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قائمة االختصارات
 :SEFالمنتدى االقتصادي السوري
 :GIZالمؤسسة االلمانية للتعاون الدولي
 :INNSSDحلول إبداعية من أجل االستقرار والتنمية
المقابلة :مقابلة الشخصيات الرئيسية
المحاسب :المحاسب القانوني المُجاز
الجهات الحكومية :قسم الرخص والتسجل في كل من بلدية شهيد كامل و شاهينبي وغرفة تجارة غازي عنتاب

١

الملخص التنفيذي

••••

ّ
نفــذ المنتــدى االقتصــادي الســوري ) (SEFبرنامــج رخصتــي لتوجيــه أصحــاب األعمــال الســوريين فــي إجــراءات الترخيــص،
ودفــع رســوم تســجيل األعمــال نيابــة عنهــم وتزويدهــم بالمتطلبــات الالزمــة للتســجيل ،وكذلــك للحصــول علــى تصريــح
عمــل .برنامــج رخصتــي هــو برنامــج تــم تمويلــه مــن قبــل المؤسســة االلمانيــة للتعــاون الدولــي ) (GIZلدعــم أصحــاب
األعمــال الســوريين فــي العديــد مــن القطاعــات فــي تركيــا .وقــد بلــغ إجمالــي عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج حتــى
نهايــة عــام  552 ،2018شــخصاً 97 ،منهــم فــي واليــة اســطنبول  455فــي واليــة غــازي عنتــاب
وقــد عمــل فريق حلــول إبداعيــة مــن أجــل االســتقرار والتنميــة ) (INNSSDعلــى التقييــم النهائــي لـــبرنامج رخصتــي ، 02
وهــي المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج المســتمر .قــدم البرنامــج الدعم لـــ  93مســتفيد في هــذه المرحلــة .عملــت INNSSD
علــى إكمــال التقييــم النهائــي لهــذه المرحلــة ،وتقييــم أثرهــا والمعرفــة الناتجــة عــن تجربــة البرنامــج وتقديــم توصيــات
لفريــق العمــل .وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك ،أجــرت  INNSSD 49زيــارة ميدانيــة -باإلضافــة لذلــك  5مقابــالت شــخصية
رئيســية عبــر الهاتــف 1للمســتفيدين المباشــرين -ومقابــالت شــخصية رئيســية وزيــارات ميدانيــة ألصحــاب المصلحــة فــي
البرنامــج .تــم االنتهــاء مــن الزيــارات الميدانيــة والمقابــالت خــالل أســبوعين.
وجــدت  INNSSDأن جميــع أصحــاب المصلحــة فــي البرنامــج يعتبرونــه مهمــ ًا للغايــة بالنســبة للســوريين فــي ســوق
العمــل التركــي .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد ذكــر أكثــر مــن نصــف المســتفيدين أنهــم ســمعوا عــن البرنامــج مــن مجتمعهــم
القريــب الذيــن قــرؤوا عنــه علــى اإلنترنــت أو مــن الذيــن اســتفادوا مــن مرحلتــه األولــى .وصــرح معظــم المســتفيدين أن
خدمــات البرنامــج كانــت متوافقــة مــع مــا ســمعوه مــن قبــل .مــا يــزال أكثــر مــن نصــف المســتفيدين فــي ســن الشــباب
(بيــن  20-35ســنة) ،وهــم مــن خلفيــات تعليميــة مختلفــة .غيــر أن نســبة المســتفيدات مــن اإلنــاث كانــت منخفضــة.
يُظهــر التقييــم النهائــي أن األعمــال المدعومــة كانــت مــن قطاعــات مختلفــة .ومعظمهــم مــا زال يدفــع الضرائــب بانتظــام.
ِ
وقــد غطــى البرنامــج متطلبــات تســجيل المســتفيدين ،وشــجعهم علــى التفكيــر فــي الخطــوات المســتقبلية لدعــم وتوســيع
أعمالهــم .وكان معظــم المســتفيدين راضــون عــن الخدمــات المقدمــة مــن قبــل المنتــدى االقتصــادي الســوري طــوال فتــرة
البرنامــج.
يُظهــر التقييــم أن العالقــة واألداء واالســتجابة مــع موظفــي البرنامــج كانــت جيــدة للغايــة ،وأن الفريــق لديــه عالقــات ممتازة
مــع جميــع أصحــاب المصلحــة .كمــا يبيــن أن البرنامــج قــد نجــح بشــكل كبيــر فــي تحســين الوضــع القانونــي للمســتفيدين
مــن خــالل الحصــول علــى تصاريــح العمــل .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن البرنامــج لــه تأثيــر إيجابــي علــى األربــاح وعــدد
العمــالء والخدمــات التــي يقدمهــا المســتفيدون وكذلــك علــى عالقاتهــم العامــة والتشــبيك.

1

بسبب وضع المستفيدين الذين لم يتمكنوا من الحضور الى مكان العمل بسبب السفر ،وال يفضل آخرون المقابلة الشخصية.

٢

التوصيات
 .1ينبغــي أن ينظــر المنتــدى االقتصــادي الســوري فــي تطويــر فكــرة البرنامــج إلنشــاء “مركــز لتطويــر األعمــال” .يمكــن
للمركــز أن يخــدم كحاضنــة دائمــة ألعمــال المســتفيدين ،ويوفــر لهــم االستشــارات والنصائــح الالزمــة
 .2كمــا ينبغــي علــى المنتــدى تطويــر البرنامــج بنــاء علــى احتياجــات المســتفيدين المســتهدفين .وعليــه التخطيــط
للقيــام بمــا يلــي:
• دعم استمرارية البرنامج بسبب أهميته الحيوية للمجتمعات المحلية.
• توفيــر دعــم جديــد للشــركات المتناهيــة فــي الصغــر لتمكينهــا مــن البقــاء فــي الســوق وتحقيــق الهــدف المخطــط
لــه ،حيــث ال يســتطيع هــؤالء تحمــل دفــع االلتزامــات الجديــدة المتعلقــة بالضرائــب ورســوم التأميــن االجتماعــي
وأجــور المحاســب القانونــي المُجــاز.
•

تقديم االستشارات والمشورة القانونية وخدمات التسويق للمستفيدين.

• جمع المزيد من البيانات ،وإجراء مزيد من تقييم االحتياجات والزيارات الميدانية قبل بدء البرنامج.
• تحليل بيانات المستفيدين قبل بدء عملية التسجيل والتأكد من إمكانية إتمام التسجيل.
•

العمــل علــى األنشــطة الداعمــة لتعزيــز دمــج أصحــاب األعمــال الســوريين فــي ســوق العمــل والمجتمــع التركــي مــن
خال ل :
-

تنظيم دورات تعليم اللغة التركية ألصحاب األعمال السوريين.

-

عقد لقاءات مع رجال األعمال األتراك والجهات الحكومية المتخصصة.

-

تنظيم زيارات للمعارض واألسواق المحلية واإلقليمية.

-

عقد ورش عمل ودورات لبناء القدرات للمستفيدين.

• تضمين مستفيدين أتراك في المراحل المستقبلية من البرنامج.
 .3التوظيف :ينبغي على المنتدى االقتصادي السوري:
•

االحتفــاظ بفريــق البرنامــج ودعمــه بســبب خبراتهــم العمليــة وقبولهــم مــن قبــل جميــع أصحــاب المصلحــة
والمســتفيدين.

