
ة1 ی س ی ئ ر ل ا ط  ا ق ن ل ا

ا2 ه ك ل م ت ي  ت ل ا ت  ا ك شر ل ا  : ر حو م ل ا
ا ی ك ر ت ي  ف ء  ا س ن

ل3 ی غ ش ت ل ا ة  ئ ی ب

ة4 ی ل ب ق ت س م ل ا خطط  ل ا و ت  ا ی د ح ت ل ا
ل ا م ع أ ل ا ت  ا د ئ ا ر ل

ة5 ر ی صغ ل ا ت  ا ك شر ل ا ت  ا ی ل ا ع ف و ت  ا ی ل م ع
ء ا س ن ا  ه ك ل م ت ي  ت ل ا ة  سط و ت م ل ا و

ة6 ی ر ا ج ت ل ا ل  ا م ع أ ل ل ت  ا وصی ت

7
ل م ع ن یف  ك

رائدات الأعمال السوریات في تركیا

لمحة عن الشركات الصغیرة والمتوسطة
أیار عام 2022



یلقي هذا الإصدار من "لمحة حول الشركات الصغیرة والمتوسطة" لمنظمة  نظرة على الشركات التي تملكها نساء في

شبكة منظمتنا في تركیا. معظم الأعمال التجاریة (98%) 2,800+ المتحقق منها في هذه الشبكة یملكها سوریون وتوظف سوریین. وتملك

النساء فقط 6% من بین هذه الأعمال التجاریة. ومن الصحیح أن رائدات الأعمال یواجهن تحدیات أكبر في تنمیة أعمالهن، إلا أنهن یمتلكن إمكانیة

خلق فرص عمل ومن الأرجح أن یوظفن الفئات السكانیة الأقل تمثیلًا بما فیها غیرهن من النساء. یمكن أن یزید تمكین المرأة من المنافسة في

الأعمال التجاریة بشكل عادل في الأسواق ویحسن سبل عیشها ویحقق مكاسب اقتصادیة أوسع ویدعم الرخاء العام للمجتمع

ترتكز هذه اللمحة على تحلیل بیانات مجموعة من خلال دراسات استقصائیة لأعمال تجاریة قام بها فریق منظمة  في

تركیا مع 164 شركة في كل منها مالكة واحدة من النساء على الأقل . تجمع هذه الدراسات الاستقصائیة معلومات تشغیلیة من الشركات الصغیرة

والمتوسطة، مثل الملكیة والمنتجات والخدمات المباعة والتوظیف والتاریخ المالي وتصور بیئة الأعمال واحتیاجات التدریب. تساعد استطلاعات

إعادة التحقق، التي یتم إجراؤها على فترات منتظمة مع الشركات، في الحفاظ على دقة البیانات وتتبع تأثیر البرنامج بمرور الوقت. كما یساعد

وصول منظمة  الفرید من نوعه إلى هذه الاعمال التجاریة في تحدید اتجاهات السوق والفجوات والرؤى الأخرى التي قد

لا یتم إبرازها من دونه

ویقدم التحلیل التالي لمحة عن البیئة التشغیلیة للشركات الصغیرة والمتوسطة التي تملكها نساء والتحدیات الفریدة لأعمالهن وآفاقها المستقبلیة. كما

یتضمن توصیات لرائدات الأعمال من أجل تنمیة عملیاتهن وخلق فرص عمل في تركیا. ویساعد خلق فرص عمل إضافیة، النساء بشكل خاص

في التخفیض من نسبة الفقر وتحسین التماسك الاجتماعي بین اللاجئین ومجموعات الوافدین الجدد والمجتمع المضیف

إضغط هنا لتعرف المزید حول عمل  في تركیا ولقراءة منشورات أخرى

تقدم  خالص شكرها وتحتفي بجمیع رائدات الأعمال اللواتي ساهمن في تحقیق هذه الدراسة

www.buildingmarkets.org
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Business Profile - Ramzy Gida

یساهم عدم المساواة بین الجنسین في انعدام الكفاءة الاقتصادیة في كل مكان. ویمكن أن یؤدي إلى الحد من النمو الاقتصادي وتقیید التوسع في

التجارة وفرص الأعمال الأخرى وتقویض القدرة التنافسیة ویعیق نتائج التنمیة. في بعض السیاقات، تواجه النساء عقبات غیر متناسبة، مما یجعلهن

