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تستعرض                              في لمحتها السریعة عن المشاریع الصغیرة والمتوسطة لهذا الشهر المشروعات متناهیة الصغر والتي تم تعریفها

كمشروعات بها أقل من عشرة موظفین، في شبكتنا في تركیا. تم التحقق من الغالبیة العظمى (98%) من أكثر من 2٫300 مشروعا مثبت في

شركتنا أنه مملوكا لسوریین أو یقوم بتوظیفهم. وبینما تواجه المشاریع المملوكة لسوریین تحدیات فریدة، فهي لدیها الإمكانات لتوفیر فرص عمل

بارزة والأكثر احتمالیة لتوظیف الفئات الضعیفة

صممت هذه اللمحة السریعة عن المشاریع الصغیرة والمتوسطة لتسلیط الضوء على المشروعات متناهیة الصغر المملوكة لسوریین في تركیا، مع

التركیز على قدرتها على النمو والشراكة وتوفیر فرص العمل. یوفر التحلیل التالي نظرة عامة على القیود والفرص الناتجة عن

رؤیة                              الفریدة في هذا السوق. ُتستخدم هذه البیانات لوضع توصیات للشركات والمجتمع المدني والحكومات لدعم نمو

المشروعات متناهیة الصغر السوریة في تركیا بهدف خلق فرص العمل والحد من الفقر وزیادة التماسك الاجتماعي بین اللاجئین والأفراد الذین

یعانون من الهجرة القسریة والمجتمعات المضیفة

اعتمدت هذه اللمحة السریعة على استطلاعات رأي تم تحدیثها بشكل منتظم عبر أكثر من 1٫800 مشروعا متناهي الصغر یعمل في تركیا. كما

أنها تستفید من استطلاع رأي متخصص في التجارة وضعته                              في یولیو 2020 لتحدید آثار جائحة

كوفید-19 والقیود ذات الصلة

بینما عاد الاقتصاد للعمل بشكل موسع مع نهایة استطلاع 2020 الخاصة بنا، أبلغ تقریبا تسع من عشرة مشاریع انخفاض في مبیعاتها خلال

الثلاثین یوما الأخیرة مقارنة بنفس الشهر في العام الماضي. إلا أن معظم المشروعات لم تبلغ عن تواجد عدد كلي أقل لموظفیها مقارنة بمستویات

ما قبل الجائحة، مشیرین إلى أن نمو المشروعات متناهیة الصغر لا یرتبط بتخفیض حجم العمالة كوسیلة

لمواكبة الخسائر الاقتصادیة المتعلقة بالجائحة

للمزید عن آثار جائحة كوفید-19 على المشروعات السوریة في تركیا، برجاء قراءة التقریر الخاص بنا كاملا من هنا

أبرز النقاط
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Business Profile - Ramzy Gida

تتنوع المشروعات متناهیة الصغر ، ویمكن للمشروعات المصنفة على هذا النحو أن تتغیر بشكل ملحوظ من شهر إلى آخر حیث تؤدي الإیرادات

الموسمیة إلى تغیرات في التوظیف. ومع ذلك، تم تصنیف أربع من أصل خمس شركات في شبكة                              في تركیا على أنها

مشروعات متناهیة الصغر، وقد ُسجلت أكثر من نصف هذه الشركات رسمًیا في تركیا لأكثر من أربع سنوات. هذا، بالإضافة إلى البیانات المأخوذة

من استطلاع كوفید-19 الذي أجرته                               والتي تظهر انخفاًضا طفیًفا أو معدوًما في إجمالي التوظیف لمعظم الصناعات بعد رفع

قیود الوباء، مشیرة إلى أن العمل مع أقل من عشرة موظفین هو القاعدة الأساسیة لمعظم الشركات في العینة

یختلف سبب الاحتفاظ بتوظیف أقل من عشرة أشخاص -بالنسبة لأولئك الذین یعملون مع نموذج خدمات من شركة إلى مستهلك، مثل مطعم أو

وكالة سفر، فإن التوسع بشكل كبیر دون زیادة كبیرة في التوظیف أمر ممكن تحقیقه. إضافة إلى ذلك، یمكن للشركات في مجال البناء أن تتوسع أو

تقلل من نشاطها بشكل متكرر وتعتمد على التوظیف المؤقت للوظائف الكبیرة دون التحول إلى مشروعًا صغیرًا أو متوسط الحجم. ما یقرب من

نصف المشروعات متناهیة الصغر في هذه العینة تعمل في تجارة الجملة أو التجزئة. في حین أن الابتكارات الصناعیة، مثل التجارة الإلكترونیة

والمیكنة، كان ُیعّزى لها تقلیل فرص العمل، إلا أن الحجم الهائل لقطاعي الجملة والتجزئة وأهمیتهما یظلان مؤثرین على التوظیف في البلاد

بغض النظر عن السبب الرئیسي وراء عدد موظفیهم، فإن العمل كمشروع متناهي الصغر یمكن أن یصنع حواجز بسبب قیود الموارد. غالًبا فإن

