
       

 

  مفتوحة القوي" الغد المرنة، والمتوسطة الصغيرة "الشركات مشروع طلبات تقديم
   والمتوسطة! الصغيرة للشركات

 
 
  الصغيرة   "الشركات  لمشروع  2021  يناير  19  في  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات   طلبات  تقديم  بدأ

  التركي   التجارية  واألعمال  الشركات  اتحاد  يقدمه  الذي  القوي"  الغد  المرنة،  والمتوسطة
(TÜRKONFED) للتنمية قطر صندوق من  وبتمويل سبارك مع  بالشراكة (QFFD)   نحن نهدف إلى التوفيق

شركة    25، مع  كالشراكة األكبر  رأس مال سوري  ذوشركة صغيرة ومتوسطة عاملة في تركيا،    25بين  
شركة    50ير ثقافة التعاون. كما يهدف المشروع إلى زيادة قدرة  صغيرة ومتوسطة برأس مال تركي وتطو

 صغيرة ومتوسطة على الصمود ضد اآلثار االقتصادية للكوارث الطبيعية واألوبئة. 
 

  برأسمال   والمتوسطة   الصغيرة  الشركات  قبل  من   الطلبات   لتقديم   المفتوح   المشروع،   نطاق   ضمن   سيتم
  المحددة  النمو   أهداف  مع   يتماشى   بما   تقريبا  تركية   رةلي  30.000  بقيمة   تمويل   منح   وتركي،   سوري
   للشركة. التحتية البنية احتياجات لتلبية مشاركة  ومتوسطة  صغيرة شركة  لكل بالتحليل 

 
  المرنة،  والمتوسطة  الصغيرة   "الشركات  مشروع  في   للمشاركة  طلب  لتقديم   الرابط  زيارة  يرجى 
          القوي" الغد
 

 والتركية.  اإلنجليزية باللغتين المشروع أنشطة لغة ستكون
 2021 فبراير 19 الطلبات: لتقديم النهائي  الموعد 

 
   المشروع. حول  لةمفص   معلومات  على الحصول  أجل من  الشائعة األسئلة قسم  على االطالع  يرجى 

 
 info@turkonfed.org:  جهة االتصال

 
 

  (FAQ) الشركات الصغيرة  والمتوسطة المرنة، الغد القوي - األسئلة الشائعة

 مسودة - 19.01.2021

 

 ما هو  مشروع "الشركات الصغيرة والمتوسطة المرنة،  الغد القوي"؟  .1

 

و  (TÜRKONFED) الهدف العام للمشروع، المقدم من اتحاد الشركات واألعمال التجارية التركي

وبتمويل  من صندوق قطر للتنمية، هو التوفيق  بين 50 شركة صغيرة  (SPARK) سبارك

ومتوسطة  )25 شركة  صغيرة ومتوسطة  تعمل  في تركيا  ذو رأس مال سوري في  األغلبية مع 25 

شركة صغيرة ومتوسطة برأس مال  تركي (مع  بيئة األعمال التركية .ويتم ذلك  استجابة  للظروف 

غير المسبوقة  وحاالت  الطوارئ المعقدة الناشئة،  مثل الوباء  واالنكماش االقتصادي، وكذلك  

لتعزيز تأثير التماسك االجتماعي  من خالل خلق فرص عمل لزيادة الشمول  االقتصادي وتنمية  

  .سبل العيش وتسهيل  الوصول إلى سوق  العمل 

 

سيتم ضمن  نطاق المشروع تنظيم األن شطة بما يتماشى مع تحليل االحتياجات،  وسيتم إعداد  

خطط  العمل  ألهداف النمو  من  خالل  اجتماعات  التدريب ومشاركة  الخبرات وسيتم محاولة 

 .الوصول إلى التماسك  االجتماعي  من خالل التوفيق

 

سيتم تماشيا   مع أنشطة  المشروع  تنظيم  6 دورات تدريبية عبر اإلنترنت في  6 وحدات مختلفة، 

ا للتوفيق 6 ا  للتدريب و12 اجتماع   .ندوات عبر اإلنترنت،  12 اجتماع 

 

سيتم في  نهاية  المشروع تقديم ما يقارب 30.000 ليرة تركية كدعم  مالي لكل  مشارك من  أجل 

  .تلبية احتياجات البنية  التحتية المحددة للشركات المشاركة

https://forms.gle/eANZtoyvzmfVot2eA


       

 

  

تبلغ مدة المشروع المخطط ثمانية  أشهر إجماال   ومن المتوقع أن  يكتمل  في 31 أغسطس  

2021. 

