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عبــد اهلل أمين، مســتثمر ورجل اعمــال مغربي مقيــم بتركيا ومختص 
فــي تســويق النمــو Growth Hacking. ولــد بجنــوب المغرب ســنة 
1992، تخــرج مــن جامعــة عبد المالك الســعدي في تخصــص اإلدارة 
وتســيير الشــركات وتخصص بعدها في التســويق االلكتروني وتحليل 
قواعد البيانات وتطوير المشاريع لسنوات، وقد أسس اول موقع عربي 
متخصص في السياحة بتركيا ISTANBULKOM.COM وباع الشركة 
بعد ســنة مــن انتقالــه للعيــش في تركيــا، وبدأ فــي إطالق مشــاريع 
مختلفــة في مجــال العقارات، الســياحة الطبية والتجــارة االلكترونية.

يملك عبد اهلل أمين خبرة تفوق عشــر سنوات في التسويق االلكتروني 
وتطويــر الشــركات، وفــي تطويــر المشــاريع وتحليــل البيانــات، كمــا 
أنــه أســس وقــاد شــركات تركيــة فــي قطــاع العقــارات والســياحة 
الطبيــة يفوق دخلها الشــهري الـــ 6 ارقام وقد عمل أيضــا في مجال 
التجــارة االلكترونية في األســواق الخليجية لســنوات وســاعد أكثر من 
130 شــركة فــي إطــالق متاجرهــا االلكترونيــة فــي للخليــج العربي.
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عن الكاتب 



تســتقبل تركيا ســنويا مئــات اآلالف من المهاجرين العــرب وقد بلغ 
عدد العرب المقيمين في تركيا ســن٢٠٢٠ ما يقــارب ٥ مليون مقيم 
عربــي وهذا رقم كبير جدا مقارنة مــع الدول األوروبية األخرى، فمن 
المقيمين بتركيا من هاجر هربا من الحرب وبحثا عن األمان كإخواننا 
الســوريين واليمنييــن ومنهم من هاجر بســبب األوضاع االقتصادية 
المتردية في بلده بحثا عن مستقبل مشرق، فلم تعد البلدان العربية 
قادرة على استيعاب أحالم الشباب العربي ولم يعد الوطن قادرا أن 
يضمن مستقبل شبابه، فهاجر الطبيب والمهندس والعامل باحثين 

عن مستقبل أفضل.

لم تكــن تركيــا الوجهة األولى التي تســقط على ذهن أي شــخص 
يرغــب في الهجرة، فلطالما كانت بعض الدول األوروبية الخيار األول 
للشــباب العربي حين يفكر فــي الهجرة، ولكن الولــوج لبعض هذه 
الدول مثل كندا. فرنســا وألمانيا لم يعد سهال مثل األول، فالشروط 
تتزايد مع تزايد اعداد المقيمين في هذه البلدان، وتأتي تركيا لتكون 
الخيار األنســب لمعظم الشــباب الــذي ال تتوفر فيه شــروط الهجرة 

لهذه البلدان.

ارض األجانب 



تعتبــر تركيا أحد أســهل البلدان التي يمكنك اإلقامــة بها، فالنظام 
التركــي جعل من اإلقامة في تركيا ســهلة وميســرة لكل الراغبين 
ذلك، فمعظم الدول العربية ال تحتاج تأشيرة لدخول األراضي التركية 
بــل ويمكن ألي شــخص التقديم علــى إقامة قصيرة األمــد وقابلة 
للتجديد وال يحتاج ســوى لتأجير شقة وشــراء تأمين صحي ال يتجاوز 
ســعرة عشــرات الليرات، وهذا ما جعل الشباب في كل بقاع العالم 
العربي يتجه نحــو تركيا عاقدين أمل النجاح في عاصمة العثمانيين 

إسطنبول.

هل تســتطيع إســطنبول اســتيعاب أحالم الشــاب العربي؟ ماهي 
فــرص النجاح لــدى المقيم العربي فــي تركيا؟ وهل تشــكل اللغة 

عائقــا؟ وهل هنالك خريطة مختصرة للنجاح في تركيا؟

البد أن نكــون واقعيين مع كل متابعينا وقرائنــا، فالنجاح في تركيا 
لم يعد بتلك السهولة مثلما كان قبل ١٠ سنوات، فاالقتصاد التركي 
اآلن في مرحلة اســتثنائية وكما وصفه أحد الخبراء االتراك حين قال 
ان تركيــا اآلن في عنق الزجاجة، فبعد تحقيق نســب نمو جيدة على 
مدار الســنوات العشــرين األخيرة فتركيا اآلن تعانــي من تبعات هذا 
النمــو الضخم الذي حققتــه، ولعل ابرز مظاهر هــذه االزمة، تدهور 
الليرة التركية في ســوق العمالت لتصل ل ٨ ليــرات مقابل كل دوالر 
واالزمة التي تعيشها الشــركات التركية وانخفاض معدل التوظيف 
....الخ، كل هذا اصبح له تأثير مباشــر وغير مباشــر بوضعية المقيمين 

األجانب في تركيا.