الابتكارات والتدخلات الرئیسیة لتوسیع نطاق الأعمال، مثل الحصول على رأس مال جدید، ورقمنة العملیات، وتوسیع المنتجات والخدمات تتطلب

موظفین متفرغین ومتخصصین بدوام كامل للتنفیذ. بالنسبة للمشروعات متنهایة الصغر، یمكن اعتبار هذا مهمة مكلفة

یجب من یدعم المشروعات متنهایة الصغر هذه أن یضع قیود الموارد في اعتباره عند تصمیم برامج بناء القدرات. فعلى سبیل المثال، في حین أن

الرقمنة أصبحت خطوة حاسمة بشكل متزاید للشركات لتظل قادرة على المنافسة والمرونة، تتطلب المشروعات متناهیة الصغر نقاط دخول مجدیة

في حدود قدرتها على التنفیذ. تشجع الخطوات الصغیرة، مثل استخدام منصات التجارة الإلكترونیة الموجودة بالفعل، الاستثمارات المستقبلیة على

التحولات الأكبر مع زیادة محو الأمیة الرقمیة وعوائد الاستثمارات التكنولوجیة السابقة

لمعرفة المزید عن الوصول إلى موارد للحصول على فرص تجاریة جدیدة، رجاء الاطلاع على التوصیات أدناه

تسلیط الضوء على: المشروعات متناهیة الصغر في تركیا
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ُصّنفت 80% من شبكة                              التي تضم أكثر من

2٫300 شركة مملوكة لسوریین في تركیا على أنها مشروعات

متناهیة الصغر (أقل من 10 موظفین). تتركز هذه المشروعات

في عینة الاستطلاع لدینا إلى حد كبیر في ثلاثة قطاعات: البیع

بالجملة / التجزئة، والتصنیع، والإقامة / خدمات الطعام. تتمركز

المشروعات في الغالب في اسطنبول (42%) وغازي عنتاب

23)%)

المشروعات متناهیة الصغر هي أصغر قلیلًا من نظیراتها

الصغیرة والمتوسطة الحجم. بینما ُسّجلت 49% من المشروعات

الصغیرة والمتوسطة رسمًیا لأكثر من خمس سنوات، و ُسّجلت

27% فقط من المشروعات متناهیة الصغر لنفس الفترة الطویلة
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تنخفض نسبة عمالة الإناث بین هذه المشروعات متناهیة الصغر.

من بین 5٫390 شخًصا تم توظیفهم في عینة العمل هذه، كانت

نسبة النساء أقل من 12%. أبلغت أقل من 3% من المشروعات

أن معظمها تعود ملكیتها للنساء. یتبع هذا الاتجاهات الأوسع في

ملكیة الأعمال النسائیة والتوظیف في شبكة        

للمشروعات السوریة في تركیا

أبلغت شركة واحدة من كل ثلاث شركات عن وجود عمیل دولي

لها في الأشهر الستة الماضیة. ومع ذلك، من غیر المرجح أن

یكون لدى المشروعات متناهیة الصغر موظفون یتحدثون التركیة

أو الإنجلیزیة مقارنة بنظرائهم من تلك الصغیرة والمتوسطة.

50% من المشروعات الصغیرة / المتوسطة توظف من

یتحدثون التركیة 59% توظف متحدًثا باللغة الإنجلیزیة
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تعرب اثنتان من كل خمس شركات عن رغبتها في تلقي التدریب. من بین هؤلاء، أبلغ نصفهم تقریًبا أنهم مهتمون أكثر بحضور جلسة تدریبیة متعلقة

بالمبیعات والتسویق الاستراتیجي. الموضوع التدریبي التالي الأكثر ذكًرا هو المشتریات والعطاءات، كما ذكرت 12% من الردود

نظًرا لكل التركیز للحصول على المزید من العملاء، فلا عجب أن التحدي التجاري الأكثر تكراًرا لعینة الاستطلاع هذه هو المنافسة، تلیها قضایا سعر

الصرف والتي أیضا من أهم التحدیات التي ذكرتها المشروعات الصغیرة والمتوسطة الحجم

حصل أقل من 1% على قرض رسمي في
الماضي، بینما 24% مهتمون بالحصول على

واحد

في المتوسط، تبحث المشروعات على الحصول
على قروض بقیمة 43٫542 دولار أمریكي

یهتم 36% بالحصول على مستثمر أو شریك في
العمل

یؤمن 30% أن إجمالي عدد الموظفین لدیهم
سیتزاید عبر الستة أشهر القادمة، بینما 1% فقط

یعتقدون أنه سینخفض

تؤمن 46% من المشروعات أن أرباحها ستتزاید
خلال الستة أشهر القادمة، بینما 2% فقط یعتقدون

أنها ستنخفض

لدیهم خطة عمل على الأقل لمدة ستة أشهر 53%
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الحواجز اللغویة

تحدیات المشروعات متناهیة الصغر والخطط المستقبلیة
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یمكن للتقدیم على المناقصات أن یكون صعًبا بالنسبة للمشروعات

متناهیة الصغر، لأن التحضیر لتقدیم العطاءات، وخاصة تلك للمشترین

الجدد قد یستغرق وقًتا طویلًا. تقلق العدید من المشروعات متناهیة

الصغر أیًضا بشأن الوقت المستغرق لتلقي مدفوعات من كبار المشترین

الذین یعرضون المناقصات. وربما تأتي المناقصات مع بعض

التحدیات، إلا أنها تمثل فرصة

رئیسیة لتوسیع نطاق الأعمال. اّطلع على صفحة التوصیات للحصول. 

