارف عل�ه في الفكر االقتصادي الرأسمالي �أنها (ملك�ة) خاصة. حیث نجد أن الملك�ة الخاصة 

في االقتصاد التشار�ي ـــــــــــــــ التي تحتاج إلى دراسة متعمقة مستقلة ـــــــــــــــ �مكن أن تكون ملك�ة خاصة 

اســــتخدامه من خالل  �إمكان�ةشــــخص واحد أصــــل مع الســــماح لآلخر�ن  امتالك، و�قصــــد بها فرد�ة

المعامالت التشــــار��ة. أو أن تكون الملك�ة ملك�ة خاصــــة تشــــار��ة. و�قصــــد بها أن �متلك مجموعة 

الك الجزئیین األخر�ن الســــتخدام هذا وصــــول جم�ع المُ  إمكان�ةأشــــخاص (جمعات) أصــــل واحد مع 

. بید أن هناك فرق واضــــــح بین الملك�ة الخاصــــــة في الفكر الرأســــــمالي، والملك�ة )11(األصــــــل �أكمله

الخاصـــــة في النهج التشـــــار�ي، و�تمثل الفرق في أن الملك�ة الخاصـــــة في الفكر الرأســـــمالي تخضـــــع 

 -للم�ادئ التال�ة:

نفع الموارد واألصـــول الخاصـــة على من ر و�قصـــد �ه أن �قتصـــ، مبدأ القصـــر أو االســـتئثار -
 اآلخر�ن بها.  انتفاعمما �حول دون  ،ل علیها فقط�حص

و�قصــد �ه أن �ســت�عد من منفعة الموارد واألصــول الخاصــة من ال �ســتط�ع ، مبدأ االســت�عاد -
  .دفع ق�متها

من الموارد واألصـــول الخاصـــة  االســـتفادةو�قصـــد �ه أن توســـ�ع نطاق ، مبدأ أع�اء المشـــار�ة -
 ،ا �إنتاج أكثر و�التالي تخصــــ�ص موارد إضــــاف�ةمإلآلخر�ن، یتطلب تحمل أع�اء إضــــاف�ة؛ 

تكال�ف إضــــــــــــــاف�ة، و�ما �اشــــــــــــــتراك اآلخر�ن لالنتفاع �ما هو قائم، و�التالي حرمان �التالي و 
صــــــاحبها من قدر من هذه الموارد واألصــــــول الخاصــــــة، وتحمل عبء التضــــــح�ة الشــــــتراك 

 اآلخر�ن لما بین ید�ه.

التشــارك على منفعة المورد أو األصــل مقابل  إلمكان�ةًرا أما في النهج التشــار�ي فاألمر مختلف، نظ
بدون التمتع �حق الح�ازة الكامل الذي تؤ�ده  تكلفة الوصـــــــــول أو االســـــــــتخدام الموقت فقطتحمل 

 الملك�ة الخاصة �المفهوم الرأسمالي. 

                                                           
) 11(https://www.mubasher.info/news/3655633/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B0%D8%A7-

%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-/   

https://www.mubasher.info/news/3655633/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-/
https://www.mubasher.info/news/3655633/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-/
https://www.mubasher.info/news/3655633/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-/
https://www.mubasher.info/news/3655633/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-/
https://www.mubasher.info/news/3655633/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%B0%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D9%86-/
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حیث  "الملك�ة التجار�ة"فقد أعطى االقتصــــــــاد التشــــــــار�ي مفهوم جدید للملك�ة �مكن أن نطلق عل�ه 

دون ) باسـتعارة الملك�ة عند االسـتخدامهناك إمكان�ة الحصــول على الموارد واألصــول واســتخدامها (

)، و�التالي ســـــــــــمحت اســـــــتعادة الملك�ة عند انتهاء فترة التشـــــــارك علیها(المتالكها االضـــــــــــطرار 

اء والح�ازة. ر بدًال من تحمل تكلفة الش "مقابل التجر�ة المؤقتة"المعامالت التشار��ة للمستهلكین دفع 

تلك النظم التي تحدد  Accessibility–based systemوذلك اعتماًدا على نظم إمكان�ة الوصـــول 

ق�مة إلمكان�ة الوصــــــــــــــول للمنتج واســــــــــــــتخدامه المؤقت بدون امتالكه، وهي المعروفة بنظم الند للند 

Peer to Peer لنظیر أو ر لوالذي جعل ال�عض �فضــل تســم�ة االقتصــاد التشــار�ي �اقتصــاد النظی

 الند للند، و�عتبرونه أكثر دقة في التعبیر عن هذا النموذج. 

 متغیرات سوق المعامالت التشار��ة -1-2-2

من  كعمل�ات التشـــار  إلجراءدور الســـوق الرقم�ة  في المعامالت التشـــار��ة الشـــ�كيیلعب التواصـــل 

ول، رد واألصــــخالل المنصــــات الرقم�ة المتخصــــصــــة في تحقیق التطابق بین رغ�ات أصــــحاب الموا

. حیث یتحدد فیها حجم الطاقة المتشـــارك علیها من اســـتخدامهاومن یرغب في التشـــارك على منفعة 

الموارد واألصــــول، وثمن التشــــارك التوازني المقبول من طرفي المعاملة طالبي وعارضــــي التشــــارك. 

وعل�ه،  ادارته�جانب النســـــــ�ة التي تســـــــتقطع من الطرفین �عائد للمنصـــــــات الرقم�ة ومردود ألعمال إ

 المعامالت التشار��ة تقوم على مقومات رئ�س�ة تتمثل ف�ما یلي: ن سوق أالقول  �مكن

صحاب أجانب العرض المتمثل في المنصة الرقم�ة المتخصصة في التوفیق والتواصل بین  -
هذه الموارد أصــــــــــــــحاب الحاجة إلى منفعة ، وجانب الطلب المتمثل في الموارد واألصــــــــــــــول

  .واألصول

 ب الموارد واألصول المعروضة منهم للتشارك على منفعة استخدامها. أصحا -

 أصحاب الحاجة إلى منفعة استخدام مثل هذه الموارد واألصول التشار��ة.  -

الســــــــــــــعر التوازني الــذي یتحــدد نت�جــة العالقــة بین عرض المنتجــات التي تتمثــل في الطــاقــة  -
 وطلب التشارك عل�ه. ،المعطلة للموارد واألصول موضوع المعامالت التشار��ة

من ضـمن المنشـآت التي �مكن أن �طلق علیها المنظمة التخیل�ة  المنصـة الرقم�ة المتخصـصـةوُتعد 

وهي ســـــــــــاللة جدیدة من المنظمات التي تعمل في بیئة  Virtual organization أو االفتراضـــــــــــ�ة

والومضــــــــــــــات اإللكترون�ة  Bitsالعمل البدیلة المعروفة ببیئة الواقع االفتراضــــــــــــــي القائم على البتات 
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(وجود فعلي لكنه غیر مجســـم للعین المجردة)، أو الواقع المســـطح �ما أســـماه دوجالس ماك و�ل�امز 

�عنوان "االقتصــاد األب�ض المســطح: ��ف �حول االقتصــاد  2015في �تا�ه الصــادر في لندن ســنة 

 . )12("الرقمي لندن ومدن المستقبل األخرى 

ظمات في الواقع االفتراضـــــــــي بواســـــــــطة المعالجة الرقم�ة ووســـــــــائل وتؤســـــــــس هذه الســـــــــاللة من المن

ا في تحقیق التواصــل بین العاملین فیها  ،تكنولوج�ا المعلومات واالتصــاالت، والتي تعتمد علیها أ�ضــً

الذین ال �جمعهم �مناســــــــــــــ�ة هذا العمل إطار مكاني محدد في بیئة الواقع الفعلي المجســــــــــــــم ثالثي 

ومت�اعدین جغرافً�ا �مارسون عملهم �المشار�ة الش�ك�ة للب�انات والمعلومات األ�عاد، ولكنهم موزعین 

إلنجاز أعمال المنظمة ومعامالتها لتحقیق النتائج المرغوب فیها. هذه المنظمات قد تكون منظمات 

ما أن �إنجازه، �ما أنها تدار من خالل هرم إلكتروني و  �انتهاءدائمة أو مؤقتة لغرض معین تنتهي 

 ا دینام�ك�ة مرنة. عضو�ته

ســــواء ألصــــل مادي (مثل العقارات أو الســــ�ارات أو األدوات أو  الطاقة المعطلة غیر المســـتغلةأما 

الِعدد أو المســــــــــتلزمات أو األجهزة أو اآلالت ... وما إلى ذلك) أو ألصــــــــــل �شــــــــــري (القوى العاملة 

ار��ة ل المعامالت التشــــ�مختلف صــــورها وتخصــــصــــاتها ودرجاتها المهن�ة) فإنها تمثل المنتجات مح

حیث أن المعامالت التشـــــــــــار��ة تقع على االســـــــــــتخدام أو التوظ�ف المؤقت لفائض الطاقة المعطلة 

على الموارد واألصـــــــــــول ذاتها، فإن هذه  تانصـــــــــــبلألصـــــــــــل محل المعاملة ال على ملكیته. أما إذا 

نها معامالت التجار�ة. ألالمعامالت ال تخرج عن �ونها معامالت تقلید�ة غیر تشــــار��ة مثلها مثل ال

تنتهي بنقل الح�ازة والملك�ة بین طرفي المعاملة. بینما في المعامالت التشـــار��ة ال �حدث نقل ح�ازة 

ن �اســـتغالل جزء م االســـتخدام المؤقتأو ملك�ة بل هو اســـتئجار مؤقت لحین الحصـــول على منفعة 

 فائض الطاقة المعطلة مقابل تحمل تكلفة هذا االستخدام.

في "ما �مكن أن ُ�عرض فعًال للتشــــــــــارك عل�ه من  جانب العرض في المعامالت التشــــــار��ةمثل و�ت

فائض الطاقة المعطلة غیر المســـتغلة للموارد أو األصـــول (ســـلعة أو خدمة) المتاحة من أصـــحابها، 

من خالل منصـــات التواصـــل الشـــ�كي، خالل فترة زمن�ة محددة، نت�جة تفاعل حزمة من المتغیرات". 

 المتغیرات یتم تقس�مها إلى نوعین �ما یلي: وهذه

                                                           
 80:  73، ص ص 2020، المجموعة العر��ة للتدر�ب والنشر، الط�عة األولى، العشرة ألوان االقتصادإسالم جمال الدین شوقي،  )12(
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 النوع األول من متغیرات جانب العرض:

التشـــارك،  الوثیق �المنتج محل الرت�اطهوهو متغیر وحید �مكن أن �طلق عل�ه المتغیر الذاتي، نظًرا 

وهو ع�ارة عن ســــــــــــــعر محدد ال �قل عن الحد األدنى للعائد المقبول المتوقع من مالكي المورد أو 

األصــــــل للموافقة على مشــــــار�ة الغیر في االســــــتخدام المؤقت لما تملكه من مورد أو أصــــــل. وتعبر 

العالقة بین الحجم المتاح من الطاقة العاطلة للمورد أو األصــــــــــل المعروض التشــــــــــارك عل�ه، وعائد 

ـــــ وهو قانون العرض المتعارف عل�ه الذي �عبر ـــ ـــ ـــ ن ع التشارك المتوقع عن قانون العرض التشار�ي ـ

ـ �معنى أن ارتفاع عائد المشار�ة یؤدي إلى ز�ادة حجم الطاقة  ـ ـ ـ العالقة الطرد�ة بین السعر والكم�ة ـ

 المتاحة للتشارك علیها، والعكس صح�ح. 

 النوع الثاني من متغیرات جانب العرض:

وهو ع�ــــارة عن مجموعــــة من المتغیرات األخرى التي تتحكم في الحجم المعروض من الموارد أو 

ألصـــــــول للتشـــــــارك عل�ه �خالف المتغیر الذاتي (الســـــــعر أو عائد التشـــــــارك) والتي �مكن أن �طلق ا

نفســــــــــه  �متغیرات غیر لصـــــــــــ�قة �المنتج الرت�اطهاعلیها في مجموعها �المتغیرات غیر الذات�ة، نظًرا 

ــــــ والتي تمثل ظروف الع ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ض ر محل التشارك ولكنها مؤثرة ف�ه. وهذه المتغیرات عدیدة ومتنوعة ـ

 التشار�ي ـــــ من أهمها ما یلي:

 المدى الزمني الذي �مكن إتاحة األصل ف�ه للتشارك عل�ه.  -

 الحجم الكلي المتاح من الطاقة المعطلة المتاحة للتشارك علیها. -

 التقدم التقني وأثره على تقادم الموارد واألصول محل التشارك. -

 البدائل المتاحة لألصل ودرجة مطا�قتها لمنفعته. -

 كوامل المتاحة لألصل ودرجة تكاملها معه.ال -

 مستوى المخاطر المتوقعة من فقدان األصل أو عدم الحصول على عائد استخدامه.  -

في "مجموع األوامر التي �صــــــدرها الراغبین فعًال في التشــــــارك المؤقت في  جانب الطلببینما یتمثل 

الل منصــات التواصــل الشــ�كي، خدمات المورد أو األصــل المتاح من أصــحا�ه للتشــارك عل�ه من خ
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خالل فترة زمن�ــة محــددة، نت�جــة تفــاعــل حزمــة من المتغیرات". وهــذه المتغیرات یتم تقســــــــــــــ�مهــا هي 

 األخرى أ�ًضا إلى نوعین �ما یلي:

 النوع األول من متغیرات جانب الطلب:

حل التشـــارك، م الوثیق �المنتج الرت�اطهوهو متغیر وحید �مكن أن �طلق عل�ه المتغیر الذاتي، نظًرا 

حیث �مثل الســــعر �النســــ�ة للراغبین والقادر�ن فعًال في التشــــارك عل�ه الحد األقصــــى للتكلفة الممكن 

تحملها عند االســـــــــــــتخدام المؤقت لهذه المورد أو األصـــــــــــــل. وتعبر العالقة بین الحجم المطلوب من 

طلب المتوقعة عن قانون الالطاقة العاطلة للمورد أو األصـــــل المتاح التشـــــارك عل�ه وتكلفة التشـــــارك 

ـــــ وهو قانون الطلب المتعارف عل�ه الذي �عبر عن العالقة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ السعر  بین العكس�ةالمتعارف عل�ه ـ

والكم�ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ �معنى أن ارتفاع تكلفة المشار�ة یؤدي إلى انخفاض حجم الطاقة المطلوب التشارك 

 علیها، والعكس صح�ح.

 النوع الثاني من متغیرات جانب الطلب:

وهو ع�ارة عن مجموعة من المتغیرات األخرى التي تتحكم في الحجم المعروض للتشــــــارك عل�ه من 

الموارد أو األصــــــــــــــول �خالف المتغیر الذاتي (الســــــــــــــعر) والتي �مكن أن �طلق علیها في مجموعها 

ا ه�المتغیرات غیر الذات�ة، نظًرا إلرت�اطها �متغیرات غیر لصـــــ�قة �المنتج نفســـــه محل التشـــــارك ولكن

ــــــــ من أهمها ما  ـــ ـــ ــــــــ والتي تمثل ظروف الطلب التشار�ي ـ ـــ ـــ مؤثرة ف�ه. وهذه المتغیرات عدیدة ومتنوعة ـ

 یلي:

 أسعار البدائل المتاحة لألصل ودرجة مطا�قتها لمنفعته. -

 أسعار الكوامل المتاحة لألصل ودرجة تكاملها معه. -

 المواسم والعادات االستهالك�ة. -

 لمستهلكین (حجم السكان). حجم الطلب المرت�ط �عدد ا -

 تفضیالت المستهلكین. -

 دخل وثروة المستهلكین. -
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ــــ فإنه یتمثل في الق� ثمن التشارك أو سعر التشارك التوازني أو عائد/ أو تكلفة التشاركأما  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ مة ـ

النهائ�ة المتفق علیها عند إتمام المعاملة التشـــــــــــــــار��ة، حیث �مثل أدنى مســــــــــــــتوى مقبول من عائد 

لنســـــ�ة لجانب العرض، وعن أقصـــــى مســـــتوى تكلفة ممكن التضـــــح�ة بها التمام المعاملة التشـــــارك �ا

 التشار�ة �النس�ة لجانب الطلب.