• دعم التوازن بين الجنسين داخل الفريق.
 .4أنشطة االتصال:
• يحتاج المنتدى إلى تطوير وسائل لإلعالن للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين السوريين واألتراك.
• ينبغــي أن تكــون الحملــة الترويجيــة منطقيــة ،وينبغــي أن تحــد مــن توقعــات المســتفيدين الــى الخدمــات الفعليــة
للبرنامــج.
 .5يجب تحديث معايير االختيار:
• يجــب أن تأخــذ معاييــر االختيــار بعيــن االعتبــار مــا إذا كان لــدى المســتفيدين المتطلبــات األساســية لمواصلــة العمــل
فــي الســوق .وهــذا ســيقلل مــن معــدل إغــالق األعمــال.
• ينبغي أن ينظر البرنامج في طرق دمج المزيد من النساء والفئات الضعيفة األخرى في البرنامج.
• ينبغــي أن تكــون جلســات التوعيــة إلزاميــة ،ممــا يســاعد فــي فهــم المســتفيدين للمتطلبــات الناتجــة عــن الترخيص
و يقلــل مــن عــدد الشــكاوى المتعلقــة بقلــة المعرفــة حــول المدفوعــات المســتحقة بعد التســجيل.
3

••••••

 .6جلسات التوعية عليها أن تراعي :
• أن يقوم بها متخصصون في قانون العمل التركي لديهم خبرة سابقة في هذا النوع من األعمال.
•

التعريف بجميع اإلجراءات والقوانين وااللتزامات.

•

تقدم أمثلة حقيقية حول المبلغ المتوقع للمدفوعات بعد التسجيل.

 .7ينبغي على المنتدى إجراء مراقبة دورية ومستمرة للبرنامج مما يساعد على زيادة تأثير المشروع وإنجازاته.
 .8ينبغي أن يأخد المنتدى التوصيات المقدمة من أصحاب المصلحة 12بعين االعتبار.
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تم ذكر جميع توصيات أصحاب المصلحة في نهاية التقرير.

4

المنهجية
نظرة عامة
يتــم إجــراء التقييــم النهائــي للمرحلــة الثانيــة مــن برنامــج رخصتــي بعــد  6أشــهر مــن نهايــة هــذه
المرحلــة ،وذلــك لتقييــم أثــر البرنامــج وإنتــاج المعرفــة مــن تجربــة البرنامــج وتقديــم التوصيــات
التــي ستشــكل أساس ـ ًا لتصميــم وتنفيــذ المشــاريع المســتقبلية .وقــد تــم ذلــك مــن خــالل األســاليب
واألدوات النوعيــة والكميــة الخاصة بـــشركة حلــول إبداعيــة (المقابــالت الشــخصية ،والمكالمــات الهاتفية،
والزيــارات الميدانيــة ،ومقابــالت الشــخصية الرئيســية ،واالســتبيانات) وتحليــل البيانــات الكميــة الموجودة
ســابقا للبرنامــج .شــمل التقييــم األنشــطة التــي تــم االضطــالع بهــا والنواتــج التــي تحققــت خــالل
المرحلــة الثانيــة مــن البرنامــج (مــن آذار/مــارس إلــى آب/أغســطس  )2018وتأثيــر البرنامــج حتــى
كانــون الثانــي /ينايــر .2019
اســتخدم فريــق حلــول إبداعيــة تطبيــق  KoboCollectلجمــع البيانــات عبــر الهواتــف المحمولــة.
وتمــت صياغــة مقابــالت الشــخصيات الرئيســية واالســتبيانات باســتخدام نمــاذج  ،tممــا م ّكــن الفريــق
مــن إضافــة حقــول وقيــود محــددة مســبق ًا لتســهيل جمــع البيانــات وتقليــل األخطــاء البشــرية.
صنفــت حلــول إبداعيــة المســتفيدين فــي مجموعــات وفقــ ًا لتوزعهــم الجغرافــي ،وتــم تعييــن كل
مراقــب ميدانــي إلــى مجموعــة معينة مــن المســتفيدين .تــم جدولــة جميــع مواعيــد الزيــارات الميدانية
بالتنســيق مــع موظفــي البرنامــج وعلــى أســاس البيانــات المقدمــة مــن قبلهــم .وقــد قــام المراقبــون
الميدانيــون بالتواصــل مــع المســتفيدين قبــل  24ســاعة مــن الزيــارة لتوضيــح ســبب الزيــارة وتأكيــد
تواجــد المســتفيدين واختيــار وقــت مناســب لهــم .وقــد كان متوســط الوقــت لــكل مقابلــة حوالــي 25
دقيقــة.

طرق وأدوات المراقبة والتقييم
كانــت حلــول إبداعيــة حريصـ ً
ـة علــى إجــراء التقييــم بالتشــاور الوثيــق مــع المنتــدى وفريــق البرنامــج.
وكانــت حلــول إبداعيــة مسـ ً
ـؤولة عــن اختيــار الطــرق األكثــر مالءمــة لتقييــم فعاليــة وأثــر البرنامــج.
ومــع ذلــك ،أخــذت حلــول إبداعيــة النقــاط التاليــة بعيــن االعتبــار عنــد تصميــم األدوات والطــرق:
• أن تكون األساليب قائمة على المشاركة وشاملة تضمن مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين
• أن تأخذ بعين االعتبار نوع الجنس واحتياجات وثقافة المستفيدين.
• أن تكون مناسبة للسياق المحلي.
• وحيثما أمكن ،ينبغي مقاطعة البيانات من ثالثة مصادر لضمان تقييم قوي.
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المجموعات المستهدفة والعينات وأنشطة المراقبة والتقييم
بعــد القيــام بالمراجعــة المكتبيــة وتحليــل بيانــات البرنامــج التــي قدمهــا المنتــدى ،تمكــن فريــق
“حلــول إبداعيــة “  INNSSDمــن إعــداد خريطــة للخدمــات وأصحــاب المصلحــة فــي كل مرحلــة .وبنــا ًء
علــى هــذه الخريطــة ،كان أصحــاب المصلحــة الرئيســيون هــم:
• أصحاب األعمال
• الموظفون في األعمال
• جيران العمل من األتراك
• جيران العمل من السوريين
• الجهات الحكومية
• مقاولو البرنامج (مقدمو الخدمات)
باإلضافة إلى:
• الجهة المانحة “”GIZ
• فريق البرنامج وموظفي المنتدى.
اســتناداً إلــى خريطــة الخدمــات وأصحــاب المصلحــة فــي كل مرحلــة؛ صمــم فريــق  INNSSDعينــة
المراقبــة والتقييــم علــى النحــو التالــي:
 .1التواصل مع جميع أصحاب األعمال الذين استفادوا من خدمات البرامج.
 .2إعــداد وإجــراء  47زيــارة ميدانيــة علــى األقــل لألعمــال الجاريــة والــذي يشــكل  50٪مــن إجمالــي
المســتفيدين.
 .3إعداد وإجراء  20زيارة ميدانية على األقل لجيران األعمال من األتراك.
 .4إعداد وإجراء  20زيارة ميدانية على األقل لجيران األعمال من السوريين.
 .5إعداد وإجراء مقابلة ومناقشة مفتوحة مع الجهة المانحة )(GIZ
 .6إعداد وإجراء زيارة المكتب ومقابلة ومناقشة مفتوحة مع فريق المنتدى وموظفي البرنامج.
 .7إعداد وإجراء زيارة المكتب ومقابلة ومناقشة مفتوحة مع الجهات الحكومية التالية:
• بلدية شهيد كامل (قسم الترخيص والتسجيل)
• بلدية شاهينبي (قسم الترخيص والتسجيل)
• غرفة تجارة غازي عنتاب.
 .8إعداد وإجراء المكالمات الهاتفية مع المتعاقدين في البرنامج:
• شركة توريد معدات إطفاء الحريق
• شركة الخدمات التي قدمت طلبات الحصول على تصاريح العمل.
• المحاسب القانوني المُجاز.
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العينة المقترحة

العينة الفعلية التي
اكتملت

النسبة المئوية
لإلنجاز

 47من أصل 93
”“50%

 54من أصل 93
”“58%

115 %

زيارات ميدانية ومقابالت عبر
الهاتف و مقابالت شخصيات
رئيسية ومالحظة

جيران العمل من األتراك

20

30

150 %

زيارات ميدانية  ،مقابلة
شخصية رئيسية  ،والمالحظة

جيران العمل من السوريين

20

21

105 %

زيارات ميدانية  ،مقابلة
شخصية رئيسية  ،والمالحظة

الجهة المانحة ”“GIZ

1

1

100 %

مناقشة مفتوحة و مقابلة
شخصية رئيسية

فريق المنتدى وموظفي
البرنامج.