أقل قدرة من الرجال على الاستفادة من فرص العمل

منذ آذار 2022، كان من بین أكثر من 2,800 شركة صغیرة ومتوسطة یملكها سوریون في شبكة  في تركیا، 164

(6٪) شركة تملكها امرأة واحدة على الأقل. یعكس هذا الرقم التحدیات التي تواجهها المرأة السوریة في الاندماج في الحیاة الاقتصادیة في تركیا،

فضلًا عن الاختلال العام في نسب مشاركة القوى العاملة بین الرجال والنساء. على مدى العقود العدیدة الماضیة، تفوقت مشاركة الرجال في القوى

العاملة التركیة بقدر كبیر على مشاركة النساء. وأدت جائحة كورونا إلى تفاقم الوضع.[1] یمكن أن ُیعزى عدم التوازن هذا جزئیًا إلى اختلاف

التوقعات الثقافیة بین الجنسین، بما في ذلك الأدوار المنزلیة التقلیدیة ومسؤولیات المرأة، ودینامیكیات السلطة التي یمكن أن تنشأ بین الجنسین بین

الوافدین الجدد في مجتمع الأعمال

قد یؤدي سد الفجوات في المشاركة الاقتصادیة في تركیا بین الجنسین إلى تعزیز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بأكثر من 20٪ بحلول عام 2025.

[2] یدعم الاستثمار في المؤسسات التي تملكها نساء النمو الاقتصادي ویزید من فرص العمل. عندما تكون المرأة ناشطة اقتصادیُا، فهي تكون

قادرة على امتلاك زمام الأمور والاستفادة من المكاسب الاقتصادیة وسلطة صنع القرار. تشیر الأبحاث إلى أن رفاهیة الأسرة والمجتمعات تزداد
3 عندما تقرر المرأة متى وكیف تنفق مواردھا.

تواجه النساء عمومًا أضرارًا أكثر من الرجال في مجال ریادة الأعمال. وینطبق هذا بصفة خاصة على قضایا الوصول إلى الأسواق والمعلومات

والموارد والحقوق والاستحقاقات ذات الصلة. تتفاقم هذه القضایا بالنسبة للنساء السوریات في تركیا بسبب حاجز اللغة، مع محدودیة المعلومات

وخدمات الدعم المتاحة باللغة العربیة. ویجب أن یأخذ دعم الشركات المملوكة للنساء، ولا سیما تلك التي تملكها سوریات، في الاعتبار التحدیات

الخاصة التي تواجهنها والاستفادة من الأسالیب المصممة خصیصًا لتشجیع مشاركاتهن، حیثما توجد برامج سبل العیش لدعم رائدات الأعمال

لمزید من المعلومات حول طرق دعم وتمكین رائدات الأعمال، انظر التوصیات المدرجة في نهایة هذه اللمحة

www.buildingmarkets.org

البنك الدولي. 2021. "لا یمكن لأي اقتصاد أن یصل إلى كامل إمكاناته عندما لا تتمتع النساء بفرص متكافئة." متوفر هنا

معهد ماكینزي العالمي. 2015. "قوة التكافؤ: كیف یمكن للنهوض بمساواة المرأة أن یضیف 12 تریلیون دولار إلى النمو العالمي." متوفر هنا

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة (           ) -                                              (الاستثمار في النساء والفتیات). متوفر هنا

المحور: الشركات التي تملكها نساء في تركیا
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https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2022/03/08/no-economy-can-reach-its-full-potential-where-women-do-not-have-equal-opportunities
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.oecd.org/dac/gender-development/investinginwomenandgirls.htm


تقع الشركات التي تملكها نساء في الغالب في مدینتي اسطنبول

(49٪) وغازي عنتاب (26٪). تم تصنیف أكثر من ٪76

من الشركات التي تملكها نساء في شبكة

        في تركیا كمؤسسات متناهیة

الصغر (لدیها أقل من 10 موظفین). تعمل هذه الشركات في

مجموعة من القطاعات، لكنها تتركز بشكل أساسي في

قطاعات تجارة الجملة/التجزئة والتصنیع وخدمات الإقامة/

الطعام - على غرار المؤسسات المتناهیة الصغر الأخرى في

الشبكة
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www.buildingmarkets.org

أفادت أكثر من نصف الشركات التي تملكها نساء (٪55)

بوجود عمیل دولي لدیهم في الأشهر الستة الماضیة، وأفادت

73٪ منها بوجود متحدث باللغة الإنجلیزیة ضمن فریق عملها.

