


الهدف

زيادة المرونة االقتصادية واالجتماعية•

التنمية القطاعية وزيادة مخرجات اإلنتاج•

المساهمة

التنمية القطاعية•

رية زيادة مخرجات اإلنتاج من خالل توفير الموارد البش•

الالزمة في القطاعات المحددة
المستهدفةالمجموعة

لمستوىاعلىالعامةوالوكاالتوالنساء،الشبابسيماالاألتراك،والمواطنونالمؤقتةالحمايةتحتالسوريون•

والعمالالعملأصحابومنظماتوالبلديات،المحافظاتمستوىوعلىالمركزي

التوعية

الصلة،ذاتالوكاالتمنعاممسؤول350تركي،مواطن5,000المؤقتة،الحمايةتحتسوري13,000•

اجتماعيينكشركاءوالعمالالعملأصحابمنظماتمنشركة500وممثل500



ما هي األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم؟
مليون ليرة 125موظف وصافي مبيعات أقل من 250الشركات التي توظف أقل من 

تركية سنويا  

متوسط صغير بالغ الصغر المعايير

 ‹250  ‹50  ‹10 عدد الموظفين

يةمليون ليرة ترك125≥  ةمليون ليرة تركي25≥  ةماليين ليرة تركي3≥ 
دات اإليرا/صافي المبيعات

السنوية



ممن جميع المشاريع في تركيا هي مشاريع صغيرة ومتوسطة الحج% ??? •

مليون1,7-% 99,98•

ة من بين جميع الموظفين في تركيا يعملون في المشاريع الصغير??? •
والمتوسطة الحجم

مليون21.6-مليون 28.5-% 75.8•

من شركات التصدير هي أعمال صغيرة ومتوسطة الحجم في تركيا??? •

مصّدر من المشاريع 49.305-83.286إجمالي -% 59.2: المجموع•
الصغيرة والمتوسطة الحجم

!األعمال الصغيرة والمتوسطة مهمة



ار من الشركات في تركيا ال تستطيع االستمر% ??? •
سنوات5ألكثر من 

•80%

ار من الشركات في تركيا ال تستطيع االستمر% ??? •
سنوات10ألكثر من 

•96%

!فةالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم مهمة ولكنها ضعي



المنافسة•

هامش ربح منخفض-تكاليف مرتفعة •

الحصول على التمويل•

التسويق والوسم والمبيعات•

التكنولوجيا•

االبتكار•

التجارة الخارجية•

االمتثال القانوني واالجتماعي•

القوى العاملة الماهرة•

سوء اإلدارة•

اإلنتاجية•

الجودة•

لحجم؟ما هي التحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة ا



األجر العادل
الحماية 

االجتماعية
السالمة والصحة

تكافؤ الفرص
المساواة في 

المعاملة
العمل المنتج

حرية التعبير يمالحق في التنظ
المساومة 
الجماعية

يالتطور الشخص عمالة األطفال العمل الجبري

ما هو العمل الالئق؟



البطالة في العالم؟•

!% 5.2المعدل العالمي ! مليون192•

العمال األطفال في العالم؟•

!مليون في مهن خطرة73! مليون218•

العمل الجبري في العالم؟•

!مليون21•

الحوادث المهنية في العالم سنوياً؟•

!مليون حادث340•

العمال المصابون بأمراض مهنية في العالم سنوياً؟•

!مليون160•

الحوادث واألمراض المهنية القاتلة في العالم سنوياً؟•

!مليون2.3•



البطالة في تركيا؟•

(2019أغسطس / آب% )14.2! مليون4.5•

(:سنة24-15)البطالة بين الشباب •

•25.2%

:مشاركة اإلناث في سوق العمل•

(بلداً 145من بين 128الترتيب % )32•

معدل العمالة غير الرسمية؟•

%(48؛ اإلناث %27.5الذكور % )33.9•

متوسط ساعات العمل األسبوعية؟•

الدنمارك37.8-المملكة المتحدة 42.3-االتحاد األوروبي 40.3-تركيا 47.7•
ىدناألعلى                                    وسطي                                         وسطي                                األ



معدل الفقر في العمل؟•

•17,8%

عدد الحوادث المهنية؟•

2017في عام 359.653•

الوفيات بسبب الحوادث المهنية؟•

ً 3.4)2017في عام 2006• (حالة وفاة يوميا

معدل االشتراك في نقابة؟•

•10,6%

اتفاق جماعي؟تحتالعمال •

•6-7%
دياتتواجه أسواق العمل التركية العديد من المخاطر والتح



ةعمل الئقلخلق فرصالقاعدة األولى 

!!!اجعل عملك رسميا  



فوائد إضفاء الطابع الرسمي على األعمال التجارية

تعزيز اإلنتاجية رفع مستوى األعمال التجارية•

توفير المعلومات السوقية والمهارات التقنية والتدريب على إدارة األعمال التجارية•

تقديم خدمات محددة األهداف لتنمية أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم•

اتخاذ تدابير لتعزيز االبتكار ونقل التكنولوجيا•

م الخدمات إنشاء أو تعزيز وكالة لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم من أجل تحسين تقدي•
وتنسيقها

اإلدماج المالي. تحقيق وفورات الحجم من خالل تعزيز الجمعيات والتعاونيات•



(تتمة)فوائد إضفاء الطابع الرسمي على األعمال التجارية 

ندوق مثل ملكية النساء لألصول، خط ائتمان أو ص)تحسين القدرة على الوصول إلى التمويل •
(ضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سجل الضمانات أو جمعيات الضمان المشترك

تمويل مثل تطوير خدمات التأجير والتأمين ودعم الوصول إلى ال)تحسين صلة الخدمات المالية •
(والتأمين من خالل االدخار، واالئتمان وأشكال أخرى من الجمعيات

مشاريع والتدريب ودعم تسجيل ال( مثل إمكانية الحصول على قروض أكبر)تقديم حوافز مالية •
 ً الصغيرة بشرط تلبيتها لمتطلبات إضفاء الطابع الرسمي تدريجيا

ربط الجمعيات أو مقدمي التمويل شبه الرسمي بالنظام المصرفي الرسمي•

.طة الحجمإطالق برنامج للتعليم والتوعية في المجال المالي لصالح المشاريع الصغيرة والمتوس•



مع الشكر


