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أبرز النقاط

تستعرض                                   في لمحتها السریعة عن المشاریع الصغیرة والمتوسطة لهذا الشهر شبكتها الخاصة بمشاریع التصدیر في تركیا. تم التحقق

من الغالبیة العظمى (98%) من أكثر من 2٫200 مشروعًا صغیرًا ومتوسطًا مسجلًا في مؤسستنا في تركیا أنه مملوك لسوریین أو یقوم بتوظیفهم. وبینما

تواجه المشاریع المملوكة لسوریین تحدیات فریدة، فإن لدیها الإمكانات لتوفیر فرص عمل بارزة. أظهر رواد الأعمال السوریین أیضا أن امتلاكهم لشبكات

تواصل إقلیمیة قویة ومهارات لغویة توفر للاقتصاد التركي فرصة لزیادة معدلات التصدیر للدول المجاورة، مساهمین في عملیة

التعافي الاقتصادي ما بعد الجائحة

صممت هذه اللمحة السریعة عن المشاریع الصغیرة والمتوسطة لتسلیط الضوء على هذا القطاع في تركیا، مركزًا على قدرته على النمو والشراكة وتوفیر

فرص العمل. توفر هذه اللمحة نظرة عامة على التحدیات الشائعة وإطلالة على النمو المستقبلي الذي یقدم توصیات لأعضاء مجتمع الأعمال - سواء كانوا

مصدرین أو یأملون في أن یصبحوا مصدرین أو یتطلعون إلى شراكة مع شركة تصدیر

یعتمد التحلیل التالي على دراسات استقصائیة یتم تحدیثها بانتظام وفقًا ِل 820 مشروعًا صغیرًا ومتوسطًا یعمل في تركیا ویقوم بالتصدیر إلى دولة واحدة على

الأقل. كما أنه یستفید من دراسة استقصائیة فریدة من نوعها شملت 115 شركة تصدیر تحاورت معها                                  في صیف 2020 حول آثار

جائحة كوفید-19

تسبب انتشار فیروس كوفید-19 في اضطراب التجارة الدولیة على نطاق واسع، وقد أبلغت غالبیة الشركات المصدرة في عینتنا عن تحدیات كبیرة، بما في

ذلك الحدود المغلقة واستغراق الشحن وقتًا أطول، مما أدى إما إلى خفض المبیعات أو إیقاف التجارة تماما. في حین أن الاقتصاد قد أعید فتحه إلى حد كبیر في

وقت إجراء استطلاع عام 2020، فإن ما یقرب من 9 من كل 10 مشاریع تشیر إلى انخفاض المبیعات في الثلاثین یومًا الماضیة مقارنة بنفس الشهر من العام

السابق. في المتوسط، كانت المبیعات أقل بنسبة 50% لهؤلاء المصدرین. كما أفاد أكثر من نصف المستجیبین أنهم أنفقوا مدخراتهم مؤخرا لتغطیة نفقات

المعیشة. وریثما یتعافى الاقتصاد وتصبح النظرة إلى المستقبل إیجابیة إلى حد كبیر، سیستغرق الأمر وقتًا طویلًا ودعمًا موجهًا لمساعدة المشروعات الصغیرة

والمتوسطة على العودة إلى المسار الصحیح

لمعرفة المزید عن تأثیر كوفید-19 على المشروعات السوریة في تركیا، رجاء قراءة التقریر كاملا هنا 

كما یمكنكم الاطلاع على اللمحة السریعة التالیة عن المشروعات الصغیرة والمتوسطة في أغسطس 2021، والتي ستركز على المشروعات متناهیة

الصغر (أقل من عشرة موظفین) المملوكة لسوریین في تركیا
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تسلیط الضوء على: المصدرین السوریین في تركیا

بالإضافة إلى إعادة إحیاء صناعات في تركیا كانت على وشك الانقراض، مثل صناعة الأحذیة في غازي عنتاب، أتقن العدید من رواد الأعمال السوریین لوائح

التصدیر التركیة، وفتحوا أعمالهم أمام الأسواق والعملات العالمیة

سواء كانت شركات جدیدة أو كانت تعمل منذ عقود، ترى الشركات السوریة في تركیا فرصة كبیرة في التصدیر. وقد استفاد رواد الأعمال الذین جلبوا أعمالهم من

سوریا من شبكاتهم الموجودة مسبقًا مع المشترین الناطقین باللغة العربیة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا. وأولئك الذین بدأوا أعمالهم الأولى في تركیا