بعــد زيارتي ألكثر من ٢٦ مدينة حول العالــم يمكنني أن اجزم ان 
المــكان الوحيد في العالم الــذي تعتبر فرص نجــاح األجنبي فيه 
أعلــى من فرص نجــاح المواطن هو تركيا، والبد أنك تســتغرب من 
سبب هذا االعتقاد، ولكن ان كنت تعيش في إسطنبول ستستنتج 
ان الفــرص الموجــودة لدى األجانب فــي بدأ عمل تجــاري حر هي 
أكبر بكثير من فرص المواطن التركي وان ألقيت نضرة على بعض 
اقتراحات المشــاريع التي وضعتها في هذا الكتيب ستعرف جيدا 

أنك محظوظ بالعيش في تركيا.

اما العنصرية، فبعد نجاحك في تركيا ســتتأكد أن االتراك ليســوا 
عنصريين، وانا اضمن لك هذا.

العوائق الوهمية للنجاح في تركيا 

هل االتراك عنصريون ؟



ال يمكــن إنــكار أن اللغة التركيــة مهمة جدا لالندمــاج في المجتمع 
التركي وتســهيل حياتك كمقيم أجنبي في تركيا، فاألتراك شــعب 
معجبون باألجانب المتحدثين بلغتهم، ولكن من غير الصحيح القول 
انه ال يمكنك النجاح في تركيا يدون أن تتحدث اللغة التركية، وصدقني 
ان اخبرتك ان تبرير النجاح بسبب اللغة فشل بحد ذاته، فهنالك اآلالف 
من األجانب الغيــر المتحدثين باللغة التركية وهم أصحاب شــركات 

ومشاريع ضخمة. 

في هذا الكتيب ســتجد أن األســواق التي انصح بها القراء هي أسواق 
يمكنك الولوج اليها بدون لغة تركية )بعض األسواق تحتاج الى مستوى 
متوسط من لغة البلد( ويمكنك النجاح فيها ألنها تستهدف األسواق 
خارج تركيا، كما أن نسبة جيدة من االتراك بدأوا في االنفتاح على تعلم 

اللغات وخصوصا اإلنجليزية والعربية. 

اللغة عائق؟



الخبــرة هي مجموعة من القرارات الصحيحة والتي تأتي بدورها من 
التعلــم من قرارتك الخاطئة، فال يمكن تأجيل احالمك بدافع انك ال 

تملك الخبرة، فالتعلم من اخطائك هو ما يكســبك خبرة.

ليس لدى خيرة؟

رأس المال شيء أساسي في كل مشروع، ولكن مقداره يختلف من 
مشروع ألخر. دعني أخبرك أنه أفضل المشاريع المربحة في تركيا هي 
مشــاريع خدماتية والتي ال تحتاج منك لرأس مال ضخم، بل ســتحتاج 
لبضــع االف من العملــة المحلية للبــدا في مشــروعك وصدقني ان 

ارباحك الشهرية ستفوق أرباح المشاريع التقليدية في إسطنبول.

رأس المال عائق؟ 
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مليون ليرة تركي 

شركة اجنبية 

مليار ليرة 

سورية 

السعودية 

االردن 

العراق 

مصر

ترتيب الدول العربية في عدد الشركات 
المؤسسة بتركيا سنة ٢٠١9

684 شركة

362 شركة

288 شركة

274 شركة

260 شركة

شركة مملوكة للسوريين 

هي اســتثمارات الســوريين في ١٢9 شــركة 
خالل الربع األول من ٢٠٢١.

تأسســت في تركيا مع شــركاء اتــراك في 
الربع األول من ٢٠٢١

هو رأس مال الشــركات األجنبية الموجودة 
في تركيا سنة ٢٠١9

في تركيا بــرأس مال يبلغ 4 مليــارات ليرة تركية 
حسب احصائيات ٢٠٢٠.



