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تلقي هذه اللمحة السریعة عن المشروعات الصغیرة والمتوسطة

نظرة حصریة على المشروعات السوریة التي Building Marketsل

تمارس نشاطا تجاریا في الفاتح، أقدم حي في إسطنبول. یعتمد هذا التحلیل

على دراسات استقصائیة یتم تحدیثها بانتظام مع 242 شركة صغیرة

ومتوسطة في الحي. كما یستفید من دراسة استقصائیة فریدة شملت 43

حوارات حول آثار Building Markets شركة في الفاتح أجرت معها

.جائحة كوفید-19 في صیف عام 2020

لقد أثرت الجائحة على هذا السوق بشكل كبیر؛ قبل كوفید-19، لم تدمج

العدید من الشركات في الفاتح التكنولوجیا الرقمیة في عملیاتها. وفي حین

Building أنه تم إعادة تشغیل الاقتصاد في الفترة التي أجرت فیها

Markets الاستقصاء، تقریبا 9 من كل 10 شركات (86%) أبلغت عن

انخفاض مبیعاتها خلال الأیام الثلاثین السابقة مقارنة بنفس التوقیت في عام

2019. أشارت أكثر من نصف الشركات تقریبا (51%) إلى صعوبة

الوصول إلى العملاء، وهذا ُیسلط الضوء على التعافي البطيء للعدید من

المشاریع في الحّي. ومن بین المشاریع التي خضعت للاستطلاع، أبلغ

70% منهم عن إنفاقهم لمدخراتهم خلال الأیام الثلاثین السابقة من أجل

تغطیة نفقات المعیشة. ولمعرفة المزید عن أثر كوفید-19 على المشاریع

.السوریة في تركیا، یرجى قراءة التقریر كاملًا هنا

ترجع ملكیة الأغلبیة العظمى للألفي مشروع صغیر ومتوسط في شبكة

Building Markets التركیة (98%) إما إلى سوریین أو من یوظفون

السوریون. وعلى الرغم من مواجهة أصحاب العمل السوریین لتحدیات

فریدة من نوعها، إلا أن لدیهم قدرة ممیزة على خلق فرص العمل. فعلى

إلى أن Building Markets سبیل المثال، في 2017، توصلت

السوریون استثمروا أكثر من 330 ملیون دولار أمریكي كرأس مال في

.أكثر من 6،000 مشروع في البلد، بمعدل توظیفي 10 أفراد في المتوسط

انتظرنا في اللمحة السریعة عن المشاریع الصغیرة والمتوسطة في یولیو

2021، والتي ستركز على أعمال

www.buildingmarkets.org

المقدمة
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تسلیط الضوء على حّي الفاتح

یقع حي الفاتح في الجزء من إسطنبول الذي سمي على اسم الإمبراطور العثماني السلطان 

محمد الفاتح. یحد الحي من الشمال القرن الذهبي وبحر مرمرة من الجنوب، بینما یقع مضیق

.البوسفور في الشرق

یعیش في الحي ما یقرب من نصف ملیون نسمة، ویشابه دمشق في سوریا. یشتهر الفاتح

بالبازار الكبیر وقصر توبكابي والسلیمانیة وآیا صوفیا، إلى جانب العدید من المساجد

التاریخیة الأخرى، مثل مسجد الفاتح والكنائس والمتاحف والمسارح والمكتبات. كما تقع هناك

أیضا جامعة إسطنبول والتي تأسست عام 1453. یشتمل الفاتح على حي إسلامي قدیم وتنوع

مزدهر من مختلف أنواع الطعام. ومع استكشاف المكان، یكشف الحي عن اقتصاد صغیر

للأعمال التجاریة التي تعتمد في زیادة ایراداتها على العملاء غیر المنتظمین، والترویج للعملاء

.بناًء على خبرتهم ، بالإضافة للموقع نفسه

ولأنه یعرف بمركز إلتقاء المشاریع السوریة، یوفر حي الفاتح لمتحدثي اللغة العربیة خدمات

سوقیة متنوعة، شاملة الاستشارات القانونیة والمحاسبیة، واستشارات الأعمال والإدارة، إلى