حققوا نجاحًا في التصدیر أیضًا

یهتم رواد الأعمال الأتراك أیضا بالشركات السوریة المصدرة. بینما تذهب غالبیة الصادرات التركیة إلى أوروبا، تصدر المشروعات السوریة الصغیرة

والمتوسطة إلى الشرق الأوسط. في عام 2019، أفادت الأمم المتحدة أن رواد الأعمال الأتراك غالبا ما یستشهدون بإمكانیة التوسع في التصدیر كحافز للشراكة مع

السوریین أو توظیفهم. على الرغم من أن الشراكات التركیة السوریة لا تزال محدودة، إلا أنها في تزاید، وهذه تعتبر فرصة أخرى لكلا النوعین من الأعمال للتعافي

اقتصادیًا من الوباء

غالبا ما تكون الشركات المصدرة المسجلة في شبكتنا رسمیة واستراتیجیة للغایة بشأن عملیاتها، مع خطط أعمال وحسابات مصرفیة مطورة. وهي أكثر احتمالًا

من المشروعات الصغیرة والمتوسطة غیر المصدرة لتلقي قرض رسمي في الماضي. أحد أكبر العوائق أمام الشراكات مع المشروعات التركیة والعثور على

مشترین جدد هو الظهور والتواصل - وهو تحد تفاقم خلال جائحة كوفید-19 ولكنه یتحسن ببطء

للتعرف على المزید من المصادر للعثور على فرص مشاریع جدیدة، یرجى الاطلاع على التوصیات أدناه
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ینصح مالك شركة رمزي للمواد الغذائیة أي شخص یتطلع إلى دخول عالم التصدیر لدراسة

المنافسین. لقد بدأوا أعمالهم في تجارة التجزئة التركیة في عام 2016، ثم توسعوا منذ ذلك

الحین للبیع بالجملة، ثم التصنیع، والآن تصدیر عرق السوس. ومع المنافسة المحدودة في

تركیا حول تجارة حلوى عرق السوس ووجود شبكة دولیة من أعمال التصدیر السابقة في

سوریا، تمكنت رمزي للمواد الغذائیة من تجنب بعض أكبر تحدیات التصدیر من تركیا -

التسعیر والمنافسة

تحولت الشركة إلى التصدیر كوسیلة لتوسیع الأعمال التجاریة. لقد كانوا ناجحین للغایة وكان

السوق في أوج نشاطه قبل الوباء. تسبب كوفید-19 في تقلیل المبیعات، لكنهم تمكنوا منذ ذلك

الحین من زیادة الصادرات لطلبات رمضان

عمل مالك شركة رمزي للمواد الغذائیة على توسیع شركته لتشمل منتجات جدیدة، مثل البامیة

والفریكة، ویعمل الآن على تحسین صادراتها والتعامل مع مشترین أكبر

الملف التجاري - رمزي للمواد الغذائیة
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بیئة المشروعات الصغیرة

أكثر من 1 من كل 3 مشروعات صغیرة ومتوسطة (38.4%) في شبكة 

        بتركیا یقوم بتصدیر السلع أو الخدمات. في المتوسط، یعمل

هؤلاء المصدرون منذ حوالي 4 سنوات. ما یقرب من ثلاثة أرباع (74%) عبارة

عن مشروعات متناهیة الصغر تضم أقل من 10 موظفین

تركز أعمال التصدیر في عینة المسح لدینا إلى حد كبیر على قطاعین: التصنیع

والبیع بالجملة. في مجال التصنیع، من المرجح تصنیع المشروعات الصغیرة

والمتوسطة للملابس أو المنتجات الغذائیة. بالنسبة لبائعي الجملة، تتنوع البضائع

ولكن أكثرها ینتمي لمنتجات الطعام والمشروبات والملابس

تنتشر مشروعات التصدیر في أنحاء تركیا. ومع امتلاك السوریون للعدید من

المشروعات الصغیرة والمتوسطة في شبكة                               ، إلا أن

المشروعات تتمركز بنسبة (38.2%) في اسطنبول و(28%) في غازي عنتاب
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آهم المشروعات الصغیرة والمتوسطة وفقا للمنطقة

التصنیع

البیع بالجملة والتجزئة وإصلاح المركبات

النشاط العلمي التقني الاحترافي

المعلومات والاتصالات

النقل والتخزین

تنخفض معدلات توظیف النساء بین المصدرین، من بین 12٫640 موظفًا

داخل هذه العینة التجاریة، تشكل النساء أقل من 12%. یتبع هذا الاتجاهات

الأوسع في ملكیة وإدارة الأعمال النسائیة في شبكة        

للمشروعات الصغیرة والمتوسطة في تركیا

على الرغم من تسبب جائحة كوفید-19 بمشاكل للتجارة الدولیة، إلا أن

83% من المصدرین أفادوا حصولهم على عملاء دولیین في خلال الأشهر

الستة الماضیة. كما أن المصدرین یمتلكون على الأرجح موظفین یجیدون

اللغتین التركیة والإنجلیزیة مقارنة بغیر المصدرین

(74.08%) بالغة الصغر 0-10
صغیرة 10-50
متوسطة +50

(23.71%)

