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نقطة التركیز: المشاركة المالیة للشركات الصغیرة والمتوسطة المملوكة لسوریین في تركیا

1  European Commission. 2021. “Turkey: SME Country Fact Sheet.” Available here
2  TEPAV & EBRD. 2018. "Syrian Entrepreneurship and Refugee Start-ups in Turkey: Leveraging the Turkish Experience.” Available here

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/system/files/2021-09/turkey_-_sme_fact_sheet_2021.pdf
https://www.tepav.org.tr/upload/mce/2019/haberler/tepav_and_ebrd__syrian_entrepreneurship_and_refugee_startups_in_turkey_lever....pdf


متوسط مبلغ القرض المطلوب
دولارا أمریكیا

  $22.267

54.7%

مهتمون بالحصول على قرض
تشغیلي أو استثمارات

رأسمالیة
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نظرة عامة على شبكة الشركات الصغیرة والمتوسطة

33.2%33.2%33.2%

28%28%28%

7.5%7.5%7.5%

القطاعات التي تعمل فیها شبكة الشركات الصغیرة
والمتوسطة في تركیا بشكل أكبر

 
الجملة والتجزئة 

إنتاج

الإقامة وخدمات الطعام



تدفع غالبیة الشركات (66.7٪) لموردیها في
غضون 30 یوما
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التحدیات الحالیة

من الشركات الصغیرة والمتوسطة 92.5٪
المملوكة لسوریین التي شملها الاستطلاع لدیها
حسابات بنكیة، 99٪ من هذه الشركات لم تتلق

قرضا رسمیا من مؤسسة مالیة

نهج الإدارة المالیة الأكثر شیوعا للشركات
الصغیرة والمتوسطة في الشبكة هو للمالكین

لإدارة الشؤون المالیة، وهو ما تنتهجه ٪77.8
 من الشركات الصغیرة والمتوسطة

  

24.4%24.4%24.4%

21.4%21.4%21.4%

13.3%13.3%13.3%

6.9%6.9%6.9%

6.8%6.8%6.8%

6.6%6.6%6.6%

5.5%5.5%5.5%

3.9%3.9%3.9%

2.0%2.0%2.0%

1.9%1.9%1.9%

1.6%1.6%1.6%

التحدي الأكبر خلال الأشهر الستة المقبلة

.صعوبة الحصول على التمویل

سعر الصرف/ مشكلات العملة

المنافسة في السوق

لا توجد تحدیات

الضرائب المرتفعة للغایة

المصاریف التشغیلیة المرتفعة

الحكومة والقانون والسیاسة والبیروقراطیة  
  

نقص الأیدي العاملة / الموظفین

قلة العملاء / انخفاض الطلب

الحواجز اللغویة

عدم وجود معلومات عن السوق

3  Turak, N. “Turkey’s inflation tops 85%.” CNBC. 2022, November 3. Available here 
4   Building Markets. 2022. “The Impact of COVID-19 on Syrian Business in Turkey: Navigating Recovery.” Available here

https://www.cnbc.com/2022/11/03/turkeys-inflation-tops-85percent-as-erdogan-continues-to-rule-out-interest-rate-hikes.html
https://buildingmarkets.org/wp-content/uploads/2022/06/The-Impact-of-COVID-19-on-Syrian-Business-in-Turkey-Part-II_EN_2022.pdf


أكثر من نصف الشركات المهتمة بالقروض هم
من المصدرین

الاهتمام بالقروض أعلى بین الشركات المملوكة
للنساء مقارنة بالشركات المملوكة للرجال

الغرض الأكثر شیوعا للقرض هو التمویل المسبق
للعقود أو المشاریع
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الاهتمام بالتمویل

هل تعلم؟
 

على الرغم من التضخم المعلن عنه رسمیا والذي
تجاوز 84٪ في تركیا في عام 2022، فإن معظم

الشركات تشیر إلى توقعات إیجابیة للسوق وتتوقع
زیادة في الأرباح وتوظیف عمال إضافیین في

الأشهر الستة المقبلة
 
 

5  Turkish Statistical Institute. 2022, December 5. Available here

https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Consumer-Price-Index-November-2022-45800&dil=2
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التحدیات في الحصول على التمویل

6 President of the Republic of Turkey Investment Office. “Financial Services in Turkey: May 2019.”
7 SPARK. 2021. “Access or Non-Access to Finance.” Available here

https://spark.ngo/wp-content/uploads/2022/10/EU-SME-TU-report.pdf
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مقدمي التمویل المحتملین للشركات الصغیرة والمتوسطة المملوكة لسوریین في تركیا
بنوك التنمیة

المنح المقدمة من منظمات التنمیة الدولیة  
البنوك التجاریة  

التمویل الجماعي  
مؤسسات التمویل متناهي الصغر  

رأس المال الُ مخاطر  
االستثمار المؤثر  

برامج الحوافز الحكومیة  
  

8 Devranoğlu, N. “Targeted Turkish credit policies benefiting SMEs.” Reuters. 2022, October 12 Available here 
9 Tuncay, E., Devranoğlu, N., and Çağlayan, C. “Exclusive: Furry of new rules leave Turkish banks struggling to lend.” Reuters, 2022, September 12.
Available here
10 Yilmaz, G. "Küçük Ve Orta Ölçeklı̇ İşletmelerı̇n Kredı̇ Sorunlari Üzerı̇ne Muğla İlı̇nde Yapilan Bı̇r Araştirma." Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları
Dergisi 17, no. 36 (2016): 67-82.
 

https://www.reuters.com/world/middle-east/targeted-turkish-credit-policies-benefiting-smes-deputy-cenbank-head-2022-10-12/
https://www.reuters.com/business/finance/exclusive-flurry-new-rules-leave-turkish-banks-struggling-lend-sources-2022-09-12
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دراسة حالة



التوصیات
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هل أنت مشروع صغیر یعمل في تركیا؟

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

كیف نعمل؟