وأفاد نفس العدد من الشركات تقریبًا (72٪) أن لدیها متحدثًا

تركیًا. وهذه نسبة أعلى من الشركات الأخرى الموجودة في

شبكة  في تركیا. تشیر البیانات إلى

أن 63٪ من الشركات الصغیرة/المتوسطة توظف متحدثًا

تركیًا و أن 51٪ لدیها متحدث باللغة الإنجلیزیة، بینما توظف

44٪ من الشركات المتناهیة الصغر متحدثًا باللغة الإنجلیزیة و

58٪ منها متحدثًا باللغة التركیة

بیئة التشغیل
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أشارت 30٪ من الشركات إلى أن الوصول إلى التمویل هو أهم عائق تواجهه. كما تم الاستشهاد بقضایا أسعار الصرف والعملات أولًا والمنافسة

ثانیًا كتحدیات رئیسیة

تلقت 3.2٪ فقط من الشركات التي تملكها النساء
قرضًا رسمیًا في الماضي، لكن أبدت ٪66.5

منها اهتمامها بالحصول على قروض

تبحث هذه الشركات عن قروض تتراوح بین
100.000 دولار و 150.000 دولار أمریكي

بشكل وسطي

تهتم حوالي 38٪ من الشركات بالمستثمر أو
الشریك التجاري

تعتقد نصف الشركات تقریبًا (52٪) أن العدد

الإجمالي لموظفیها سیرتفع خلال الأشهر الستة

المقبلة، بینما توقعت 4٪ انخفاض عدد موظفیها

تعتقد حوالي 57٪ منهن أن أرباحهن سترتفع

خلال الأشهر الستة المقبلة. بینما توقعت %3

منهن انخفاض أرباحهن

تمتلك 67٪ من بین النساء اللواتي شملتهن

الدراسة الاستقصائیة خطة عمل لمدة 12 شهرًا

قادمة على الأقل

www.buildingmarkets.org

Yasamin Ideas (أفكار یاسمین)

جاءت یاسمین الحسن من سوریا إلى تركیا عام 2014. بالإضافة إلى رعایة أطفالها الأربعة، تعمل یاسمین كمعلمة. لكنها طالما شعرت بالحاجة

إلى التعبیر عن نفسها من خلال مهاراتها الإبداعیة وهوایاتها

وفي عام 2019، بدأت عملها الخاص "أفكار یاسمین" بتصنیع قطع زخرفیة من الخشب والإیبوكسي والأصداف البحریة التي جمعها لها والدها.

تقول یاسمین: "بدأت من طاولة صغیرة في غرفتي، وبمرور الوقت استأجرت منزلًا أكبر بغرفة أكبر حولتها إلى مكان عمل". وبعد وصولها إلى

المزید من العملاء، فتحت یاسمین متجرًا على الإنترنت وحضرت تدریبًا لبناء قدرتها في مجال التجارة الإلكترونیة. ولأنها تدرك أهمیة التواجد

"الرقمي، تقوم یاسمین بتسویق منتجاتها عبر مواقع "إنستغرام" و"فیسبوك"، كما أنها تنشر مقاطع فیدیو على تطبیقات "تیكتوك" و "یوتیوب

في آذار 2022، شاركت یاسمین في مهرجان الربیع لرائدات الأعمال في هاتاي، الذي استضافته منظمتي  وتكافل الشام.

