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1. الملخص التنفيذي

تســتفيد الشــركات مهمــا كان حجمهــا بشــكل متزايــد مــن التقنيــات الرقميــة كجــزء مــن اســتمرارية األعمــال و »العمــل كالمعتــاد« الجديــد. مــع ازديــاد 
تعقيــد التقنيــات ، قــد يواجــه الذيــن تأخــروا يف التحــول إىل التكنولوجيــا الرقميــة تحديــات ، بمــا يف ذلــك المكاســب الصغيــرة يف اإليــرادات. مــع اتســاع 
الفجــوة الرقميــة ، يمكــن للفئــات الضعيفــة والشــركات الصغيــرة االســتفادة بشــكل كبيــر مــن كونهــا اســتباقية بشــأن الرقمنــة - اعتمــاد التقنيــات 
الرقميــة لتعزيــز ممارســات األعمــال والعمليــات والتفاعــالت. ويشــمل ذلــك الدمــج الفعــال للتجــارة اإللكترونيــة والمدفوعــات عبــر اإلنترنــت وأنظمــة 

االتصــال والتســويق الرقمــي وتوســيع نطاقهــا للبقــاء قــادرة علــى المنافســة والمرونــة يف عالــم يتزايــد فيــه اســتخدام اإلنترنــت.

ملخــص الفوائــد وفــرص الدخــول للشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة مــن قبــل الســوريين 
والتــي تســعى إىل الرقمنــة:

تمثل التجارة اإللكترونية سوًقا متنامًيا بالنسبة للشركات السورية الصغيرة والمتوسطة يف تركيا	 
فــرص الســوق للتجــارة المتنقلة/الخليويــة والتصديــر الرقمــي قــد تكــون مناســبة للعديــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة 	 

مــن قبــل الســوريين
يمكن أن تكون المنصات الرقمية خيارات فعالة من حيث التكلفة يف مجاالت مختلفة من األعمال، مثل التســويق والتجارة اإللكترونية، 	 

ويمكن أن توفر تحليالت إلعالم استراتيجيات األعمال
يــة مثــل العمــل 	  يمكــن أن يكــون اســتخدام الحوســبة الســحابية والتكنولوجيــا الماليــة محــدود، ولكــن يمكنهمــا تمكيــن العمليــات التجار

والدفــع عــن بعــد

ملخــص لالعتبــارات والتحديــات التــي تواجــه الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة مــن قبــل 
الســوريين والتــي تســعى للرقمنــة:

يشكل النقص يف محو األمية الرقمية، بما يف ذلك السالمة اإللكترونية، تحديا كبيرا ويتطلب تدريب للموظفين	 
 اختيار المنصة الرقمية له العديد من االعتبارات، بما يف ذلك الخصوصية والتأمين/القفل والمدفوعات والرسوم واللغة	 
يعيق الوصول إىل الخدمات المالية اإلمكانات الكاملة للتجارة اإللكترونية ، بما يف ذلك الصادرات اإللكترونية	 
أدت ثقافة العمل المحافظة والنفور من المخاطرة إىل مقاومة نماذج األعمال واالستراتيجيات واألدوات المتغيرة	 

يتطلب التحول الرقمي داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسوريين  نَْهًجا يلبي االحتياجات والفرص الفريدة لهذه الشركات. 

توصيات للمجتمع المدين لتمكين التحول الرقمي يف الشركات الصغيرة والمتوسطة:
تطوير فهم قائم على األدلة للعوامل التي تؤثر على اختيار واستخدام رواد األعمال السوريين للتقنيات الرقمية.	 
تعزيز ثقافة األعمال المبتكرة وتقليل عدم تناسق المعلومات من خالل بناء الوعي وتوفير مصادر باللغة العربية.	 
سد النقص يف محو األمية الرقمية من خالل التدريب الذي يشمل السالمة اإللكترونية.	 
توفير األدوات واإلرشاد والتدريب لدعم تطوير رواد األعمال السوريين الستراتيجيات التحول الرقمي.	 
يــز االنتشــار عبــر اســتخدام التكنولوجيــا والمهــارات الرقميــة، والتركيــز علــى نقــاط الدخــول األقــل كثافــة يف اســتخدام المــوارد مثــل 	  تعز

يــادة المحتــوى الرقمــي للتدريــب يف مجــاالت مثــل التســويق والتمويــل.  الحوســبة الســحابية، وز

توصيات لرجال األعمال السوريين:
استهداف فرص السوق الجديدة التي تتيحها الرقمنة، عبر االنتباه إىل النقاط المفتاحية الرئيسية لكل تقنية جديدة.	 
تكوين الوعي حول حلول التكنولوجيا الرقمية المتاحة لمجاالت األعمال المختلفة.	 
االستفادة من فرص التدريب واإلرشاد لدعم التحول الرقمي، سواء من خالل المشاركة كمالك أو من خالل توفير التدريب للموظفين.	 



3

وظائف العمل اليومية

خدمات منزلية

بيع المواد
الغذائية

eTicaret

وسائل
التواصل

االجتماعي

الرسائل
الخاصة

المنصات الرقمية 
الشائعة يف تركيا



4

2. الرقمنة: مفتاح من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة السورية 

مربع: المفاهيم1
الرقمنة هي عملية نقل بسيطة للمعلومات من الوسائل التناظرية إىل الوسائل الرقمية.	 
الرقمنة هي اعتماد التقنيات الرقمية لتغيير العمليات التجارية وتطبيقاتها وتفاعالتها.	 
التحــول الرقمــي هــو الرقمنــة وتكامــل جوانــب متعــددة مــن المؤسســة، حيــث يخلــق نهــج التكنولوجيــا الرقميــة قيمــة 	 

يــة بأكملهــا . لألعمــال التجار
الشــركات المرنــة هــي شــركات »تســتخدم التقنيــات الرقميــة والبيانــات والتحليــالت لخلــق قيمــة طويلــة األجــل 	 

للعمــالء”.2

ــن،  ــادة الوصــول إىل العمــالء الجــدد والحاليي ــة أن تســمح للشــركات بخفــض التكاليــف، وزي ــة«، يمكــن للرقمن يف ظــل الظــروف »العادي
ــة بالنســبة  ــدة للرقمن ــر حســاب التكلفــة والفائ ــد-19، تغي ــة كوفي ــذ بداي ــك، من ــا أخــرى.3 ومــع ذل ــن مزاي ــة مــن بي ــات التجاري وتبســيط العملي
ــر المتوقعــة، مثــل  ــادة الوعــي بقــدرة الرقمنــة علــى التمكيــن يف خفــة الحركــة والتكيــف مــع الظــروف غي ــد مــن أصحــاب األعمــال مــع زي للعدي
ــل  ــا قب ــة يف أعماله ــات الرقمي ــم تعتمــد التقني ــي ل ــب العمــالء. بالنســبة للشــركات الت ــة وطل ــات التنظيمي ــة والمتطلب ــود المادي ــر القي تغيي
ــة يف كثيــر مــن األحيــان لدمــج هــذه األدوات  ــدء عمليــات اإلغــالق المتعلقــة بجائحــة كوفيــد-19، كان منحنــى التعلــم والتكاليــف باهظــة للغاي ب

ــة.4 ــة التحــول الرقمــي كخطــوة اســتباقية للمرون ــرز أهمي ــا، ممــا يب ــة لالســتفادة منه بســرعة كافي

ــا، والتــي  ــرة والمتوســطة المملوكــة للســوريين يف تركي ــن يف شــبكة Building Markets مــن الشــركات الصغي ــة المتواجدي مــن بيــن غالبي
ــن نمــو األعمــال  ــادة عمــق التحــول الرقمــي يف مواجهــة صدمــات الســوق وتمكي ــات الهشــة، يمكــن أن يســاعد زي ــر مــن الفئ ــا تعتب ي هــي حال
ــردًدا  ــدت ت ــن الشــركات الســورية أب ــد م ــن أن العدي ــم م ــى الرغ ــي. عل ــر التنظيم ــة التغيي ــات وقابلي ــا والبيان ــن خــالل اســتخدام التكنولوجي م
ــا  ــًدا بالتكنولوجي ــا متزاي ــا عــن تغييــر ممارســات األعمــال المعمــول بهــا، فقــد أظهــر الكثيــرون اهتماًم ــة، أو إحجاًم عندمــا تعلــق األمــر بالرقمن

ــا بعــده. ــاء يف المنافســة خــالل COVID-19 وم ــق بالبق ــا يتعل ــة، ال ســيما فيم الرقمي

ــر  ــر كبي ــن تأثي ــرة والمتوســطة ع ــة. أبلغــت الشــركات الصغي ــة يف الســوق التركي ــات ضخم ــا تحدي ــة به ــر المتعلق ــد-19 والتدابي خلقــت كوفي
ــة.5 وجــدت منصــة »األعمــال مــن أجــل األهــداف  ــب والتدفقــات النقدي ــرادات والطل ــك انخفــاض اإلي ــاء، بمــا يف ذل ــى أعمالهــا نتيجــة للوب عل
)Business for the Goals(”6 التابعــة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ مــع Türkonfed و TÜSİAD، أن رواد األعمــال الســوريين »يبلغــون عــن 
ــن  ــن نصــف المجيبي ــر م ــاد أكث ــد-19، أف ــول كوفي ــام 2020 ح ــا.7 يف اســتطالع Building Markets لع ــع الشــركات يف تركي ــن جمي ــر« بي أســوأ تأثي

ــة. ــم مفتوحــة يف ظــل الظــروف الحالي ــى يمكــن أن تظــل أعماله ــون إىل مت ــم ال يعرف بأنه

ومقاومــة  ــة  المرون مصــادر  أحــد  هــي  ــة«  الرقمي ــة  »الجاهزي أن  إىل   OECD SME and Entrepreneurship Outlook 2021 ــر  تقري يشــير 
ــف  ــد أن تتكي ــاد بشــكل متزاي ــل كالمعت ــال والعم ــن اســتمرارية األعم ــب كل م ــرة والمتوســطة.8 يتطل ــة بالنســبة للشــركات الصغي الجائح
ــل برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمــايئ  ــرة للمنافســة.9 هــذا هــو الســبب يف أن منظمــات مث ــة والمتغي األعمــال وتســتجيب لألســواق المتقلب
ــتخدام  ــى اس ــرون عل ــد آخ ــا يؤك ــا،10 بينم ــوريين يف تركي ــال الس ــرواد األعم ــروين ل ــويق اإللكت ــة والتس ــارة اإللكتروني ــيع التج ــى توس ــجع عل تش
ــذكاء االصطناعــي باعتبارهــا األجــزاء المفقــودة يف التحــول الرقمــي للشــركات الصغيــرة  الحوســبة الســحابية11 والتحليــالت المســتندة علــى ال