.جانب خدمات الطعام والسیاحة والمعدات الطبیة وخدمات الحاسوب

لم یتمكن أمیر سیلشوكوجلو من العثور على وظیفة لشهور، ذلك حینما جاء إلى اسطنبول

قادما من دمشق في 2013. في النهایة، بدأ یعمل في الشركات السیاحیة، ومع حلول عام

.2019 بدأ مشروعه السیاحي الخاص

عرف سیلشوكوجلو أن حّي الفاتح مشهورا بین السیاح القادمین من سوریا وجمیع أنحاء العالم

.ولهذا كان المكان المثالي لیبدأ منه تجارته

یقول أمیر "تشبه شوارع الفاتح تلك في دمشق. لم أتمكن من التفكیر في مكان آخر لأعمل

."وأعیش فیه سوى حّي الفاتح

ومثل العدید في صناعة السیاحة، تعاني شركة سیلشوكوجلو منذ بداءة جائحة الكورونا؛ "تم

إلغاء رحلات الطیران، وتوقفت السیاحة في البلد" أضاف أمیر. تعتمد أرباح أمیر الآن على

الأموال القادمة من الخارج المحّولة إلیه من فرعه هناك. یقول أمیر "نرید أن نخطط لما هو

آت، ولكننا لا نعرف إلى متى سیستمر الوباء وتعود الحیاة لوتیرتها الأولى، ولهذا نحن

."ننتظر

قصة شركة أمیر للسیاحة
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بیئة المشروعات الصغیرة

للمشاریع الصغیرة والمتوسطة Building Markets یتواجد أكثر من 240 مشروعا في شبكة

في حي الفاتح، إسطنبول. تعمل تلك المشاریع منذ خمس سنوات، في المتوسط (بدءًا من 2016)

.ویشكل معظمها مشاریع متناهیة الصغر (86.2%)، القوى العاملة فیها أقل من 10 موظفین

تتركز الأعمال في حّي الفاتح في خدمات الطعام والسیاحة وإدارة الأعمال والخدمات المهنیة

وقطاعات البیع بالجملة / التجزئة. یعد الحي مركزا لهذه الصناعات حیث یوجد ما یقرب من ثلث

جمیع الشركات الصغیرة والمتوسطة القانونیة والمحاسبیة وما یقرب من 40% من جمیع شركات

.على مستوى تركیا Building Markets السیاحة في شبكة

تنخفض مستویات توظیف النساء في الفاتح؛ فمن بین 1,610 موظفًا وفقًا لهذه العینة التجاریة، تمثل

.النساء نسبة 13%. یتبع هذا أیضا اتجاهات أوسع تتعلق بملكیة وإدارة الأعمال النسائیة

وبالإضافة إلى خدمة المجتمع السوري المحلي، تتوسع هذه المشاریع خارج البلاد، فقد أبلغت تقریبا

نصف المشاریع (48%) عن امتلاكها لعملاء دولیین خلال الستة أشهر الأخیرة. یقوم العدید أیضا

.بتعیین موظفین یتحدثون لغتین، بما في ذلك المتحدثون باللغة التركیة والإنجلیزیة
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اعتاد كمال شیخ أوغلو، الأب لثلاثة أطفال، في مدینته بدمشق، بیع العسل، وكان یمتلك منشأة للتغلیف.

عندما فر بنفسه وأسرته إلى تركیا من الأوضاع في سوریا، قرر أن یستمر في تجارته في هذا البلد الجدید:

" بما أن جمیع السوریون والعرب یعیشون في الفاتح في تركیا، فقد قررت أن أقیم تجارتي هناك" كما قال

.شیخ أوغلو

.شیخ أوغلو أول متجر للعسل في تركیا في 2018 وبدأ في بیعه للزبائن المحلیین والأجانب

تسببت الجائحة العالمیة في أن یخسر تقریبا 50% من تجارته، وقد اعترف أنه تأخر كثیرًا في اتخاذ

خطوة البیع عبر الإنترنت، "لكننا نحاول أن نواكب العصر مستخدمین التكنولوجیا والتحسین من مهاراتنا