وعرضت هي وسیدات الأعمال الأخریات بضائعهن الحرفیة، وتواصلن مع بعضهن البعض، وحددن فرصًا لأعمال مشتركة. فهي تعتبر هذه

المعارض خطوة مشجعة لرائدات الأعمال لدخول السوق المحلي. تقول یاسمین: "إن البدء بعمل تجاري ضمن مجتمع یعرفك یختلف تمامًا عن

البدء من وراء الكوالیس حیث لا یعرفك أحد." وتضیف "أجواء الترابط الاجتماعي تحفزنا أكثر

التحدیات والخطط المستقبلیة لرائدات الأعمال
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تدفع حوالي 70 ٪ من الشركات التي تملكها نساء
لموردیها في غضون 30 یومًا

حوالي نصف الشركات الصغیرة والمتوسطة التي
تملكها نساء (49٪) تقوم بتصدیر المنتجات أو

الخدمات، وتقوم 8٪ منها باستیراد السلع مباشرة

تعلم نصف رائدات الأعمال اللاتي شملتهن الدراسة
تقریبًا (55٪) ما هي المناقصة، لكن 10٪ فقط

من رائدات الأعمال قدمن عرضًا لمناقصة

توظف 60٪ من الشركات التي تملكها نساء امرأة

واحدة على الأقل بدوام كامل، و17٪ منها توظف
امرأة واحدة على الأقل بدوام جزئي

قدمت 6 شركات تملكها نساء 1.339 فرصة

عمل، 484 (36٪) منها شغلتها نساء

لا تمتلك غالبیة الأعمال التي تدیرها نساء (٪87)

فروعًا إضافیة

یاسمین الحسن مدیرة                              (أفكار یاسمین)

عملیات وفعالیات الشركات الصغیرة والمتوسطة التي تملكها نساء

.

. .

. .
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توظف 99 شركة من بین الشركات التي شملتها الدراسة الاستقصائیة (60٪) امرأة واحدة على الأقل بدوام كامل، وتوظف 28 شركة (٪17)

امرأة واحدة على الأقل بدوام جزئي. وفقًا لدراسات                                      المتعلقة بخلق فرص العمل، فقد قدمت الشركات التي تملكها نساء في

شبكة تركیا 1.339 وظیفة معادلة بدوام كامل، تشغل 484 وظیفة منها (36٪) نساء

قد یكون التقدیم على المناقصات أمرًا صعبًا بالنسبة للشركات المتناهیة الصغر، مثل تلك التي تملكها نساء في الشبكة. قد یستهلك إعداد عروض

المناقصات، خاصة للمشترین الجدد، وقتًا طویلًا وموارد كبیرة. كما یشكل الوقت المستغرق لتلقي المدفوعات من كبار المشترین خطرًا. ورغم هذه

العوامل، یشكل التقدیم على المناقصات استراتیجیة أساسیة لتوسیع الأعمال التجاریة. تتمتع الشركات التي تملكها نساء والتي توظف نساء بمیزة في

[تقدیم العطاءات للمشترین الذین یتطلعون إلى تنفیذ استراتیجیة تنوع الموردین.[4

من بین الشركات المصدرة التي تملكها نساء (49٪)، تصدر 10٪ إلى سوریا، و 9٪ إلى ألمانیا والعراق، و 7٪ إلى المملكة العربیة السعودیة.

ویقوم عدد قلیل جدًا من الشركات باستیراد سلعها أو خدماتها. وهي تستورد بشكل أساسي من الصین، بینما تستورد أقل من 1٪ من هذه الشركات

من مصر وألمانیا

www.buildingmarkets.org
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أهم وجهات التصدیر

رائدة أعمال رهف سعد

اقرأ المزید في تقریرنا، الإمكانات الغیر مستغلة لتنوع الموردین4

.

.[

.

Building Markets

https://buildingmarkets.org/wp-content/uploads/2021/08/building_markets_report_-_supplier_diversity_in_turkey_en_210609.pdf


تواجه الشركات التي تملكها نساء تحدیات خاصة تتعلق بالأدوار التقلیدیة للمرأة في المجتمع، والوصول إلى تدریبات مفیدة، والصعوبة في

الوصول إلى التمویل. ولكن یمكن لهذه الشركات من خلال الدعم الموجه أن تنمو وتزید من قدرتها التنافسیة داخل الأسواق المحلیة والدولیة،

وأن تخلق المزید من فرص العمل - لا سیما للنساء الأخریات. طورت                                     خدمات لدعم الشركات الصغیرة

والمتوسطة، ومنها ما دعمت رائدات الأعمال السوریات العاملات في تركیا على وجه التحدید

كالمشاركة في التدریب والندوات عبر الإنترنت والمعسكرات التدریبیة لرائدات الأعمال لتعّلم مهارات جدیدة وتحسین العملیات التجاریة