ــد-19. ــة كوفي ــد جائح ــاء وبع ــال أثن ــة األعم ــادة مرون ــذه بزي ــال ه ــات األعم ــط ممارس ــا رب ــن أيًض ــطة.12 يمك والمتوس

 13)KPIs( ــى لمؤشــرات األداء الرئيســية ــاج الســريع وذو المعن ــة، اإلنت ــات الرقمي ــي األساســي للتقني ــب التبن ــح التحــول الرقمــي، إىل جان يتي
والتي يمكن أن تســاعد الشــركات الصغيرة والمتوســطة على تحقيق أقصى اســتفادة من الموارد المحدودة وتقليل حاالت عدم اليقين. 
ــب ســالمة الشــركة ويمكــن أن  ــق بجميــع جوان ــع القــرار فيمــا يتعل ــة صن ــا إرشــاد عملي يمكــن لمؤشــرات األداء الرئيســية المشــتقة رقمي
ــا الرقميــة المختلفــة  ــد مــن حــاالت اســتخدام التكنولوجي ــة األعمــال والنمــو والتوظيــف إذا تــم اســتخدامها بنجــاح. هنــاك العدي تــؤدي إىل مرون
ــى مســتويات مختلفــة مــن التحــول الرقمــي االســتفادة مــن اإلســتراتيجية ودعــم  ــة، ويمكــن للشــركات الســورية عل ونقــاط الدخــول للرقمن

التدريــب. يمكــن أن تســمح اســتراتيجيات التحــول الرقمــي المناســبة للشــركات الســورية بالبقــاء والنمــو بعــد جائحــة كوفيــد-19.



5

مربع: حاالت استخدام الرقمنة التي يجب لرواد األعمال السوريين مراعاتها 

هناك العديد من حاالت االستخدام المختلفة لحلول التكنولوجيا الرقمية ، بما يف ذلك:
تمكين استمرارية األعمال والعمل عن بعد عبر الحلول المستندة إىل السحابة.	 
يــة مســتندة علــى المعلومــات عبــر وســائل التواصــل 	  الوصــول إىل الشــبكات الجديــدة والحاليــة واتخــاذ قــرارات تجار

االجتماعــي وتحليــالت التســويق الرقمــي.
مواصلــة وتوســيع المعامــالت وتســليم البضائــع والخدمــات مــن خــالل المواقــع اإللكترونيــة والمبيعــات الرقميــة 	 

ومنصــات التســليم.
تمكين المعامالت وتوسيع قاعدة العمالء عبر الخدمات المالية الرقمية.	 

التحول الرقمي يف تركيا

يــز التحــول الرقمــي يف البــالد. إن »حركــة التحــول الرقمــي« التــي أطلقهــا اتحــاد  يف الســنوات األخيــرة ، بذلــت الحكومــة التركيــة جهــوًدا جديــدة لتعز
الغــرف وتبــادل الســلع يف تركيــا )TOBB( يف عــام 2018 بمنصــة تســتهدف الشــركات الصغيــرة والمتوســطة ، تضــع الشــركات الصغيــرة يف قلــب 
يــادة جــودة اتصــال اإلنترنــت والخدمــات الحكوميــة الرقميــة للجمهــور يف تهيئــة البيئــة المواتيــة لرقمنــة  جــدول األعمــال هــذا. يف الوقــت نفســه، تســاهم ز

األعمــال يف تركيــا.14

كبــار الشــركاء وأصحــاب المصلحــة مثــل مايكروســوفت و جوجــل و فيــزا و فودافــون هــم مــن بيــن الالعبيــن الذيــن يســتثمرون يف االقتصــاد الرقمــي 
كات التــي تســعى إىل رقمنــة  التركــي. مــع ســعي مايكروســوفت االســتحواذ علــى ســوق الحوســبة الســحابية15، والعديــد مــن المنصــات والشــرا
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة يف التجــارة اإللكترونيــة، تعمــل هــذه االســتثمارات كمؤشــرات علــى أنــه ال تــزال هنــاك مكاســب مبكــرة كبيــرة لرقمنــة 
الشــركات الســورية يف تركيــا. مــن منصــة »Google for Small Business”16 و “الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الذكيــة/ Smart SME” التــي تنفــذ 

كة مــع فيــزا، أصبحــت الشــركات الصغيــرة يف تركيــا يف وضــع نشــط للنمــو.17 مــن قبــل اتحــاد الغــرف والبورصــات التركيــة بالشــرا

تابعــت فودافــون أيضــا الســوق الســورية يف تركيــا يف منافســة مــع شــركة تركســل، مــن خــالل المنتجــات والخدمــات المســتهدفة وتوفيــر اللغــة 
كات فودافــون مــع اتحــاد الغــرف والبورصــات يف تركيــا ومؤسســة أبحــاث السياســة االقتصاديــة التركيــة )TEPAV( لبرنامــج  العربيــة.18 تعــد شــرا
“النقــاط الرقميــة/Digital Score” و “تركيــا 100” جــزءا مــن حزمــة 12 مليــون ليــرة تركيــة تركــز علــى كل مــن التجــارة اإللكترونيــة والتســويق الرقمــي.19

تشــير »درجــة الرقمنــة« المتحســنة بشــكل قليــل ولكــن المعتدلــة إىل 3.06 مــن 5 والمدرجــة يف تقريــر توبيســاد TüBisad لمؤشــر الرقمنــة التركــي 
لعــام 2020، إىل بعــض التقــدم مــن العــام 2019 إىل 20.2020  خــالل كوفيــد-19 شــكلت التجــارة اإللكترونيــة أيًضــا قطاًعــا كبيــًرا يف تركيــا و يف منطقــة 
كبــر أســواق التجــارة اإللكترونيــة يف العالــم اعتبــاًرا مــن عــام 2020،  الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل عــام.21 تحتــل تركيــا المرتبــة 21 مــن بيــن أ

باســتثناء المتاجــر عبــر اإلنترنــت المخصصــة للمبيعــات بيــن الشــركات.22

كثــر مــن نصــف  كثــر مــن 90 يف المائــة مــن الشــركات التركيــة، و 75 يف المائــة مــن العمالــة يف البــالد، وأ تمثــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة أ
الصــادرات التركيــة.23 ومــع ذلــك، فــإن الشــركات التركيــة الصغيــرة والمتوســطة لديهــا معــدل رقمنــة أقــل مــن- 4 يف المائــة وفًقــا ألحــد المصــادر - بينمــا 
تشــكل الصــادرات اإللكترونيــة 10 يف المائــة مــن ســوق التجــارة اإللكترونيــة.24 يشــير الحــوار حــول الحــد مــن ضرائــب التجــارة اإللكترونيــة للشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة، وحملــة »التجــارة اإللكترونيــة تقــف مــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة« و »منصــة شــبكة المصدريــن الوطنيــة للمــرأة« و 

»شــبكة المســتثمرين المــالك”25، إىل أن تركيــا لديهــا توجــه قــوي نحــو تحفيــز نمــو التجــارة اإللكترونيــة .

اإلمكانات غير المستغلة للمستهلكين عبر اإلنترنت

إن فرصــة الســوق لرقمنــة األعمــال قويــة يف تركيــا، حيــث بلــغ انتشــار اإلنترنــت اعتبــارا مــن ينايــر 2021 معــدل 77.7 بالمائــة.26 اســتخدام الوســائط 
كثــر مــن 90 يف المائــة مــن الســكان.27 بشــكل عــام ، تحتــل البــالد المرتبــة  االجتماعيــة قابــل للمقارنــة، حيــث يعــادل عــدد اتصــاالت الهاتــف المحمــول أ
49 مــن 79 علــى مؤشــر االتصــال العالمــي لعــام 2020 ، مــع نمــو يف ثالثــة مــن أربعــة عوامــل تمكيــن تكنولوجيــة - النطــاق العريــض والســحابة وإنترنــت 
كثــر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة  األشــياء - بيــن عامــي 2020 و 28.2021 مــع توفــر المســتهلكين عبــر اإلنترنــت يف الســوق التركيــة، هنــاك إمكانيــة أ

لالســتفادة مــن هــذا الجــزء مــن الســوق باســتخدام التحــول الرقمــي.

تشــير بيانــات منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة )OECD( حتــى عــام 2020 إىل أنــه يف حيــن أن اتصــال اإلنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول وعريــض 
النطــاق منتشــر إىل حــد مــا بيــن الســكان األتــراك ، فــإن أقــل مــن 10٪ مــن الشــركات الصغيــرة يف عــام 2020 كانــت تحقــق مبيعــات يف التجــارة 
اإللكترونيــة يف األشــهر الـــ 12 الماضيــة. ويف الوقــت نفســه ، كانــت النســبة المئويــة لمســتخدمي اإلنترنــت الذيــن يجــرون عمليــات شــراء عبــر اإلنترنــت 
مــا يقــرب مــن نصــف النســبة المئويــة لمســتخدمي اإلنترنــت كحصــة مــن األفــراد ، ممــا يشــير إىل أن الشــركات التركيــة أو غيــر التركيــة األكبــر قــد تكــون 

مســؤولة عــن هــذه المبيعــات.
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كثــر  مــن ناحيــة العــرض، تعاقــدت 54.2٪ مــن الشــركات التركيــة علــى النطــاق العريــض بســرعة 30 ميجابــت يف الثانيــة أو أ
اعتبــارا مــن عــام 29،2020 مقابــل 53.7٪ مــن الشــركات يف تركيــا يف عــام 2020 لهــا وجــود علــى شــبكة اإلنترنــت.30

مــن جانــب المســتهلك، 89.9٪ مــن األســر لديهــا اتصــال واســع النطــاق اعتبــارا مــن عــام 2020، و 93.2٪ مــن الســكان مغطــاة 
بشــبكة G4 علــى األقــل اعتبــارا مــن عــام 31،2018 وبلــغ مســتخدمو اإلنترنــت كنســبة مــن األفــراد 77.7٪ يف عــام 32.2020

ولكــن بينمــا قــام 41.7٪ مــن مســتخدمي اإلنترنــت اعتبــارا مــن عــام 2020 بالشــراء عبــر اإلنترنــت يف األشــهر الـــ 12 الماضيــة،33 
الـــ 12  اإللكترونيــة يف األشــهر  التجــارة  كانــت تحقــق مبيعــات يف  الصغيــرة يف عــام 2020  الشــركات  فــإن 9.18٪ فقــط مــن 

الماضيــة.34 إىل جانــب أن 14.1٪ مــن الشــركات كانــت تشــتري الخدمــات الســحابية يف عــام 35.2020

كمقيــاس للتحــول الرقمــي العــادل، يعــد اســتخدام اإلنترنــت بيــن النســاء يف تركيــا أقــل بشــكل ملحــوظ مقارنــة بالرجــال، حيــث تتوفــر البيانــات.36 تواجــه 
ســيدات األعمــال حواجــز ثقافيــة إضافيــة تؤثــر علــى العديــد مــن عوامــل الرقمنــة، بمــا يف ذلــك محــو أميــة رقميــة أقــوى، وحواجــز االتصــال والوصــول.37 
يف حيــن أن البيانــات المتعلقــة بالمؤسســات الســورية التــي تملكهــا وتديرهــا نســاء محــدودة، تشــير المقابــالت إىل أن المالــكات مــن النســاء يتجهــن 
يــب واإلرشــاد.38 قــد تختلــف أيضــا معــدالت الوصــول واالســتخدام يف  كثــر إىل االســتفادة مــن عــروض التدر بشــكل خــاص إىل الرقمنــة وقــد يملــن أ

المناطــق الحضريــة والريفيــة لــكل مــن الســكان الســوريين واألتــراك. 