 و�تحدد عائد/ أو تكلفة التشارك نت�جة حزمة من العوامل منها ما یلي:

 السعر السائد للتشارك على الموارد واألصول المتاحة المماثلة / البدیلة. -

 بق بین األصل المعروض واألصول األخرى المماثلة / أو البدیلة.درجة التماثل والتطا -

 ق�مة األصل المتمثلة في ثمن ح�ازته واالستحواز عل�ه. -

 منفعة األصل ومستوى الحاجة إل�ه .  -

 حجم الطاقة الكل�ة المعطلة المتاحة فعًال للتشارك علیها. -

 رك عل�ه.جملة المخاطر التي یتعرض لها سواء صاحب األصل أو طالب التشا -

 ك�ف�ة إتاحة األصل ومدة التشارك عل�ه. -

 أس�اب إنتشار المعامالت التشار��ة .2
 Microeconomicsوهناك العدید من األس�اب والمبررات ـــــ في ضوء التحلیل االقتصادي الوحدوي 

ـــــ التي ساهمت في إنتشار وتعز�ز صعود اقتصاد قائم على الملك�ة الخاصة التشار��ة المرتكزة  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ

على إعادة تدو�ر الموارد واألصـــــــول في مقابل اقتصـــــــاد قائم على الملك�ة الخاصـــــــة الفرد�ة المرتكزة 

 -على تراكم الموارد واألصول. ومن بین أهم هذه األس�اب ما یلي:

 التوسع عالمً�ا في استخدام التقن�ات الرقم�ة فائقة التطور .2.1
ت مة األســــــــ�اب الرئ�ســــــــ�ة التي دعمت وســــــــاندتأتي التقن�ات الرقم�ة المتالحقة فائقة التطور في مقد

بروز و�نتشـــار المعامالت التشـــار��ة. حیث أن المعامالت التشـــار��ة �مفهومها الحالي وآل�ات عملها 

تقوم �الكامل على التواصــــل الشــــ�كي الرقمي من خالل ثالثة ر�ائز أســــاســــ�ة �ما تمت مناقشــــته في 

) والتي في مقدمتها المنصــــــــــات الرقم�ة 2-2-1متغیرات ســــــــــوق المعامالت التشــــــــــار��ة  في البند (

Digital Platform  التي تعتبر محور المعامالت التشــار��ة، ومر�ز إدارة صــفقاتها. والر�یزة الثان�ة



 )14م (اإلصدار رق أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة
 

 أ/ ظریف توفیق - أ.د./ محرم الحداد 12 تعزیز االقتصاد التشاركي في مصر

 

أصــــحاب الح�ازة مالك الموارد واألصــــول  Self-employedتتمثل في العاملین لحســــابهم الخاص 

 هلكین یها. أما الر�یزة الثالثة فتتمثل في المســـتالتي یتم عرضـــها في المنصـــات الرقم�ة للتشـــارك عل

Consumers   الذین �طلبون من المنصات الرقم�ة الموارد واألصول التي �حتاجون إلیها. و�التالي

العاملون لحسابهم الخاص والمستهلكون ال �مكنهما الدخول في معاملة تشار��ة إال من خالل أجهزة 

�ي مع تطب�قات الر�یزة األولى المتمثلة في المنصــــات الرقم�ة. ذ��ة تســــتط�ع التعامل والتواصــــل الذ

والتي ال �مكنهما الدخول علیها إال من خالل حســـــــــــــــا�ات رقم�ة على الشــــــــــــــ�كة العنكبوت�ة العالم�ة 

WWW   . 

وعل�ه، نجد أن آل�ة المعامالت الرقم�ة هي ما جعلت أن تكون هناك تشـار��ة �المفهوم والشـكل التي 

والتي تكاد أن تكون معامالت أو صــــــــــــــفقات آن�ة (التأثیر على عامل الزمن) وفي هي عل�ه اآلن، 

نفس الوقت ال �حدها مكان، فقد �ســـــرت حاجز الجغراف�ة وألغت ُ�عد المســـــافات (التأثیر على عامل 

المكان)، وهذه التأثیرات الزمكان�ة ما �ان �مكن أن تحدث بهذه الســــرعة، وتلك الســــهولة الفائقتین ما 

ا أن �ســاهم لم تتو  فر التقن�ات الرقم�ة فائقة التطور التي ســاعدت على ذلك. والتي من المنتظر أ�ضــً

الذي �مكنه Virtual reality عالم ما �عد االنترنت الملقب �المیتافیرس في تعز�ز الواقع االفتراضي 

عاینة ي مأن یلعب دوًرا حیوً�ا في المعامالت التشــــــــار��ة، لما �عمقه من تفاعل وســــــــرعة وســــــــهولة ف

حســـــــــــ�ة �كامل أ�عادها للموارد واألصـــــــــــول موضـــــــــــوع هذه المعامالت في أي مكان من العالم بدون 

 االنتقال الفعلي إلیها.

تفاقم المشكالت االقتصاد�ة المعاصرة وعدم القدرة على تجاوزها  .2.2
 �النماذج التقلید�ة

ي الدورات االقتصـــــــــــــــاد�ة التَتعرْض االقتصـــــــــــــــاد العالمي للعدید من األزمات الدور�ة المتتال�ة �فعل 

عجزت النظم الســــــــائدة عن معالجتها أو الحد من ســــــــلب�اته إلى أن تفاقم الوضــــــــع االقتصــــــــادي إ�ان 

 ة�األمر�كالتي بدأت �أزمة الرهن العقاري في الوال�ات المتحدة   07/2008األزمة المال�ة العالم�ة 

وتداعي االقتصـــــــــاد العالمي �أكمه،  األمر�كيثم طالت مختلف القطاعات مهددة �انه�ار االقتصـــــــــاد 

وهو ما دفع ال�عض إلى االرتكان ـــــ نت�جة ما أتاحته التقن�ات الرقم�ة فائقة التطور من ناح�ة، و�عادة 

النظر في مفهوم الملك�ة والح�ازة من ناح�ة ثان�ة، و��ف�ة اســــــــتغالل فائض طاقة الموارد واألصــــــــول 

ج مغایر یتفق وتقن�ات عصر الرقمنة، وفي نفس الوقت توافرت الراكدة من ناح�ة ثالثة ــــــــــــــــــــ إلى نموذ
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لد�ه القدرة على معالجة تداع�ات األزمات التي لحقت �االقتصـــاد. وقد اســـتطاع االقتصـــاد التشـــار�ي 

 واسع بتقد�مه النموذج المطلوب والذي تّمكن من تقد�م و�نتشر �شكلفي ظل هذه الظروف أن یبرز 

 لواســـــــــتغالاكل خاصـــــــــة قدرته على إتاحة العدید من فرص العمل، حلول واقع�ة ل�عض هذه المشـــــــــ

 فائض الطاقات المعطلة للموارد واألصول المتاحة الراكدة. 

 توافر فوائض من الطاقات المعطلة للموارد واألصول المتاحة .2.3
هناك أصـــــــــــول من عقارات وســـــــــــ�ارات وأدوات وِعدد ومســـــــــــتلزمات وأجهزة وآالت ... وما إلى ذلك، 

راد ومؤســـســـات �غرض االســـتخدام الخاص أو الشـــخصـــي. هذه الممتلكات ال ُتســـتغل فعًال �متلكها أف

االســـتغالل الكامل نظًرا القتصـــار اســـتخدامها على إشـــ�اع حاجات مالكیها أو لغرض مخصـــص لهم 

دون غیرهم. و�ترتب على ذلك طاقة عاطلة غیر مســــــــــــتغلة أو ســــــــــــعة زائدة ثابتة على وجه التقر�ب 

ادي لمثل هذه الموارد واألصــــــول. هذه الطاقة المعطلة تجعل تكلفة االســــــتخدام خالل العمر االقتصــــــ

الخاص في المرة الواحدة مرتفعة جًدا، وتتناسب تناسً�ا طردً�ا مع تكلفة ح�ازتها ـــــ المتمثلة في الثمن 

وقت، لالمدفوع فیها عند شرائها مضاًفا إل�ه تكلفة التشغیل والص�انة وما إلى ذلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ وفي نفس ا

تجعل تكلفة الفرصـــــة البدیلة الســـــتثمار المال المدفوع في هذه األصـــــول مرتفعة للغا�ة مقارنة �العائد 

الحالي منها والمتمثل في عائد االســــتخدام، والذي ینحصــــر في إشــــ�اع الحاجات الشــــخصــــ�ة لمالكي 

د ائهذه األصـــــــول. حیث یترتب على حصـــــــول مالكي هذه األصـــــــول على عائد االســـــــتخدام فقدان ع

درة م إنتاج�ةالر�ح�ة الذي �ان من الممكن جن�ه عند اســـــــتثمار ثمن هذه األصـــــــول في مشـــــــروعات 

تزداد  ةاإلنتاج�للر�ح. عالوة على أن مثل هذه األصــــــــول تفقد ق�متها مع الزمن، بینما المشــــــــروعات 

 في الق�مة والحجم.

 ذه الطاقة المعطلة وتحقیقومن هنا جاءت أهم�ة المعامالت التشـــــار��ة في قدرتها على اســـــتغالل ه

عائد منها متمثًال في عائد االســــــــــتخدام من خالل التأجیر للغیر، �اإلضــــــــــافة إلى عائد االســــــــــتخدام 

 الخاص الشخصي في فترات عدم التأجیر للغیر.

 وارتفاع تكلفة الح�ازة ةالتمو�ل�ضعف الموارد  .2.4
 المناســـــب للحفظ والتخز�ن، أو ال هناك أفراد ومؤســـــســـــات ال یتوفر لدیهم األموال الكاف�ة، أو المكان

ا الرغ�ة في ح�ازة أصــــــول �حتاجون إلیها �شــــــكل متقطع أو مؤقت أو على فترات  تتوفر لدیهم أ�ضــــــً
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االســـــــــتخدام عند الحاجة فقط، حتى إذا �انت هذه  تكلفةلذك �فضـــــــــلون مضـــــــــطر�ن تحمل  مت�اعدة،

ر ــــــــــــــــــــ في تكلفة االستخدام أو االستئجاالتكلفة في �عض األح�ان مرتفعة مقارنة �العائد منها. بید أن 

المرة الواحدة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ لألصل، وفي جم�ع األحوال تكون منخفضة جًدا مقارنة بتكلفة الفرصة البدیلة 

 المتمثلة في تكلفة الح�ازة لهذا األصل. 

هذا، وقد اســـــــتطاع التواصـــــــل الشـــــــ�كي من خالل منصـــــــات رقم�ة متخصـــــــصـــــــة أن �حقق المعادلة 

الســـتخدام الشـــخصـــي لمالكي األصـــول من خالل توفیر عائد من الح�ازة عن طر�ق بتخف�ض تكلفة ا

التأجیر المقنن لهذه األصــــول. وفي نفس الوقت، وعن طر�ق هذا التأجیر نفســــه، اســــتطاع التواصـــل 

الشـــــ�كي أن یوفر أصـــــول لمن �حتاج إلیها �شـــــكل مؤقت. هذه المعادلة ونواتج تفاعلها هو األســـــاس 

 ذه اآلل�ة �المعامالت التشار��ة.الجوهري في تسم�ة ه

تمتع سوق المعامالت التشار��ة �خصائص تقترب بها من نموذج  .2.5
 المنافسة الكاملة

إن عمل�ة دخول الســـوق التشـــار��ة ال تتطلب ســـوى اشـــتراك في خدمات الشـــ�كة العنكبوت�ة، وتطبیق 

تشارك. ال عارضيرقمي على الهاتف الذ�ي خاص �المنصات الرقم�ة المتخصصة سواء لطالبي أو 

ا ال تتطلب أكثر من إغالق التطبیق أو عدم اســــــتخدامه،  أما عمل�ة الخروج من الســــــوق، فهي أ�ضــــــً

و�دون تحمل تكلفة مقارنة �الخروج من ســــوق تقلید�ة، وذلك ألن ال�ضــــاعة محل التشــــارك هي فعًال 

ي ة و��عها فوال تحتاج عند الخروج من الســـوق إلى تصـــف�أصـــول عاملة ومســـتخدمة من عارضـــیها، 

 أغلب األح�ان �سعر متدني. 

كما تتمیز الســـــــــوق التشـــــــــار��ة �أنها ســـــــــوق مؤهلة �حكم آل�ات و�یئة عملها الرقم�ة، أن تكون وفیرة 

القرارات في هذه الســـوق أكثر رشـــادة مقارنة �الســـوق التقلید�ة  اتخاذالب�انات والمعلومات، مما �جعل 

لمعلومات الالزمة �القدر الكافي. ألن من بین تقن�ات التي من خصــــــــــائصــــــــــها عدم توافر الب�انات وا

التي  Big Dataالعمل الرئ�ســـ�ة التي تعتمد علیها الســـوق التشـــار��ة تقن�ة تحلیل الب�انات الضـــخمة 

 تخاذاتغذیها �كم ضــــــــــــــخم من الب�انات، مما �جعلها توفر بیئة آمنة منخفضـــــــــــــــة المخاطر لعمل�ات 

 ب العرض أو من جانب الطلب. القرارات لجم�ع أطرافه سواء من جان
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 تقدیرات حجم المعامالت التشار��ة .3
أثار بروز وانتشـــــار المعامالت التشـــــار��ة في العدید من اقتصـــــادات دول العالم �عض المهتمین من 

جهات ال�حث العلمي، ومن الدارسین وال�احثین للق�ام �الدراسات األول�ة واالستكشاف�ة ـــــ نظًرا لحداثة 

تشار�ي الذي لم یتعدى عمره عقدین من الزمان من ناح�ة، وندرة المتاح عنه من ب�انات االقتصاد ال

ـــــ لإلحاطة بهذا النموذج االقتصادي التشار�ي الجدید لتحدید ماهیته وآل�ات عمله  ـــ ـــ ـــ من ناح�ة أخري ـ

وحجم معامالته، وطرق وأســـــــــــالیب تعز�ز ا�جاب�اته، والحد من مخاطره وســـــــــــلب�اته على االقتصـــــــــــاد 

 لقومي. ا

 تقدیرات المعامالت التشار��ة عالمً�ا وعر�ً�ا .3.1
حیث  2014من دراســــة اســــتطالع�ة في ســــنة  PWCومن بین هذه الدراســــات ما قامت بها شــــر�ة 

) من الســـكان ال�الغین في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة قد شـــار�وا في معاملة %19توصـــلت إلى أن (

قتصـــاد االإلى المشـــار�ة في  متطلعینعینة الدراســـة من  )%72(وأن أكثر من اقتصـــاد�ة تشـــار��ة، 

إلى أن االقتصاد التشار�ي بدأ  2016مستقبًال. وقد خلصت دراسة أخرى أجر�ت في سنة  التشار�ي

تطب�قه فعلً�ا في خمس قطاعات تشـــمل: قطاع الســـفر، وقطاع مشـــار�ة الســـ�ارات الخاصـــة، وقطاع 

في هذه  العالمي اإلنفاقم والبث الم�اشر. وأن حجم التمو�ل، وقطاع توفیر الموظفین، وقطاع اإلعال

في  اإلنفــاق) من إجمــالي %5) مل�ــار دوالر أمر�كي وهو مــا �مثــل نحو (15القطــاعــات بلغ نحو (

 )335(الدراســة ز�ادة اإلنفاق على هذا النظام �ما �عادل  توقعت�ما المناطق التي شــملتها الدراســة. 