  

 من يمكنه التقدم بطلب للمشاركة في المشروع؟  .2

المشروع مفتوح لتقديم الطلبات من قبل جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة بغض النظر عن 

القطاع الذي يعملون فيه .يتم بعد تقديم الطلبات منح الموافقة من خالل االختيار بين المتقدمين 

و   (TÜRKONFED) في  إطار المعايير التي يحددها اتحاد  الشركات واألعمال  التجارية التركي 

 .(SPARK) سبارك

 

 هل يلزم دفع  أي رسوم  اشتراك في المشروع؟  .3

كال .االشتراك في  المشروع مجاني  .ستتم دعوة  الشركات المصممة  على تلبية معايير 

 .المشاركة  في التقييم للمشاركة،  ولن يتم  تحصيل أي  رسوم من الشركات المختارة

 

 كيف سيتم تنظيم األنشطة  التي تقع ضمن نطاق  المشروع؟  .4

  .سيتم تنظيم جميع أنشطة المشروع  رقمي ا

 .سيتم تحديد  منهج  التدريب بما يتماشى مع تحليل الحاجة

 .ستكون لغة األنشطة هي  اللغات التركية واإلنجليزية 

 

 هل هناك قيود على عدد األشخاص الذين سيحضرون األنشطة من كل شركة؟  .5

يلزم بالنسبة ألنشطة المشروع )التدريب،  الندوات عبر اإلنترنت، اجتماعات التدريب، اجتماعات 

ا لحضور األنشطة وستتم مخاطبته أيض ا بصفته جهة  التوفيق (أن تعين كل شركة شخص ا واحد 

 .االتصال

 هل هناك التزام من أجل المشاركة في األنشطة؟ ما هو الوقت المتوقع  تخصيصه  للمشاركة؟  .6

يشترط حضور 80٪  من األنشطة التي  ستقام ضمن  نطاق المشروع .ستكون المشاركة في  

األنشطة بنسبة 80٪ مطلوبة لتوفير الدعم المالي المتصوّر تقديمه  للمشاركين في نهاية 

 .المشروع

 

من المتوقع  أن  يخصص  كل  مشارك  تعينه  الشركات ما  يقرب من نصف  يوم كل  أسبوع ألنشطة 

 .المشروع  طوال فترة المشروع

 

 كيف سيتم عقد اجتماعات التدريب؟  .7

 .سيتم تنظيم اجتماعات التدريب رقمي ا

 

سيتم التخطيط من خالل النظر في هيكل  الشركات المشاركة واحتياجات نموها .سيتم بهذه 

الطريقة إنشاء خطة عمل  لكل شركة مشاركة  بما يتماشى مع أهداف النمو الخاصة بها وسيتم 

 .تحديد  احتياجاتها

 كيف سيتم إجراء عملية التوفيق بين  الشركات؟  .8



       

 

سيتم التوفيق بين الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تركيا ذو رأس المال  السوري  في 

األغلبية مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ذو رأس المال التركي لزيادة التعاون المحتمل 

 .والتجارة والتماسك االجتماعي، وسيتم التوفيق  من خالل مراعاة مجاالت نشاط  الشركات

 

 كيف سيتم تقديم الدعم المالي؟  .9

سيبدأ تقديم الدعم المالي عند اكتمال  فترة التدريب وتحديد خطط العمل لتحقيق أهداف النمو  

ا لذلك .الوقت  المتوقع لهذا هو مايو 2021  .وتحليل االحتياجات وفق 

 

نظر ا أل ن  الغرض من  دعم  الصندوق هو  تلبية  احتياجات  نمو  الشركات، فإن  شراء المواد الخام، 

 .شراء المواد/ اآلالت للتجارة،  وما إلى  ذلك غير مسموح به

 

من أجل تلقي الدعم المالي، فإن االستمرارية ضرورية لألنشطة المنظمة ضمن نطاق 

 .المشروع، والمشاركة  بنسبة 80٪  مطلوبة

 

ليرة تركية لكل مشارك وفًقا الحتياجات البنية    30.000مبلغ الدعم التمويلي بحوالي  يتم تحديد  

التحتية المحددة,  لن يتم تنفيذ أي مدفوعات نقدية مباشرة للمشاركين. سيتم تنسيق فاتورة  

التركي   التجارية  واألعمال  الشركات  اتحاد  بإسم  المشاركون  يتلقاها  التي  الخدمة 

(TÜRKONFED  )دفع لمزود الخدمة بواسطة اتحاد الشركات واألعمال التجارية التركي  وسيتم ال

(TÜRKONFED ) .وفًقا لذلك 

 

 

 كيف سيتم تقديم الطلبات للمشروع؟  ما هو اخر موعد لتقديم الطلبات؟  .10

 

سيتم إكمال  عملية  تقديم  الطلبات عن  طريق  ملء "نموذج  تقديم  الطلب  "من  الرابط المرفق  

 .وتقديم المستندات المحددة 

 

سيتم تقييم الطلبات في غضون أسبوعين بعد الموعد النهائي وسيتم إرسال خطاب دعوة  

 .وبرنامج النشاط  إلى  المشاركين

 

 .الموعد  النهائي  لتقديم الطلبات هو 19 فبراير 2021

 

 ما هي  المستندات المطلوبة لتقديم الطلبات؟  .11

 استمارة طلب معبأة بالكامل  *

 جريدة السجل  التجاري )أحدث صحيفة منشورة تحتوي على  التأسيس وآخر التغييرات( *

 شهادة التسجيل بالغرفة  التجارية  *

 شهادة الضرائب *

 مستند يتعلق بالتعديالت التي أجريت على اسم  الشركة - إن وجد  *

 تقرير نشاط الشركة  آلخر 5 سنوات - إن وجد  *

 الهيكل التنظيمي لإلدارة - إن وجد  *

 القواعد األخالقية للشركة  -  إن وجدت  *