يف حيــن أن االختالفــات يف اتصــال النطــاق العريــض )الحزمــة العريضــة( للســوري والتركــي غيــر مؤكــدة، ال يبــدو أن اتصــال المحمــول الســوري39 أقــل 
كثــر مقارنــة بالمواطنيــن األتــراك علــى البيانــات  عــن الســكان األتــراك. يف الواقــع، تشــير توركســل عبــر GSMA إىل أن العمــالء مــن الالجئيــن ينفقــون أ
والمكالمــات الخارجيــة.40 وبالتــايل، اســتثمر مشــغلو شــبكات الهاتــف المحمــول يف البنيــة التحتيــة والمنتجــات والخدمــات المصممــة لهــذا المجتمــع.41 
تجــدر اإلشــارة إىل أن االتصــال باإلنترنــت هــو مؤشــر واحــد فقــط مــن مؤشــرات التحــول الرقمــي للســكان، كمــا أن طلــب المســتهلكين علــى عمليــات 

الشــراء عبــر اإلنترنــت مقيــد أيًضــا بعوامــل مثــل البنيــة التحتيــة الماليــة واللوجســتية.42

ينمــو ســوق التجــارة اإللكترونيــة يف تركيــا وال يــزال يوفــر فرصــا قويــة للشــركات المملوكــة مــن قبــل الســوريين. تعمــل الشــركات المملوكــة مــن قبــل 
الســوريين يف تركيــا يف بيئــة يوفــر فيهــا اتصــال المســتهلك فرصــة للتكنولوجيــا الرقميــة لتســهيل التواصــل مــع العمــالء. علــى الرغــم مــن تحديــات 
البنيــة التحتيــة للتجــارة عبــر اإلنترنــت، يمكــن أن تكــون قنــوات الهاتــف المحمــول علــى وجــه الخصــوص مفيــدة لرجــال األعمــال الســوريين الذيــن 

يســتهدفون المســتهلكين عبــر اإلنترنــت.

مريع: بيانات بيلدينغ ماركتس )Building Markets( - اتصال الشركات السورية

الوصول إىل دعم الرقمنة 
يقــدم أصحــاب المصلحــة يف المجتمــع المــدين الذيــن يقومــون بمتابعــة نبــض الشــركات الســورية يف تركيــا، نافــذة رئيســية للحاجــة إىل مرونــة الشــركات 
الممكَّنــة رقميــا. أبلغــت منظمــات المجتمــع المــدين عــن تأثيــرات أقــوى للجائحــة العالميــة داخــل شــبكات الشــركات المملوكــة مــن قبــل الســوريين. 
ومــع األســف، ال يصــل رواد األعمــال الســوريون المتواجديــن يف شــبكة Building Markets علــى نطــاق واســع إىل المــوارد الحكوميــة ممــا قــد يزيــد 

هــذا الوضــع مــن تعــرض الشــركات لآلثــار الســلبية للوبــاء. 

تشــير ســبارك و صنــدوق قطــر للتنميــة، التــي تقــدم برامــج للشــركات المتوســطة و الصغيــرة للصمــود يف مواجهــة كوفيــد -19، إىل أن الشــركات 
الســورية تأثــرت بشــكل غيــر متــكائف بالقيــود المفروضــة علــى كوفيــد -19 يف تركيــا، وكذلــك لبنــان.43 ووفقــا لهــذه المجموعــة، فــإن مــا يقــرب مــن 
تســعة مــن كل عشــرة شــركات لالجئيــن الســوريين »أخــذت ضربــة شــديدة” بعــد مــرور عــام علــى انتشــار الجائحــة.44 وتقــول أيضــا أن النســاء صاحبــات 
األعمــال علــى وجــه الخصــوص قــد شــهدن إغالقــا لألعمــال خــالل كوفيــد -19 بمعــدل يتجــاوز الرجــال.45 وتشــمل اآلثــار األخــرى التــي تــم تحديدهــا يف 

اســتطالعات الــرأي التــي أجريــت مــع الشــركات “تجميــد العمليــات”46 وتوقــع »تغييــرات كبيــرة« بســبب الجائحــة.47
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علــى الرغــم مــن أن الحاجــة إىل الدعــم الحكومــي للتحــول الرقمــي معتــرف بهــا48 علــى نطــاق واســع وأن أولويــات التحــول الرقمــي التركــي غــدت 
تتماشــى مــع احتياجــات ومواهــب الشــركات الســورية يف تركيــا، إال أن المقابــالت وبيانــات االســتقصاء المبلــغ عنهــا مــن األفــراد تشــير إىل أن مــوارد 
الحكومــة التركيــة هــذه ال يتــم االســتفادة منهــا بيــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والمتواجــدة يف شــبكة Building Markets.49 بشــكل عــام، يتمثــل 
العائــق األكبــر أمــام الســوريين الذيــن يســتخدمون برامــج الحكومــة التركيــة يف الرقمنــة، يف محدوديــة طالقــة اللغــة التركيــة أو االفتقــار إىل مــوارد باللغــة 

العربيــة،50 ولكــن هــذا بالتأكيــد ليــس العائــق الوحيــد.

تدريب Building Markets الذي يدعم الرقمنة
الترويج الفعال والمبيعات والتسويق عبر اإلنترنت

التجارة اإللكترونية لتجار الجملة والتجزئة 101
التجارة اإللكترونية للمطاعم 101

تسويق المحتوى الرقمي
العالمات التجارية للشركات الصغيرة

Build-  تتمتــع مــوارد المجتمــع المــدين بالقــدر األكبــر مــن التواصــل مــع الشــركات الســورية، بمــا يف ذلــك تلــك التــي تهــدف إىل الرقمنــة. عــدا عــن شــبكة
ing Markets، تشــارك العديــد مــن الشــركات يف مجتمــع يســمى »ديجيتــال اســطنبول” عبــر واتســاب والتلغــرام و زووم واالجتماعــات الثنائيــة، بهــدف 
بنــاء بيئــة فاعلــة ومواتيــة للتحــول الرقمــي الســوري.Ingev 51)إنجــف(52 هــي منظمــة محليــة تعمــل مــع رائــدات األعمــال الســوريات، بينمــا تقــدم 
منظمــات مثــل جســور53 يف األردن و Building Markets يف تركيــا لرجــال األعمــال الســوريين برامــج تدريبيــة يف مجــال التســويق الرقمــي وبرامــج 
إرشــادية. يوفــر االرتبــاط القــوي بيــن المجتمــع المــدين ورجــال األعمــال الســوريين منصــة انطــالق لدعــم التحــول الرقمــي المســتهدف، مــع وجــود أســس 

لجمــع البيانــات وتطويــر المعرفــة، ودعــم ثقافــة األعمــال الرقميــة الموجهــة نحــو المجتمــع بالفعــل.

 فهــم أيــن توجــد الفــرص والتحديــات للرقمنــة الســورية  هوأمــر حيــوي لدعــم اســتراتيجيات التحــول الرقمــي الناجحــة، ويمكــن أن يســاعد رواد األعمــال 
وأصحــاب المصلحــة الســوريين للوصــول إىل أنســب األدوات والتمويــل والقــدرات. يف شــبكة Building Markets للشــركات الســورية، مــن الواضــح 
بشــكل صريــح أن هنــاك حواجــز يجــب التغلــب عليهــا، بمــا يف ذلــك االختالفــات اللغويــة، وثقافــة األعمــال المحافظــة، وفجــوات محــو األميــة الرقميــة، 

وتوافــر الحلــول الرقميــة المناســبة.

يعتمــد االســتخدام الناجــح للحلــول الرقميــة مــن نــواح عديــدة علــى معالجــة هــذه الحواجــز، ويجــب علــى أصحــاب المصلحــة أن يكونــوا حذريــن مــن 
خلــق فائزيــن وخاســرين مــن جهــود الرقمنــة غيــر العادلــة. يمكــن أن تســاعد االســتفادة مــن شــبكات المجتمــع المــدين لجمــع فهــم قائــم علــى األدلــة 
للعوامــل التــي تمنــع الرقمنــة وتمكينهــا يف دعــم التحــول الرقمــي القائــم علــى االحتياجــات والمالئــم للغــرض والتحــول الرقمــي الــذي يتيــح مرونــة 
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األعمــال.
خلود الحلبي، صاحبة فصيح54

بــدأت خلــود الحلبــي مشــروع فصيــح يف عــام 2016، بحًثــا عــن طريقــة للوصــول إىل الطــالب العــرب والســوريين يف جميــع أنحــاء تركيــا بســرعة 
وســهولة وبأقــل تكلفــة ممكنــة. تتذكــر قائلــة: »كان مــن الصعــب العثــور علــى معلميــن يمكنهــم القــدوم إىل منزلــك وتعليــم أطفالــك كل مــا يتعلــق 

بالمنهــج التركــي بأســعار رخيصــة«. بدافــع إليجــاد حــل، اســتعانت الســيدة الحلبــي بـــنقل فصيــح إىل العالــم الرقمــي.