من إجمــالي اإلنفــاق في القطــاعــات  )%50(ســــــــــــــتمثــل نحو  التي 2025مل�ــار دوالر �حلول عــام 

 )13(.الخمسة المذ�ورة

أشــار التقر�ر الصــادر عن مر�ز المعلومات الوطني والجمع�ة الصــناع�ة الصــین�ة إلى أن حجم قد و 

�ما  تر�لیون یوان) 4.92( الصفقات المعقودة في سوق االقتصاد التشار�ي الصیني سجل أكثر من

ولفت  .على أســــاس ســــنوي ) %47.2( ، �ارتفاع نســــبته2016ســــنة دوالر في مل�ار  )778�عادل (

لعرض الخــدمــات  2017 ســــــــــــــنــةملیون شــــــــــــــخص قــد تم توظ�فهم في  )70(التقر�ر إلى أن نحو 

و�حســــــب و�الة األن�اء  .2016ي ســــــنة التشــــــار��ة، بز�ادة ملیون شــــــخص مقارنة �الرقم المســــــجل ف

اع المزدهر مز�دا من االســــــــتثمارات النام�ة، حیث الصــــــــین�ة "شــــــــینخوا"، فقد اســــــــتقطبت أعمال القط
                                                           

)13 (  https://www.aleqt.com/2018/10/10/article_1468136.html  

https://www.aleqt.com/2018/10/10/article_1468136.html
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مل�ار  216على أســـاس ســـنوي لتســـجل نحو  )%25.7( ارتفعت االســـتثمارات المال�ة المعن�ة بنســـ�ة

 )14(یوان

أحرزت دولة اإلمارات العر��ة المتحدة المرت�ة الثان�ة عالم�ًا أما على مســــــــــــــتوى البلدان العر��ة، فقد 

تحلیالت و » لو�دز«االقتصــاد التشــار�ي، �حســب دراســة أجرتها شــر�ة �عد الصــین في معدل انتشــار 

مخاطر القول�ة في عصـــــــــــر المشـــــــــــار�ة. ��ف �قوم االقتصـــــــــــاد "، تحمل عنوان »دیلو�ت«لشـــــــــــر�ة 

. وأوضــــحت الدراســــة 2018إلى  2015للفترة من  "�إعادة تشــــكیل جذب منتجات التأمین التشــــار�ي

هم أصــــــول على منصــــــات عبر لدی العر��ة المتحدة من عدد ســــــكان دولة اإلمارات )%54( أن نحو

من عدد الســــــــكان،  )%61( مالیین شــــــــخص، أي ما �عادل )5حوالي ( قام �اســــــــتهالكها اإلنترنت،

جذب ��ار عمالقة االقتصـــــــاد العالمي  تاألمر الذي �شـــــــیر إلى أن ســـــــوق دولة اإلمارات اســـــــتطاع

خدمات وعروض ال ةملین في الســـــوق المحل�للمشـــــار�ة في اقتصـــــادها، وتقد�م الرعا�ة للعدید من العا

 )15(المستقلة

التا�عة  "بوز آند �وم�اني ســــا�قاً جي&" أو "ســــترات�"اوفقًا لدراســــة أجرتها شــــر�ة االســــتشــــارات اإلدار�ة 

 نةســــوحســــب دراســــة اســــتقصــــائ�ة على دول الخل�ج، أنفق المســــتهلكون في  "،بي دبلیو ســــي"لشــــ�كة 

حاز قطاع الســـكن  حیث على منصـــات االقتصـــاد التشـــار�يمل�ار دوالر  )10.7( ما �عادل 2016

مل�ار دوالر،  )2.28( مل�ار دوالر والخدمات المال�ة )2.97( مل�ار دوالر، والنقل )1.29( واإلقامة

وأنتج ذلك أر�احًا تقدر ، مل�ار دوالر )2(مل�ار دوالر، والخدمات المنزل�ة  )2.16( وخدمات األعمال

المنصــــــات. وقد �ان معدل اســــــتخدام المعامالت التشــــــار��ة في دولة  هذهمل�ار دوالر ل )1.7( بنحو

ـــــ هو األعلى في جم�ع القطاعات الخمس األساس�ة لالقتصاد  ـــ ـــ ـــ ــ بناء على هذه الدراسة ـ ـــ ـــ ـــ ـــ اإلمارات ـ

التشار�ي الجدید في دول الخل�ج �استثناء قطاع النقل الذي �ان على قدم المساواة مع قطر والمملكة 

لســــعود�ة، وقد أرجعت الدراســــة تفوق دولة اإلمارات في اســــتخدام المعامالت التشــــار��ة إلى العر��ة ا

) من البرامج االقتصـــــــــــــــاد�ة المشــــــــــــــتر�ة محل�ة، وتحظى �مســــــــــــــتو�ات عال�ة من التقدم %80أن (

                                                           
)14(  http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2017-07/01/content_742896.htm  
)15(  https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/99543/-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-

%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A 

http://www.chinatoday.com.cn/ctarabic/se/2017-07/01/content_742896.htm
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/99543/-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/99543/-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/99543/-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/99543/-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/99543/-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A
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ا �ــــآل�ــــات  التكنولوجي، عالوة على وجود عــــدد �بیر من المغتر�ین بــــدولــــة اإلمــــارات األكثر إلمــــامــــً

  )16(.لتشار��ة مما أدى إلى ز�ادة نس�ة استخدام تطب�قات االقتصاد التشار�يالمعامالت ا

 وضع�ة المعامالت التشار��ة في االقتصاد المصري  .3.2
ـــ التي تشكلت عبر  ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ إن جاز التعبیر ـ ــــ ــــ ــــ ــــ و�النس�ة لالقتصاد المصري، والذي �فطرته االجتماع�ة ـ

ت ي وُ�عدها االقتصـــادي، ولكن �مفهوم وآل�اتار�خه الطو�ل �مارس التشـــار��ة في أســـاســـها االجتماع

المقا�ضــة. إال أنه حتى وقت قر�ب، لم یبرز االقتصــاد التشــار�ي �مفهومه الحدیث في مصــر خالل 

العشر سنوات األخیرة، إال في قطاعات ومجاالت محدودة، تكاد تقتصر �شكل رئ�سي على خدمات 

 النقل واألطعمة.

حجم المعامالت التشار��ة في مصر، سواء من الجهات الحكوم�ة  ونظًرا لندرة الب�انات المتاحة عن

أو المؤســـــســـــات الدول�ة، مما یتعذر معه تقدیر حجم المعامالت التشـــــار��ة على مســـــتوى االقتصـــــاد 

القومي، فإنه لغرض الوقوف على الصـــــورة العامة لالقتصـــــاد التشـــــار�ي في مصـــــر نســـــتعرض أبرز 

 اصالت التشار��ة.النماذج العاملة في قطاع النقل والمو 

وتأتي شــــــر�تي أو�ر و�ر�م في مقدمة الشــــــر�ات التي مارســــــت المعامالت التشــــــار��ة في االقتصــــــاد 

، فقد وفرت الشـــر�تان آالف من فرصـــة العمل، ولدیهما ما یز�د عن 2014المصـــري بدا�ة من ســـنة 

ل ضمن منظوماتهما ، خمسون ألف س�ارة ــــــــــ بدون أن تمتلك أي من الشر�تین لس�ارة واحدة ــــــــــ تعم

وما یز�د عن ملیوني مســـتخدم ســـنوً�ا لمنصـــاتهما. وقد أوضـــحت دراســـة �عنوان "لمحة عن االقتصـــاد 

دة ســـائقي أو�ر في مصـــر لم �متهنوا الق�ا أغلب مصـــر"أنالتشـــار�ي: تحلیل لشـــر�اء ســـائق أو�ر في 

لكنهم انضــــــموا  ،قادم من قطاع الســــــ�احة �عد تضــــــررهس هؤالء بل إن خم ،كمصــــــدر للدخل ســــــا�قا

                                                           
)16 ( https://aawsat.com/home/article/1067381/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-
107-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1 

https://aawsat.com/home/article/1067381/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-107-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%25B
https://aawsat.com/home/article/1067381/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-107-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%25B
https://aawsat.com/home/article/1067381/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-107-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%25B
https://aawsat.com/home/article/1067381/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-107-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%25B
https://aawsat.com/home/article/1067381/%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%BA-107-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%25B
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 العمل ودوامه، واســــــــتدامة في أوقات العمل، لشــــــــ�كة أو�ر �عد أن وجدوا فیها مزا�ا عدیدة من مرونة

  .)17(للك�ان الذي ینتسبوا لهجیدة السمعة �اإلضافة إلى ال

العدید من  2021في سنة استحدث بنك ناصر ونت�جة لدورهما في االقتصاد القومي المصري، فقد 

ن�ة التي تر�ز على تمكین الشــــــــ�اب وتعزز من م�ادرات التوظ�ف والتمو�ل المتوســــــــط البرامج االئتما

لتمو�ل الســــ�ارات المســــتخدمة في » داعم«والمتناهي الصــــغر، لذلك أطلق البنك م�ادرة تحت شــــعار 

خدمات النقل الجماعي والتشـــــار�ي من خالل التطب�قات اإللكترون�ة، �التعاون مع شـــــر�ة �ر�م للنقل 

برنامج للتأجیر التمو�لي  2018في ســـــــنة  أطلقت.  أما �النســـــــ�ة لشـــــــر�ة أو�ر فقد (18)التشـــــــار�ي

ملیون جن�ه  )45( تهبتمو�ل ق�م الدوليفى إطار التعاون مع وزارة االســــــــــتثمار والتعاون للســــــــــ�ارات 

تج تقر�ً�ا للوصـــول إلى من ســـنةللتنم�ة وحصـــیلة �حوث تمت خالل  الســـعوديمصـــرى من الصـــندوق 

ز�د تم تأســ�س الصــندوق بهدف توفیر الموقد . المصــري  ات یالئم ســ�اق الســوق المحليلحلول الســ�ار 

من فرص العمل وز�ادة الدخل لســــــــــائقى أو�ر فى مصــــــــــر عبر تقلیل العوائق التى تقابلهم وت�ســــــــــ�ط 

 )19(عمل�ة التأجیر

خاصــة  الطل�ات شــحنخدمة فهي تقدم  2016أما شــر�ة "فوو" التي مارســت نشــاطها في بدا�ة ســنة 

مدن الشــــــــــــــروق والعبور ومدینتي والتجمع الخامس كبیرة الحجم، و�لى مناطق ســــــــــــــكن�ة �عیدة مثل 

ما �، الشـــــــحنات ذات الحجم الكبیرمن خالل والســـــــادس من أكتو�ر والشـــــــ�خ زاید والمعادي والمقطم 

 لورداتشــمل الخدمة �عض الطل�ات التي ال توافق عادة شــر�ات الشــحن األخرى على توصــیلها مثل 

أو  لشاحنةالس�ارة أو انوع برت. ونظرا ألن الخدمة تنقل الطل�ات ول�س األشخاص فهي ال تهتم والتو 

 "فوو"توفر ما �للتوصــیل اللحظي للمســتهلكین األفراد والشــر�ات.  "لوج�ســتي وهي تمثل "حل .حالتها

 .)20(ن المنتجات األخرى حلوى أو غیرها مالهدا�ا أو لل�كتروني لخدمة الشراء اال

                                                           
)17( Rizk, Nagla, A Glimpse into the Sharing Economy: An Analysis of Uber Driver-Partners in Egypt 

(February 22, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2946083  
)18(  https://www.elwatannews.com/news/details/5646811  

 https://alwafd.news/article/1964248 )19 ( 
(20)https://entrepreneuralarabiya.com/2017/06/15/11401/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%

AA-%D9%86 

https://ssrn.com/abstract=2946083
https://www.elwatannews.com/news/details/5646811
https://alwafd.news/article/1964248
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لخدمات النقل  2016ر�ة "بوسطة" من الشر�ات المصر�ة التي بدأت عملها في أواخر سنة وُتعد ش

ین الشــــر�ات ب من عشــــرات�صــــوره المختلف، ولكن من خالل الدرجات ال�خار�ة. وتخدم "بوســــطة" ال

�صــفحات عروض المنتجات على  الحجم ومتوســطة وصــغیرة "لینكس"و "إحجزلي"مثل  الحجم كبیرة

و ، فالشـــر�ة ال تملك أى مخازن أد الشـــر�ة �شـــكل �امل على االقتصـــاد التشـــار�ي". وتعتمف�ســـبوك"

كلفة إدارة . و�التالي، فإن تبهامتلك مر��ات توصــیل خاصــة تال  أنهاأماكن لتصــن�ف ال�ضــائع، �ما 

الشــــــــــــــر�ة ونموها فى جزء العمل�ات تعتبر قلیلة جًدا، �ما أن مشــــــــــــــكالت إدارة المخازن وأســــــــــــــطول 

قائم الشـــــــر�ك المصـــــــار�ف التوصـــــــیل مع  "بوســـــــطة"تتقاســـــــم لدیها. و  غیر موجودةالتوصـــــــیل تعتبر 

التي  هو سرعة التوصیل "بوسطة"ما �میز خدمة ) ومن أهم %60( إلى  )%40(بنس�ة  �التوصیل

بوع�ا أســـــ التي تقوم بها الشـــــر�ة ســـــاعات منذ بدا�ة الطلب. و�صـــــل عدد الرحالت  ال تتجاوز ثالث

  )21(.رحلة 300إلى حوالي 

 2014في ســـــــــــنة  خدمة توصـــــــــــیل الطل�ات دول�ا، فقد خرجتشـــــــــــر�ة "زاجل الدول�ة" فهي تقدم أما 

بنموذج تنافســـــي �جنب عمالئه ممن ی�حثون عن خدمة توصـــــیل دولي ســـــر�عة ورخ�صـــــة، مشـــــاكل 

وفي نفس الوقت یوفر فرصــــة للمســــافر�ن لتحقیق أر�اح عبر توصــــیلهم الطل�ات في  ،الشــــحن الدولي

دوالر عن الشـــــــحنة الواحدة أ�ا �انت، بینما یدفع  )4(على الشـــــــر�ة تحصـــــــل ث حی .حقائب ســـــــفرهم

"زاجل تمد تع. و الراســــل نســــ�ة إلى المســــافر الذي ســــ�قوم �النقل تتحدد وفق نوع ووزن الشــــئ المرســــل

تمرة في تجري تعدیالت مس . ومع ذلكتسو�قلل بدون الحاجةعلى ش�كة عمالء تنمو بنفسها الدول�ة" 

أن  لشر�ةا عتبر. وتالعمالءمختلف شرائح المستهدف وأسعار الشحن لتتناسب مع شر�حة جمهورها 

ن م العمل�ات المال�ة إجراءوضـــــــمان  ،جذب الفئة الصـــــــح�حة من المســـــــافر�نو  ،فهم ســـــــلوك العمالء

 )22(التحد�ات الرئ�س�ة التي تسعى إلى تخطیها

 قطاعات االقتصاد التشار�ي الرئ�س�ة .4
) مل�ار 670عالمي أن تبلغ ق�مة أنشــــطة االقتصــــاد التشــــار�ي حوالي (یتوقع المنتدى االقتصــــادي ال

�ســـبب ز�ادة المیل إلى اســـتئجار الســـلع والخدمات لفترة زمن�ة قصـــیرة بدًال  2025دوالر �حلول ســـنة 

                                                           
(21https://entrepreneuralarabiya.com/2017/06/15/11401/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA- 

%D9%86 
(22https://entrepreneuralarabiya.com/2017/06/15/11401/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%86 
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. فقد استطاعت المعامالت التشار��ة أن �كون لها تواجد في مختلف أنشطة االقتصاد )23(من شرائها

تحقق العــدیــد من الفوائــد لمختلف أطراف المعــامالت التشـــــــــــــــار��ــة، وفي نفس  القومي. وذلــك �ونهــا

الوقت ُتجنب األطراف المعن�ة المســـــــاوئ التي تتســـــــم بها المعامالت التقلید�ة خاصـــــــة ارتفاع التكلفة 

مقارنة �التكلفة في المعامالت التشــــــــــار��ة. ومن بین أكثر األنشــــــــــطة االقتصــــــــــاد�ة التي برزت فیها 