في التجارة الإلكترونیة. نرغب أیضا في تصدیر منتجاتنا إلى الإمارات وقطر والكویت، لكن عملیة إصدار

."الشهادات لتجارة العسل صعبة. ونحن نعمل حالیا على حل هذه المشكلة

یشارك شیخ أوغلو في تدریبات وإشراف بیلدنج ماركتس ویتمنى أن یفتح فرعًا لتجارته في سوریا، حتى

.لو لم یتمكن أن یعود إلیها بنفسه

قصة شركة عسل شیخ أوغلو

حجم العمل وفقا للعمالة

أفضل قطاعات العمل

أفضل قطاعات العمل الفرعیة

بیع التجزئة وإصلاح المركبات

المعلومات والتواصل

أنشطة العقارات
النقل والتخزین

النشاط المالي والتأمین

الإقامة وخدمات الطعام

أنشطة خدمة الدعم الإداري

النشاط العلمي التقني المحترف
التصنیع
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تحدیات المشروعات الصغیرة والخطط المستقبلیة

في Building Markets حصل أقل من 1% من المشروعات الصغیرة والمتوسطة في شبكة

تركیا على قرض تجاري رسمي لذلك لیس مستغربًا انخفاض نسبة الحاصلین على قروض رسمیة

في الفاتح. لا یعد الوصول إلى التمویل أحد أكبر ستة تحدیات تجاریة حددتها الشركات الصغیرة

والمتوسطة. ومع ذلك، هناك اهتمام بینهم بالحصول على قروض. من بین 13.6% من الشركات

الصغیرة والمتوسطة المهتمة، ما یقرب من الثلث (30%) مهتمون بأكثر من 50,000 دولار

.أمریكي

31.8%

17.8%
14.4%

8.9%
5.9%

كان أول شيء أرادته رهف سعد عند وصولها لتركیا هو الانتقال إلى ألمانیا للحصول على شهادة

الماجیستیر. لكن مع عدم تمكنها من العثور على المدرسة المناسبة، قررت الاستقرار في تركیا،

ولمدة أربعة سنوات عملت في مختلف المنظمات الغیر حكومیة. عام 2019، أطلقت رهف

.مشروعها الخاص للتصدیر

تقول سعد: "انخفضت نسبة التجارة بمعدل 70% منذ بدایة الجائحة. فقدت التواصل مع معظم

".عملائي. عندما تقرر تركیا استمرار العمل، تغلق الدول الأخرى أعمالها، والعكس

یركز الآن رهف وزوجها المصري على التجارة الإلكترونیة لزیادة الأرباح. وهي تحضر وزوجها

.التدریبات والإشراف الذي توفره بیلدنج ماركتس

وتدریجیا بدأنا في طرح منتجاتنا علیه"، أضافت رهف etsy أنشأنا متجرا إلكترونیا على موقع"

.وعلى وجهها ابتسامة مفعمة بالأمل

قصة رهف سعد

أكبر التحدیات، في الستة أشهر القادمة

المنافسة الضرائب
المرتفعة

القوانین -
الحكومیة/
البیروقراطي

ة

سعر
الصرف/
مشاكل
العملة

حواجز اللغة

مهتمون بالحصول على مستثمر أو 36%

شریك تجاري

من المشاریع الصغیرة والمتوسطة %

المهتمة بالحصول على قروض، تبحث عن

.قرض بقیمة من 10-50 ألف دولار

في حین أنه لم یحصل أي من المشاریع الصغیرة

والمتوسطة في الفاتح على قرض تجاري رسمي،

إلا أن 13.6% من هذه المشاریع مهتمة بالحصول

.على واحد

یعتقد أصحاب ثلثي المشروعات أن إجمالي

.موظفیهم سیبقون كما هم للأشهر الستة القادمة

واحد من ثلاث من المشاریع الصغیرة

والمتوسطة یؤمن بزیادة الأرباح خلال الستة

.أشهر القادمة

حوالي 40% یرون أن الشركات الدولیة

والحكومات والمنظمات الغیر ربحیة تمثل

.فرصا تجاریة جیدة
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عملیات المشروعات الصغیرة 