تقول األم العاملة وصاحبة العمل: »كل ما يتعلق بأعمالنا رقمي، من األلف إىل الياء«.

تقــول الحلبــي: »بالنســبة لنــا، نحــن كســيدات مالــكات أعمــال، لدينــا حافــز كبيــر لدمــج التقنيــات الرقميــة يف أعمالنــا ... محــو األميــة الرقميــة مهــم 
جــًدا وألنــه مكلــف للغايــة، أعتقــد أن المؤسســات يجــب أن تتبنــى هــذه المهمــة، خاصــة بالنســبة النســاء.«

الحلبــي تتحــدث عــن مواجهــة الشــكوك يف البدايــة وتحديــات المعرفــة الرقميــة فيمــا يتعلــق باســتخدام التكنولوجيــا الرقميــة. »... كانــت المشــكلة 
كبــر المشــكالت يف البدايــة منــذ مــا يقــرب مــن ثــالث ســنوات.  ... كانــت هــذه واحــدة مــن أ األوىل هــي إقنــاع العمــالء بجــدوى التعليــم الرقمــي 

والصعوبــة الثانيــة كانــت تعليــم العمــالء وتدريبهــم علــى كيفيــة دخــول المنصــة وحضــور المحاضــرات عبــر اإلنترنــت«.

لكــن كوفيــد-19 حفــز نمــو قاعــدة العمــالء المســتعدين للمشــاركة يف التعلــم عبــر اإلنترنــت. »مــن أهــم عوامــل نجــاح مشــروعنا أنــه تــم إنشــاؤه 
يف الوقــت المناســب. صحيــح أن الفكــرة كانــت جديــدة ورائــدة، ولكــن أيًضــا كوفيــد-19 ســاعد مشــروعنا علــى النمــو وجعــل التعليــم عبــر اإلنترنــت 
ينتشــر بســرعة«. علــى الرغــم مــن التحديــات التــي تواجــه العثــور علــى شــركات البرمجــة لترجمــة أفكارهــا وخدماتهــا العديــدة إىل منصتهــا الرقميــة، 

تواصــل شــركة فصيــح الســعي وراء فــرص النمــو والتوســع خــالل فتــرة التغييــر.

كمــال دراســتهم يف تركيــا،  “طــوال فتــرة الوبــاء، انتشــرت خدماتنــا خــارج تركيــا واآلن نتعامــل مــع عشــرات وأحيانـًـا مئــات الطــالب الذيــن يرغبــون يف إ
لذلــك يدرســون اللغــة التركيــة ويســتعدون المتحــان القبــول بالجامعــة.”

“نصيحتي للشركات التي تفكر يف الرقمنة هي التركيز على التدريب.”
يعتمــد االســتخدام الناجــح للحلــول الرقميــة مــن نــواٍح عديــدة علــى معالجــة هــذه الحواجــز ، ويجــب علــى أصحــاب المصلحــة أن يكونــوا حذريــن مــن 
خلــق فائزيــن وخاســرين مــن جهــود الرقمنــة غيــر العادلــة. يمكــن أن تســاعد االســتفادة مــن شــبكات المجتمــع المــدين لجمــع فهــم قائــم علــى األدلــة 
للعوامــل التــي تمنــع الرقمنــة وتمكينهــا يف دعــم التحــول الرقمــي القائــم علــى االحتياجــات والمناســب للغــرض ، والتحــول الرقمــي الــذي يتيــح مرونــة 

األعمــال.
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3. نقاط الدخول الرقمية للشركات السورية الصغيرة والمتوسطة

التسويق الرقمي واالتصاالت 
ُتســتخدم تقنيــات االتصــاالت الرقميــة علــى نطــاق واســع بيــن الشــركات والعمــالء الســوريين يف تركيــا، ومعظمهــا يف شــكل منصــات رســائل.55 كان 
االهتمــام باســتخدام التســويق قويــا أيضــا ضمــن شــبكة Building Markets، حيــث كان التســويق الرقمــي موضــع اهتمــام مشــترك بيــن المشــاركين 

كثــر تعقيــدا أو جديــدة. يف برامــج اإلرشــاد. ومــع ذلــك، ال يــزال محــو األميــة الرقميــة يمثــل حاجــزا كبيــرا أمــام اســتيعاب منصــات أ

اختــار عــدد مــن أصحــاب األعمــال الســوريين يف شــبكةBuilding Markets التكيــف مــع طلــب العمــالء المتغيــر والقيــود الماديــة خــالل كوفيــد-19 
باســتخدام تقنيــات االتصــاالت وتوجيــه قاعــدة عمالئهــم. اختــار البعــض القيــام بذلــك عــن طريــق الوســائل التناظريــة مثــل الهاتــف، والبعــض اآلخــر 
عبــر اإلنترنــت. يبــدو أن ثقافــة العمــل قــد تكــون عائقــا أقــل مــن محــو األميــة الرقميــة عندمــا يتعلــق األمــر بالتســويق واالتصــاالت مقارنــة بالتجــارة 

اإللكترونيــة. وعلــق أحــد أصحــاب األعمــال قائــال: »إذا لــم تمــر أي حملــة تســويقية عبــر واتســاب، فإنهــا تفشــل«.56

يهتــم العديــد مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة مــن قبــل الســوريين بتعزيــز مهاراتهــم التســويقية، وأفــاد 77 بالمائــة مــن المشــاركين يف 
االســتطالع الذيــن أشــاروا إىل اهتمامهــم بالتدريــب عــن تفضيلهــم لهــذا الموضــوع يف عــام 2020. ُينظــر إىل التســويق علــى أنــه أحــد أهــم نقــاط الدخــول 
للتحــول الرقمــي للشــركات الصغيــرة والمتوســطة ويســمح للشــركات الصغيــرة اســتخدام ميــزات »األمــان وفــق التصميــم« المضمنــة وتحليــالت 
 Building Marketsالبيانــات وميــزات الــذكاء االصطناعــي للمنصــات التــي تســتخدمها.57 حتــى بيــن شــبكات اإلرشــاد يف مجــال التجــارة اإللكترونيــة يف
، تعمــل العديــد مــن الشــركات الســورية علــى رقمنــة وظائــف تســويقها؛ بمــا يف ذلــك اســتخدام صفحــات الوســائط االجتماعيــة وتطويــر مواقــع الويــب 
واإلعالنــات علــى منصــات مثــل جوجــل أو فيســبوك. مــن ناحيــة أخــرى، الحظــت  Building Markets أيًضــا وجــود فجــوات يف محــو األميــة الرقميــة. 

علــى ســبيل المثــال، تحتــاج الشــركات دعًمــا إضافًيــا الســتخدام تقنيــات جديــدة مثــل زووم أو إنشــاء موقــع ويــب.

تــم اســتخدام مصطلــح »تجــارة المحادثــة« )conversational commerce( لوصــف تقاطــع منصــات المراســلة والتجــارة، حيــث يتــم البيــع  و الشــراء 
عبــر هــذه المنصــات.58 كان النمــو التكنولوجــي والتطــور يف هــذه المجموعــة الفرعيــة مــن التجــارة اإللكترونيــة مهميــن خــالل الســنوات األخيــرة، مــع 
التطبيقــات المخصصــة وروبوتــات الدردشــة اآلليــة واســتخدام الــذكاء االصطناعــي.59 يقــدم اســتخدام واتســاب للتواصــل مــع العمــالء بيــن الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة مــن قبــل الســوريين، والمشــار إليــه يف المقابــالت،60 مثــاال رائعــا علــى حــل رقمــي مناســب للغــرض يوفــر القــدرة علــى 
االســتفادة مــن التطــور التكنولوجــي. ومــع االســتيعاب العضــوي لتطبيــق واتســاب بيــن العمــالء والشــركات، يمكــن لتقنيــات تجــارة المحادثــة تمكيــن 

الشــركات التــي لديهــا قــدرة أو قابليــة تحــول رقمــي أقــل علــى الرقمنــة.
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صفحة Mevsim Online  للتجارة اإللكترونية عبر اإلنترنت61

عبــد الحميــد األحــدب، مــن مدينــة حمــاة يف ســوريا، يديــر Mevsim Online مــن غــازي عنتــاب يف تركيــا. منــذ نيســان 2021، يعمــل يف تجــارة التجزئــة 
بالكامــل عبــر اإلنترنــت، حيــث يبيــع منتجــات مثــل الخواتــم الفضيــة واألكــواب النحاســية وســجاد الصــالة داخــل وخــارج تركيــا.

“بعــد الجائحــة، تحســن عملنــا ألن التجــارة اإللكترونيــة قــد زادت كثيــًرا«، كمــا يوضــح األحــدب. “عملنــا ال يتطلــب ســوى مســتودع للبضائــع وجهــاز 
كمبيوتــر.”

يؤكــد األحــدب الــذي تخــرج مؤخــرا مــن جامعــة غــازي عنتــاب علــى فــرص بــدء عمــل تجــاري اآلن »بــدون إيجــارات وال تكاليــف شــهرية ومــكان عمــل 
قريــب مــن المنــزل ومزايــا أخــرى«. علــى الرغــم مــن أن Mevsim Online تواجــه تحديــات مثــل المنافســة واختيــار المنتــج االســتراتيجي، إال أنــه تــم 

التغلــب علــى معظــم العقبــات يف وقــت مبكــر مــن البــدء يف أعمالهــم.
“التحديــات والصعوبــات التــي واجهناهــا فيمــا يتعلــق بتبنــي التقنيــات الرقميــة كانــت بشــكل أساســي يف البدايــة حيــث لــم تكــن هنــاك خبــرة، ولكــن 
بعــد ذلــك مــن خــالل الممارســة واالستشــارات ... تمكنــا مــن التغلــب علــى كل تلــك الصعوبــات.” مــن خــالل حضــور التدريــب يف التجــارة اإللكترونيــة 
وتلقــي جلســات االستشــارات التــي تقدمهــا Building Markets، تعرفــت شــركتنا Mevsim Online علــى أفضــل الطــرق لبيــع البضائــع وشــحنها 
وتعبئتهــا وتســويقها والمزيــد.« لقــد واجهنــا أيًضــا بعــض المشــكالت يف التســجيل علــى منصــات التجــارة اإللكترونيــة ومعرفــة جميــع شــروط العمــل 

معهــم، إىل حيــن معرفتنــا بالمســتندات المطلوبــة للتســجيل«.
يواصل موقع األحدب تقديم التدريب لموظفي Mevsim Online، ويجد العمل مع المتاجر خارج تركيا أمًرا بسيًطا ومربًحا لألعمال.