شــــــــار��ة النقل والمواصــــــــالت، الســــــــكن، المال�س، الطعام الخدمات المنزل�ة، اإلقراض المعامالت الت

ا �اقراض نظیر لنظیر  Crowdfundingالجماعي   peer-to-peer lendingوالمعروف أ�ضــــــــــــــً

وغیرها من األنشـــطة التي اســـتحوزت التشـــار��ة على جزء من حصـــتها الســـوق�ة.  وف�ما یلي عرض 

 -النشطة المختلفة لالقتصاد التشار�ي:ألهم النماذج العاملة في ا

 قطاع النقل والمواصالت التشار��ة .4.1
ُتعد أنشـــــطة النقل والمواصـــــالت من أوائل األنشـــــطة التي ُط�قت فیها المعامالت التشـــــار��ة. وتعتبر 

الدراجات التشار��ة واحدة من أبرز خ�ارات التنقل خاصة في أور�ا والصین، فقد أص�حت الدراجات 

�ما حققته من انتشــار واســع، عالمة ممیزة لنموذج "االقتصــاد التشــار�ي" على نحو ســر�ع التشــار��ة، 

في مختلف أنحاء الصـــــین. وذلك نت�جة ما تتمتع �ه الدراجات التشـــــار��ة من ممیزات �كونها وســـــیلة 

ر�اضــ�ة وفعالة وصــد�قة للبیئة، مما جعلها تشــهد إق�اًال متزاید من الجماهیر لتجر�تها حتى أصــ�حت 

ســـــــیلة مهمة للتنقل الیومي. و�ات ممكنا رؤ�ة الدراجات التشـــــــار��ة داخل الجامعات وعند محطات و 

المترو والحافالت وداخل األح�اء الســــــكن�ة والتجار�ة ومناطق الخدمات العامة وغیرها، حتى اكتظت 

" OFO". فقد تأسست شر�ة "بها شوارع مدن الصین الكبیرة �حالة تش�ه "ف�ضان الدراجات التشار��ة

، وشـــــــهدت هذه 2015المتخصـــــــصـــــــة في الدراجات التشـــــــار��ة األولى في نوعها في الصـــــــین عام 

عالمة تجار�ة  25الصــناعة تطورا ســر�عا خالل أكثر من ســنة �عد تأســ�س الشــر�ة. فقد دخلت نحو 

 . )24(ملیون شخص 30جدیدة الصناعة وتجاوز إجمالي عدد المستخدمین لمختلف العالمات حوالي 

من أبرز األمثلة العالم�ة ألنشـطة   Uberنســ�ة لخ�ارات التنقل �الســ�ارات، نجد أن شــر�ة أو�رأما �ال

في مدینة سان  2009النقل والمواصالت القائمة على نهج االقتصاد التشار�ي، فقد نشأت في سنة 

 وهي من الشر�ات التي تصنف cab Uberفرانس�سكو �الوال�ات المتحدة االمر�ك�ة �اسم أو�ر �اب 

                                                           
(23) https://www.wamda.com/ar/2019/06/sustainable-style-rise-circular-fashion-arabic  
(24) http://arabic.china.org.cn/china/node_7250587.htm  

https://www.wamda.com/ar/2019/06/sustainable-style-rise-circular-fashion-arabic
http://arabic.china.org.cn/china/node_7250587.htm
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من ضــــمن المنظمات االفتراضــــ�ة �ونها منصــــة رقم�ة في صــــورة تطبیق یت�ح لمســــتخدمي الهواتف 

الذ��ة طلب خدمة النقل من خالل ســ�ارة �الســائق، والذي بدورة �ســتخدم نفس التطبیق �اعت�اره مقدم 

خــدمــة النقــل. ومن الملفــت للنظر أن أو�ر ال تقــدم خــدمــة النقــل، ولكنهــا تحــدد الشــــــــــــــروط التي یتم 

�موجبها تقد�م الخدمة من ســـــــائقین مســـــــتقلین للعمالء و�ذلك األســـــــعار التي ســـــــیتم فرضـــــــها علیهم، 

وحصـــة الســـائق فیها، و�قتصـــر دور أو�ر في المعاملة التشـــار��ة على تحقیق التواصـــل والتوفیق في 

ـ بین طالب الخدمة والعارض لها ـ ـ ـ ـ ومن خالل منصة أو�ر ـ ـ ـ ـ اك . وهن)25(ضوء الشروط الموضوعة ـ

العدید من المنصــــات الرقم�ة التي تعمل في مجال النقل والمواصــــالت بنفس األل�ة التي تدیرها أو�ر 

 -:  )26(اومنه

Careem, Airly, Lyft, Shebah, OlaCab, SideCar, GoJek, Grab, Easy Taxi, 

Hitch-a-ride, DiDi 

 قطاع التسكین والض�افة التشار��ة .4.2
أحد المنصــــات الرقم�ة العالم�ة التي تعمل في مجال التســــكین  Airbnbتمثل شــــر�ة أیر بي إن بي 

في مدینة ســـان فرانســـ�ســـكو �الوال�ات المتحدة  2008والضـــ�افة التشـــار��ة. حیث تأســـســـت في ســـنة 

االمر�ك�ة. و�قوم عمل المنصــــــــــة الرئ�ســــــــــي على إتاحة العروض الضــــــــــخمة المعلنة من أصــــــــــحاب 

                                                           
(25 ) https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1 

 
(26) https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-

%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-
%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-
%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1 

 أنظر أ�ًضا -
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2019/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-
%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-
%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.masrawy.com/news/news_economy/details/2021/9/5/2084428/-%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2019/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2019/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2019/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2019/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2019/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
https://www.alarabiya.net/aswaq/companies/2019/03/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%9F
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شـــــــــــــارك علیها في العدید من دول ومناطق العالم، المســـــــــــــاكن الذین یتوفر لدیهم أماكن شـــــــــــــاغرة للت

�مواصــفات تناســب مختلف األذواق والمســتو�ات االجتماع�ة. مع عرض تقی�مات الضــیوف الســا�قین 

لهذه األماكن. وفي المقابل �كون هناك عدد ضخم من المسافر�ن طالبي مثل هذه األماكن الشاغرة. 

ل الشــروط المحددة من قبل شــر�ة أیر بي إن بي و�تحقق التواصــل ف�ما بینهم عبر المنصــة من خال

ومن بین الشـر�ات الرقم�ة التي تعمل في   )27(التي �موجبها یتحدد السـعر وحصـة المسـتضـ�ف منه.

  -: )28(نفس المجال ما یلي

Spacer, Bluehost, HostGator, Hostinger, GoDaddy, HostPapa, DreamHost, 

IONOS, Network solutions, A2 HOSTINT 

ومن أحدث األمثلة التي �مكن إدراجها ضمن أنشطة التسكین التشار�ي منصات الغرف أو األكشاك 

التشـــار��ة التى ظهرت في الصـــین. حیث ظهرت في تشـــنغدو، عاصـــمة مقاطعة ســـیتشـــوان �جنوب 

ـ �عد تنز�ل تطبیق على الهاتف المحمول وات�اع  ـ ـ ـ غرب الصین، إمكان�ة العثور على غرفة أو �شك ـ

ـــــــــ تبلغ مساحتها حوالي (ت ـــــ ـــــ ـــــ  11ص�اًحا إلى  10) أمتار مر�عة، تكون متاحة من الساعة 5عل�ماته ـ

 مساًءا.

وهي غرف مجهزة بوســـــــــــائل الراحة المنزل�ة من شـــــــــــاحن للمحمول وواي فاي وجهاز تلفز�ون وأر�كة 

ف الهواتو�تمكن المســــــــــــــتخدمین من خالل ات�اع تعل�مات تطبیق على  .وتكی�ف وجهاز تنق�ة الهواء

دوالر) لكل  2.68یوانا (حوالي  18الذ��ة فتح �اب الكشــــــــــــك والتمتع ب�عض الراحة، مقابل ســــــــــــعر 

وتعتبر  .دق�قة وســاعة 45نصــف ســاعة، وفي المتوســط، �ســتخدم العمالء األكشــاك لمدة تتراوح بین 

ارات لخ�تلك الغرف أو األكشــــــاك �النســــــ�ة لمســــــتخدمیها أكثر مالءمة من الفنادق وأكثر هدوءا من ا

 )29(األخرى 

                                                           
(27)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D

8%A8%D9%8A   
(28)https://www.top10.com/hosting/comparison?utm_source=google&kw=hosting&c=411381414683&t=se

arch&p=&m=b&adpos=&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=2087581566&adgroupid
=82497924611&targetid=kwd10010321&interest=&physical=1005397&feedid=&a=1111&ts=hi&topic=&
test=&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiBy-T2YhxCoVW44V35BPrZP9o7gfa14SYbYsqnCQSjD0p-
pqLTuK6BoCRoUQAvD_BwE 

(29) https://al-ain.com/article/sharing-economy-china  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1_%D8%A8%D9%8A_%D8%A5%D9%86_%D8%A8%D9%8A
https://www.top10.com/hosting/comparison?utm_source=google&kw=hosting&c=411381414683&t=search&p=&m=b&adpos=&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=2087581566&adgroupid=82497924611&targetid=kwd10010321&interest=&physical=1005397&feedid=&a=1111&ts=hi&topic=&test=&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiBy-T2YhxCoVW44V35BPrZP9o7gfa14SYbYsqnCQSjD0p-pqLTuK6BoCRoUQAvD_BwE
https://www.top10.com/hosting/comparison?utm_source=google&kw=hosting&c=411381414683&t=search&p=&m=b&adpos=&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=2087581566&adgroupid=82497924611&targetid=kwd10010321&interest=&physical=1005397&feedid=&a=1111&ts=hi&topic=&test=&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiBy-T2YhxCoVW44V35BPrZP9o7gfa14SYbYsqnCQSjD0p-pqLTuK6BoCRoUQAvD_BwE
https://www.top10.com/hosting/comparison?utm_source=google&kw=hosting&c=411381414683&t=search&p=&m=b&adpos=&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=2087581566&adgroupid=82497924611&targetid=kwd10010321&interest=&physical=1005397&feedid=&a=1111&ts=hi&topic=&test=&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiBy-T2YhxCoVW44V35BPrZP9o7gfa14SYbYsqnCQSjD0p-pqLTuK6BoCRoUQAvD_BwE
https://www.top10.com/hosting/comparison?utm_source=google&kw=hosting&c=411381414683&t=search&p=&m=b&adpos=&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=2087581566&adgroupid=82497924611&targetid=kwd10010321&interest=&physical=1005397&feedid=&a=1111&ts=hi&topic=&test=&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiBy-T2YhxCoVW44V35BPrZP9o7gfa14SYbYsqnCQSjD0p-pqLTuK6BoCRoUQAvD_BwE
https://www.top10.com/hosting/comparison?utm_source=google&kw=hosting&c=411381414683&t=search&p=&m=b&adpos=&dev=c&devmod=&mobval=0&network=g&campaignid=2087581566&adgroupid=82497924611&targetid=kwd10010321&interest=&physical=1005397&feedid=&a=1111&ts=hi&topic=&test=&gclid=CjwKCAjwtfqKBhBoEiwAZuesiBy-T2YhxCoVW44V35BPrZP9o7gfa14SYbYsqnCQSjD0p-pqLTuK6BoCRoUQAvD_BwE
https://al-ain.com/article/sharing-economy-china
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 قطاع التمو�ل التشار�ي .4.3
على إتاحة عرض العدید من األفكار على  Crowdfunding�عتمد التمو�ل التشــــار�ي أو الجماعي 

المنصــــــة الرقم�ة، وقد تجد إحدى هذه األفكار قبوًال من اآلخر�ن خاصــــــة صــــــغار المســــــتثمر�ن، مما 

، ولكن من عدد �بیر من المســــــاهمین، مما �جعلهم �قومون بتعز�ز الفكرة �مســــــاهمات مال�ة �ســــــ�طة

یوفر التمو�ل الالزم لتنفیذ الفكرة وجعلها حق�قة. حیث تقوم الشــــــــــــــر�ة القائمة على المنصــــــــــــــة بتنفیذ 

 المشروع خالل ِفترة قصیرة. 

األمر�كي الذي  Kickstarterومن بین أشـــهر المواقع التي تعمل في مجال التمو�ل التشـــار�ي موقع 

و�قوم هذا الموقع �مســـاعدة رواد األعمال في قطاع التكنولوج�ا واالبتكار على . 2009تأســـس ســـنة 

مل�ارات دوالر من خالل  4تمو�ل مشروعاتهم. وقد تمكنت شر�ة " ��ك ستارتر" من جمع أكثر من 

 .ألف مشروع منذ تأس�سها 155تمو�ل أكثر من 

ة رتر" أن �حدد هدًفا وفترة زمن�و�حتاج رائد األعمال لكي یبدأ حملة تمو�ل جماعي عبر "ك�ك ســــــــــــتا

لتحق�قه، و�جب أن �حصـــل على موافقة الموقع قبل إطالق الحملة، �ما أن رائد األعمال ال �حصـــل 

لكل  %5إلى  %3على التمو�ل إال عندما ینجز حملته �الكامل، وتتراوح رســـــــــــــوم معالجة الدفع بین 

یوًما للحصـــــــــــول على  14فترة انتظار معاملة، و�عد أن �جمع رائد األعمال األموال ســـــــــــتكون هناك 

 : )30(ومن بین الشر�ات الرقم�ة التي تعمل في نفس المجال ما یلي ،التمو�ل

Indiegogo, Causes, Patreon, GofundMe, CircleUp, LendingClub 

 قطاع خدمة المال�س التشار��ة .4.4
م، من دول العال نتشـــــــــرت خدمات تأجیر المال�س ســـــــــواء شـــــــــهرً�ا أو على فترات متنوعة في العدیدا

و�صــــفة خاصــــة في الصــــین. من خالل مواقع ومنصــــات التواصــــل االجتماعي التي تقدم مقتراحاتها 

لمســـتخدمیها الذین یرغبون في تأجیر األز�اء ســـواء �انت تحمل اســـم عالمة تجار�ة شـــهیرة أو تتســـم 

ات تنظ�ف ت خدمبتصم�م ممیز. �اإلضافة إلى التمتع �خدمات التوصیل المجاني، تقدم هذه الشر�ا

وترتیب هذه المال�س �عد اســـــــتخدامها مجانا �عد تســـــــدید ق�مة اإل�جار. ومن أبرز أســـــــ�اب إنتشـــــــار 

المال�س التشـــــــار��ة التكلفة المنخفضـــــــة وتنوع الخ�ارات، ما ســـــــاعد في ظهور الكثیر من التطب�قات 

                                                           
(30) https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1340341  

https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1340341
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قل عن ما ال � ذات الصلة خالل �ضع سنوات فقط، ومنها تطبیق "یي أر سان" الصیني الذي �ملك

 )31(ملیون قطعة مال�س ونحو عشرة مالیین عمیل

ا تقدم شـــــــر�ة أور�ان أوتفیترز  األمر�ك�ة التي تضـــــــم تحت مظلتها  Urban Outfittersكذلك أ�ضـــــــً

خدمة اســــــــــــــتئجار  Filaوفیال  Anthropologieوأنثرو�ولجي  Levi's  مار�ات أز�اء عالم�ة ل�فیز

مح حالً�ا الشر�ات صاح�ة المار�ات العالم�ة إعادة القطع القد�مة المال�س لفترة ثم إعادتها، حیث تس

إلیها والحصــــــــــــــول على قطع جدیدة. و�هذه الطر�قة یتمكن المرء من ارتداء مال�س متعددة ومتنوعة 

ومتجددة �اســــتمرار من المار�ات العالم�ة نظیر تحمل تكلفة االســــتعمال فقط بدون دفع م�الغ �اهظة 

 )32(. ن القطعفي امتالك عدد أقل م

وتعد الخدمات اللوجســـــت�ة من األهم�ة �مكان في انتشـــــار هذه الخدمة، �ما تســـــتفید المنصـــــات ذات 

الصــلة من المزا�ا المتنوعة التي تقدمها تكنولوج�ا تحلیل الب�انات الكبیرة، ونظم اإلدارة الذ��ة لتعرف 

�م. حیث أن معظم مستخدمي على رغ�ات العمالء وتقد�م خدمة أفضل و�دارة عمل�ات الحجز والتسل

) ســـنة، ومع 30) و (20الخدمة التشـــار��ة من موظفي ال�اقات الب�ضـــاء الذین تتراوح أعمارهم بین (

توســـــع الســـــوق، ســـــیلقي إ�جار المال�س إق�اال متزایدا. وعلى منصـــــات خدمة المال�س التشـــــار��ة أن 

وضـــــــة یئة تجمع بین المتعرض تصــــــــم�مات متنوعة إلرضــــــــاء تفضــــــــیالت الز�ائن المختلفة، وخلق ب

. ما �فتح الطر�ق لخلق روا�ط أمام�ة وخلف�ة لصـــناعة )33(والمصـــممین ومصـــنعي المال�س والعمالء

المال�س التشــــــــــار��ة، والتي تدفع مختلف االنشــــــــــطة االقتصــــــــــاد�ة في االقتصــــــــــاد القومي إلى النمو 

 واالزدهار.