1

1

100 %

مناقشة مفتوحة و مقابلة
شخصية رئيسية

بلدية شهيد كامل (قسم
الترخيص والتسجيل)

1

1

100 %

مناقشة مفتوحة و مقابلة
شخصية رئيسية

بلدية شاهينبي (قسم الترخيص
والتسجيل)

1

1

100 %

مناقشة مفتوحة و مقابلة
شخصية رئيسية

غرفة تجارة غازي عنتاب

1

1

100 %

مناقشة مفتوحة و مقابلة
شخصية رئيسية

شركة توريد معدات إطفاء
الحريق

1

1

100 %

مقابلة عبر الهاتف و مقابلة
شخصية رئيسية

شركة الخدمات التي تقدمت
بطلبات للحصول على تصاريح
العمل.

1

1

100 %

مقابلة عبر الهاتف و مقابلة
شخصية رئيسية

المحاسب القانوني المُجاز.

1

1

100 %

مقابلة عبر الهاتف و مقابلة
شخصية رئيسية

صاحب المصلحة

أصحاب األعمال

نشاط وأداة المراقبة
والتقييم

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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التوزع الجغرافي
كانت “ INNSSDحلول إبداعية” حريصة على دراسة العينة وتوزيعها في جميع أنحاء المناطق المستفيدة.
توضــح الخريطــة أدنــاه مواقــع األعمــال التــي تمــت زيارتهــا داخــل مدينــة غــازي عنتــاب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،كان هنــاك
مســتفيدان خــارج غــازي عنتــاب فــي مدينــة إصالحيــة

•••••••

8

النتائج والتحليل
تمكــن فريــق حلــول إبداعيــة  INNSSDمــن تغطيــة  54اإلعالن والوصول إلى البرنامج:
شــركة “مســتفيد” مســجلة فــي واليــة غــازي عنتــاب .قــام اســتناداً إلــى اســتجابات المســتفيدين ،تمكــن  ٪54منهــم مــن
المنســقون الميدانيــون بالتواصــل مــع جميــع المســتفيدين الوصــول إلــى البرنامــج مــن خــالل األصدقــاء أو الجيــران ،و٪3٠
قبــل يــوم مــن الزيــارة لشــرح ســبب زيارتهــم وتأكيــد تواجــد منهــم مــن خــالل إعالنــات اإلنترنــت ،فــي حيــن تمكــن ٪١7
المســتفيدين وتحديــد وقــت الزيــارة .وتمكــن المراقبــون منهــم فقــط مــن الوصــول إلــى البرنامــج مباشــرة مــن خــالل
الميدانيــون مــن إجــراء  4٩زيــارة ميدانيــة شــملت مقابــالت موظفــي المنتــدى
شــخصية ومقابــالت شــخصيات رئيســية والمالحظــات،
باإلضافــة الــى  5مقابــالت شــخصيات رئيســية عبــر الهاتــف
أهميــة البرنامــج بالنســبة الســوريين فــي ســوق العمــل
التركــي “غــازي عنتــاب”:
أظهــرت الزيــارات الميدانيــة ومقابــالت الشــخصيات الرئيســية

أ .األصدقاء  /الجيران

التكرار

النسبة المئوية

الوسيلة

29

54%

ب .مباشرة من قبل فريق المنتدى

9

17%

ج .اإلعالنات  /اإلنترنت

16

30%

د  -غير ذلك

0

0%

اإلجمالي

54

100%

بوضــوح أن المســتفيدين والجهــات الحكوميــة (بلديــة شــهيد
كامــل وبلديــة شــاهينبي ،وغرفــة تجــارة غــازي عنتــاب) و
 GIZوالمنتــدى االقتصــادي الســوري يعتبــرون البرنامــج مهمـ ًا
للغايــة بالنســبة للســوريين فــي ســوق العمــل التركــي (فــي
غــازي عنتــاب).
ذكــر أصحــاب المصلحــة أن البرنامــج قــد ســاعد العديــد
مــن الســوريين علــى معرفــة خطــوات عمليــة التســجيل
فــي تركيــا ،كمــا ســاعدهم علــى تســجيل أعمالهــم حيــث
أن معظمهــم كانــوا يعملــون بــدون ترخيــص (بشــكل غيــر
قانونــي).

التوقعات األولية:

تؤمــن  GIZبــأن البرنامــج ذو أهميــة كبيــرة لتعزيــز تماســك تظهــر الزيــارات الميدانيــة والمقابــالت أن  ٪ 8٩مــن
المجتمــع المحلــي مــن خــالل خلــق شــعور مــن العدالــة بيــن المســتفيدين أشــاروا إلــى أن الخدمــات المقدمــة مــن برنامــج
أصحــاب األعمــال األتــراك والســوريين فيمــا يتعلــق بدفــع رخصتــي  ٢كانــت متوافقــة مــع مــا ســمعوه قبــل تلقــي
الضرائــب .وهــذا يعــزز التماســك االجتماعــي بيــن المجتمــع الخدمــات .بينمــا قــال  ٪4مــن المســتفيدين إن توقعاتهــم
المضيــف والالجئيــن الســوريين .باإلضافــة إلى ذلك ،تســتفيد لــم تتحقــق ،و ٪8ذكــروا أن توقعاتهــم تحققــت الــى حــد مــا.
حكومــة تركيــا مــن الضرائــب المدفوعــة ،ويســتفيد أصحــاب توضــح البيانــات أن بعــض المســتفيدين اعتقــدوا أن
االعمــال مــن التأميــن االجتماعــي ) (SGKفــي نفــس الوقت .البرنامــج ســيغطي رســوم تصريــح العمــل (الضمــان
تجــدر اإلشــارة إلــى أن التســجيل أصبــح حتميــاً ،حيــث أن االجتماعــي) والضرائــب والمصاريــف األخــرى لفتــرة معينــة
جميــع الســلطات تمــارس ضغوطــ ًا لضبــط علــى األعمــال بعــد التســجيل .وبعــض منهــم لــم يكــن لديهــم المعرفــة
غيــر المســجلة.