يمكــن اآلن العثــور علــى Mevsim Online علــى العديــد مــن المنصــات داخــل تركيــا، بمــا يف ذلــك Trendyol و Hepsiburada و Çiçeksepeti و 
.Amazon يًبــا علــى n11، ويمكــن للمشــترين العثــور عليهــا قر

“نصيحتــي لألشــخاص الذيــن يدخلــون يف أي عمــل تجــاري، ســواء كان رقمًيــا أو غيــر ذلــك، التحلــي بالصبــر وعــدم توقــع نتائــج ســريعة ومباشــرة، 
باإلضافــة إىل عــدم التســرع يف عمليــة الشــراء لتجنــب الخســارة.”
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علــى الرغــم مــن التحديــات العديــدة التــي تواجــه تبنــي التجــارة اإللكترونيــة لــرواد األعمــال الســوريين يف تركيــا، فــإن نمــو التجــارة اإللكترونيــة يف 
الســوق التركيــة يمثــل فرصــة للشــركات المملوكــة لســوريين والتــي يمكنهــا متابعــة المبيعــات عبــر اإلنترنــت، ويمكنهــا االســتفادة مــن اتصــال الهاتــف 
المحمــول والقــدرة علــى التصديــر.62 يف الواقــع، وفًقــا لبعــض الحســابات، مــن المتوقــع أن تتفــوق التجــارة بالهاتــف المحمــول يف تركيــا، أو »التجــارة 

الخلويــة”، علــى التجــارة اإللكترونيــة العامــة خــالل الســنوات القليلــة المقبلــة.63

Çiçek-  و GittiGidiyor و n11 و Trendyol و Hepsibourada داخــل تركيــا Building Markets  تشــمل المنصــات الهامــة التــي تســتخدمها شــبكة
التجــارة  Getir.64 تمــت اإلشــارة علــى محدوديــة توافــر الحلــول المناســبة، ال ســيما منصــات  Yemek Sepeti  و   sepeti و مــن أجــل المطاعــم 
اإللكترونيــة بيــن الشــركات، كتحــدي يف مقابــالت متعــددة.65 يف حيــن شــهد اقتصــاد النظــام األساســي نمــوا ملحوًظــا يف زمــن الكوفيــد-19 وكانــت 
مســاحة األعمــال إىل العمــالء )B2C( مشــبعة بشــدة يف تركيــا،66 ال تــزال الخيــارات المتاحــة للســوريين الســتخدام منصــات األعمــال )B2B( قليلــة. 
عــالوة علــى ذلــك، قــد يفضــل عمــالء التجــارة اإللكترونيــة بشــدة تطبيقــات الهاتــف المحمــول علــى متصفحــات الويــب، لفــرص الشــراء داخــل التطبيــق 

والتســويق عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي.67

كثــر مــن ألفــي شــركة ســورية مدرجــة وتســهل العديــد مــن العقــود والمناقصــات  يتواجــد يف منصــة التشــبيك التابعــة ل Building Markets68 أ
بيــن الشــركات. ال تــزال هنــاك نقطــة اتصــال إنســانية مهمــة يف هــذه العمليــة، حيــث يســهل موظفــو Building Markets التواصــل بيــن المشــترين 
والشــركات التــي تــم التحقــق منهــا69 ويتلقــى أصحــاب األعمــال الدعــم مــن خــالل إدارة الملفــات الشــخصية للتخفيــف مــن آثــار فجــوات محــو األميــة 
كبــر مــن المعرفــة الرقميــة مــن هــذه المــوارد، ولكــن الــدورات التدريبيــة  الرقميــة.70 قــد يكــون مــن المرجــح أن تســتفيد الشــركات التــي لديهــا قــدر أ
المركــزة مثــل تلــك التــي تعقدهــا Building Markets يمكــن أن تســاعد يف دعــم الشــركات التــي تدخــل مســاحة المنصــة عبــر اإلنترنــت ألول مــرة.

 Easy( مــن بيــن المبــادرات األخيــرة للحكومــة التركيــة، تطويــر الصــادرات - بمــا يف ذلــك الــذكاء االصطناعــي الــذي مكـّـن مــن منصــة التصديــر الســهل
Export Platform(71  أحــد المجــاالت التــي يمكــن أن تســاهم فيهــا الشــركات الســورية الموجــودة يف تركيــا. علــى الرغــم مــن أن اللغــة تشــكل عائًقــا 
كبيــرا أمــام رواد األعمــال الســوريين للوصــول إىل المــوارد والتفاعــل مــع الحكومــة التركيــة، إال أنهــا تضعهــم يف وضــع يســمح لهــم بالتصديــر إىل ســوق 
عــريب أوســع ومــن خــالل الشــبكات الســورية يف البلــدان المجــاورة.72 يف حيــن أن الشــركات المملوكــة لســوريين قــد ســاهمت يف صــادرات تركيــا و 
»ربمــا ســاعدت يف إعــادة تــوازن الصــادرات التركيــة إىل ســوريا«73 ال تــزال الصــادرات الممكّنــة رقميــا أو الصــادرات اإللكترونيــة منخفضــة. قــد تســاعد 
يــادة  معالجــة الحواجــز والقيــود المفروضــة علــى التجــارة اإللكترونيــة علــى نطــاق أوســع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة لســوريين علــى ز

تطويــر صادراتهــا اإللكترونيــة. 

ُتعــد المدفوعــات عبــر اإلنترنــت مــن العوائــق البــارزة أمــام توســع التجــارة اإللكترونيــة بيــن الشــركات المملوكــة لســوريين.74 حســب الروايــات المتناقلــة، 
ـغ عنهــا مــن الشــركات الســورية التــي أبــدت إحجامــا عــن الدخــول يف عقــود تختلــف فيهــا طــرق الدفــع عــن تلــك المســتخدمة  هنــاك حــاالت مبلَـّ
بالفعــل.75 يف منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا بشــكل عــام، يعــد الدفــع عنــد التســليم أمــرا شــائعا عندمــا يتعلــق األمــر بالشــراء عبــر 
اإلنترنــت76 لكــن البطاقــات هــي وســيلة الدفــع األكثــر اســتخداما للتجــارة اإللكترونيــة يف تركيــا.77 تعــد أنظمــة الدفــع عبــر اإلنترنــت خطــوة مهمــة لــرواد 
األعمــال الســوريين الذيــن يتبنــون التجــارة اإللكترونيــة،78 لكــن التفضيــالت النقديــة بيــن بعــض الشــركات نتيجــة لالندمــاج المنخفــض يف المؤسســات 
المصرفيــة الغربيــة يمثــل تحديــا.79 تتمتــع المدفوعــات البديلــة الممكّنــة رقميــا بالقــدرة علــى المســاعدة يف التحايــل علــى هــذه التحديــات، وقــد ورد أن 
كوفيــد-19 قــد أطلــق نمــوا يف كل مــن التكنولوجيــا الماليــة والخدمــات اللوجســتية،80 ومــع ذلــك، تشــير المقابــالت إىل عــدم الرغبــة يف هــذه الحلــول.81 
علــى الرغــم مــن التصــور الــذي يخالــف ذلــك، فقــد قــام مركــز التمويــل األصغــر بــإدراج مــزودي خدمــة الدفــع، Izyico و Ininal، الذيــن ال يتطلبــون 
حســابات بنكيــة.82 تشــير التعليقــات الــواردة مــن المشــاركين يف برنامــج Building Markets إىل أن األشــخاص الخاضعيــن للحمايــة المؤقتــة يمكنهــم 
االســتفادة مــن اســتخدام Param كبوابــة دفــع بديلــة.83 قــد تســاعد مراقبــة ومشــاركة التطــورات يف منصــات التجــارة اإللكترونيــة وأنظمــة الدفــع عبــر 

الحــدود الشــركات التــي تتــردد يف دخــول هــذا المجــال.

باإلضافــة إىل المدفوعــات، يمكــن أن تشــكل الخدمــات اللوجســتية علــى نطــاق أوســع تحديــا لتنفيــذ التجــارة اإللكترونيــة. يعــد التســليم وحجــز الغــش 
يــن المســتودعات وأســعار الصــرف والجمــارك مــن الصعوبــات التــي تتعلــق بنقــل البضائــع.84 تواجــه بعــض الشــركات المصــدرة صعوبــة يف  وتخز
يــن »صغــار  يــادات يف أســعار الخدمــات اللوجســتية للتجــارة الدوليــة علــى المصدر العثــور علــى شــركات لوجســتية للعمــل معهــا، بينمــا أثــرت الز
الحجم/ميكــرو”.85 يف تركيــا، يمكــن أن يكــون التوزيــع والتســليم مجــاال للمنافســة الختيــار خيــارات الشــحن والتســليم لــكل مــن التجــارة اإللكترونيــة 
يــز القــدرة التنافســية وتقديــم تجــارب أفضــل للعمــالء.87 يمكــن  والتصديــر اإللكتــروين.86 ولكــن الرقمنــة يف الخدمــات اللوجســتية لديهــا القــدرة علــى تعز
يــة.88 يف بعــض األســواق، توجــد حــاالت اســتخدام  ألدوات األتمتــة تمكيــن وتبســيط التســليم الفعــال، بمــا يف ذلــك إدارة المســتندات الجمركيــة والتجار
للــذكاء االصطناعــي يف شــاحنات التوصيــل، و سلســلة الكتــل يف الشــحن، والروبوتــات للتســليم يف نفــس اليــوم و الحلقــة األخيــرة مــن التســليم.89 
علــى الرغــم مــن أن هــذه الخيــارات قــد ال تكــون مجديــة للشــركات الســورية الصغيــرة والمتوســطة يف تركيــا، بمــا يف ذلــك الخدمــات اللوجســتية مثــل 
كبــة نمــو التجــارة اإللكترونيــة  التســليم والمدفوعــات يف التحــول الرقمــي مــن خــالل المنصــات واألدوات المتاحــة، فقــد تســاعد الشــركات علــى موا

والمنافســة ودفــع نمــو التجــارة اإللكترونيــة.
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تواجــه الشــركات الســورية يف تركيــا قيــودا فريــدة مــن نوعهــا يف الشــمولية الماليــة والحجــم والتكلفــة، ممــا قــد يجعلهــا مســتهلكا 
مثاليــا للخدمــات الماليــة الرقميــة وتقنيــات الحوســبة الســحابية. علــى الرغــم مــن ذلــك، يبــدو أن اإلقبــال علــى هــذه الحلــول 

التكنولوجيــة الرقميــة يف شــبكة Building Markets لــرواد األعمــال الســوريين محــدود.