 قطاع الطهي وتجهیز األطعمة التشار��ة .4.5
هیز األطعمة من أكثر األنشــــــــطة التي وجدت في التشــــــــار��ة أفضــــــــل�ة في ُتعد أنشــــــــطة الطهي وتج

ممارســــــة عملها. فقد راجت فكرة المطا�خ التشــــــار��ة �ونها تســــــمح لعدد من أصــــــحاب المشــــــروعات 

�اســـتخدام المطا�خ �شـــكل مشـــترك حتى تســـاعدهم على توفیر تكال�ف اســـتئجار مطعم خاص مجهز 

تشــغیله. عالوة على قدرة هذه المطا�خ التشــار��ة على جذب عدد �األجهزة واألدوات والمواد الالزمة ل

                                                           
(31) http://arabic.china.org.cn/txt/2018-06/27/content_53659543.htm  
(32) https://www.wamda.com/ar/2019/06/sustainable-style-rise-circular-fashion-arabic 
(33) http://arabic.china.org.cn/txt/2018-06/27/content_53659543.htm  

http://arabic.china.org.cn/txt/2018-06/27/content_53659543.htm
https://www.wamda.com/ar/2019/06/sustainable-style-rise-circular-fashion-arabic
https://www.wamda.com/ar/2019/06/sustainable-style-rise-circular-fashion-arabic
http://arabic.china.org.cn/txt/2018-06/27/content_53659543.htm


 )14م (اإلصدار رق أوراق السیاسات في التخطیط والتنمیة المستدامة
 

 أ/ ظریف توفیق - أ.د./ محرم الحداد 25 تعزیز االقتصاد التشاركي في مصر

 

أكبر من العمالء مختلفي األذواق، لما توفره لهم من خ�ارات أكبر، وتفضـــــــــــیالت أرحب، وذلك نظًرا 

 . )34(للعدد األكبر من المطاعم المتواجدة على منصة واحدة

مطاعم، والمتمثلة في عدم ب�ع ومن جانب أخر، اســـــتطاعت التشـــــار��ة أن تعالج أحد أهم مشـــــاكل ال

جزء من المنتجات الیوم�ة مما �عرضــــها للتلف وخســــارتها. فقد تأســــســــت شــــر�ات لمعالجة مثل هذه 

في الدنمارك في أواخر  Too Good To Go الصـــــع�ات ومن أشـــــهرها شـــــر�ة توو جوود تو جو 

بز. والمقاهي والمخابهدف القضاء على بواقي الطعام غیر الم�اع في المطاعم والفنادق  2015سنة 

وهي شـــــــــــر�ة تقوم في الواقع على ترو�ج هذه الكم�ات الراكدة یومً�ا �ســـــــــــعر منخفض عن المنتجات 

الطازجة. وذلك عن طر�ق الق�ام المنتجون في المطاعم والفنادق والمقاهي والمخابز قبل ســـــــاعة من 

ض، مما ینشــــــــط موعد اإلغالق بوضــــــــع المنتجات غیر الم�اعة على تطبیق الشــــــــر�ة �ســــــــعر منخف

الطلب على هذه المنتجات و��عها �الســــــعر المنخفض، وتحصــــــیل على األقل تكلفة إنتاجها بدًال من 

في االســـــتغالل األفضـــــل لوج�ات  Too Good To Goخســـــارتها �املة. و�هذه الطر�قة ســـــاهمت 

 )35(الطعام الراكدة واالستفادة منها بدًال من إعدامها

 قطاع المكاتب الساخنة .4.6
تخصـــــص مكاتب مع جهاز �مبیوتر یتناوب األشـــــخاص على اســـــتخدامها عندما �كونون  بدأت فكرة

�حاجة إلیها بدًال من إعطاء �ل موظف مكت�ه الخاص في برلین في منتصــــــــــــــف تســــــــــــــعینات القرن 

 الماضـــي ف�ما �عرف �مســـاحة العمل المشـــترك أو �ما تســـمى أح�اًنا �المكاتب الســـاخنة. وانتقلت هذه

ا انتعاشـــًا للمســـاحات المشـــتر�ة  الفكرة إلى مدینة ســـان فرانســـ�ســـكو، و�دورها، وشـــهدت ســـو�ســـرا أ�ضـــً

. وقد دعم االقتصــــــــــــــاد التشــــــــــــــار�ي هذه الفكرة �حیث تكون )36(للعمل �بدیل ألماكن العمل التقلید�ة

 المكاتب الساخنة حر�ة عالم�ة منتشرة حالً�ا في جم�ع أنحاء العالم.

                                                           
(34) http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=a&board_seq=386521  
(35) https://toogoodtogo.org/en  

(36) https://www.swissinfo.ch/ara 
 

http://world.kbs.co.kr/service/contents_view.htm?lang=a&board_seq=386521
https://toogoodtogo.org/en
https://toogoodtogo.org/en
https://www.swissinfo.ch/ara
https://www.swissinfo.ch/ara
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 شار�يخصائص االقتصاد الت .5
یتوفر في نموذج المعامالت التشـــــار��ة مجموعة من الخصـــــائص األســـــاســـــ�ة التي تجعله قادر على 

ین هذه ف�ه. ومن ب نمتعاملیتحقیق مواءمة أفضــــــل لمتطل�ات عصــــــر االقتصــــــاد الرقمي ولمتطل�ات 

 : الخصائص ما یلي

 االستخدام االقتصادي األمثل للموارد المتاحة .5.1
معامالت التشـــــار��ة على تحقیق االســـــتخدام األمثل للموارد واألصـــــول �عمل االقتصـــــاد القائم على ال

المتاحة ألصــحابها غیر القادر�ن على اســتخدامها �كامل طاقتها، إما ألن هذه الطاقة تفوق حاجاتهم 

إلیها، أو لعدم امتالك أصــــــــحابها القدرة والمهارة على اســــــــتغاللها االســــــــتغالل األفضــــــــل. لهذا تمكن 

ـ �اإلضافة إلى تحقیق عائد المعامالت التشار� ـ ـ ـ �ة من استخدام فائض الطاقة غیر المستغلة �فعال�ة ـ

منها أ�ًضا عند تأجیرها ـــــ عن طر�ق تشارك منفعة استخدام هذه الموارد الراكدة مع األخر�ن، واتاحة 

ـــ خالل فترة قص ــــ ــــ ــــ ــــ یإمكان�ة الوصول لمثل هذه الموارد �سهولة و�سر. و�ستط�ع هذا النموذج  ـ ــــ ــــ ــــ رة ـ

بهذه اآلل�ة التي تجعل منافع الموارد واألصـــــول غیر المســـــتغلة متاح الوصـــــول إلیها من الجم�ع، أن 

�صـــــــل �الموارد واألصـــــــول لمرحلة االســـــــتخدام األمثل، هذه من ناح�ة. ومن ناح�ة أخرى، توفر هذه 

 وموارد �حتاج النوع�ة من المعامالت لمن ال �متلك التمو�ل الالزم الذي �مكنه من تملك أصــــــــــــــول

إلیها �شــكل مؤقت وعلى فترات مت�اعدة أن یوظف الســیولة المال�ة المتاحة لد�ه في التشــارك المؤقت 

على منفعة اســــــــتخدام موارد وأصــــــــول المتاح التشــــــــارك على منفعتها، و�التالي �حقق من خالل هذه 

 المعامالت االستخدام األمثل للسیولة المال�ة المتاحة لد�ه.

ك�ة �عض األصــــول عبء توفیر مكان للحفظ والتخز�ن خاصــــة �النســــ�ة لألصــــول �بیرة وقد تمثل مل

الحجم والحاجة إلي اســــــــــــــتخدامها تكون على فترات متقطعة ومت�اعدة، مما یؤدي إلى ارتفاع تكلفة 

ح�ازة مثل هذه األصـــــــــــول إذا �ان مكان الحفظ مؤجًرا. أما إذا �ان المكان خاص وغیر مؤجر، فإن 

الشـــــــــكل یترتب عل�ه تحمل تكلفة الفرصـــــــــة البدلة نت�جة فقدان المنافع األخرى لهذا  اســـــــــتخدامه بهذا

المكان. بید أن المعامالت التشـــــــــــار��ة تت�ح إمكان�ة التخلص من هذا العبء عن طر�ق اللجوء: إما 

إلى عرضها للتشارك وتحقیق عائد �غطي تكال�ف عبء الح�ازة �النس�ة ألصحاب هذه األصول، أو 

لتشـــــــــــــــارك على منفعتها لمن ال �متلك مثل هذه األصــــــــــــــول، والتخلص من تحمل عبء إلى طلب ا

 الح�ازة، واالقتصار على تحمل تكلفة االستخدام حسب الحاجة أو الطلب فقط.
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إنجاز مهمة أو نشـــــــــــاط ما مقارنة �المعامالت  هوتوفر المعامالت التشـــــــــــار��ة الوقت الذي �ســـــــــــتغرق

ـــ سواء لجانب الطلب أو ج واالطالعالتصفح عن �عد  التقلید�ة حیث تت�ح المنصات الرقم�ة ــــ ــــ ــــ ــــ انب ـ

العرض ـــــــــــــــ على �ل ما یتعلق �المهمة أو النشاط محل التشارك والبدائل المتاحة واالخت�ار من بینها 

و�نهاء االتفاق خالل لحظات، مع تحدید موعد التنفیذ ونهایته �ما ال یؤثر على ســــــــــیر خطط و�رامج 

 . األطرافالعمل األخرى لجم�ع 

 تشغیل العمالة وتولید دخول إضاف�ة .5.2
یترتب على المعامالت التشـــار��ة ز�ادة فرص العمل ســـواء �شـــكل م�اشـــر في المعامالت التشـــار��ة 

نفســــها من خالل ز�ادة الطلب المؤقت على المهن والوظائف ألداء مهام تشــــار��ة محددة خالل فترة 

وتشغیل هذه المعامالت التشار��ة في المنصات الرقم�ة  معینة، أو ز�ادة الحاجة إلى عمالة في إدارة

 إلنتاجاوما إلیها. أو �شــــكل غیر م�اشــــر نت�جة قدرة المعامالت الشــــار��ة نفســــها على دفع معدالت 

 إلى الز�ادة، والذي یترتب عل�ه ز�ادة الطلب على العمالة مع الحاجة إلى ز�ادة اإلنتاج.

عامالت التشــار��ة ال �كلف صــاحب العمل غیر أجر أداء المهمة في الم ةواالســتعانة �العمالة الموقت

محل التشــــــارك فقط، بینما في المعامالت التقلید�ة المرت�طة �العمالة المنتظمة یلتزم صــــــاحب العمل 

بتحمل حد أدنى من األجر �ســـمى في مصـــر بناء على قانون التأمینات االجتماع�ة والمعاشـــات رقم 

تراك التأمیني الذي یدفع شهرً�ا �غض النظر عن األداء الذي یرت�ط �أجر االش 2019) لسنة 148(

في معظم األح�ان �المكافآت والحوافز. عالوة على أع�اء إضــــــاف�ة یتحملها صــــــاحب العمل �صــــــفة 

 دور�ة مثل حصة صاحب العمل في التأمینات االجتماع�ة والتأمین الصحي.

وعوائد من موارد وأصــول راكدة لم �كن لها أبًدا وتســتط�ع المعامالت التشــار��ة �ذلك أن تولد دخول 

أن یتولد منها مثل هذا العائد مالم یتشـــارك على منفعة اســـتخدامها أخرون. فكل أصـــل غیر مســـتغل 

االســــتخدام المؤقت  الســــتخدامهاالســــتغالل الكامل، �مكن من خالل المعامالت التشــــار��ة أن یؤجر 

لي تمثل هذه العوائد دخول إضــاف�ة تولدت من الح�ازة مقابل الحصــول على أجر. و�التا األخر�نمن 

 عن طر�ق التشار��ة.

وُ�عد تشــغیل الطاقات المعطلة والراكدة لألصــول المتاحة في المجتمع اإلضــافة الجوهر�ة واألســاســ�ة 

كبر یؤدي في النها�ة إلى ز�ادة تشغیل قدر أ وانتشارهاهذه المعامالت  فاتساعللمعامالت التشار��ة. 
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ه الطاقات الراكدة في المجتمع. و�ســــــتط�ع المجتمع من خالل المعامالت التشــــــار��ة االقتراب من هذ

من تحقیق االســــــــــــتغالل الكامل للطاقات المتاحة، مما یؤدي إلى الحاجة إلى تخر�د واســــــــــــتبدال هذه 

االصــــــــول في وقت أســــــــرع مقارنة �األصــــــــول األخرى غیر التشــــــــار��ة، وهو ما یؤدي إلى ز�ادة في 

على مثل هذه األصول، و�التالي ز�ادة في سرعة دوران رأس المال العامل الخاص �انتاجها، الطلب 

وهو ما یترتب عل�ه ز�ادة أكبر في معدالت اإلنتاج في القطاعات األمام�ة والخلف�ة مع تنش�ط سوق 

 العمل والتجارة ذات الصلة بهذه المنتجات.

 تحد�ات ومخاطر االقتصاد التشار�ي .6
ائص وممیزات المعامالت التشـــار��ة التي تعود �النفع على االقتصـــاد، إال أن هناك �الرغم من خصـــ

مجموعة من التحد�ات والمخاطر الناتجة عنها، والتي یتطلب من متخدي القرار دراســــــــــتها ووضــــــــــع 

 االستراتج�ات الالزمة لمعالجتها أو على األقل الحد من تأثیراتها. ومنها ما یلي:

 �الموارد واألصول التشار��ةانخفاض معدل االحتفاظ  .6.1
خضـوع أصـول معینة للمعامالت التشـار��ة، وت�ادلها �شـكل دوري بین اآلخر�ن مع اختالف عاداتهم 

�جعل النظر إلى األصل التشار�ي على أنه ناقل ـــــــــــــــ �شكل أكبر من غیره ـــــــــــــــ للملوثات ، وسلو��اتهم

وقات إنتشار األو�ئة واألمراض �ما هو الحال والجراث�م �مختلف أنواعها وأشكالها ــــــــــــــــــــــــــــــ خاصة في أ

ـــــــ مما �جعل للمعامالت التشار��ة أثر بیئي ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ یدفع مالكي األصول  ،خالل أزمة جائحة �ورونا ـ

مقارنة  أو إعادة ب�عها �شكل أسرع ،أو استبدالها ،التخلص من هذه األصول التشار��ة إلىالتشار��ة 

یئى المأخوذ عن مثل هذه األصـــول خاصـــة من أطراف �غیرها من األصـــول �ســـبب هذا التصـــور الب

 المعامالت التشار��ة.