على مزید من المعلومات حول كیفیة إدراج المناقصات في خطط

المشروعات متناهیة الصغر

أكثر من ثلث الشركات التي تستورد تشتري بضائعها من الصین. بینما

6% من الشركات التي تستورد تشتري من سوریا و 6% أخرى من

مصر. یعد الشرق الأوسط بالنسبة لأولئك الذین یقومون بتصدیر

البضائع الوجهة الأكثر شیوًعا لمنتجاتهم وخدماتهم. بالإضافة إلى ذلك،

تصّدر 10% من الشركات إلى ألمانیا

تسدد 60% من المشروعات الصغیرة
والمتوسطة المستحقات المالیة لموّردها خلال 30

یوما

تستورد 35% من المشروعات البضائع أو
الخدمات، و12% منها تستورد البضائع بشكل

مباشر

لدى 53% من المشروعات الصغیرة والمتوسطة
علم بالمناقصات، ولكن تقدم فقط 8% من العینة

للمشاركة في العطاءات

لا یوجد لدى تقریبا 60% من المشروعات أي
موظفین یحتلون منصب المدیر

أربع مشاریع من بین خمس یدیر المالك فیها جمیع
العملیات المالیة. توظف 15% منها فقط طاقم

مالي یعمل بدوام كلي من الشركة

لدى 15% أفرع إضافیة لأعمالهم
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تمثل المشروعات المتناهیة الصغر الغالبیة العظمى من الشركات في شبكة                                في تركیا. في حین نمت بعض الشركات

بمرور الوقت لتصبح صغیرة أو متوسطة الحجم، إلا أن العدید منها لا یزال مصنًفا على أنه من المشروعات المتناهیة الصغر، حتى بعد خمس

سنوات من تسجیلها رسمًیا في تركیا

بالنسبة للمشروعات التي تسعى للتوسع، فإن وجود أقل من عشرة موظفین یمكن أن یمثل تحدیات كبیرة أمامها. إن تقدیم العطاءات

للمناقصات الكبیرة، أو التقدم بطلب للحصول على قروض رسمیة، أو رقمنة العملیات لیست سوى بعض الأمثلة على فرص العمل التي

یصعب تنفیذها عندما یكون عدد الموظفین محدوًدا. نظًرا لأن معظم الشركات في العینة لا توظف أي مدیرین وتعتمد على صاحب العمل

للتعامل مع جمیع الموارد المالیة، فمن غیر المرجح أن یكون لدى العدید من هذه الشركات موظفین رفیعي المستوى لاتخاذ مبادرات مصممة

لتوسیع نطاق العملیات

إلا أنه، ومع الدعم الموجه، یمكن للمشروعات متناهیة الصغر أن تنمو وتظل قادرة على المنافسة. تم تحدید التوصیات التالیة للمشروعات

متناهیة الصغر في تركیا المهتمة بتوسیع وإیجاد فرص عمل جدیدة یمكن إدارتها من قبل فریق من أي حجم

١. حضور فعالیات التواصل للقاء مشترین جدد - یعمل فریق تطویر الأعمال في                                مع المشترین لاستضافة الفعالیات

بهدف زیادة تنوع موردیهم وتسهیل العقود مع الشركات المسجلة في شبكتنا

٢. تطویر تواجدك على الإنترنت لزیادة ظهورك - من خلال وجود ملف تعریف عملك على منصة التوفیق الخاصة بنا

      ، ستتم مشاركة عملك مع المشترین الذین یمكنهم البحث عن الأعمال التجاریة التي تناسب

احتیاجاتهم الخاصة

٣. الحصول على تدریب 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

٤. احضر ندوات عبر الإنترنت لفهم عملیة العطاء - ستساعد هذه الفعالیات الدوریة الشركات على أن تصبح خبراء في تقدیم العطاءات وهي

طریقة رائعة لتعلم الحیل والنصائح الرئیسیة للتأكد من أن عروضك تنافسیة

٥. 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

٦. تعرف على مشتري جدید - استخدم خدمات التوفیق في                        لمطابقة عملك مع المشترین المهتمین من خلال الفعالیات ومنصة

التوفیق عبر الإنترنت وطلبات التوفیق مباشرة من المشترین

عملیات المشروعات متناهیة الصغر
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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؟

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

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

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