تحقــق تركيا ســنويا ما يقــارب ٧ مليــار دوالر مداخيل من الســياحة 
الطبيــة وذلك باســتقبال ما يقارب المليون زائر ســنويا ألغراض العالج 
فــي تركيا، وتطمح تركيــا لتحقيق هدف ٢٠٢٣ للســياحة الطبية في 
تركيــا والذي يبلغ ٢٠ مليار دوالر وهذا بدعم القطاع الطبي في تركيا 
وتســهيل الولــوج لتركيا، كمــا أن تركيا تعتبر الدولــة األولى في عدد 
المشــافي عالميا وهذا ما يجعلهــا تحتل المرتبة الثالثــة عالميا في 

الســياحة العالجية ويتوقع أن تصبح األولى مع حلول عام ٢٠٢٣.

كل هــذا وحقائــق أكثر عن ضخامــة النظام الطبــي التركي وفرص 
الســياحة العالجية التي أصبحت أحد اقطاب االقتصاد التركي، وهنا 
تكمــن الفرصة للمقيميــن األجانب في تركيا والذيــن تميزوا وأبدعوا 
في هــذا المجال، فعلى مدار الســنوات التي مضت، تأسســت مئات 
الشــركات الســياحية الطبية من طرف المقيمين العرب وقد حققوا 
نجاحات كبيرة في هذا القطاع، فمعظم الشركات يمتلكها أجانب 

مقيمين وهذا ألسباب عديدة نذكر منها:

اللغات األجنبية التي يتقنها األجانب المقيمين بتركيا والتي تسهل   -
عليهم عملية التسويق للدول األوروبية واألمريكية.

عدم قــدرة اندماج األجانب في قطاعات أخــرى، مما جعل فرص   -
النجاح لديهم في قطاع الســياحة الطبية جد مرتفعة.

قطاع السياحة الطبية يعتبر أحد الفرص التي يمكنك النجاح والتميز 
فيها كأجنبــي مقيم في تركيا، فهو قطاع ليــس فيه عوائق ولوج، 
ومتــاح للجميــع، اال ان النجــاح فيه يتطلــب قدرا مهما مــن المعرفة 
واألدوات ويمكنــك الحصــول علــى كل هــذه المعرفــة فــي دورتنا 

التدريبية: كيف تأســس وتطور شركتك في مجال السياحة الطبية.

افضل قطاعات النجاح لألجانب في تركيا  
1- السياحة الطبية 



يتــم بيــع ما يقــارب 4٠ ألف عقار ســنويا لألجانب في تركيا، ويشــهد 
القطاع العقاري في تركيا حركة قوية منذ اعالن الشــروط الجديدة 
للحصول على الجنســية التركية بشــراء عقار ال يتجاوز ســعره ٢٥٠٠٠٠ 
دوالر فقــط، وهذا ما جعــل الكثير الراغبين في شــراء العقارات خارج 

بلدهم يختارون تركيا.

قطــاع العقــارات فــي تركيا هو أحــد أهــم القطاعات التي ينشــط 
فيهــا المقيميــن العرب في تركيــا، وهذا ألن الــدول األولى من حيث 
عدد العقارات التي يتم شــراؤها هي بلــدان عربية، فالعراق، الكويت 
والمملكــة العربية الســعودية هــي البلــدان التي تتربــع على الئحة 
العقــارات المباعــة لألجانب في تركيــا، ولكن في الســنوات األخيرة 
ظهرت العديد من الدول األخرى والتي تصدرت أيضا الئحة المتملكين 

الجدد في تركيا مثل، إيران، أفغانســتان و بريطانيا.

تكمن الفرصة في قطاع العقارات في تركيا لدى المقيمين األجانب 
في تركيا في العمل كوسطاء عمليات البيع، اقصد كشركة وسيطة 
للتســويق العقاري التي تربط بين الراغب في الشــراء والشــركة التي 
تبني المشروع مقابل عموالت تتراوح بين ٥٪ ل ١٥٪ ومعظم الشركات 
االنشائية تمنح عمولة ١٠٪ والتي تعتبر جد محفزة للعمل في القطاع. 

بيع العقارات لألجانب   -2



سيستغرب المقيمون الجدد في تركيا من فكرة الخدمات الطالبية، 
فهــذه الفكرة غير موجودة في معظــم البلدان العربية، وعلى غرار 
ذلــك فالخدمات الطالبية في تركيا أحد اهم نماذج العمل المربحة.

تعد تركيا وجهة طالبية رائعة إذا كنت ترغب في تجربة ثقافة جديدة 
وأن تكون قريًبا من الشــرق والغرب. بصــرف النظر عن المزيج المثالي 
بيــن التأثير األوروبي والشــرقي، تتمتــع تركيا أيًضا بســمعة أكاديمية 
متناميــة مع الجامعات الجديدة والقديمــة التي تعمل على تقديم 

تعليم تنافسي للطالب الدوليين.