و�ترتب على األثر البیئي للمعامالت التشـــــــار��ة میل المتعاملین في االقتصـــــــاد التشـــــــار�ي إلى عدم 

االســـــــتدامة في ممارســـــــة أنشـــــــطتهم لفترة طو�لة. و�تضـــــــح ذلك من ظاهرة انخفاض معدل االحتفاظ 

عة التخلص منها أو اســـــتبدالها أو إعادة ب�عها. مع المیل الدائم لالنتقال �االصـــــول التشـــــار��ة، وســـــر 

على فترات مت�اینة للعمل في أنواع مختلفة من األصــــــول التشــــــار��ة. مما �عني ضــــــعف اســــــتمرار�ة 

 العمل الدائم في المعامالت التشار��ة الخاصة �أصول تشار��ة محددة دون غیرها. 
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وتنوعها في ظل المعامالت  المخاطر وارتفاعضعف الضمانات  .6.2
 التشار��ة 

تفتقر حالً�ا المعامالت التشـــــــار��ة أل�ة ضـــــــمانات ســـــــواء لطالبي التشـــــــارك أو عارضـــــــه. ف�النســـــــ�ة 

�حتاج طالبي التشــارك إلى ما �ضــمن ســالمته وســالمة  ،للمعامالت التشــار��ة الخاصــة �الســكن مثًال 

إلى ما �ضـــــــمن ســـــــالمة المكان وســـــــالمة  خالل فترة اإلقامة، بینما �حتاج عارضـــــــي التشـــــــارك هذو�

 محتو�اته من أجهزة وأثاث من سوء االستخدام.

ونظًرا ألن االقتصـــــــاد التشـــــــار�ي �قوم على المعاملة التشـــــــار��ة الواحدة، والتي تحصـــــــر العالقة بین 

وتنتهي �إنتهائها. فإن مســــــــؤول�ة صــــــــاحب العمل عن العاملین معه  ،طرفیها في إطار هذه المعاملة

ا �إنتهائها. بذلك �فتقر العاملون في تقتصــــــــر  هي األخرى على المعاملة الواحدة فقط، وتنتهي أ�ضــــــــً

الذي �ضــــمن لهم توافر على األقل تكلفة المع�شــــة لهم  ،االقتصــــاد التشــــار�ي لعامل اآلمان الوظ�في

 وألسرهم في حالة عدم وجود معامالت تشار��ة �قومون بها.

التشـــــــــــــــار��ة مقارنة �المعامالت التقلید�ة األخرى. نجد أن  أما �النســــــــــــــ�ة للمخاطر في المعامالت

ا، فهناك خطر عدم تحصـــیل أجر المعامالت  المعامالت التشـــار��ة تزداد فیها المخاطر وتتنوع أ�ضـــً

ب�انات) ذاته �الرغم من  –معلومات  –خدمة  –من ناح�ة، أو عدم الحصــــــــول على المنتج (ســــــــلعة 

امل مع عمالة غیر مؤهلة تفســـــــد العمل من ناح�ة ثالثة، أو الوقوع دفع ثمنه من ناح�ة ثان�ة، أو التع

في الغش التجـــاري من نـــاح�ـــة را�عـــة ... ومـــا إل�ـــه من مخـــاطر عـــدم التقنیین القـــانوني للمعـــامالت 

 .التشار��ة

ا یزداد خطر التهرب الضـــــــر�بي في المعامالت التشـــــــار��ة مقارنة �المعامالت التقلید�ة،  كذلك أ�ضـــــــً

عبر وســــــــــــــائل التواصــــــــــــــل  إجراءهاعدم إحكام الرقا�ة على المعامالت التي یتم  خاصــــــــــــــة في حالة

االجتماعي. وذلك نظًرا إلتمام مثل هذه المعامالت في إطار االقتصـــــــاد الخفي غیر الرســـــــمي، ومع 

تزاید حجم المعامالت التشــــــار��ة على حســــــاب المعامالت التقلید�ة تنخفض حصــــــیلة الضــــــرائب في 

ا على إیرادات الموازنـة العـامـة للـدولـة هـذا من جـانـب. ومن جـانـب أخر، ممـا یؤثر ســــــــــــــل�ًـ  ،مجملهـا

ضـــعف تأثیر الســـ�اســـات المال�ة التي تنتهجها الدولة وتســـتهدف منها عالج االختالالت الناتجة عن 

الدورات االقتصـــــــاد�ة من تضـــــــخم أو �ســـــــاد وذلك لعدم قدرتها على األخذ في االعت�ار حجم وتأثیر 

 نها االقتصاد غیر الرسمي.المعامالت التي یتضم
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ض عدد نخفااعتماد على المعامالت التشــار��ة و�نتشــارها في االقتصــاد القومي یؤدي إلى كما أن اال

ید�ة. على المعامالت التقل األصــــــــــــــول والمنتجات التي �متلكها المجتمع مقارنة �المجتمع الذي �عتمد

 م�ة إمتالك األفراد لألصــول التشــار��ة التيوذلك نظًرا ألن إنتشــار المعامالت التشــار��ة �قلل من أه

�مكنها أن تقدم خدماتها للعدید من األفراد. عالوة على إنخفاض االنفاق على أع�اء الح�ازة المتمثلة 

 . في نفقات التأمین والص�انة والحفظ والتخز�ن ... وما إلى ذلك من مصروفات

 ش�كينعدام بدائل التشغیل �االعتماد التام على التواصل الا .6.3
یؤدي اعتماد االقتصاد التشار�ي التام على التواصل الش�كي إلى إمكان�ة انه�ار االقتصاد التشار�ي 

عند توقف العمل في المنصــــــــــات التي تعتمد علیها المعامالت التشــــــــــار��ة. وهذا االحتمال و�ن �ان 

اب تســــــــــضــــــــــع�ف إال أنه احتمال وارد. فقد توقفت منصــــــــــات التواصــــــــــل االجتماعي الف�س بوك ووأ

) مما 2021و�نســـتجرام وماســـنجر لمدة تز�د عن ســـت ســـاعات في الرا�ع من شـــهر أكتو�ر الحالي (

) ملیون دوالًرا عن �ل ساعة توقف �حسب 160تسبب في خسارة االقتصاد العالمي �ما �قرب من (

وأضـــــــــافت الشـــــــــر�ة في  (Cost of Shutdown Tool)"آل�ة حســـــــــاب تكلفة التوقف عن الخدمة" 

وتســتخدم   .الى أكثر من مل�ار دوالر ى االنترنت أن خســائر االقتصــاد العالمي قد تصــلموقعها عل

 نت بلو�س لق�اس "تكلفة التوقف عن الخدمة" مؤشرات من البنك الدولي واتحاد االتصاالت العالمي

(ITU) و�وروســــــــتات ومر�ز االحصــــــــاءات االمر�كي (U.S Census)  لق�اس األثر االقتصــــــــادي

 .ف الخدمة وتعطل ب�انات الهاتف المحمول وقیود التطب�قاتالمترتب عن توق

 الس�اسات الواج�ة لتعز�ز االقتصاد التشار�ي في مصر .7
ُ�عد االقتصـــــاد القائم على المعامالت التشـــــار��ة حق�قة فرضـــــت وجودها �حكم التطورات التكنولوج�ة 

ولة أو القطاع الخاص أو و�حتاج إلى تضافر �افة الجهود الممكنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ سواء من الد المعاصرة،

القطاع المدني المعروف �القطاع الثالث، والمتمثل في الجمع�ات ومؤسسات العمل األهل�ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وآثارها اإل�جاب�ة، والحد من مضـــــارها الســـــلب�ة على  ،لتعظ�م مكتســـــ�ات هذه المعامالت المســـــتحدثة

یر سبل ات والمتطل�ات الالزمة لت�ساالقتصاد القومي. هذه الجهود قادرة في تضافرها على بناء األل�

وتضــمینها االقتصــاد القومي �ما �حقق المنافع المرجوة  ،نجاح و�رســاء وتطبیق المعامالت التشــار��ة

 -منها. ومن بین أهم هذه المجهودات المطلو�ة ما یلي:
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 اعتراف الدولة �المعامالت التشار��ة .7.1
ت التشــــــار��ة في االقتصــــــاد القومي والتي و�ن عتراف الدولة �المســــــاحة التي أخذتها المعامالا یتعین 

�شـــــــكٍل �بیر في الفترة القادمة. وأن تجعل المعامالت وتتســـــــع كانت ضـــــــئیلة إال أنها مؤهلة أن تز�د 

عند إعداد وصـــــ�اغة العناصـــــر التي تكون ذات الصـــــلة  ،التشـــــار��ة حاضـــــرة دائًما في بؤرة االهتمام

ات ج�ة المستقبل�ة للدولة وذلك بتضمین هذه الخطط خطو �المعامالت التشار��ة في الخطط االسترات�

نموه رأسً�ا و�تساعه افقً�ا �إنتشاره، و  ،رئ�س�ة تستهدف دمج أل�ات االقتصاد التشار�ي وعوامل نجاحه

بتطورِه وارتقاءه، وجعله من ضمن عوامل تحقیق ونجاح التنم�ة المستدامة لالقتصاد القومي. خاصة 

ار��ة وأل�ات عملها �مثل التطبیق الم�اشر لهدف وغا�ة االستغالل األفضل وأن قوام المعامالت التش

أحد أهم أهداف وغا�ات التنم�ة وطلب  ،أو األمثل للموارد واألصـــــــــــــول المتاحة. وهو في نفس الوقت

 استدامتها. 

 تقنین وتنظ�م االقتصاد التشار�ي .7.2
ى تصـــــــاد التشـــــــار�ي، وذلك حتیتطلب من الدولة وضـــــــع خطة تشـــــــر�ع�ة متكاملة لتقنین وتنظ�م االق

وذلـك التقنین في المقـام األول اقتصـــــــــــــــاد قـائم على معـامالت معلنـة جملة ، �جعـل منـه هـذا التنظ�م

وتفصــــــیًال، و�التالي معامالت مدمجة في االقتصــــــاد الرســــــمي. حیث ٌتعد المعامالت التشــــــار��ة من 

روًرا طب�قاها والتعامل بواســطتها، ومأكثر المعامالت االقتصــاد�ة احت�اًجا بدا�ة من المراحل األولى لت

�مراحل التوســــع في اســــتخدام واالنتشــــار والتغلغل في مفاصــــل االقتصــــاد القومي؛ إلى بناء منظومة 

 عالوة على توفیر بیئة موات�ة لعوامل ،متكاملة من التشــــر�عات واللوائح واالجراءات ... وما إلى ذلك

 نفســـها، هذه العوامل تتمثل في جد�ة التطبیق ونفاذه أســـاســـ�ة الزمة لتحقیق الغا�ة من هذه المنظومة

وعدالته من ناح�ة، و�دراك المتعاملین في االقتصاد التشار�ي ووعیهم �األل�ات السل�مة لك�ف�ة م�اشرة 

 وتفاصیلها والثقة فیها من ناح�ة أخرى.  ،المعامالت التشار��ة ط�ًقا لهذه المنظومة القانون�ة

التي یتعین للمنظومة القانون�ة للمعامالت التشار��ة أن تغطیها �شكل �بیر ومن بین الجوانب الهامة 

 ما یلي: 

تحدید الجوانب الرئ�س�ة لمفهوم المعامالت التشار��ة، والمفاه�م الجدیدة ذات الصلة، والمفاه�م  -
المسـتقرة التي تحتاج لتحدیث �ما یتوائم ومفاه�م االقتصـاد التشـار�ي. �ذلك تفسـیر الفلسـفة من 
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وراء العمل �المنظومة القانون�ة للمعامالت التشـــــار��ة، وتشـــــج�ع نشـــــرها، ومســـــتو�اتها وأنواعها 
 المختلفة.

الصــــفات والخصــــائص والمعاییر التي على أســــاســــها توصــــف معامالت معینة �أنها معامالت  -
 تشار��ة، وتمیزها وتفصلها عن غیرها من المعامالت األخرى. 

 خذ �خطواتها لتحقیق صحة وسالمة هذه المعامالت. االجراءات الواجب االلتزام واال -

تعدیل قانون التجارة بتضمینه نوع جدید من الشر�ات تقوم على المعامالت التشار��ة وتعم�قها  -
�أن تكون هناك شـــــــر�ات تســـــــتأجر الموارد واألصـــــــول من أصـــــــحابها لفترة تقوم خاللها �إعادة 

 أخر�ن ثم إعادتها مرة أخرى ألصحابها.تأهیلها �شكل مناسب إلعادة تأجیرها لمستخدمین 

 أل�ات وخطوات تسجیل المعامالت رسمً�ا لوضعها تحت مظلة ورقا�ة الدولة.  -

تحـدیـد وتفصــــــــــــــیـل الحقوق والواج�ـات التي یتعین المحـافظـة علیهـا لصـــــــــــــــالح مختلف أطراف  -
 المعامالت التشار��ة �ما فیها الدولة. 

 وفیرها ألطراف هذه المعامالت. الضمانات المتعددة والمتنوعة التي یتعین ت -

 المخالفات ودرجاتها وما یترتب علیها من عقو�ات مناس�ة  -

 وغیرها من الجوانب والمتطل�ات واألل�ات واالجراءات التي یتعین أن تغطیها المنظومة القانون�ة.

ر�ي إن اوتعود أهم�ة هذه المنظومة القانون�ة إلى أن أل�ات واجراءات المعامالت في االقتصــــاد التشــــ

عتمادها نظًرا ال ، لم تنضـــ�ط قانونً�ا؛ فإنها من أكثر المعامالت ُعرضـــة لعمل�ات النصـــب واالحت�ال

الذي �جب أن یتوفر بین أطراف متعددة ال یر�ط ف�ما بینهم في الغالب  ،األســــاســــي على عامل الثقة

ة تحتاج إلى الذي من الوارد أن �حدث من خالل حســـــا�ات وهم�ة مضـــــِلل ،ســـــوى التواصـــــل الشـــــ�كي

 مجهود أمني واجراءات معقدة للتحقق من أصحابها.

عالوة على أن الجانب الثاني للمعامالت التشــــــار��ة �قوم على تســــــو�ة المعامالت المال�ة �الوســــــائل 

التي تقوم على وســــــــــــــائل الدفع االلكتروني أو الرقمي غیر النقدي  وهذه الخصــــــــــــــائص  ،التكنولوج�ة

ضــافة إلى العمل في االقتصــاد الرقمي الخفي أو غیر الرســمي �عیًدا عن �اال ،ُتســهل إمكان�ة التخفي

 مظلة الدولة وسجالتها الرسم�ة، هذا من ناح�ة. 
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ومن ناح�ة أخرى، عرضــة لالختراق من عناصــر فاســدة لجوانب منظومة المعامالت التشــار��ة، مما 

�ال عمل�ات النصـــــــــب واالحتالتي قد تعرضـــــــــهم ل ،ُینفر �عض األفراد من هذه المعامالت التشـــــــــار��ة

ما لم �كن هناك ما �ضمن لهؤالء سالمة المعامالت وحمایتهم هم وأموالهم. والذین  ،وض�اع الحقوق 

ل و�حقوق وواج�ات المتعاملین ف�ه من خال ،الدولة �االقتصـــاد التشـــار�ي اهتمام�جدون ضـــالتهم في 

 التشار��ة. المعامالتسعي الدولة لتنظ�م وتقنین 

إلى األهم�ة الحال�ة للتقنین القانوني للمعامالت التشار��ة، هناك أهم�ة مستقبل�ة لضرورة و�اإلضافة 

البدء من اآلن في وضـــــع هذا التقنین القانوني �التزامن مع تدخالت أل�ات األمن الســـــیبراني لمعالجة 

ن تزداد قع أمتخذي القرار. وذلك نظًرا ألنه من المتو  اهتمامفي بؤرة  وجعلها المعامالت التشــــــــــــــار��ة

مما یترتب عل�ه تغییر جذري في شـــــكل العالقات  ،أهم�ة وحجم المعامالت التشـــــار��ة في المســـــتقبل

ــ قوً�ا للمعامالت األخرى  ـ ـ ــ ول�س بدیًال ـ ـ ـ االقتصاد�ة واالجتماع�ة التي من الممكن أن تكون منافًسا ـ

 دوره على المنفعة الفرد�ة. التقلید�ة خاصة تلك التي تقوم على الفكر الرأسمالي القائم ب

وهو ما یترتب عل�ه أن تســتمیل المعامالت التشــار��ة مع اتســاعها وتزاید أر�احها العاملین في الو�ب 

ومن   ،الذي �ســـــمح �التعامل على الشـــــ�كة العنكبوت�ة �خصـــــوصـــــ�ة فائقة ، (Dark Web)المظلم 

األثر الرقمي. وتكمن الخطورة في خالل تقن�ات ال �مكن من خاللها الكشـــــــــــــف عن الهو�ة أو اقتفاء 

أو غیر الرسمي ـــــــــــــــ الذي ال  Hidden Economyذلك من إمكان�ة أن یزداد حجم االقتصاد الخفي 

�بً�ا، الناتج القومي، وال تحاسب �التالي ضر  في تخضع المعامالت ف�ه لمراق�ة الدولة وغیر متضمنة

ها من المضــــــــــار المتولدة من االقتصــــــــــاد غیر ، وغیر اإلیراداتمما �فقد الدولة حصــــــــــیلة متزایدة من 

 النظامي.  