٩

الصحيحــة حــول النظــام الضريبــي،

وآخــرون لــم يتوقعــوا أن تصريــح العمــل قــد يتــم رفضــه .يعــود ســبب هــذا النقــص فــي المعرفــة إلــى عــدم حضــور
جلســات التوعيــة التــي عقدهــا المنتــدى قبــل عمليــة التســجيل.
خلفية المستفيدين:
عدد المستفيدين:
العدد اإلجمالي للمستفيدين هو  93شخصاً .وكانت العينة المقترحة للمراقبة والتقييم  47من أصل  ،)50٪( 93أما العينة الفعلية التي
تمت تغطيتها من خالل نشاطات المراقبة والتقييم هي  54شخص ًا (.)58٪
الفئة العمرية:
الفئة العمرية إلجمالي المستفيدين من البرنامج:
الفئة العمرية

التكرار

النسبة المئوية

20-35

48

52%

36-50

26

28%

51-80

19

20%

اإلجمالي

93

100%

الفئة العمرية لعينة المراقبة والتقييم
الفئة العمرية

التكرار

النسبة المئوية

20-35

28

52%

35-50

18

33%

50-80

8

15%

اإلجمالي

54

100%

تُظهر بيانات المراقبة والتقييم وبيانات المستفيدين أن أعلى نسبة ( )٪5٢من المستفيدين كانت من الفئة العمرية ( )35-٢٠عاماً ،وأن
أقل نسبة ( )٪8من الفئة العمرية ( )8٠-5٠عاماً .وهذا يدل على مدى قدرة البرنامج من الوصول إلى الشباب السوري من رواد األعمال في
غازي عنتاب.
جنس عينة المراقبة والتقييم:
ذكر

التكرار

النسبة المئوية

49

91%

الجنس
أنثى

5

9%

اإلجمالي

54

100%

لقــد حــرص فريــق المراقبــة والتقييــم علــى إدراج جميــع المســتفيدات مــن النســاء فــي عينــة أنشــطة المراقبــة .ولتحقيــق
ذلــك ،قــام فريــق المراقبــة والتقييــم باالتصــال بهــن جميعـ ًا وتمكــن مــن زيــارة  5مــن أصــل  7مــن المســتفيدات.
تعكــس نســبة النســاء المســتفيدات عــدم قــدرة فريــق البرنامــج علــى الوصــول إلــى النســبة المئويــة المقترحــة فــي مقترح
المشــروع؛ وهــي .٪ 25
ينبغــي علــى المنتــدى أن يقــوم بتطويــر آليــة أو خطــة عمــل لجــذب المزيــد مــن النســاء والفئــات الضعيفــة األخــرى
لالســتفادة مــن البرنامــج.
١٠

الخلفية التعليمية للمستفيدين

التعليم االبتدائي

التكرار

النسبة المئوية

16

30%

المستوى التعليمي
التعليم الثانوي

13

24%

جامعة أو معهد

21

39%

ماجستير

4

7%

اإلجمالي

54

100%

كانــت أعلــى نســبة  39٪مــن المســتفيدين مــن التعليــم الجامعــي /
معهــد ،ثــم  30٪مــن المســتفيدين مــن التعليــم االبتدائــي ،و 24٪
بالتعليــم الثانــوي ،و  7٪فقــط مــن المســتفيدين حاصليــن علــى
درجــة الماجســتير.
توضــح هــذه النســب المئويــة إلــى أي مــدى اســتطاع البرنامــج إعطــاء
الفرصــة للمســتفيدين مــن خلفيــات تعليميــة مختلفــة.
خلفيات الشركات المدعومة:
قطاع األعمال:

الصناعة

التكرار

النسبة المئوية

2

4%

قطاع األعمال
خدمات

5

9%

األغذية

8

15%

حرف يدوية

9

17%

تجارة

30

56%

اإلجمالي

54

100%

تــم تصميــم عينــة المراقبــة والتقييــم لتشــمل جميــع قطاعــات األعمــال الخاصــة بالمســتفيدين .وكانــت أعلــى نســبة مــن
المســتفيدين هــي العامليــن فــي التجــارة  ، ٪ 56فــي حيــن أن  ٪ 4فقــط منهــم يعملــون فــي الصناعــة.
باإلضافة إلى ذلك ،كانت نسب القطاعات حسب بيانات البرنامج كما يلي:

الصناعة

التكرار

النسبة المئوية

قطاع األعمال

5

5%

خدمات

28

30%

األغذية

36

39%

تجارة

24

26%

اإلجمالي

93

100%
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تصنيف حالة األعمال:
أ .مُنتِج

التكرار

النسبة المئوية

التصنيف

21

39%

ب .بائع

33

61%

اإلجمالي

54

100%

غطــى فريــق حلــول إبداعيــة  INNSSDخــالل فتــرة
التقييــم  54شــركة /عمــ ً
ال مســتمراً ،كان مــن بينهــا 21
منتجــ ًا ( )39٪و )61٪( 33مــن البائعيــن.

دفع الضرائب:
اســتناداً إلــى مقابــالت الشــخصيات الرئيســية مــع المســتفيدين ،تبيــن
أن  74٪منهــم ال يزالــون يدفعــون الضرائــب بشــكل منتظــم ،فــي حيــن
 24٪منهــم ال يقومــون بذلــك .لشــرح أســباب عــدم تســديد الضرائــب،
أشــار المســتفيدون إلــى مــا يلــي:
• ال يغطي الربح الضرائب المستحقة.
• لم يوضح المحاسب القانوني كيفية دفع الضرائب.
• أدى تراكــم األعبــاء الماليــة الناتجــة عــن الضرائــب والضمــان
االجتماعــي وأجــور المحاســب القانونــي المجــاز إلــى عــدم قــدرة بعــض
المســتفيدين علــى تســديدها.

مستقبل أعمال المستفيدين

١٢

اســتناداً إلــى المقابــالت الشــخصية ،كان  67٪مــن المســتفيدين يفكــرون فــي دعــم اســتقرار عملهــم كخطــوة تاليــة ،ونفــس
النســبة المئويــة كانــت مهتمــة بتوســيع أعمالهــم فــي وقــت قريــب ،فــي حيــن يفكــر  50٪منهــم فــي زيــادة فروعهــم،
و ٪ 46منهــم فــي زيــادة عــدد موظفيهــم .وكان العــدد المتوقــع مــن الزيــادات هــو  116موظفــ ًا جديــداً .غيــر أن  ٪ 6مــن
المســتفيدين غيــر مهتميــن بإجــراء أي تغييــرات علــى أعمالهــم .ويعتقــد  2٪فقــط أنهــم ســوف يغلقــون أعمالهــم فــي
المســتقبل.
وفــي الســياق ذاتــه ،أعــرب  91٪مــن المســتفيدين عــن رغبتهــم فــي االنضمــام إلــى البرامــج المســتقبلية التــي ينفذهــا
المنتــدى.
خدمات المنتدى االقتصادي السوري من خالل برنامج رخصتي:
القدرة على تغطية متطلبات تسجيل المستفيدين:
يعتقــد  78٪مــن المســتفيدين أن البرنامــج قــد تمكــن
مــن تغطيــة متطلبــات تســجيلهم بالكامــل.
وقــال  17٪منهــم أن البرنامــج غطــى المتطلبــات الــى حــد
مــا .حيــث كان يتوقــع هــؤالء المزيــد مــن البرنامــج  ،علــى
ســبيل المثــال ،تغطيــة نفقــات هويــة العمــل ونفقــات
ســجل المحاســبة الســنوي.
فــي حيــن أظهــر  6٪مــن المســتفيدين أن البرنامــج لــم
يكــن قــادراً علــى تغطيــة احتياجاتهــم .حيــث كانــوا
يتوقعــون مــن البرنامــج تغطيــة المزيــد مــن المتطلبــات،
علــى ســبيل المثــال ،التقــدم بطلــب للحصــول علــى تصريــح عمــل أكثــر مــن مــرة .وقــد ذكــر فريــق البرنامــج أنهــم حاولــوا
تغطيــة جميــع متطلبــات التســجيل .ومــع ذلــك ،ال يمكــن للبرنامــج تغطيــة رســوم الحــاالت التــي تــم فيهــا التقديــم علــى
تصريــح العمــل ألكثــر مــن مــرة أو تأخــر إصــداره بســبب الفتــرة المحــدودة للبرنامــج.
مــن الضــروري أن يقــوم المنتــدى بالتأكــد مــن أن المســتفيدين علــى درايــة تامــة بمــا ســيغطيه البرنامــج ومــا ســيطلب
منهــم تغطيتــه بعــد التســجيل .يمكــن أن يحــد ذلــك مــن توقعــات المســتفيدين إلــى مــا تــم تصميــم البرنامــج لتغطيتــه،
كمــا يســاعد فــي تقليــل نســبة إغــالق األعمــال بعــد التســجيل.
الرضى عن الخدمات المقدمة:
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تشــير البيانــات إلــى أن معظــم المســتفيدين “راضــون جــداً” أو “راضــون” عــن الخدمــات المقدمــة مــن المنتــدى خــالل فتــرة
البرنامــج .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،أعربــت الجهــات الحكوميــة عــن رضاهــا عــن خدمــات البرنامــج.
ومــع ذلــك ،فــإن  7٪مــن المســتفيدين لــم يكونــوا راضيــن علــى اإلطــالق عــن الخدمــات .فقــد قــال هــؤالء إن الخدمــات
لــم تلبــي توقعاتهــم ،أو أنهــم لــم يتلقــوا المعلومــات الالزمــة قبــل التســجيل ،وبعضهــم واجــه مشــاكل تتعلــق بتصاريــح
العمــل .وعــالوة علــى ذلــك ،اشــتكى آخــرون مــن المحاســبين القانونييــن وخبراتهــم فــي العمــل.
فــي حيــن أن المنتــدى ال يمكــن أن يكــون مســؤوالً عــن رفــض تصاريــح العمــل أو التقصيــر فــي أداء المحاســبين القانونييــن،
فمــن المستحســن شــرح هــذه المســائل للمســتفيدين بوضــوح شــديد فــي البدايــة.