فــي ســنة ٢٠١٨، اســتقبلت تركيــا مــا يقــارب ١٣٥ الــف طالــب اجنبي 
للدراسة في الجامعات التركية والخاصة وتطمح الجمهورية التركية 
الســتقطاب أكبر عدد مــن الطالب األجانــب في الســنوات القادمة 
وبهــذا فهي تدعم القطــاع التعلمــي الخاص والعــام وتوفر منحا 

سنوية للطالب األجانب.

يمكنك تأسيس شركة خدمات تعلمية والبدء في استقطاب الطلبة 
األجانــب وتســجيلهم فــي الجامعــات التركية مقابــل عموالت جد 
محفزة تتــراوح بين ٣٠٠ – ١٠٠٠ دوالر، كما يمكنــك أيضا تقديم خدمات 
استشارات طالبية مدفوعة لألشخاص الراغبين في اكمال دراستهم 

في تركيا.

يمكنــك البدأ بطريقة جدا بســيطة ان اردت ولكن يجــب عليك أيضا 
اتقان بعض الجوانب المهمة في هذا القطاع مثل التسويق بالمحتوى 
مثال، فهــذا القطاع يعتمد جدا على التســويق بالمحتوى واالعالنات 
الممولة، لهذا يمكنك تصفح دورتنا التدريبية القادمة: كيف تأســس 

شركة خدمات طالبية في تركيا.

3- الخدمات الطالبية



تعتبــر تركيا دولة متقدمة في مجال التجــارة االلكترونية بعدد يبلغ 
37 مليون متسوق عبر االنترنيت وقد بلغ دخل التجارة االلكترونية في 
تركيــا ســنة 2020 ما يقارب 11 مليار دوالر وهــذا مبلغ هائل مقارنة 

مع الدول التي في حجم تركيا. 

يفضل المتسوقون عبر االنترنيت الدفع ببطاقاتهم االلكترونية كما 
أن وســيلة الدفع عند االســتالم أصبحت وســيلة مفضلــة أيضا لدى 
المتســوقين حيــث يدفع معظمهــم الدفع عند اســتالم البضاعة 
من شــركات الشحن وهي وســيلة فعالة جدا دفعت بسوق التجارة 

االلكترونية لألمام.

يوجــد في تركيا ما يقارب 5 مليون عربي وبالنســبة لهم، فالتســوق 
عبــر االنترنيت فــي المواقع التركية يعتبر جد صعب ومعقد بســبب 
اللغة، والجدير بالذكر أيضا هنا ان المواقع التركية تتيح التسوق باللغة 
التركية فقط، وهذا ما يجعل من تجربة التسوق للمقيم العربي في 
تركيا سيئة، وهنا تكمن الفرصة في التجارة االلكترونية لألجانب في 

تركيا.

يمكنك اطالق متجر الكتروني متخصص يستهدف المقيمين العرب 
في تركيا او األجانب بصفة عامة وتسهيل عملية التسوق لهم، وهنا 
يمكننــا ان اقدم مثاال حيا، فرغم وجود عشــرات التطبيقات التركية 
الخاصــة بتســوق البقالة عبــر االنترنيــت اال ان هنالك أيضــا اكثر من ١٠ 
تطبيقات لتســوق البقالة تســتهدف العرب فقط و هي ناجحة أيضا 
وهذا يدل على ان السوق العربية للتجارة االلكترونية في تركيا مليئة 

بالفرص.

يمكنــك الحصول علــى استشــاراتنا ودعمنا الــذي نقدمــه للراغبين 
في تأســيس مشــاريع تجارة الكترونية تســتهدف العرب او األجانب 
المقيميــن فــي تركيا وستســتفيد مــن مرافقتنــا لك طيلــة مراحل 
مشروعك وسنســاعدك على رفع مبيعاتك اليومية وتحسين جودة 

خدماتك.
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ارقام مهمة 
قدر البنك المركزي التركي حصة دول الخليج باستثناء 
البحريــن بنحو 9٪، من إجمالي االســتثمارات المباشــرة 

فــي تركيا والبالغة ١٣٣ مليار دوالر اعتبارا من عام ٢٠١٨.

يقّدر حجــم الصفقات العقارية للعرب فــي تركيا خالل 
العام الواحد بما ال يقل عن٣  مليار دوالر سنويًا، وقد قدرت 
مراكز إحصائية تركية مســاحة العقــارات التي امتلكها 
العرب خالل الـ١٦ سنة الماضية بحوالي ١١مليون متر مربع.