العوامــل التــي يمكــن أن تفســر ذلــك هــي عــدم تناســق المعلومــات، واألميــة الرقميــة وفجــوات العمالــة الماهــرة، وثقافــة 
كثــر تعقيــدا،  األعمــال التــي تتجنــب المخاطــرة، واالعتمــاد علــى الطريــق المعتــاد. ومــع ذلــك، قــد تكــون هنــاك أيضــا حواجــز أ
مثــل توافــر حلــول التكنولوجيــا الماليــة المناســبة، أو مخــاوف الخصوصيــة حــول الحلــول المســتندة علــى الحوســبة الســحابية.

يمثــل نقــص المعلومــات حــول قلــة اســتخدام هــذه التقنيــات مــن قبــل الشــركات الســورية تحديــا كبيــرا. يف الواقــع، فــإن وعــود 
التحــول الرقمــي محــدودة للغايــة بســبب اإلمكانــات غيــر المســتوفاة للتكنولوجيــا الماليــة والحوســبة الســحابية لتقديمهــا 
للســوريين. يجــب علــى الجهــات الفاعلــة يف هــذا المجــال بــذل جهــد لجمــع المعلومــات حــول التحديــات والتفضيــالت لفهــم 

الخيــارات يف التحــول الرقمــي يف مجــاالت األعمــال هــذه.



13

4. أمور يجب مراعاتها عند تطوير استراتيجيات الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة 

حجم المشروع والتكنولوجيا
وفًقــا لـــ OECD D4SME، تعــد البيئــة التنظيميــة وظــروف الســوق والبنيــة التحتيــة جميعهــا »عوامــل تمكيــن« للتحــول الرقمــي، وكذلــك أيضــا 
العوامــل الداخليــة للمؤسســات، بمــا يف ذلــك االبتــكار داخــل الشــركات والوصــول إىل التمويــل والمهــارات الرقميــة.90 هــذه المجــاالت هــي المجــاالت 
التــي قــد يكــون فيهــا المجتمــع المــدين يف تركيــا قــادًرا علــى دعــم الشــركات الســورية. يمتلــك رواد األعمــال الســوريون وصــوالً مختلًفــا إىل »عوامــل 
تمكيــن« التحــول الرقمــي يف تركيــا وتأثيرهــا عليهــم مختلفــة. وتجــدر اإلشــارة إىل أن منظمــة Accion العالميــة غيــر الربحيــة قــد شــددت علــى 
االســتراتيجيات الجماعيــة والتعاونيــة للمؤسســات الصغيــرة القادمــة مــن ثــالث جهــات: منصــات علــى اإلنترنــت تقــدم »فــرص عمــل ممكّنــة رقمًيــا«؛ 

يــب الــذي يركــز علــى األدوات والتمويــل والمنصــات.91 الخدمــات الماليــة الرقميــة ذات الصلــة؛ والتدر

يشــير تقريــر صــادر عــن منظمــة العمــل الدوليــة لعــام 2021 إىل أنــه بــدال مــن المزيــد مــن الرقمنــة يف جميــع المجــاالت، فــإن أنواعــا مختلفــة مــن األعمــال 
يــادة اإلنتاجيــة«.92 بينمــا  كثــر تخصيصــا مــع »عتبــات مختلفــة تــؤدي دونهــا الرقمنــة - التــي يتــم تمكينهــا بواســطة القــدرات - إىل ز تتطلــب مناهــج أ
تمثــل  الجائحــة فرصــة حاســمة لرقمنــة المؤسســات الصغيــرة، يجــب أيضــا أن يكــون هنــاك فهــم دقيــق لمتطلبــات التحــول الرقمــي لقواعــد العمــالء 
والمورديــن. ال ينبغــي أن يترجــم الطلــب المتزايــد علــى الخدمــات الرقميــة والتواصــل نتيجــة لكوفيــد-19 إىل افتراضــات حــول كيفيــة قيــام الشــركات 
كثــر أهميــة لفهــم التقنيــات التــي  بالرقمنــة بشــكل فعــال. نظــرا ألن التقنيــات قــد تكــون مترابطــة و مســتندة إىل بعضهــا البعــض، فــإن هــذا األمــر أ

ســتنجح يف بيئــات التشــغيل المختلفــة ومــا يجــب علــى أصحــاب المصلحــة الترويــج لــه واالســتثمار فيــه.

كثــر تطــورا.93 هنــاك مزايــا موثقــة  ضمــن مجموعــة أنــواع التكنولوجيــا و التعقيــد، تقــل احتماليــة تبنــي الشــركات الصغيــرة والمتوســطة لتقنيــات أ
كــم عندمــا تولــد الرقمنــة رقمنة.94 تشــير دراســات منظمــة التعاون االقتصادي  »متبنــي مبكــر« للشــركات التــي تقــوم بالرقمنــة أوال، وهــي تميــل إىل الترا
كبر  كثــر قــدرة ولديهــا فرصــة أ والتنميــة حــول االقتصــادات األكثــر تقدمــا إىل أن الشــركات األصغــر تميــل إىل التأخــر يف هــذا االتجــاه بينمــا الشــركات األكبــر أ
لرقمنــة العمليــة.95 الشــركات الصغيــرة أقــل قــدرة علــى االســتفادة مــن التقنيــات التــي تتطلــب كتلــة معينــة، علــى ســبيل المثــال البيانــات الضخمــة.96

ومــن الالفــت للنظــر أيضــا إدراك أنــه مــن بيــن الفئــات التكنولوجيــة التــي تنظــر فيهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة - المنصــات الرقميــة، 
والبيانــات الضخمــة والــذكاء االصطناعــي، وإنترنــت األشــياء، والتكنولوجيــا الماليــة، والحوســبة الســحابية، وتقنيــات سلســلة الكتل/بلــوك تشــاين 
ودفتــر الحســابات المــوزع97 – حيــث هنــاك حواجــز إضافيــة أمــام وصــول رواد األعمــال الســوريين إىل التقنيــات األكثــر »فائــدة« أو المبتدئــة للشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة. علــى ســبيل المثــال التكنولوجيــا الماليــة، غيــر مســتغلة بشــكل كبيــر بيــن الشــركات الســورية التــي تعــاين مــن ضعــف الوصــول 

إىل االئتمــان، واالســتبعاد مــن البنــوك الرســمية وأنظمــة الدفــع.98

كثــر توجهــا نحــو التنميــة، أنشــأت منظمــة العمــل الدوليــة تصنيفــا للمنشــآت علــى النحــو التــايل: المشــاريع الصغيــرة، والمنشــآت الصغيــرة  يف تحليــل أ
Build- 99 تتكــون شــبكة .الموجهــة محليــا، والشــركات الصغيــرة الموجهــة للتصديــر، والمؤسســات الصغيــرة القائمــة علــى المعرفــة والشــركات الناشــئة
ing Markets للشــركات الســورية يف تركيــا بشــكل أساســي مــن المشــاريع الصغيــرة والشــركات الصغيــرة الموجهــة محليــا، مــع بعــض الشــركات 
الصغيــرة الموجهــة للتصديــر. تشــير المقابــالت إىل أنــه ضمــن شــبكة Building Markets للشــركات المملوكــة لســوريين، لــم يكــن الحجــم عامــال مهمــا 
كثــر وضوحــا ضمــن هــذه المجموعــة  محــددا للشــركات يف عمليــة الرقمنــة.100 هــذا ليــس ألن الحجــم غيــر ذي صلــة، بــل ألن هنــاك عوامــل أخــرى أ

الفرعيــة مــن الشــركات الصغيــرة. 

باإلضافــة إىل ذلــك، هنــاك نقــص يف البيانــات حــول المؤسســات الصغيــرة علــى مســتوى العالــم ال يقتصــر علــى الرقمنــة.101  يمكــن أن تســاهم 
مجموعــة Building Markets بواســطة البيانــات المبلــغ عنهــا ذاتيــا حــول الشــركات الســورية يف ســد هــذه الفجــوة، ال ســيما عندمــا تكــون هنــاك رغبــة 

يــة والرقمنــة. متزايــدة بســبب كوفيــد-19 للرقمنــة بيــن شــريحة مــن الســكان واجهــت تقليديــا قيــودا إضافيــة لــكل مــن األعمــال التجار

تعظيم التأثير
معظــم الشــركات المملوكــة لســوريين يف شــبكة Building Markets تركيــا هــي مؤسســات متناهيــة الصغــر وصغيــرة الحجــم، ممــا يعنــي أن نهجهــا 
يف التحــول الرقمــي قــد يكــون بالضــرورة أقــل كثافــة يف المــوارد. وفقــا لتقريــر مراجعــة األعمــال مــن هارفــارد، تحتــاج المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة 
الحجــم إىل »خبــرة متخصصــة يف تحليــل األعمــال ضمــن فريــق قيادتــك وأنــك بحاجــة إىل تغييــر طريقــة اتخــاذ مؤسســتك للقــرارات« للمشــاركة يف 
التحــول الرقمــي الناجــح.102 عــالوة علــى ذلــك، تعــد التكنولوجيــا والبيانــات والعمليــة والقــدرة علــى التغييــر التنظيمــي هــي المكونات الرئيســية األربعة 
كثــر يف هذيــن المجاليــن األوليــن ، فــإن التحــركات  يــة.103 نظــًرا ألن معظــم رواد األعمــال الســوريين مقيــدون أ للتحــول الرقمــي الناجــح لألعمــال التجار
األوىل للتحــول الرقمــي قــد تكــون أقــل احتمــااًل لتوظيــف اســتراتيجيين متخصصيــن للتحــول ، ومــن المرجــح أن تكــون مدفوعــة مــن قبــل المالكيــن 

والمديريــن أنفســهم.