“كانت الخدمات كاملة”
“لم أكن بحاجة لدفع أي شيء سوى رسوم المواصالت”
“لم يتم تقديم التوعية المناسبة حول االلتزامات المالية”
“يختلف المحاسبون القانونيون في التعامل من شخص إلى آخر”
“إن دفع التأمين االجتماعي هو عبء”
“لم يتم تغطية رسوم تصريح العمل بسبب التأخير ”...
تعليقات المستفيدين.
العالقات واألداء واالستجابة داخل البرنامج:
العالقات واألداء و االستجابة مع موظفي المنتدى وفريق البرنامج:
تشــير مقابــالت الشــخصيات الرئيســية مــع
المســتفيدين إلــى أن  96٪منهــم وصفــوا عالقتهــم
مــع فريــق البرنامــج بأنهــا “جيــدة جــداً” أو “جيــدة”.
وقــال  4٪فقــط أن عالقتهــم مــع الفريــق كانــت
“متوســطة” .وأظهــرت المقابــالت عالقــة جيــدة
جــدا بيــن المســتفيدين وفريــق البرنامــج وموظفــي
المنتــدى .وذكــر العديــد مــن المســتفيدين أن فريــق
البرنامــج كان متعاونـ ًا للغايــة ،وعلــى وجــه الخصــوص
متوسطة

جيدة

جيدة جداً

الســيد عيســى والســيد أحمــد .كان موظفــو المنتــدى
دائمــ ًا مســتجيبين ودون تأخيــر.

“كانوا جيدين في االستقبال ،والتعامل معنا وكانوا مساعدين جيدين”.
“لقد فعلوا كل ما هو ضروري لمساعدتنا”.
“لقد ساعدونا وسهلوا عملنا وكانوا سلسين في التعامل”.
تعليقات المستفيدين.
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الجهــة المانحــة  :GIZتظهــر المقابلــة مــع  GIZعالقــة جيــدة بيــن موظفــي المنتــدى ،وإلــى أي مــدى كان فريــق البرنامــج
مســتجيب ًا ومتعاونــاً .وقــد أظهــرت الجهــات الحكوميــة والمحاســبون القانونيــون وشــركات المقــاوالت رضــىً واضحــ ًا عــن
عالقتهــم مــع فريــق المنتــدى.
ومــع ذلــك  ،كانــت هنــاك بعــض التوصيــات مــن  GIZلتحســين أداء المنتــدى .علــى ســبيل المثــال  ،قالــت  GIZأنــه “يجــب
علــى موظفــي المنتــدى أن يكــون لديهــم خطــة بديلــة فــي حــال لــم تســر األمــور كمــا هــو مخطــط لهــا” و “المنتــدى ليــس
معروفـ ًا بشــكل جيــد فــي مــدن أخــرى كمــا هــو الحــال فــي غــازي عنتــاب”.
العالقات واألداء و االستجابة بين المستفيدين والجهات الحكومية:
تظهــر المقابــالت مــع المســتفيدين أن  43٪و 48٪منهــم
وصفــوا عالقتهــم بالــوكاالت الحكوميــة بأنهــا “جيــدة جــدا”
أو “جيــدة” علــى التوالــي .فقــط  6٪قالــوا أنهــا “متوســطة” ،
بينمــا  6٪قالــوا أنهــا “ســيئة” أو “ســيئة جــداً”.

“الروتين بطيء ،وخاصة الحصول على ترخيص البلدية
“كان علينا االنتظار لمدة  6أسابيع لتغيير لوحة الضرائب وتصريح العمل”
“لست على تواصل مع الجهات الحكومية ،لذا ال أعرف”
تعليقات المستفيدين.
العالقة واألداء واالستجابة بين المستفيدين والمحاسب القانوني:
قــال المســتفيدون أن العالقــة مــع المحاســب
القانونــي كانــت متقلبــة ،حيــث قــال  30٪و33٪
أنهــا “جيــد جــد اً” و “جيــدة” علــى التوالــي .وقــال
 11٪أن العالقــة مــع المحاســب كانــت “متوســطة”.
ومــع ذلــك  ،قــال  15٪و  11٪أنهــا كانــت “ســيئة”
و “ســيئة للغايــة” علــى التوالــي .فقــط
كانــت هنــاك ثــالث حــاالت تبيــن أن المحاســب
القانونــي لــم يتــم التعاقــد معــه مــن خــالل
المنتدى وكان تقييمهم “سيئ  ،جيد  ،وجيد جداً”.
ومــع ذلــك ،يشــكو العديــد مــن المســتفيدين مــن أن المحاســب القانونــي يفتقــر إلــى المعرفــة والخبــرة الالزمــة .غيــر أن
بعــض المســتفيدين لديهــم معرفــة محــدودة للغايــة باللغــة التركيــة ممــا يشــكل عقبــة لهــم.
ينبغــي علــى المنتــدى االقتصــادي الســوري دراســة إمكانيــة التعاقــد مــع مكتــب محاســبة قانونــي معتمــد لإلشــراف علــى
جميــع األعمــال للمســتفيدين الذيــن يحتاجــون إلــى هــذه الخدمــة.
١5