 تشج�ع المعامالت التشار��ة .7.3
وضــــع الحوافز التنشــــ�ط�ة وفًقا لمعاییر معینة لتشــــج�ع المعامالت التشــــار��ة الرســــم�ة وانتشــــارها في 

�اإلضـــــــافة إلى القطاع المملوك للدولة.  ،المجتمع بین األفراد ومؤســـــــســـــــات القطاع الخاص واألهلي

 تتمثل في العدید من المحفزات منها ما یلي: والتي

 ضمان الدولة للمعامالت التشار��ة.  -
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ة رقمً�ا الرســــم� إجراءاتها إنهاءتســــجیل المعامالت التشــــار��ة، و�تاحة  إجراءاتتســــهیل وت�ســــ�ط  -
 بدون التقید �حیز جغرافي معین. 

ا�ة ولفترة في البدتحصـــیل رســـوم منخفضـــة عند تســـجیل المعامالت التشـــار��ة، و�فضـــل تقد�مها  -
 معینة مجاًنا. 

 تخف�ض الضر��ة على األر�اح المتولدة من المعامالت التشار��ة مقارنة �المعامالت التقلید�ة. -

التي �مكن أن �أتي بها االقتصـــــــــاد  ،إتاحة قروض م�ســـــــــرة لدعم الشـــــــــر�ات الجدیدة التشـــــــــار��ة -
 التشار�ي

 دخول مؤسسات الدولة طرف في معامالت تشار��ة .7.4
وضــــع اســــترات�ج�ة تســــتهدف دخول مؤســــســــات الدولة من قطاعات اقتصــــاد�ة متنوعة طرف في ُ�عد 

معامالت تشـــــــار��ة متنوعة مع األفراد أو القطاع الخاص أو القطاع الثالث أحد أهم عوامل بناء ثقة 

األفراد والمؤســـســـات والمجتمع �أكمله في االقتصـــاد التشـــار�ي، و�زالة الحواجز خاصـــة النفســـ�ة منها 

ي تعوق مشـــــــــــار�تهم ف�ه. وذلك لثقتهم في أن مؤســـــــــــســـــــــــات الدولة تعمل من خالل قوانین ولوائح الت

تضــــــمن لها ســــــالمة المعامالت من جوانبها المختلفة القانون�ة والمال�ة واإلدار�ة. و�التالي،  اءاتو�جر 

 �حقق ق�ام معامالت تشـــــــــــــار��ة بین الدولة متمثلة في مؤســـــــــــــســـــــــــــاتها التي �مكن أن تقوم �مثل هذه

 المعامالت واألفراد والقطاعات األخرى غیر الحكوم�ة العدید من الغا�ات منها:

ثقة أفراد المجتمع والمؤســـــــســـــــات غیر الحكوم�ة في االقتصـــــــاد التشـــــــار�ي �اعت�ار الدولة أحد  −
المتعاملین ف�ه، و�التالي الضامنة �شكل ضمني له. وهو ما ُ�عد محفز ومشجع ألفراد المجتمع 

واألهل�ة على ارت�اد االقتصاد التشار�ي، والدخول في معامالت تشار��ة  والمؤسسات الخاصة
ف�ما بینهم أو بینهم و�ین مؤســــــســــــات حكوم�ة، مما �ســــــرع من نمو وانتشــــــار واتســــــاع مســــــاحة 
المعامالت التشـــــــار��ة في المجتمع. و�التالي، تحقیق االســـــــتخدام األفضـــــــل للموارد واألصـــــــول 

ر�ق استغالل الطاقات الفائضة أو العاطلة من هذه الموارد المتاحة في االقتصاد القومي عن ط
 و�تاحة عدد �بیر من فرص العمل. واألصول

تخف�ف العبء على الموازنة العام للدولة نت�جة تخف�ض أو تصــــــــــــــفیر التكال�ف الثابتة التي  −
ف �تتحملها الموازنة العامة نت�جة المعامالت التقلید�ة غیر التشـــــــــــار��ة. مثلما �حدث عند توظ

بینما الحاجة إلیها متقطعة وحســــــــــــــب الطلب، وهو ما �جعل موازنة الدولة  ،عمالة بدوام �امل
ــــ أع�اء اإلجازات  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ التقلید�ة غیر التشار��ة ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ تتحمل في المعامالت القائمة على الح�ازة ـ
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ها ت�أنواعها والتأمین االجتماعي والصـــــحي ... وما إلى ذلك من أع�اء والتزامات تفوق في جمل
خاصــــــــــــــة إذا ما �انت إنتاج�ة هذه العمالة منخفضــــــــــــــة. بینما في ظل  ،العائد من هذه العمالة

 المعامالت التشار��ة تتحمل موازنة الدولة فقط تكلفة التشغیل المتغیرة.

تحقیق عائد من األصـــــول غیر المســـــتخدمة المملو�ة لمؤســـــســـــات الدولة، والراكدة مكانها لعدم  −
قتصر الحاجة إلیها على فترات مت�اعدة أو موسم�ة أو حتى شهر�ة أو بل ت ،دوام الحاجة إلیها

أســــــــــــبوع�ة. أو تلك المعطل اســــــــــــتخدامها، والمكدس بها المخازن العموم�ة نت�جة عدم الحاجة 
إلیها، وعدم القدرة على اســــــتخدامها أو اســــــتثمارها لســــــبب أو ألخر في ظل المعامالت القائمة 

التشار��ة ــــــــــ ومآل هذه األصول إلى التقادم والتخر�د. بینما تت�ح  على الح�ازة ــــــــــ التقلید�ة غیر
المعامالت التشـــــار��ة فرصـــــة اســـــتغالل هذه الموارد واألصـــــول الفائضـــــة عن حاجة اســـــتخدام 
ا ر�ع  مالكیها من مؤســـــســـــات وأجهزة الدولة. بل وتولید عائد �غطي تكلفة ح�ازتها و�حقق أ�ضـــــً

 لمؤسسات غیر الحكوم�ة.من التشارك علیها مع األفراد وا

 إنشاء وحدات إدار�ة حكوم�ة للمعامالت التشار��ة .7.5
یتعین إنشــــــاء وحدات إدار�ة للمعامالت التشــــــار��ة في �عض الوزارات والمؤســــــســــــات الحكوم�ة التي 

ن طب�عة عملها ومواردها وأصـــــــــــــولها إمكان�ة التشـــــــــــــارك علیها مثل وزارة التر��ة والتعل�م والتعل�م تمكَّ 

زارة قطاع األعمال العام والمســــؤولة عن الشــــر�ات القا�ضــــة التي �مكن حســــب طب�ة عمل الفني، وو 

مثل هذه المؤسسات العامة أن یناط بها ممارسة أعمال تشار��ة مع أفراد ومؤسسات غیر حكوم�ة، 

وأن ُتمنح �افة الصــــــــــــالح�ات إلدارة مثل هذه األعمال بنظام اإلدارة الالمر�ز�ة التي تناســــــــــــب طب�ة 

لمؤسسات غیر الحكوم�ة سواء �انوا أفراد أو شر�ات. على أن تخضع هذه الوحدات اإلدار�ة عمل ا

طوات نحو تعم�م خ اتخاذللمتا�عة الدور�ة مع تحدد فترة زمن�ة للتقی�م وق�اس النتائج واألثر، �غرض 

ســـســـات مؤ دارة المعامالت التشـــار��ة في اله�كل اإلداري �مختلف الوزارات والإلإنشـــاء و�ضـــافة وحدة 

 الحكوم�ة التي �مكن أن تحقق فیها هذه الوحدات اإلدار�ة النتائج المطلو�ة منها �كفاءة وفعال�ة.

ومن بین المعامالت التشـــار��ة التي �مكن أن تكون المؤســـســـات العامة طرف فیها اســـتغالل الم�اني 

ات الت واإلجاز الفائضــــة خاصــــة خالل العط االمدرســــ�ة لتشــــارك األفراد والقطاع الخاص في طاقاته

الصـــــــ�ف�ة، و�قامة الندوات والمؤتمرات وقاعات التدر�ب  واألند�ةالصـــــــ�ف�ة لعمل الحفالت والم�ار�ات 

واالســتضــافة للمســافر�ن، وحتى إقامة المكاتب اإلدار�ة المؤقتة. �ذلك االســتعانة �العمالة المدر�ة من 

ط�ة المصــــــــــالح والهیئات العامة لتغغیر المعینین في الجهاز اإلداري للدولة للعمل �عض الوقت في 
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المعینة طرف  العمالةالعجز في القوى العاملة، و�ذلك تشــــــــــــــارك منشــــــــــــــآت القطاع الخاص لخبرات 

 الدولة ل�عض الوقت ألخذ االستشارات والمشورة.

 تبني القطاع الثالث للمعامالت التشار��ة �اعت�ارها نهج تنموي  .7.6
ر��ة �اعت�ارها نهج تنموي مبتكر مؤثر اجتماعً�ا تبني الجمع�ات ومؤســــــــســــــــات العمل األهلي التشــــــــا

واقتصــــادً�ا؛ قادر على تحقیق التنم�ة التي تبتغیها �ما ینعكس على رؤ�تها ورســــالتها في المجتمعات 

المحل�ة التي تعمل فیها. مما �جعلها تقود حمالت ترو�ج�ة وأنشــــــــــطة تطوع�ة لرفع مســــــــــتوى الوعي 

لتضـــافر تصـــادي من نتائجه تحقیق اقالتنموي �اعت�اره ســـلوك ا�أهم�ة ودور وممیزات نهج التشـــار��ة 

االجتماعي من جانب، والتكامل االقتصـــادي من جانب أخر بین أبناء المجتمع، حیث أن التشـــار��ة 

تت�ح اســـتغالل الطاقات الفائضـــة من الموارد واألصـــول المتاحة عند أفراد القطاع العائلي. وذلك عن 

مع األخر�ن (التكامل االقتصــادي) مقابل الحصــول على مبلغ  واألصــولطر�ق مشــار�ة هذه الموارد 

من المال یوفر مصـــدر دخل إضـــافي (تضـــافر اجتماعي) لألســـرة المالكة أو صـــاح�ة الح�ازة. وعلى 

الجانب األخر، یت�ح نهج التشـار��ة التنموي االسـتفادة من الطاقات الفائضـة لموارد وأصـول األخر�ن 

اجة إلیها، وتحمل تكلفة �س�طة متمثلة في تكلفة االستخدام المؤقت فقط (تضافر اجتماعي) عند الح

 (التكامل االقتصادي) بدًال من تحمل تكلفة �بیرة متمثلة في تكلفة ح�ازة مثل هذه الموارد واألصول. 

وهو ما یتطلب من الجمع�ات ومؤســســات العمل األهلي تنفیذ برامج ومشــار�ع تنمو�ة تســتكمل مســیرة 

لمنظمات نهج التشـــــــار��ة، والدعوة و�ســـــــب تأیید الرأي العام المحلي لها، عن طر�ق رفع تبني هذه ا

مســـتوى الوعي المجتمعي بها؛ حیث تســـتهدف من خالل هذه البرامج والمشـــار�ع التنمو�ة بناء قدرات 

ا إلى جنـب المعـامالت التقلیـد�ـة غیر  ا المعـامالت التشـــــــــــــــار��ـة جن�ـً المجتمعـات المحل�ـة لتقبـل عمل�ـً

تشــــــار��ة، �اإلضــــــافة إلى تقد�م دراســــــات الجدوى المال�ة والفن�ة والخدمات االســــــتشــــــار�ة والتدر�ب�ة ال

الالزمة لدعم إنشـــــــاء منشـــــــآت صـــــــغیرة الحجم، وأخرى منتاه�ة الصـــــــغر تعمل في مجال االقتصـــــــاد 

مثل  يالتشار�ي. عالوة على توفیر القروض الم�سرة لمن ال �متلك المتطل�ات المال�ة الكاملة للبدء ف

 هذه المشروعات. 

وُ�عد الدور الذي تلع�ه الجمع�ات ومؤســــــــــــســــــــــــات المجتمع المدني من األهم�ة التي تجعله �أتي في 

مقدمة األدوار التي تســـــتهدف نشـــــر المعامالت التشـــــار��ة. حیث یتمیز القطاع الثالث �قدرته الفائقة 

ا، نظًرا ت التنمو�ة التي یروج لهعلى الترو�ج و�ســـــــب تأیید المجتمعات لألفكار والم�ادئ والســـــــلو��ا
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في المجتمعات التي �عمل فیها، واالختالط والمعا�شـــــــــــــــة والترا�ط هذا القطاع للعالقات التي یبنیها 

والحم�م�ـــة بین فرق العمـــل لـــد�ـــه وأهـــالي هـــذه المجتمعـــات، عالوة على معرفتـــه الجیـــدة �مع�شــــــــــــــــة 

ه ماطها المتنوعة، والمبن�ة على دراســـــــــتوســـــــــلو��ات أبناء هذه المجتمعات وتفصـــــــــیل الح�اة فیها، وأن

التفصــــیلة المســــتمرة والمتراكمة طیلة ســــنوات العمل فیها. وهو ما �جعل هذه المجتمعات أكثر مرونة 

في تقبل التشـــار��ة والثقة في المعامالت القائمة علیها من الجمع�ات ومؤســـســـات العمل األهل�ة عن 

 غیرها من المؤسسات. 
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من المنظمات في مجتمع المال واألعمال �مكن أن �طلق علیها المنظمات التخیل�ة  بروز نوع −
وهي ساللة جدیدة من المنظمات التي تعمل في بیئة  Virtual organization أو االفتراض�ة

والومضــات اإللكترون�ة  Bitsالعمل البدیلة المعروفة ببیئة الواقع االفتراضــي القائم على البتات 
لكنه غیر مجســـم للعین المجردة)، وتؤســـس هذه الســـاللة من المنظمات في الواقع (وجود فعلي 

ووســائل تكنولوج�ا المعلومات واالتصــاالت، والتي تعتمد  ،االفتراضــي بواســطة المعالجة الرقم�ة
ا في تحقیق التواصـــل بین العاملین فیها الذین ال �جمعهم �مناســـ�ة هذا العمل إطار  علیها أ�ضـــً

بیئة الواقع الفعلي المجســــم ثالثي األ�عاد، ولكنهم موزعین ومت�اعدین جغرافً�ا مكاني محدد في 
�مارســـــون عملهم �المشـــــار�ة الشـــــ�ك�ة للب�انات والمعلومات إلنجاز أعمال المنظمة ومعامالتها 
لتحقیق النتائج المرغوب فیها. هذه المنظمات قد تكون منظمات دائمة أو مؤقتة لغرض معین 

 جازه، �ما أنها تدار من خالل هرم إلكتروني وعضو�تها دینام�ك�ة مرنة. إن �انتهاءتنتهي 