يــة لالبتــكار. مكونــات »االســتعداد للتبنــي« تشــمل:  يركــز مفهــوم »االســتعداد للتبنــي« علــى المهــارات الناعمــة وعناصــر ثقافــة األعمــال الضرور
المحافظــة والمقاومــة؛ انخفــاض الوعــي والتصــور الســلبي للفوائــد؛ ونقــص الكفــاءة الذاتيــة.104 وجــدت إحــدى الدراســات االســتقصائية أن المجيبيــن 
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كبــر للرقمنــة.105 يرتبــط التحــول الرقمي للشــركات الصغيرة والمتوســطة المملوكة لســوريين  الذيــن يؤمنــون بأهميــة اإلنترنــت حائــزون علــى احتماليــة أ
بشــكل طبيعــي بالتحــول الرقمــي للشــبكة ووبشــكل عــام للمجتمــع. تشــمل دوافــع رغبــة الشــركة يف اعتمــاد التقنيــات الرقميــة مســتوى التبنــي 
الرقمــي بيــن المســتهلكين والشــركاء.106 كانــت ثقافــة األعمــال التــي تتجنــب المخاطــرة والمحافظــة عامــال مقيــدا للســوريين، إال أن التحــول الرقمــي 
الــذي يركــز علــى الســوريين مــن خــالل شــبكات مثــل »اســطنبول الرقميــة« باإلضافــة إىل تغييــر تفضيــالت المســتهلك قــد ينتــج عنــه نتائــج رقميــة. 

اعتماًدا على قيود الحجم والتكلفة ، يمكن للشــركات االســتفادة من ممارســات الرقمنة على مســتوى المبتدئين مثل اســتخدام تطبيقات الهاتف 
المحمــول والمنصــات الرقميــة والموظفيــن المتخصصيــن لتمكيــن التحــول الرقمــي. علــى وجــه الخصــوص ، تشــمل نقــاط الدخــول لرقمنــة الشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة بشــكل عــام وظائــف اإلدارة والتســويق والمبيعــات ، حيــث تميــل الشــركات األصغــر إىل التخلــف يف التطــور التكنولوجــي. يف 

كثــر أهميــة مــن أي وقــت مضــى لتســهيل العمــل عــن بُعــد واســتمرارية األعمــال حيثمــا أمكــن ذلــك. ســياق COVID-19 ، يعــد هــذا أ

مــع تزايــد التقنيــات القائمــة علــى المنصــات التــي لديهــا القــدرة علــى توســيع نطــاق وصــول بعــض التقنيــات إىل الشــركات الصغيــرة، ولكنهــا قــد 
تســاهم أيضــا يف عــدم المســاواة علــى المــدى الطويــل إذا لــم يتــم وضــع اســتراتيجيات فعالــة.107 للبقــاء يف طليعــة التحــول الرقمــي، يمكــن للشــركات 
االســتفادة مــن وجــود بنيــة تحتيــة رقميــة تتضمــن ميــزات مثــل مســتودع البيانــات ، وإمكانيــة الطلــب عبــر اإلنترنــت ، ونظــام نقــاط البيــع ، ومنصــة 
بيانــات العمــالء ، وبرنامــج الــوالء ، وتطبيــق الهاتــف المحمــول ؛ وقــد تجمــع بعــض األنظمــة األساســية بيــن العديــد مــن هــذه الميــزات. يمكــن للمنصــات 
تأميــن الشــراء مــن خــالل مســاعدة المؤسســات والمســتهلكين والشــبكات الشــريكة علــى االتصــال وتســهيل التفاعــالت الرقميــة ، »ممــا يحتمــل 
أن يحقــق النمــو دون إنفــاق قــدر كبيــر مــن المــوارد علــى التوظيــف أو علــى التقنيــات نفســها. ومــع ذلــك ، فقــد خضــع االنخــراط يف اقتصــاد النظــام 
يــادة أســعار الســلع والخدمــات مــن خــالل الرســوم ، وتشــوهات  األساســي للتدقيــق بحًثــا عــن إمكانيــة إنشــاء التبعيــات ، والحــراس الفعلييــن ، وز

المنافســة ، فضــالً عــن مخــاوف الخصوصيــة والبيانــات 

بالنســبة للمبــادرات متناهيــة الصغــر والصغيــرة علــى وجــه الخصــوص، تعــد النمــاذج المســتدامة الســتخدام المنصــات القائمــة علــى فهــم المخاطــر 
الكامنــة أمــرا بالــغ األهميــة. قــد يكــون إجــراء المبيعــات عبــر اإلنترنــت مــن خــالل مواقــع الويــب المســتقلة هــو األفضــل بالنســبة لبعــض الشــركات، 
كبــر. تعنــي التغييــرات يف طلــب العمــالء والقيــود  أو أن التنويــع باســتخدام مجموعــة مــن األدوات والمنصــات الرقميــة يســمح بمرونــة وخفــة عمــل أ
الماديــة أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة يجــب أن تتبنــى بشــكل متزايــد التقنيــات الرقميــة، ولكــن يجــب أن يتــم تكييــف التحــول الرقمــي الذكــي 

وفقــا الحتياجــات وواقــع األعمــال الفرديــة.

األمية الرقمية واألمن السيبراين
تعد  األمية الرقمية مكونا قويا يف رقمنة الشــركات الصغيرة والمتوســطة، ال ســيما يف ســياق جهود التنمية التي تســتهدف الفئات الســكانية األكثر 
يــة، ولكــن  ضعفــا. إن المســتويات المنخفضــة لمحــو األميــة الرقميــة ال تؤثــر فقــط علــى عــدم المســاواة يف اســتخدام التكنولوجيــا ونمــو األعمــال التجار

ترتبــط بالتوعيــة والســالمة الســيبرانية وعناصــر الثقــة.

تصــف المفوضيــة الســامية لألمــم المتحــدة لشــؤون الالجئيــن خمســة أنــواع مــن المخاطــر لألشــخاص المعنييــن فيمــا يتعلــق بوســائل التواصــل 
االجتماعــي: البيانــات الشــخصية ؛ برنامــج؛ البيئــة التنظيميــة والقوانيــن الوطنيــة ؛ ســلوك المســتخدم والجماعــات أو األفــراد الضاريــن التابعيــن لجهــات 
خارجيــة. يف حيــن لــم يتــم اإلبــالغ عــن األمــان عبــر اإلنترنــت واألمــن الســيبراين كمخــاوف ملحوظــة يف مقابــالت المخبريــن الرئيســيين ، إال أن هنــاك أدلــة 

علــى أن »الثقــة« قــد تلعــب دوًرا يف إحجــام بعــض المســتهلكين  عــن الشــراء عبــر اإلنترنــت.

علــى الرغــم مــن أن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة قــد تقــدم أهدافــا أقــل ربحــا للجهــات الفاعلــة المنحرفــة، إال أنهــا تواجــه تأثيــرات غيــر متناســبة 
علــى أعمالهــا وعمالئهــا وشــركائها مــن أي حــدث ســلبي.108 بينمــا تســتفيد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة مــن ميــزات األمــان المضمنــة يف المنصــات 
التــي تســتخدمها، إال أنهــا محصــورة أيضــا يف نطــاق خصوصيــة البيانــات وميــزات حمايــة المســتهلك يف تلــك المنصــة، غالبــا بــدون مدخــالت كبيــرة.109 
واتســاب هــو أحــد األمثلــة علــى نظــام المراســلة الــذي يتمتــع بمعــدالت اســتخدام عاليــة بيــن الشــركات الســورية الصغيــرة والمتوســطة، ولــم يحــدث 
يــة مــع الشــركة األم فيســبوك.110 عــالوة علــى  لديــه إال مؤخــرا معارضــة حولــه بشــأن مخــاوف الخصوصيــة المتعلقــة بمشــاركة البيانــات غيــر االختيار
ذلــك، مــع تطــور قوانيــن وســائل اإلعــالم يف تركيــا، مــع إزالــة المحتــوى المثيــر للجــدل وتدابيــر توطيــن البيانــات التــي تؤثــر علــى منصــات مثــل تويتــر و 

جوجــل و فيســبوك،111 يجــب علــى الشــركات وأصحــاب المصلحــة الســوريين اتخــاذ خطــوات إلعــالم المســتهلكين.  

تعــد محــو األميــة الرقميــة، بمــا يف ذلــك الســالمة اإللكترونيــة، أساســية مثــل االتصــال برقمنــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة الســورية. مجموعــة 
العمل التابعة لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية لمنطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا والمعنية بسياســة المشــاريع الصغيرة والمتوســطة 
يــادة األعمــال،112 بهــدف تجديــد تفويــض التنافســية والتنميــة للفتــرة 2021-2025، دعــت إىل »اســتثمارات يف البنيــة التحتيــة الرقميــة والمنصــات  ور
والخدمــات وتحســين األمــن الرقمــي وأطــر حمايــة البيانــات« وكذلــك المهــارات الرقميــة.113 تعــد محــو األميــة الرقميــة، بمــا يف ذلــك الســالمة، فرصــة 

للمجتمــع المــدين الســتهداف المــوارد للمضــي قدمــا كوســيلة لتأميــن الشــراء ولضمــان الحمايــة باســتخدام التقنيــات الرقميــة.
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5. الخالصة والتوصيات
التحــول الرقمــي مطلــوب للشــركات الصغيــرة والمتوســطة للتنافــس والبقــاء يف البيئــات المترقمنــة بســرعة. يمكــن أن ينتــج عــن التحــول الرقمــي 
المنصــف »المرونــة والنمــو والعمالــة الجيــدة« التــي قــد تمكــن الشــركات الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة.114 بينمــا تواجــه 
الشــركات المملوكــة لســوريين يف تركيــا حواجــز إضافيــة أمــام الرقمنــة، يمكــن للدعــم المســتهدف أن يســاعد يف تســخير إمكانــات الرقمنــة. علــى الرغــم 
مــن أن تغيــر طلــب المســتهلكين وقيــود التجــول يعمــالن علــى تســريع تبنــي التقنيــات الرقميــة، إال أن التحــول الرقمــي االســتراتيجي يجــب أن يلبــي 

احتياجــات وقيــود وفــرص الشــركات الفرديــة.

بشــكل عــام، تواجــه الشــركات الســورية حواجــز لغويــة يقلــل احتمــال وصولهــا إىل المــوارد الحكوميــة. أدى الجمــع بيــن االفتقــار إىل الخيــارات ونقــص 
الوعــي يف التكنولوجيــا، إىل محدوديــة اإلقبــال علــى التقنيــات الرقميــة علــى الرغــم مــن تواجــد اإلمكانــات. عــالوة علــى ذلــك، فــإن محدوديــة المــوارد 
والحجــم، ونقــص العمالــة الماهــرة، وفجــوات المعرفــة الرقميــة، وثقافــة األعمــال المحافظــة والمتجنبــة للمخاطــر، كلهــا عوامــل تعــوق التحــول الرقمــي.