• “نصحني المحاسب بتسجيل رخصتي كـ “ترخيص عادي” بدالً من “ترخيص بسيط” .هذا يسبب مشاكل بالنسبة لي  ،فأنا
أدفع كثيراً للضرائب بسبب نصيحته”.
• “ لم تكن االستجابة عند المستوى المطلوب بسبب الضغط”
• “اضطررت إلى متابعة اإلجراءات شخصيًا “ال يتابع اجراءات العملية”
• “يتأخر في إنجاز العمل الضروري”
• “لم يساعد للتسجيل في غرفة التجارة”
• “إنه جيد  ،ولكنه يتقاضى أجوراً مرتفعة”
• “تأخر في المتابعة مع دائرة المالية مما أدى إلى غرامات بالنسبة علي”
• “من الصعب التعامل معه .لدي مشكلة في اللغة التركية .نقلت مكان العمل  ،لذلك أخبرت المحاسب بتغيير عنوان شركتي.
في البداية قال إنني بحاجة إلى تصريح عمل ،وعندما حصلت عليه أخبرني أنه يحتاج إلى  200ليرة تركية .أحاول االتصال به
خالل الشهر  ،لكنه ال يجيب .أريد تغييره “.
تعليقات المستفيدين.
العالقة واألداء و االستجابة بين المستفيدين وموردي المعدات ومزود خدمة التقديم على تصريح العمل:
كانــت عالقــة المســتفيدين بمــزود المعــدات  3ومقــدم
خدمــة تصريــح العمــل أفضــل مــن العالقــة مــع
المحاســب القانونــي.
وصــف  39٪و 52٪مــن المســتفيدين العالقــة بأنهــا
“جيــدة جــد اً” و “جيــدة” علــى التوالــي .وقــال  ٪ 2فقــط
أنهــا كانــت “ســيئة”.
وذكــر بعــض المســتفيدين أن المورديــن قامــوا بتثبيــت
المعــدات وقامــوا بتعليمهــم كيفيــة اســتخدامها.
ومــع ذلــك ،فــإن  12مــن أصــل  54شــركة تجاريــة لــم تتلقــى طفايــة حريــق ،ألنــه ال توجــد حاجــة لهــا فــي مركــز
األعمــال وبعضهــم لــم يحصــل علــى ترخيــص البلديــة بعــد.
جلسات التوعية:
تظهــر المقابــالت مــع المســتفيدين وجــود
فجــوة فيمــا يتعلــق بجلســات التوعيــة
وتوضيــح األمــور المترتبــة علــى التســجيل
وشــرح آليــة العمــل بعــد التســجيل.
حضــر  41٪مــن المســتفيدين الــدورات وقالــوا
إنهــم اســتفادوا بشــكل كبيــر مــن الجلســات
لم أحضر

ضعيفة جداً

ضعيفة

متوسطة

جيد

جيد جداً

والموضوعــات.

ومــع ذلــك  ،فــإن  ٪ 52منهــم لــم يحضــروا الجلســات .بعضهــم لــم يــدرك أهميــة الجلســات لمعرفــة القوانيــن
وااللتزامــات الماليــة بعــد التســجيل .فــي حيــن قــال آخــرون أنــه لــم تتــم دعوتهــم للحضــور.
3

تم التعاقد مع شركة توريد “جهاز دفع الكتروني” من خالل مناقصة تم اإلعالن عنها في الصحيفة.
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ومــع ذلــك  ،فــإن  ٪ 52منهــم لــم يحضــروا الجلســات .بعضهم
لــم يــدرك أهميــة الجلســات لمعرفــة القوانيــن وااللتزامــات
الماليــة بعــد التســجيل .فــي حيــن قــال آخــرون أنــه لــم
تتــم دعوتهــم للحضــور.
تظهــر المقابــالت أن ميســر الجلســة تــم تقييمــه بشــكل
جيــد.

جيد جداً

التكرار

النسبة المئوية

6

11%

جيد

16

30%

متوسط

2

4%

سيئ

2

4%

سيئة جداً

0

0%

لم يحضر

28

52%

وقد قدم المستفيدون التوصيات التالية فيما يتعلق بالجلسات المقبلة:
 .1يجب أن يكون المدرب محامي ًا تركيا.
 .2يجب أن تغطي مواضيع الدورة المزيد من الشرح حول الضرائب والتأمين االجتماعي.
 .3جلسات أكثر حول القوانين التركية.
 .4مزيد من التوضيح حول حقوق أصحاب األعمال.

أثر البرنامج
الوضع القانوني للمستفيدين:
الحالة القانونية

تصريح إقامة عمل
“الكيمليك األزرق”

تصريح إقامة قصيرة األمد
“الكيمليك األحمر”

بطاقات حماية مؤقتة
“الكيمليك األبيض أو األصفر”

تشــير البيانــات إلــى أن البرنامــج قــد نجــح إلــى حــد كبيــر فــي دعــم الوضــع القانونــي للمســتفيدين وتحويلهــم مــن متلقــي
دعــم إلــى منتجيــن.
قبــل البرنامــج ،كان لــدى  93٪مــن المســتفيدين بطاقــات حمايــة مؤقتــة “كيمليــك أبيــض أو أصفــر” و  7٪منهــم يحملــون
تصاريــح إقامــة ،لكــن لــم يكــن أي منهــم يحمــل تصريــح عمــل .أمــا بعــد البرنامــج ،فقــد حصــل  89٪منهــم علــى تصاريــح
عمــل “كيمليــك األزرق” ،فــي حيــن أن نســبة المســتفيدين الذيــن ال يــزال لديهــم تصريــح إقامــة أو بطاقــة الحمايــة المؤقتــة
تبلــغ  6٪فقــط لــكل منهــم.

“قد يكون تصريح العمل سبب ًا في الترشيح للجنسية”
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تعليقات المستفيدين.

الموظفون في األعمال:

نتيجــة لهــذا البرنامــج ،كان هنــاك زيــادة فــي عــدد الموظفيــن بعــد التســجيل القانونــي .واســتناداً إلــى المقابــالت مــع
أصحــاب األعمــال ،كان عــدد الموظفيــن الذكــور  80قبــل البرنامــج ،ولكــن هــذا الرقــم ارتفــع إلــى  92بعــد البرنامــج .وينطبــق
الشــيء نفســه علــى عــدد الموظفــات  ،وكان العــدد  6قبــل البرنامــج  ،ثــم أصبــح  14بعــده .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تــم توظيف
 4موظفيــن أتــراك بعــد البرنامــج.
الوضع الحالي لألعمال التجارية واألرباح والعمالء و الخدمات
الوضع الحالي لألعمال:
تُظهــر مقابــالت الشــخصيات الرئيســية أن  ٪ 63مــن
المســتفيدين يعتبــرون الوضــع الحالــي للعمــل بعــد
البرنامــج “جيــد” أو “جيــد جــدا”.
وصــرح  30٪بأنــه “متوســط” .واعتبــر نســبة  8٪فقــط
أنــه “ســيء” أو “ســيئ جــداً” بســبب المدفوعــات الجديــدة
للضرائــب وتصاريــح العمــل.

األرباح والعمالء والخدمات:
بــدأ التأثيــر اإليجابــي للبرنامــج يظهــر علــى الرغــم مــن الفتــرة الزمنيــة القصيــرة بعــد التســجيل .كان للبرنامــج تأثيــر
إيجابــي علــى العائــدات الماليــة ،وعــدد العمــالء ،والخدمــات “ مــن حيــث الجــودة والكميــة”.
تبيــن المقابــالت أن “ 28٪و 33٪و ”37٪مــن المســتفيدين يعتبــرون أن البرنامــج قــام بتغييــرات إيجابيــة فــي “أرباحهــم
الماليــة” ،و “عــدد العمــالء” ،و”نوعيــة وكميــة الخدمــات” علــى التوالــي.
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وقد ذكروا النقاط اإليجابية التالية حول البرنامج:
• جاءت التغييرات اإليجابية نتيجة استقرار العمل.
• ساعدهم البرنامج على العمل بشكل قانوني دون خوف.
• ال يوجد قلق من السلطات
• ساعدهم البرنامج على التفكير في فرص جديدة وتحسين ظروف مكان العمل.
• بالنســبة لبائعــي التجزئــة ،أبــدى عــدد أكبــر مــن الموزعيــن اهتمامــه بالتعامــل معهــم ممــا ســاعدهم علــى االســتعداد
للخدمــات الجديــدة.
غيــر أن  15٪فقــط و 2٪مــن المســتفيدين يعتبــرون أن البرنامــج قــد أدى إلــى تغييــرات ســلبية فــي “أرباحهــم الماليــة” ،و
“نوعيــة وكميــة الخدمــات” علــى التوالــي بســبب المدفوعــات المتعلقــة بالتأميــن االجتماعــي والضرائــب.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ذكــر بعــض المســتفيدين أنهــم مــا زالــوا فــي البدايــة  ،وأنهــم بحاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت للوقــوف
في الســوق.