بالنسبة للمشروعات التي تقوم بالاستیراد، تعد الهند والصین أكثر دول المنشأ شیوعا لاستیراد

بضائعهم. أما فیما یخص تلك التي تقوم بالتصدیر، تبیع المشروعات بضائعها بشكل عام في

.الشرق الأوسط، بنسبة 30% من المشاریع تبیع بضائعها للعراق و18.5% لقطر

تقبل جمیع الأعمال تقریبا في الفاتح التعامل النقدي، بنسبة 1 من 3 من الأعمال تتعامل بالنقد

فقط. یتبع هذا المشروعات التي تقبل تحویل المال عن طریق البنك أو الحوالة المصرفیة

.كطرق مقبولة للدفع
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نقدا

التحویل البنكي

:حوالة مصرفیة

دفع نقدي فقط

التحویل عن طریق الهاتف

الشیكات

0 10025 50 75

قصة مركز فصیح التعلیمي

كان ذلك بحلول عام 2012، حینما قررت خلود حلبي، معلمة

المدرسة المتوسطة والثانویة من دمشق والبالغة من العمر 26

عاما، أن تجعل من تركیا بلدها الثاني. عملت خلود كمدرسة لغة

عربیة خصوصیة حتى عام 2016، ذلك حینما قررت السلطات

التركیة أن تحد من الدورات التدریبیة الخصوصیة للأطفال

السوریین. وقد اتخذت خلود هذا الحدث دافعا لها كي تبدأ

.مشروعها الخاص

تقول خلود: "فكرت في أن نذهب نحن إلى تلامیذنا بما أنهم غیر

قادرین على القدوم إلى مراكز التدریبات لدینا. بدأنا في البحث عن

طریقة لرقمنة الدروس". بدأت حلبي بتقدیم الدروس عبر الفیدیو،

ومع تزاید عدد التلامیذ، حّول فریقها الدروس لیتم تقدیمها عبر

الانترنت. والآن، لدى مركز فصیح التعلیمي، والذي تمتلكه حلبي،

.مكان في حّي الفاتح ویقدم دروسا لأكثر من 1,000 تلمیذ

بما أن جمیع مدرسینا یعیشون في الفاتح، فقد قررنا أنه من الأفضل أن تكون قاعدتنا هنا"

في الفاتح"، أوضحت حلبي وهي تتجّول في المركز التعلیمي. وفقا لخلود، فإن الفاتح

محبوبا بین السوریین القادمین من دمشق بما أنه یشابه مدینتهم القدیمة بشوارعه الضیقة

والمساجد. "نحن نشعر كما لو أننا في بلدنا هنا. وهو شعور رائع كوننا محاطون بأناس

سوریین ونسمع اللغة العربیة في كل وقت. لهذا نحن نعمل ونعیش هنا في الفاتح"،

.أضافت خلود

من المشروعات الصغیرة والمتوسطة 95.7%

.یدفعون لموردیهم في غضون 30 یوما

.أقل من الربع یصدرون البضائع والخدمات.فقط یستوردون البضائع أو الخدمات 6.2%

توظف هذه العینة 252 مدیرا. كل مشروع

.لدیه 1.15 مدیرا في المتوسط
في 54.5% من الشركات الصغیرة والمتوسطة، یدیر

المالك جمیع الموارد المالیة. 37.6٪ لدیهم موظفین

.مالیین بدوام كامل

.لدیهم فروعا إضافیة لمشاریعهم %27

طرق الدفع المقبولة



www.buildingmarkets.org

توصیات للشركات

قبل جائحة كوفید-19، كان حّي الفاتح یتمتع باقتصاد مزدهر للبیع بالجملة / التجزئة وقائم على الخدمات معتمد على العملاء غیر المنتظمین

وتوصیاتهم. كانت هذه نقطة ضعف أثناء الوباء، حیث بقي الناس في منازلهم واعتمدوا على التجارة الإلكترونیة والعمل عن بعد، مطبقین سیاسة

.التباعد الاجتماعي. بینما تتعافى المطاعم والمقاهي والسیاحة ببطء، كان العام الماضي صعبا للغایة على العدید من الأعمال في الفاتح