يف مواجهــة هــذه التحديــات، ال يــزال هنــاك العديــد مــن الشــركات الســورية الصغيــرة والمتوســطة يف تركيــا تعمــل مــن أجــل الرقمنــة والتحــول الرقمــي. 
وتجــدر اإلشــارة إىل أن التســويق الرقمــي واالتصــاالت، فضــال عــن المبيعــات عبــر اإلنترنــت، وأنظمــة المدفوعــات والخدمــات اللوجســتية هــي نقــاط 
دخــول عاليــة التأثيــر للشــركات الصغيــرة والمتوســطة الســورية لبــدء جهــود التحــول الرقمــي. تتوفــر شــبكة مــن الجهــات الفاعلــة يف المجتمــع المــدين 

لدعــم هــذه الجهــود، ولكــن ال يــزال هنــاك مجــال كبيــر لتحســين البيئــة التمكينيــة لهــذه الشــركات لبــدء جهــود الرقمنــة وتوســيع نطاقهــا.

توصيات للمجتمع المدين

يــز التعــايف المــرن مــن كوفيــد-19 االســتثمار يف جمــع البيانــات التــي تدعــم فهمــا أعمــق . 	 يجــب علــى أصحــاب المصلحــة المهتميــن بتعز
لتفضيــالت الشــركات الســورية وخيــارات التكنولوجيــا الرقميــة والعوامــل التــي تؤثــر عليهــا. علــى وجــه الخصــوص، يمكــن أن تســاعد مراقبــة 

رغبــة العمــالء والشــركاء يف دعــم التحــول الرقمــي القائــم علــى الطلــب بيــن الشــركات الســورية.

يجــب علــى رواد األعمــال وأصحــاب المصلحــة الســوريين البنــاء علــى الجهــود المبذولــة لتعزيــز ثقافــة األعمــال المبتكرة وتقليل عدم تناســق . 	
المعلومــات. يجــب علــى أصحــاب المصلحــة توفيــر مــوارد اللغــة العربيــة وتعزيــز الشــبكات الرقميــة للمجتمــع الســوري. يمكــن أن يــؤدي 
كثــر إبداًعــا  كات والشــبكات، مثــل تلــك التــي تركــز علــى التحــول الرقمــي وبنــاء الوعــي، إىل تعزيــز ثقافــة أعمــال أ تطويــر المجتمعــات والشــرا

مــع ربــط رواد األعمــال الســوريين بالحلــول التقنيــة التــي تقودهــا اللغــة العربيــة أو المناســبة.

يــب علــى محــو األميــة الرقميــة حاجــة ملحــة، ال ســيما علــى مســتوى المؤسســات الصغيــرة حيــث يكــون التوظيــف ألدوار . 	 يعــد التدر
يــب علــى أمــن االنترنــت والســالمة الرقميــة، ال ســيما  اســتراتيجية رقميــة مخصصــة محــدودا. يجــب أن تشــتمل المناهــج الدراســية التدر
أنــه يف حيــن اســتفادة الشــركات الصغيــرة مــن ميــزات الســالمة المضمنــة يف المنصــات، تكــون شــبكات عمــالء وشــركاء الشــركات الســورية 
كبــر  يــب أيضــا التعامــل المريــح مــع التقنيــات الرقميــة للمبتدئيــن التــي تــؤدي إىل اعتمــاد أ كثــر عرضــة للخطــر. يمكــن أن يســهل التدر أ

للتكنولوجيــا الرقميــة.

يمكــن أن يكــون مفيــدا بنــاء رواد األعمــال الســوريين اســتراتيجيات التحــول الرقمــي المناســبة ألعمالهــم، وذلــك مــن التوظيــف وإدارة . 	
المواهــب إىل التمويــل والمدفوعــات. يمكــن ألصحــاب المصلحــة توجيــه المــوارد إىل المجتمــع العــريب والشــرائح التــي تركــز علــى االبتــكار 
األعمــال  رواد  بيــن شــبكات  المشــتركة  اإلســتراتيجية  لمــوارد  يمكــن  العمليــة.  هــذه  الســورية يف  الشــركات  لمســاعدة  األعمــال،  ودعــم 
الســوريين أن تدعــم الشــركات ذات المــوارد المحــدودة، أو التــي تتجنــب المخاطــر، أو ذات المهــارات الرقميــة األقــل، لالســتعانة بمصــادر 

خارجيــة يف المجــاالت المفتاحيــة. 

يجــب أن تبــدأ الجهــود المبذولــة لمواءمــة الرغبــات مــع الفــرص بمقاييــس صغيــرة وأن تعــزز التوســع بالمهــارات الرقميــة يف مجــال االتصــاالت . 	
والتســويق خاصــة. يمكــن ل Building Markets توســيع نطــاق التدريــب واإلرشــاد باإلضافــة إىل التجــارة اإللكترونيــة والتســويق، وهمــا مــن 
المجــاالت الرئيســية لرقمنــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة. يمكــن أن تدعــم البرامــج اعتمــاد تقنيــات أقــل كثافــة يف اســتخدام المــوارد 
يــادة المحتــوى الــذي يركــز علــى الرقميــة حســب مجــاالت األعمــال التي  مثــل الحوســبة الســحابية التــي يمكــن أن تدعــم العمــل عــن بعــد، أو ز

تعتمــد بشــكل متزايــد علــى التقنيــات الرقميــة مثــل االتصــاالت والتمويــل.

توصيات للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل السوريين 

يجــب علــى أصحــاب األعمــال االنتبــاه إىل فــرص الســوق الجديــدة، مــن التجــارة اإللكترونيــة والتصديــر إىل التســويق الرقمــي عبــر وســائل . 	
التواصــل االجتماعــي واالتصــاالت. يجــب علــى رواد األعمــال أيًضــا االنتبــاه إىل االعتبــارات الرئيســية عنــد اختيــار المنصــات مثــل الخصوصيــة 
و عــدم االســتقاللية، باإلضافــة إىل مجــاالت النمــو مثــل اإلعالنــات والمبيعــات والمعامــالت عبــر األجهــزة المحمولــة. يمكــن العثــور علــى حلــول 
يــادة  بديلــة مــع التكنولوجيــا الرقميــة لتحديــات مثــل قيــود الجائحــة واللوائــح المصرفيــة، ويجــب علــى رواد األعمــال الســعي بنشــاط لز

وعيهــم وتثقيفهــم بالتكنولوجيــا الجديــدة.
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إن بنــاء المعرفــة ونشــرها حــول التقنيــات المتاحــة لــرواد األعمــال الســوريين والتــي يمكــن أن تناســب احتياجاتهــم الخاصــة، كمــا هــو الحــال . 	
يــادة الوعــي واالهتمــام بتبنــي التقنيــات الجديــدة. إىل جانــب المجتمــع  يف مجــال المبيعــات والمدفوعــات عبــر اإلنترنــت، يمكــن أن يســهل ز
المــدين، هنــاك حاجــة إىل نمــو التقنيــات المتاحــة التــي تناســب احتياجــات الشــركات الســورية. علــى وجــه الخصــوص، يجــب مراقبــة توقعــات 
نمــو التجــارة اإللكترونيــة بيــن الشــركات وحلــول التكنولوجيــا الماليــة اإلقليميــة، وإبــراز الحلــول المفيــدة لــرواد األعمــال الســوريين. يمكــن 
أن يســاعد النمــو يف توافــر هــذه الخيــارات الســوريين يف التغلــب علــى الحواجــز التشــريعية واالســتفادة مــن مزايــا اللغــة العربيــة والشــبكة 

الســورية للوصــول إىل أســواق جديــدة.

المقابــالت مــع المشــاركين والتغذيــة الراجعــة منهــم تشــير إىل إمكانيــة التدريــب لدعــم الرقمنــة. يجــب أن يحضــر رواد األعمــال التدريبــات . 	
واإلرشــاد للمســاعدة يف استكشــاف الرقمنــة، ودعــم اســتراتيجيات التحــول الرقمــي واالســتفادة مــن التكنولوجيــا. يجــب علــى رواد األعمــال 
الســوريين تكريــس الوقــت إليجــاد أفضــل الحلــول الرقميــة الحتياجاتهــم، واالســتثمار يف تدريــب الموظفيــن علــى التقنيــات الجديــدة ومحــو 

األميــة الرقميــة، بمــا يف ذلــك األمــان عبــر اإلنترنــت.

هنــاك العديــد مــن نقــاط الدخــول المحتملــة لــرواد األعمــال الســوريين الراغبيــن والقادريــن علــى متابعــة الرقمنــة والتحــول الرقمــي. تعتبــر التجــارة 
اإللكترونيــة مجــااًل هاًمــا للنمــو بالنســبة لتركيــا ويمكــن للشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة لســوريين اســتهدافها، بمــا يف ذلــك تمكيــن 
الصــادرات اإللكترونيــة المفعلــة رقمًيــا والتجــارة عبــر الهاتــف المحمــول وتجــارة »المحادثــة«. ضمــن هــذا، تعتبــر المدفوعــات والخدمــات اللوجســتية 
قيــوًدا وفرًصــا ممكنــة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة يجــب االنتبــاه إليهــا أثنــاء وضــع اســتراتيجيات التحــول الرقمــي. يعــد التســويق الرقمــي 
واالتصــاالت مجــااًل يمكــن التركيــز عليــه مــن قبــل جميــع أنــواع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المملوكــة لســوريين، وتعتبــر المنصــات والتحليــالت 
مــن المكونــات الرئيســية لذلــك. علــى نطــاق أوســع، تعــد التكنولوجيــا الماليــة )Fintech( والحوســبة الســحابية مــن التقنيــات التــي يمكــن أن تكــون 

مفيــدة لــرواد األعمــال الســوريين ولكنهــا غيــر مســتغلة بشــكل كاٍف.

يــة بشــكل  يــد مــن الرقمنــة. تعــد الرقمنــة ضرور كثــر تعقيــدا مــن مجــرد تشــجيع المز بإيجــاز، يتطلــب التحــول الرقمــي للمبــادرات الســورية نهجــا أ
متزايــد للشــركات مــن أجــل البقــاء والتنافــس، ولكــن النهــج القائــم علــى االحتياجــات الــذي يــدرك أن احتياجــات كل شــركة مــن الشــركات الصغيــرة 

يــز التحــول الرقمــي المســتدام.  والمتوســطة تختلــف باإلضافــة إىل اختــالف حســابات التكلفة-الفائــدة لــكل منهــا، سيســاعد يف تعز
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