• “اآلن هناك حافز للعمل والمنافسة في السوق”
• “يساعد الوضع القانوني على التفكير في فرص جديدة’
• “زيادة المدفوعات فقط للحصول على تصريح العمل والبلدية والمحاسب .أنا أدفع كل شهر  ،وهذا عبء علينا “” زادت
النفقات بسبب الضرائب”
• “أنا أعمل بشكل قانوني ودون خوف”
• “بيئة العمل في تركيا تختلف عن سوريا .من األصعب على السوريين أن يكونوا قادرين على العمل هنا”.
• “العمل ال يزال في البداية ويحتاج إلى وقت للوقوف في السوق ”
تعليقات المستفيدين.
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العالقات العامة والتشبيك
شبكة العالقات العامة

أ .تغيير ايجابي

31

57%

ب .تغيير سلبي

0

0%

ج -ال تغيير

23

43%

العالقــات العامــة والتشــبيك مهمــة جــدا فــي األعمــال
التجاريــة .وتظهــر المقابــالت أن البرنامــج نجــح فــي
تحســين العالقــات العامــة والتواصــل للمســتفيدين
طــوال فتــرة البرنامــج وبعــده .فقــد تحــدث  57٪مــن المســتفيدين عــن تغيــرات إيجابيــة فــي عالقاتهــم ،وذكــروا أنهــم
تمكنــوا مــن مقابلــة أشــخاص جــدد وإقامــة الشــبكات الالزمــة.
من ناحية أخرى ،لم يعتبر أي من المستفيدين أن هناك تأثير سلبي للبرنامج على عالقاتهم وشبكاتهم.
الحالة النفسية:
كان للبرنامــج تأثيــر واضــح علــى الحالــة النفســية
للمســتفيدين .يــرى  87٪منهــم أن هنــاك تغيــرات
إيجابيــة فــي وضعهــم النفســي .وأشــار العديــد منهــم
أنهــم كانــوا قلقــون بشــأن إغــالق أعمالهــم وخوفهــم
مــن الســلطات المحليــة بســبب العمــل بشــكل غيــر
قانونــي .إال أنهــم اآلن هــم أكثــر ثقــة وراحــة .لــم
يعــد هنــاك أي مخــاوف بشــأن إغــالق أعمالهــم ،وال
توجــد مخالفــات ويمكنهــم فتــح متاجرهــم طــوال
اليــوم .يعتقــد اثنــان فقــط مــن أصــل  54أنهمــا كانــا يعانيــان مــن تغييــرات ســلبية ،بســبب قلــة التوعيــة قبل التســجيل.
قــال أحــد المســتفيدين“ :مــا زلــت ال أعــرف كيــف ورطــت نفســي هــذه الورطة”
العالقة مع الجيران من أصحاب األعمال:
كان أحــد األهــداف الرئيســية للبرنامــج هــو دعــم التماســك
االجتماعــي فــي المجتمــع المحلــي ودمــج أصحــاب األعمــال

العالقة مع الجيران من أصحاب العمل

الســوريين فــي ســوق العمــل التركــي.
بنــاء علــى الزيــارات الميدانيــة ألصحــاب األعمــال األتــراك و
الســوريين فــي مختلــف المناطــق فــي غــازي عنتــاب ،خلــص
فريــق  INNSSDإلــى مــا يلــي:
ال تغيير

تغيير سلبي

تغيير إيجابي

٢٠

تحســنت عالقــات المســتفيدين مــع جيرانهــم مــن أصحــاب األعمــال بعــد التســجيل .تحــدث  50٪منهــم عــن تغييــر إيجابــي
بعــد البرنامــج .واســتناداً إلــى المقابــالت ،أوضــح المســتفيدون أن الجيــران األتــراك غيــروا تعاملهــم عندمــا عرفــوا أن األعمال
مســجلة ،حيــث أصبــح تعاملهــم مــع المتجــر أكثــر.
ومــع ذلــك  ،فــإن  ٪ 50لــم يالحظــوا أي تحســن حتــى اآلن .كمــا أشــاروا أنــه ال يوجــد مســاحة كبيــرة للعالقــة مــع الجيــران.
قــال بعضهــم “العالقــة كانــت جيــدة حتــى قبــل التســجيل”.
ولفهــم تأثيــر البرنامــج علــى العالقــات بيــن المســتفيدين والجيــران ،أجــرت  INNSSD 30مقابلــة ميدانيــة مــع جيــران
المســتفيدين مــن أصحــاب العمــل األتــراك والســوريين.
الجيران األتراك:
بنــاء علــى المقابــالت الميدانيــة مــع أصحــاب العمــل
األتــراك ،وجــد فريــق  INNSSDأن:
 21مــن أصــل  )70٪( 30ممــن تمــت مقابلتهــم (الجيــران
أتــراك) لــم يعرفــوا مــا إذا كان جارهــم مرخــص رســمي ًا فــي
تركيــا وبالتالــي يدفــع جميــع الضرائــب.
العالقــة بيــن أصحــاب األعمــال األتــراك وجيرانهــم الســوريين
ال تــزال متقلبــة .بحســب موقــع العمــل وقطــاع األعمــال،
قــال  17٪و  27٪أن عالقتهــم كانــت “جيــدة جــداً” و “جيــدة” علــى التوالــي  ،بينمــا قــال  20٪و  27٪أن العالقــة كانــت “ســيئة”
و “ســيئة للغايــة” علــى التوالــي .إضافــة إلــى أن  ٪ 60منهــم يفضلــون الجــار التركــي علــى الســوري.
 17مــن أصــل  )55٪( 30مــا زالــوا يعتقــدون أن أصحــاب العمــل الســوريين لهــم تأثيــر ســلبي علــى ســوق العمــل التركــي.
وأجــاب أحــد الذيــن تمــت مقابلتهــم قائ ـالً“ :إن شــعبنا عاطــل عــن العمــل بينمــا يعمــل الســوريون بــدالً منــا”
يعتقد  9فقط من أصل  )30٪( 30أن هناك تأثير إيجابي ،في حين أن  13٪لم يروا أي تأثير.
أوصــى  16مــن أصــل  )53٪( 30مــن األتــراك الذيــن تمــت مقابلتهــم أصحــاب العمــل الســوريين بالعمــل وفقـ ًا للقانــون ودفــع
الضرائــب .وأوصــى أحدهــم بتوظيــف العمــال األتــراك معهــم.
فــي حيــن أوصــى  14مــن أصــل  )47٪( 30مــن األتــراك الذيــن تمــت مقابلتهــم أصحــاب العمــل الســوريين بالعــودة إلــى
بلدهــم.
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الجيران السوريون:
بنا ًء على الزيارات الميدانية ألصحاب العمل السوريين ،وجد فريق  INNSSDما يلي:
يعرف 15من اصل  )71٪( 31أن جيرانهم مرخصون رسمي ًا في تركيا من خالل البرنامج ويدفعون جميع الضرائب.
العالقــة بيــن أصحــاب األعمــال الســوريين وجيرانهــم األتــراك جيــدة كمــا ذكــر  48٪و 38٪ممــن قالــوا إن عالقاتهــم “جيــدة
كمــا ذكــر  48٪و 38٪ممــن قالــوا إن عالقاتهــم “جيــدة جــداً”
و “جيــدة” علــى التوالــي .مــن ناحيــة أخــرى  ،قــال  76٪منهــم
ليــس هنــاك فــرق إذا كان جيرانهــم أتــراك أو ســوريين.
العالقــة بيــن صاحــب العمــل الســوري وجيرانــه الســوريين
كانــت جيــدة جــداً حيــث قــال  67٪و  33٪بــأن عالقاتهــم
“جيــدة جــداً” و “جيــدة” علــى التوالــي.
وقــال  100٪ممــن تمــت مقابلتهــم إن أصحــاب العمــل
السوريين يؤثرون على سوق العمل التركي بشكل إيجابي.