َدعََّم انتشــــار ســــاللة المنظمات االفتراضــــ�ة بروز االقتصــــاد التشــــار�ي وانتشــــاره في العدید من  −
قطاعات االقتصاد القومي �ونه متوافًقا مع طب�عة عمل المنظمة االفتراض�ة، وفي نفس الوقت 

یزات لمختلف أطراف المعامالت التشـــــــــــار��ة، وفي مقدمتها االســـــــــــتغالل �حقق الكثیر من المم
ا توفیر فرص العمل، تولید  األمثل للطاقات الراكدة للموارد واألصــــــــــــــول المتاحة، �ذلك أ�ضــــــــــــــً

ُ�جنب األطراف المعن�ة المســـــاوئ  ،دخول إضـــــاف�ة ... وغیرها من الممیزات. وفي نفس الوقت
 ت التقلید�ة. التي تتسم بها المعامالت والمنظما

ُتعد مقار�ة االقتصاد التشار�ي نموذًجا مؤهًال للجمع بین ممیزات وخصائص النظم االقتصاد�ة  −
الرئ�ســ�ة التقلید�ة المتمثلة في الرأســمال�ة واالشــتراك�ة، وفي نفس الوقت للتغلب على العدید من 

الوقت،  وفي نفس ،فقد حافظ النظام التشــــــار�ي على حق الملك�ة الخاصــــــة وأقر �ه ،ســــــلب�اتها
 -ابتكر آل�ة التشارك على هذه الملك�ة، وقد أبرزت هذه اآلل�ة ثالثة مفاه�م �ما یلي:

تعبیًرا عن إتاحة فرصــــــة الحصــــــول على الموارد واألصــــــول وح�ازتها  "إمكان�ة الوصــــول" -
لملك�ة أو اســتعارة ا"الســتخدامها لِفترة بدون شــرط امتالكها، وهو التعبیر المرادف لمفهوم 

 ."ح�ازةال

تعبیًرا عن إشــــ�اع الحاجات والرغ�ات بوســــائل ال �منع أن تكون متغیرة  "التجر�ة المؤقتة" -
ن المســـــتهلكین من الوصـــــول في �ل  ومتنوعة في �ل مرة، طالما النموذج التشـــــار�ي �مكَّ

 مرة لوسائل إش�اع مختلفة.
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لتي ارد واألصـــول اتعبیًرا عن اســـترداد العاملون لحســـابهم الخاص للمو  "الملك�ة اســتعادة" -
تعارة الملك�ة اس"اســتعارها المســتهلكون منهم للتشــارك علیها. وهو التعبیر المقابل لمفهوم 

ومفهوم اســــــــــتعادة الملك�ة یؤ�د على حق الملك�ة الخاصــــــــــة، وأن التشــــــــــارك  ".أو الح�ازة
منصــب على منفعة اســتخدام أو اســتئجار الســعة الزائدة أو فائض الطاقة المعطلة، ول�س 

 ى ملك�ة هذه الموارد واألصول. عل

أعطى االقتصــــاد التشــــار�ي لمفهوم الملك�ة الخاصــــة ثالثة أ�عاد إضــــاف�ة �جوار الُ�عد التقلیدي  −
المتعارف عل�ه في الفكر االقتصــادي الرأســمالي. حیث نجد أن الملك�ة الخاصــة في االقتصــاد 

شــــخص واحد أصــــل مع  امتالكالتشــــار�ي �مكن أن تكون "ملك�ة خاصــــة فرد�ة"، و�قصــــد بها 
اســــــــــتخدامه من خالل المعامالت التشــــــــــار��ة. أو أن تكون "ملك�ة  �إمكان�ةالســــــــــماح لآلخر�ن 

وصــــول  إمكان�ةخاصــــة تشــــار��ة"، و�قصــــد بها أن �متلك مجموعة أشــــخاص أصــــل واحد مع 
جم�ع المالك الجزئیین األخر�ن الســـتخدام هذا األصـــل �أكمله. �ما أن الملك�ة �مكن أن تكون 

ك�ة تجار�ة"، و�قصـــــد بها الملك�ة التي یتم التشـــــارك علیها لفترة زمن�ة معینة مقابل مبلغ من "مل
المال، هذا المبلغ �مثل عائد الملك�ة �النس�ة للعاملین لحسابهم الخاص أو الُمالك التشار�یین، 

 وفي نفس الوقت �مثل تكلفة االستخدام �النس�ة للمستهلكین التشار�یین.

عات االقتصاد التشار�ي بناء على أكثر األنشطة االقتصاد�ة التي انتشرت �مكن تصن�ف قطا −
فیها المعامالت التشــــار��ة، �اإلضــــافة إلى طب�عة هذه األنشــــطة التي تناســــب آل�ات عمل هذه 

ـــــ والمؤهلة أن یزداد عددها في الفترات القادمة مع  المعامالت ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ إلى ستة قطاعات أساس�ة ـ
 م�ة المتالحقة القادرة على است�عاب أنشطة اقتصاد�ة أخرى ـــــ �ما یلي:التطورات التقن�ة الرق

 النقل والمواصالت التشار��ة -

 التسكین والض�افة التشار��ة -

 التمو�ل التشار�ي -

 خدمة المال�س التشار��ة -

 الطهي وتجهیز األطعمة التشار��ة -

 المكاتب الساخنة -

ا قوً�ا للمعامال − ادمة، ت التقلید�ة خالل الفترة الحال�ة ولعقود قتمثل المعامالت التشــــار��ة منافســــً
لما تقدمه من ممیزات فارقة عن المعامالت التقلید�ة، ومع التطورات التقن�ة الرقم�ة المتالحقة 
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من المرشــــــح أن تســــــتحوز المعامالت التشــــــار��ة على نســــــ�ة أكبر من األنشــــــطة االقتصــــــاد�ة 
العالمي. بید أنه من المســــــت�عد أن �كون المختلفة ســــــواء على المســــــتوى المحلي أو المســــــتوى 

االقتصــــاد التشــــار�ي في حد ذاته بدیًال �امًال لالقتصــــاد التقلیدي للعدید من األســــ�اب لعل من 
أهمها المیل الطب�عي عند ال�شـــــر نحو الملك�ة الخاصـــــة، مما �جعل ال�عض یرفض التشـــــار��ة 

صـــوصـــ�ة ورفض مســـتخدمات على موارده وما �متلكه من أصـــول. �ذلك میل ال�عض نحو الخ
 اآلخر�ن خاصة ف�ما یتعلق �أنشطة التسكین والض�افة وخدمة المال�س ... وما إلى ذلك.  
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 أهم التوص�ات

تصن�فها و  یتعین دراسة االقتصاد القومي المصري بهدف تقدیر حجم المعامالت التشار��ة ف�ه −
ن والالزمة لتعز�ز توطیالكاف�ة  واإلجراءاتقطاعً�ا حتى یتســــــنى وضــــــع الخطط والســــــ�اســــــات 

المعامالت التشـــــــار��ة في االقتصـــــــاد المصـــــــري من ناج�ة، ودعم ا�جاب�اته ونشـــــــرها بین أفراد 
المجتمع المصري من ناح�ة أخرى، والعمل على معالجة التحد�ات التي تواجه انتشاره وتطب�قه 

 والحد من المخاطر المترت�ة عل�ه من ناح�ة ثالثة.

�م�ات ومراكز ال�حوث العلم�ة للعمل على صــــ�اغة الرؤى حول مقار�ة تحفیذ الجامعات واألكاد −
المنظمات االفتراضــــــــ�ة، ودورها في بروز ودعم االقتصــــــــاد التشــــــــار�ي، وهو ما یرت�ط �شــــــــكل 
م�اشـــر بتخصـــ�ص دراســـات مســـتقلة لتأصـــیل اقتصـــاد�ات التشـــارك، و�هدف اكتشـــاف القوانین 

وتلك  ، كم آل�ات عمل مثل هذه المعامالتوالم�ادئ والقواعد العلم�ة األســـــــــــــــاســــــــــــــ�ة التي تح
المنظمات �ما �مَّكن من وضــــــــع النظر�ات العلم�ة لتفســــــــیر وحل المعضــــــــالت المرت�طة بهما، 

الواج�ة االت�اع إلدارتهما �شــــــــكل أمثل لتحقیق أغراضــــــــهما  واإلجراءاتوالخطط والســــــــ�اســــــــات 
 وأهدافهما. 

تمثل  م�ة فائقة التطور ومواكبتها، والتيیتعین االهتمام في المجتمع المصــــــــــــــري �التقن�ات الرق −
عماد االقتصـــــــاد التشـــــــار�ي ســـــــواء على مســـــــتوى التعل�م والتدر�ب، أو على مســـــــتوى التطبیق 

وذلك  ،وتطور المعامالت التشــار��ة في مصــر وانتشــاروالتجهیز لتهیئة الظروف الموات�ة لنمو 
زات دول العالم خاصــــــــــة في تجهیألن ترق�ة التقن�ات الرقم�ة المتوافقة مع المنتشــــــــــر في أغلب 

هو المحك  نياإللكترو اللوجســــت�ة �ما فیها تقن�ات الدفع  واإلمداداتوتقن�ات التواصــــل الشــــ�كي 
 في تعض�ض مجتمع االقتصاد التشار�ي.

یتعین ال�حث عن معالجة تقن�ة لمعضلة االعتماد التام في المعامالت التشار��ة على التواصل  −
عتماد الوحید یهدد �إمكان�ة انه�ار االقتصـــــاد التشـــــار�ي عند توقف الشـــــ�كي. نظًرا ألن هذا اال

العمل في المنصــات التي تعتمد علیها المعامالت التشــار��ة. وهذا االحتمال و�ن �ان ضــع�ف 
ـــــ حتى و�ن �انت مؤقتة ،إال أنه احتمال وارد ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  ،وهو ما �ضع تحدي لل�حث عن آل�ة بدیلة ـ

لفترات قصیرة ــــــــــــــــــــ تمكن من إتمام المعامالت التشار��ة حال والحاجة إلیها قد تكون ضع�فة و 
 التوقف المؤقت لتقن�ات التواصل الش�كي.

یتعین توفیر تغط�ة تأمین�ة للعاملین �ص�غة مالئمة لطب�عة المعامالت التشار��ة. حیث �حتاج  −
لمعامالت ه االعاملون في مجال المعامالت التشار��ة إلى الشعور �األمن الوظ�في الذي ال توفر 
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التشــــــــــــار��ة في صــــــــــــ�اغتها الحال�ة. حیث أن أغلب العاملین في مثل هذه المعامالت �عملون 
. مان من الناح�ة الوظ�ف�ة\�شـــــكل أســـــاســـــي في قطاعات االقتصـــــاد التقلیدي مما �جعلهم في آ

بینما عملهم التشار�ي نا�ع من هدف تولید دخول إضاف�ة. واستمرار الوضع على ما هو عل�ه 
ألن الوضــــع بهذه الصــــورة ال �ســــمح بوجود عمالة  .من تطور ونمو المعامالت التشــــار��ة�حد 

 تشار��ة خالصة مما یهدد مستقبل المعامالت التشار��ة في االقتصاد المصري.

حقوق والواج�ات بین أطراف المعامالت التشـــار��ة التوفیر الضـــمانات الحكوم�ة الالزمة لحفظ  −
أو المنصــــات الرقم�ة في الســــوق التشــــار��ة  ون ص أو المســــتهلكســــواء العاملون لحســــابهم الخا

ســـــــواء المحل�ة منها عن طر�ق ســـــــن القوانین واللوائح التنظ�م�ة ووضـــــــع القواعد والســـــــ�اســـــــات 
واإلجراءات، أو العالم�ة عن طر�ق عقد البروتو�والت الدول�ة لتوفیر مثل هذه الضــــمانات، مع 

 ل �قواعد واشتراطات اللع�ة التشار��ة. تغل�ظ العقو�ات على �ل من یتعمد اإلخال

بین أفراد المجتمع المصــــــــــــــري �أهم�ة الدخول في معامالت  منهج�ةیتعین رفع الوعي �طر�قة  −
ومدى الفوائد والعوائد التي �مكن جنیها من مثل هذه المعامالت ســـــــــــواء �النســـــــــــ�ة  ،تشـــــــــــار��ة

لموارد واألصـــول التي أصـــحاب الح�ازة مالك ا Self-employedللعاملین لحســـابهم الخاص 
 Consumers یتم عرضــــها في المنصــــات الرقم�ة للتشــــارك علیها، أو �النســــ�ة للمســــتهلكین 

الذي �طلبون من المنصــــــــات الرقم�ة الموارد واألصــــــــول إلشــــــــ�اع حاجاتهم ورغ�اتهم، هذا من 
 ناح�ة. و�أسالیب وطرق حفظ الحقوق عند الدخول في مثل هذه المعامالت من ناح�ة أخرى.
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challenges and reducing its risks so that it can contribute strongly to 

advancing the sustainable development that Egypt aims to achieve. 

Key words 

The Egyptian Sharing Economy - Shared consumption - Peer to Peer 

Economy - – Pay as you go economy –Peer to peer lending 
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Abstract 

Strengthening the sharing economy in Egypt: Analyze and evaluate its 

advantages, challenges and risks 

The highly advanced digital technological developments led to the 

emergence of transactions that shaped the features of a new economic model 

that is different from the rules of the game in the known economic systems, 

whether capitalism or socialism. This has spread in most countries of the 

world, including Egypt, in what is known as the sharing economy. This is 

based on the idea of sharing privately owned resources and assets, which are 

used by their owners at less than their possible capacity by making them 

available to others during periods of non-use by their owners. 

Nearly two decades after the emergence of such transactions, it is expected 

that it will either reformulate the currently prevailing economic model 

known as globalization in a way that supports its positives, reduce its 

contradictions and negatives, or presents an alternative model that fulfills the 

requirements of a decent life for countries and their peoples. 

Therefore, the current paper seeks to shed light on the concept of the sharing 

economy and its components, its activities and sectors, its challenges and 

risks. With the aim of drawing attention to the role and importance of this 

promising model on the one hand, and on the other hand, calling for an 

individual to have more space to study it, and to deepen research in it to 

derive its laws and principles that govern the mechanisms of its work, and 

on the third hand, put forward some policies aimed at enhancing the positive 

aspects of participatory transactions in the Egyptian economy. Facing its 
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The Institute of National Planning adopts, as a national house of expertise, and as a 

think-tank for all state agencies and institutions in general and the Ministry of 

Planning and Economic Development in particular, issuing this series of policy 

papers in the fields of planning and sustainable development, as a scientific and 

practical initiative that aims to study the immediate and urgent issues that arise on 

the scene in various aspects, and assessing its effects and repercussions on the 

Egyptian economy, by analyzing the different dimensions of the issue under study, 

and proposing alternatives to different policies by INP experts and specialists in 

order to support policy and decision-makers. 

The rapid and successive developments that the world is witnessing in the various 

developmental fields, political, economic, social, technological, environmental, 

cultural, and others, have led to more entanglement and complexity in the 

development process and the achievement of its goals, therefore, it requires 

continuous monitoring of all developments taking place, and to study the latest 

developments or variables at all global, regional and local levels, which 

necessitates a reconsideration of the various sustainable development issues and 

their priorities, and the need may arise to reformulate development strategies and 

policies in proportion to what is constantly imposed by the new, constantly 

changing reality. This could be provided by the current series of policy papers. 

In this respect, I extend my sincere thanks and appreciation to H.E Prof. Dr. Hala 

El Said, Minister of Planning and Economic Development, Chairman of the 

Institute’s Board of Directors and all members of the Board of Directors, for their 

continuous support to all the activities and products of the scientific institute. I also 

extend my sincere thanks and appreciation to all members of the scientific 

board for preparing the papers of this series, which are subject to review and audit 

by the institute's specialized scientific centers, with all hope for a bright 

tomorrow that carries all the best for our country. 

Prof. Alaa Zahran 

President of the Institute of National Planning 

اإلصدار رقم 14 
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