(2.21%)
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تحدیات المشروعات الصغیرة والخطط المستقبلیة

بینما تسبب كوفید-19 في سلسلة من التعقیدات للتجارة الدولیة، فإن المصدرین لدیھم نظرة 

إیجابیة للمستقبل. التحدي التجاري األكثر تكراراً لعینة االستطالع ھذه ھو المنافسة. یسلط 

المزید من المناقشات مع الشركات الضوء على جھودھم إلیجاد وتطویر عالقات مع مشترین 

جدد 

أبدى ما یقرب من النصف -48%. اھتماماً بتلقي التدریب. من بین ھؤالء، أفاد أكثر من %50

أنهم مهتمون أكثر بحضور جلسة تدریبیة متعلقة بالمبیعات والتسویق الاستراتیجي. وأفادت

13% من الردود أن الموضوع التدریبي التالي الأكثر ذكرا هو المشتریات والعطاءات

20% 19%
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الملف التجاري - ناتشورال كیر برو

أكبر التحدیات، في الستة أشهر القادمة
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تعطي "ناتشورال كیر برو" الأولویة لجودة منتجاتها لتأسیس علامتها التجاریة والماركة. تصّنع

شركتهم التي تتخذ من اسطنبول مقرًا لها مجموعة من المكملات الغذائیة ومستحضرات التجمیل

من الأعشاب الطبیعیة. في البدایة، ركز العمل فقط على السوق المحلیة في تركیا. ومع ذلك ، فإن

طرق الدفع في تركیا، مثل الائتمان والمدفوعات طویلة الأجل، جعلت من الصعب على الشركة أن

تنمو، لذلك لجأت إلى التصدیر

من خلال العمل مع                             ، وجدت الشركة أول مشتري دولي لها خلال جائحة

كوفید-19. بعد ذلك، تلقت المزید من الطلبات. تطلب التوسع في التصدیر أثناء الإغلاق الدولي

جهدًا مزدوجًا – حیث أنه لم تتمكن الشركة من السفر أو مقابلة العملاء وجهًا لوجه، وتأخرت العدید

من العملیات المالیة والقانونیة. ومع ذلك، مع انفتاح الأعمال والسفر، فإن الشركة متفائلة بشأن

الإمكانات التي یحملها المستقبل

یهتم 37% بالحصول على مستثمر أو

شریك في العمل

تقریبا نصف (46%) المشروعات الصغیرة

والمتوسطة مهتمة بالقروض وتبحث عن الحصول

.على أكثر من 50٫000 دولار أمریكي

حصل 1% من المصدرین على قرض رسمي في

الماضي، بینما 27% مهتمون بالحصول على

واحد

یؤمن 40% أن إجمالي عدد الموظفین لدیهم

سیتزاید عبر الستة أشهر القادمة، بینما %1

فقط یعتقدون أنه سینخفض

تؤمن 44% من المشروعات الصغیرة والمتوسطة

أن أرباحهم ستتزاید خلال الستة أشهر القادمة، بینما

.2% فقط یعتقدون أنها ستنخفض

        لدیهم خطة عمل على الأقل 

لمدة ستة أشهر
%60
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تنخفض نسبة المشاركة في المناقصات بین الشركات المصدرة، حیث

یفضلون التركیز على البیع المباشر للسوق الدولیة. یشیر المصدرون إلى

سهولة العمل دولیًا واستقرار العملات الدولیة كأسباب لتجنب التجارة

الداخلیة

في العموم، تصدر الشركات إلى بلد واحد على الأقل في الشرق الأوسط،

حیث یتوجه مشروعًا واحدًا من كل ثلاث مشروعات صغیرة ومتوسطة إلى

العراق كواحدة من الوجهات لسلعها وخدماتها. في المتوسط، تمثل

الصادرات ما یقرب من 60% من عائدات الأعمال
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13%13%13%
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سوریا
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لیبیا
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أهم وجهات التصدیر

عملیات المشروعات الصغیرة 

لدى 40% من المصدرین مدیرًا واحدًا على

الأقل. إجمالي 533 شخصًا تم تعیینهم

كمدیرین في هذه العینة

مشروعان من بین ثلاثة مشاریع صغیرة

ومتوسطة یدیر المالك جمیع العملیات المالیة.