العالقة مع الجهات الحكومية بعد البرنامج:
أظهــرت الزيــارات الميدانيــة للمســتفيدين أن  76٪منهــم
أبلغــوا عــن تغيــر إيجابــي فــي عالقاتهــم مــع الــوكاالت
الحكوميــة بعــد البرنامــج .وذكــر المســتفيدون أنــه “لــم
يعــد هنــاك أي مخــاوف بشــأن إغــالق األعمــال ألنهــا تعمــل
بشــكل قانونــي”.
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الصعوبات
الصعوبات التي واجهت المستفيدين:
• بعضهم لم يحصل على ترخيص البلدية بعد.
• تصاريح العمل:
 تم رفض تصاريح العمل في بعض الحاالت ( 3حاالت فقط) ال يســهّل تصريــح العمــل الســفر إلــى البلــدان األخــرى الســتيراد المنتجــات نظــراً ألنــه يصــدر اســتناداً إلــى بطاقــةالحمايــة المؤقتــة.
• الضرائب:
 تراكمت الضرائب وبعض المستفيدين غير قادرين على دفعها. بعــض الشــركات التــي تعمــل فــي نفــس المجــال تقــوم ببيــع منتجاتهــا بأســعار أقــل مــن المســتفيدين ألنهــا التدفــع الضرائــب
• الصعوبات المتعلقة باللغة والتواصل.
• قلة المعرفة بقانون العمل التركي وآلياته التطبيقية.
• إن خبــرات المحاســبين القانونييــن ال تكفــي فــي بعــض الحــاالت “قطــاع الشــركات ،ومقــدار رأس المــال ،وتصريــح العمــل،
وإعــادة التقديــم واالعتــراض”..
• لدى المستفيدين عمال غير مسجلين وال يمكنهم تحمل مصاريف تسجيلهم.
الصعوبات التي واجهت فريق البرنامج:
• قصر مدة تنفيذ البرنامج.
• كان الوصــول إلــى الجهــات الحكوميــة التركيــة تحديـ ًا فــي البدايــة ،ثــم كانــت هنــاك صعوبــة فــي التعامــل معهــا وكذلــك
الروتيــن والبيروقراطيــة.
• عدم المعرفة بقانون العمل التركي في المجتمع المحلي.
• الصعوبات المتعلقة باللغة والتواصل.
• المستفيدون الذين بدأوا العمل دون أي نية لالستمرار.
• االنسحاب وإغالق األعمال.
• قوانين العمل الجديدة.
• صعوبة دمج المستفيدين في المجتمع التركي.
• الفترة الزمنية بين مراحل البرنامج التي جعلت من الضروري للفريق اإلعالن عن المرحلة التالية.
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الصعوبات التي واجهت الجهات الحكومية التركية:
• عدم المعرفة بقانون العمل التركي في المجتمع المحلي.
• الصعوبات المتعلقة باللغة والتواصل.
• بعــض أصحــاب األعمــال الســوريين يعتبــرون التســجيل رســمي ًا بمثابــة مهمــة إضافيــة ،فــي حيــن أنــه إلزامــي وضــروري
للعمــل فــي تركيــا.
• حتى البلديات تعاني من تأخر صدور تصريح عمل لألجانب من قبل وزارة العمل.
• عدم وجود إحصاءات دقيقة عن أعداد أصحاب العمل األجانب غير المسجلين.

• بعض المستفيدين لم يستجيبوا.
• التغيير في بعض مواقع األعمال.
• بعض المستفيدين لم يحضروا في التاريخ المحدد سلف ًا للمقابلة.
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الصعوبات التي واجهت فريق المراقبة والتقييم:
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التوصيات
توصيات من المستفيدين إلى فريق البرنامج:
• االستمرار في تقديم الخدمات واالستشارات للمستفيدين.
• زيــادة عــدد وجــودة جلســات التوعيــة .وينبغــي أن يقــدم فريــق البرنامــج المزيــد مــن المعلومــات حــول الضرائــب والقانون
ا لتر كي .
• توفير التدريب الالزم واالستشارات ومتابعة المستفيدين حتى يتمكنوا من مواصلة أعمالهم.
• تقديم دعم انطالق على شكل شراكات مع أصحاب األعمال.
• تقديم المزيد من الدعم لألعمال متناهية الصغر.
• متابعة المحاسبين القانونيين واختيارهم بشكل جيد ،وتوجيههم إلى تقديم خدمات موحدة لجميع المستفيدين
• دعم نفقات تصريح العمل للموظفين العاملين مع المستفيدين ،وليس فقط أصحاب األعمال.
• عقد اجتماعات تعريفية وتطوير التواصل بين أصحاب األعمال السوريين واألتراك
• تغطية نفقات التأمين االجتماعي للمستفيدين
• تخصيــص شــخص محــدد لتلقــي المكالمــات والــرد علــى االســتعالمات وتســجيل الطلبــات .فــي كل مــرة يتصــل بهــا
المســتفيدون كان عليهــم تكــرار نفــس األشــياء مــراراً وتكــراراً.
• دعم المستفيدين من خالل القروض

توصيات من الجهات الحكومية التركية إلى فريق البرنامج:
• يجــب أن يختــار البرنامــج المســتفيدين بعنايــة مــن أجــل تجنــب المشــاكل بالنســبة ألولئــك الذيــن ال يســتطيعون تحمــل
نفقــات االســتمرار فــي العمــل.
• دعم ومساعدة أصحاب األعمال السوريين لالندماج في المجتمع التركي.
• يجــب أن يُكتــب اإلعــالن عــن البرنامــج ونتائجــه باللغــة التركيــة لكــي يعلــم أكبــر عــدد مــن األتــراك أن هنــاك ســوريين
يعملــون بشــكل رســمي فــي ســوق العمــل التركــي.
• يجب أن يستهدف البرنامج بعض المستفيدين األتراك لتعزيز االندماج بين السوريين واألتراك.
• زيادة التوعية والتوجيه.
• توسيع البرنامج ليشمل المزيد من المدن حيث يوجد الشعب السوري مثل “كيليس ،ومرعش  ،وأضنا  ،و أورفا ”...
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الملحقات
•  _001الزيارة الميدانية وبيانات المقابالت مع المستفيدين
•  _002الزيارة الميدانية وبيانات المقابالت مع جيران العمل من السوريين
•  _003الزيارة الميدانية وبيانات المقابالت مع جيران العمل من األتراك
•  _004نموذج أسئلة المقابالت مع المستفيدين
•  _ 005نموذج أسئلة المقابالت مع الجيران السوريين.
•  _006نموذج أسئلة المقابالت مع الجيران األتراك.
• _007نموذج أسئلة المقابلة مع الجهة المانحة.
• _008نموذج أسئلة المقابلة مع فريق عمل رخصتي.
• _009نموذج أسئلة المقابالت مع الجهات الحكومية.
• _010نموذج أسئلة المقابلة مع المحاسب.
• _011تفصيل المستفيدين من البرنامج خالل عام .2018
• _012إعالن مناقصة تزويد المعدات.
• _013الصور.
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