أبلغت الشركات الصغیرة والمتوسطة أن المنافسة هي التحدي الأكبر لها في الأشهر الستة المقبلة، ولهذا فإن تحدید مشترین وعملاء ومستهلكین جدد

سیساعد هذه الشركات في الحفاظ على عملیاتها في أعقاب كوفید-19. سیتطلب ذلك الأمر إطلاق العنان للابتكار، وفي بعض الحالات، قد یتطلب أیضا

.تغییرات أكثر أهمیة في خطط وممارسات العمل

تطبیق التجارة الإلكترونیة 1

في عصر التعافي جائحة كوفید-19، من الضروري للشركات تقدیم الخدمات .

الرقمیة. هذا مهم بشكل خاص للمقاهي والمطاعم في الفاتح، والتي یمكن أن تستفید

بشكل كبیر من تقدیم خدمات توصیل الطعام. لمعرفة المزید، یرجى الاتصال

ولااستفسار عن تدریب الشركات السوریة على التجارة Building Marketsب

.الإلكترونیة

التسویق الرقمي2

للوصول إلى عملاء جدد والحث على نمو الأعمال التجاریة، یجب على الشركات

الصغیرة والمتوسطة في الفاتح العمل على دمج التسویق الرقمي في خطط أعمالها.

كبدایة، یمكن للشركات الحصول على ملف تعریف مجاني من خلال الموقع

.www.entrepreneurs.buildingmarkets.org :الإلكتروني

بالإضافة إلى ذلك، یمكن للشركات السوریة الصغیرة والمتوسطة الاشتراك في

.التدریب على التسویق الرقمي

التصدیر3

تحتل المشروعات الصغیرة والمتوسطة التي تجید اللغة العربیة موقعا فریدا لتصدیر .

البضائع والخدمات في المنطقة. إلا أن لوائح التصدیر التركیة ربما تقف عائقا أمام

المشاریع الغیر معتادة على سیاسة الحكومة. یمكن للشركات السوریة الحصول على

.Building Markets التدریب اللازم لتنظیم الصادرات من خلال التواصل مع



هل أنت مهتم بمعرفة المزید؟ یرجى التواصل مع الخبراء المالیین وسلاسل الموردین
.لدینا

WhatsApp: +90 536 734 38 56
Email: turkey@buildingmarkets.org

هل أنت مشروع صغیر یعمل في تركیا؟

فرص العمل وتشجع على النمو الاقتصادي من خلال إیجاد Building Markets عام 2004 ومقرها في مدینة نیویورك؛ توفر Building Markets تأسست

وبناء وربط الشركات الصغیرة والمتوسطة المحلیة المنافسة بسلاسل التورید والاستثمار. من خلال نموذجها، دعمت المنظمة أكثر من 26,000 شركة صغیرة

ومتوسطة، وساعدت تلك الشركات في الفوز بعقود بقیمة 1.35 ملیار دولار أمریكي، والحصول على قروض بقیمة 21 ملیون دولار أمریكي، كما

.ساعدت على خلق 70 ألف وظیفة بدوام كامل

في تركیا شبكة فریدة من نوعها تضم أكثر من ألفي شركة صغیرة ومتوسطة مملوكة لسوریین. یمكن للشركات المعترف بها الوصول Building Markets أنشأت

إلى الخدمات التي تزید من ظهورها وتحسن أدائها وإیصالها لفرص جدیدة. منذ عام 2017، أدت برامجنا في تركیا إلى فوز الشركات الصغیرة والمتوسطة بأكثر من 3

.ملیون دولار أمریكي من العقود الجدیدة ورأس المال

كیف نعمل؟

www.buildingmarkets.org

التحقق من المشروع وصناعة ملف
.ممیز في دلیل الأعمال لدینا

زیادة
الظهور

التسجیل في الدورات التدریبیة
الإلكترونیة أو وجها لوجه والتي

.تهدف إلى نمو شركتك

الحصول على
التدریب

تحدید العطاءات المتعلقة بقطاعك
والفوز بالعقود الجدیدة ورأس

.المال

الوصول إلى الفرص