یوظف أقل من الثلث طاقم مالي یعمل بدوام كلي

من الشركة

لدى أكثر من الربع (26%) أفرع

إضافیة لأعمالهم

تسدد 86% من المشروعات الصغیرة

والمتوسطة المدفوعات لموردیهم خلال 30

یومًا، بینما 9% خلال 60 یومًا

یستورد 15% من المشروعات الصغیرة

والمتوسطة البضائع أو الخدمات، حیث تأتي

معظم الواردات الأعلى تكلفة من الصین

لدى 62% من المشروعات الصغیرة

والمتوسطة علم بالمناقصات، ولكن تقدم فقط

13% من العینة للمشاركة في العطاءات

.
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التوصیات

واجه المصدرون 18 شهرًا صعبًا للغایة، نظرا لقیود التجارة والسفر الناجمة عن كوفید-19. ومع ذلك، فإن هذه الشركات متفائلة بشأن المستقبل، وتتوقع زیادة

المبیعات والتوظیف بحلول نهایة عام 2021. وضعت التوصیات التالیة لدعم المشروعات السوریة الصغیرة والمتوسطة في تركیا، وإبراز عملیاتها وتوجیهها إلى

الموارد من أجل خدمات بناء القدرات. تقدم التوصیات أیضا للشركات الدولیة التي تتطلع إلى الحصول على سلع من هؤلاء الموردین

للمشروعات الصغیرة والمتوسطة التي تقوم بالتصدیر:

حضور فعالیات التواصل للقاء مشترین جدد - یعمل فریق تطویر الأعمال في                              مع المشترین لاستضافة الفعالیات بهدف زیادة تنوع موردیهم

وتسهیل العقود مع الشركات في شبكتنا المعتمدة

تطویر تواجدك على الإنترنت لزیادة انتشارك - من خلال امتلاك ملفك الشخصي على منصة التشبیك الخاصة بنا  ، ستتم 

مشاركة عملك مع المشترین الذین یمكنهم البحث عن الأعمال التجاریة التي تناسب احتیاجاتهم الخاصة

الوصول إلى التدریب على المبیعات والتسویق الاستراتیجي - یقدم برنامج                              دورات تعلیمیة عبر الإنترنت على غرار الفصول الدراسیة 

والمتوائمة مع قدراتك الذاتیة حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك التسویق الرقمي والتجارة الإلكترونیة

للمشروعات الصغیرة والمتوسطة التي تطمح في التصدیر:

سجل الدخول للحصول على الإرشاد لتحسین خطة عملك – یوفر شركاء الإرشاد ورواد الأعمال مع الخبراء التقنیین جلسات فردیة مصممة لتلبیة الاحتیاجات

الفریدة لكل عمل، مثل تكییف خطة عمل لدمج التصدیر

التعرف على قوانین ولوائح التصدیر التركیة - نحن نقدم دورات تعلیمیة عبر الإنترنت على غرار الفصول الدراسیة والمتوائمة مع قدراتك الذاتیة حول مجموعة

من الموضوعات، بما في ذلك لوائح الاستیراد والتصدیر التركیة

تعرف على المشترین الذین یبحثون عن السلع المصدرة - استخدم خدمات التشبیك بین  لمطابقة عملك مع المشترین المهتمین من خلال

الفعالیات ومنصة التشبیك عبر الإنترنت وطلبات التشبیك مباشرة من المشترین

للمشروعات الدولیة التي تسعى لاستیراد البضائع من تركیا:

    تصفح شبكتنا التي تضم أكثر من 2٫200 مشروعا صغیرا ومتوسطا تم التحقق منھم - تضم منصة التشبیك الخاصة بنا 

وتفاصیل الاتصال بهم

 محددًا طلب الشراء لتلقي قائمة بالموردین المعتمدین في شبكتنا والذین یمكنهم لتقدیم طلب المطابقة - اتصل بفریق التشبیك لدینا 

تلبیة احتیاجاتك

 ، شارك في استضافة فعالیة یتم حضورها بشكل شخصي أو تقدیم ندوة عبر الإنترنت للمشاركة في استضافة فعالیة تواصل – بمشاركة        

للالتقاء بالموردین الجدد المحتملین الملائمین لاحتیاجات عملك

.
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أكثر من 2٫200 مورد سوري معتمد یعملون في تركیا، باإلضافة إلى معلومات حول تسجیلھم وخدماتھم

(turkey@buildingmarkets.org)
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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؟

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

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