وتحدید فرص الأعمال في تركیا

تتوفر الدورات التدریبیة للشركات حول مجموعة واسعة من الموضوعات، تبدأ من الممارسات الأساسیة مثل النقود والمصارف والتمویل

والمبیعات والتسویق إلى الدورات المتخصصة مثل التسویق المتكامل للأعمال المتناهیة الصغر وتحسین محركات البحث

تتوفر فرص التدریب الافتراضي والمباشر كذلك من خلال منصة التعلیم الإلكترونیة وتطبیق الجوال. یمكن إكمال هذه الدورات عبر الإنترنت

أو تنزیلها للاستخدام في وضع عدم الاتصال

یتم إجراء البرامج التدریبیة المتخصصة لرائدات الأعمال التي تركز على الموضوعات ذات الصلة، وتسمح للمشاركات بالتواصل والتعلم

من بعضهن البعض. یتم الإعلان عن البرامج التدریبیة من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بمنظمة

استخدم خدمات        لنشر المناقصات لفهم الأنواع المختلفة من المناقصات المتاحة، وتطویر عروض أكثر تنافسیة،

والفوز بمزید من العقود

تقدم                                   تدریبًا منتظمًا حول كیفیة التقدم للمناقصات، بما في ذلك الندوات الشهریة على الإنترنت حول متطلبات تقدیم

العروض للمنظمات المحلیة والدولیة. یتم نشر مجموعة كبیرة من فرص الأعمال بشكل یومي على صفحة فرص المناقصات. تقوم المنظمة

أیضًا بنشر المناقصات للشركات الصغیرة والمتوسطة من خلال مجموعة على تطبیق "واتساب" وتنشر فیدیو إعلامي كل أسبوع على وسائل

التواصل الاجتماعي. یمكن أن تساعد هذه الموارد الشركات الصغیرة والمتوسطة في تحدید الفرص المتصلة بنوع صناعتها بسرعة، وجعل

عروض أسعارها أكثر تنافسیة

طّور تواجدك الرقمي واستراتیجیة تسویق رقمیة لزیادة الظهور عبر الإنترنت والوصول إلى عملاء جدد والحفاظ على المنافسة في وسط

اقتصاد الیوم سریع الوتیرة

تمتلك جمیع الشركات الصغیرة والمتوسطة ملفات تعریفیة على دلیل الأعمال التجاریة الإلكتروني الخاص بمنظمة        

      . من خلال المطالبة بإدراجها في قوائمنا، یمكن للشركات الصغیرة والمتوسطة إجراء تعدیلات على صفحتها واستخدامها كأداة

تسویق مجانیة

تقدم منظمة                                 تدریبًا على التسویق الرقمي وإرشادًا فردیًا لمساعدة الشركات في تحسین وتنفیذ استراتیجیاتها الرقمیة

ومواجهة التحدیات الأخرى

شّبك مع وتعرف على مشترین جدد من خلال الفعالیات التي تستضیفها

تعد المشاركة في فعالیات التشبیك والظهور طریقة رائعة لزیادة شهرة العلامة التجاریة وإبرازها، وفرصة مقابلة رواد الأعمال الآخرین،

 والعثور على مشترین جدد. الفعالیات القادمة مدرجة في موقع

www.buildingmarkets.org

توصیات للأعمال التجاریة
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اسعى لفهم أفضل لطریقة الوصول إلى التمویل ومعالجة متطلبات التأهیل بشكل تدریجي

توفر                               معلومات یمكن أن تساعد الشركات الصغیرة والمتوسطة في قیاس وتحسین استعدادها الائتماني والاستثماري،

وتحدید فرص أعمال جدیدة

إعطاء الأولویة للمشتریات المحلیة وإدراج الشركات التي تملكها نساء، وكذلك المجتمعات الأخرى ضعیفة التمثیل، في مجموعات

الموردین لضمان تنوع الموردین

یمكن للمشترین من خلال دلیل الاعمال الإلكتروني الخاص بمنظمة                               البحث عن الأعمال التجاریة التي تملكها نساء

ولاجئون

یمكن للمنظمات غیر الحكومیة ومنظمات المناصرة والغرف المحلیة والكیانات الأخرى التي تمتلك علاقات وثیقة مع الشركات التي تملكها

نساء، دعم المشترین في عملیات تطویر الموردین والامتثال

توصیات للمشترین
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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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