خالل ١٠ أعوام صعــد حجم التجــارة المتبادلة بين تركيا 
والــدول العربية من ٨ مليار دوالر أمريكي ســنويًا إلى 4٥ 
مليار دوالر أمريكــي، وتعتزم أنقرة زيــادة حجم التبادل 
التجــاري الخارجي مع الــدول العربية إلــى ٧٠ مليار دوالر 

أمريكي بحلول عام ٢٠٢٣

بلغت قيمة التســوق بالبطاقات األجنبية ٢٦،٣ مليار ليرة 
تركية في العام ٢٠١٨، وهي قيمة تمثل زيادة بنســبة ٧٦ 

بالمائة عن العام الذي سبق.



التســويق االلكترونــي هــو الحاضر والمســتقبل وال يمكــن ألي عمل 
تجــاري ان ينجــح بدونــه، لذلــك ال تتــردد فــي بــدأ تعلــم اساســيات 
التســويق االلكتروني ك التســويق بالمحتوى، الظهــور في محركات 
البحث واالعالنــات على مواقع التوصــل االجتماعي، ففرص نجاحك 

ســتتضاعف إذا كنت متمكنا من التسويق االلكتروني.

دراســة الســوق هي أحد اهــم مقومات النجــاح، وكأجنبــي مقيم 
بتركيا ففرص نجاحك تتزايد مع تزايد فهمك للســوق التركي واهم 
القطاعــات المــدرة للدخل، لذلــك ال تتردد في بــدل مجهود لفهم 
الســوق التركي والتعلم أكثر حول األسواق السهلة الولوج كأجنبي 

مثل القطاعات النشــيطة المذكورة في هذا الكتيب.

الخطـوات الــ 4 للنجـاح
في تركـيا 

1-تعلم التسويق
االلكتروني والمبيعات

2- ادرس السوق التركي جيدا، 



العمل كمســتقل يمنحك فرصة العمل في العديد من الشــركات 
في آن واحد، وهــذا يوفر عليك الكثير من الوقت الكتســاب الخبرة، 
فحين تعمل كمستقل للتسويق االلكتروني في شركات السياحة، 
التســويق العقاري والســياحة العالجية، فانت بذلك ستكسب خبرة 

قوية في هذه المجاالت.

الخبرة هي الراس المال األول واالكبر لتأسيس شركتك، فبعد فهم 
الســوق واكتســاب الخبرة من العمل في التســويق والمبيعات لدى 
الشركات، فانت االن مستعد لبدأ مغامرة تغيير حياتك وفتح عملك 

الخاص. فقط تذكر انك يجب ان تلتزم بالتعلم والبحث المســتمر.

3- ابحث عن عمل كمستقل.

4- ابدأ التفكير في تأسيس عملك الخاص.



يعتبــر مســتوى الدخل الفــردي هو أحــد مقاييس االســتهداف اثناء 
إطــالق مشــروعك، ويعتبر المقيميــن األجانب في تركيــا من الفئات 
األعلــى دخــال، ف الجالية المقيمــة بتركيــا تعتبر األفضل مــن ناحية 
االستهالك ويمكنك مالحظة ذلك فقط اثناء تحليل حركة االستثمار 

فــي المطاعم العربية واإليرانية، صالونات التجميل ...الخ.

الشــراكة شيء مهم في مجال االعمال ويمكنك استنتاج ذلك حين 
تجــد ان معظم الشــركات الناجحة في تركيا تتكون من شــريكين 
او أكثــر، وألننــا نتحدث هنا عن المشــاريع في تركيــا فالحصول على 
شــريك تركي قد يعزز فرص نجاحك واندماجك في السوق التركية 

بسهولة.

ان كنــت ال تعــرف الكثير عــن مجال التجــارة االلكترونيــة فقد فاتك 
الكثير، فحين تتقن اساســيات التجــارة االلكترونية فإنك تكون بذلك 
قــد ضاعفت فرصك في الحصول على اول مليون لك وخصوصا في 

الجمهورية التركية التي تشــهد نموا كبيرا في هذا القطاع.

يمكنــك الحصول على نقلــة نوعية في حياتــك والحصول على اول 
مليون لك في تركيا عن طريق دوراتنا التدريبية المركزة والتي تحتوي 

علــى مفاتيح النجاح في أكثر القطاعات تطورا في تركيا.

نصائح تعزز فرص نجاحك
في تركيا

1- ال تستهن بسوق األجانب
    في تركيا، 

2- ابحث عن شريك
     عمل تركي 

3- التجارة االلكترونية
     هي المستقبل

4- تابع موقع شركة إسطنبول
     للتدريب واالحتراف



موقع غرفة إســطنبول للتجارة هي احد المواقع المهمة التي توفر لك 
معلومات حول تأســيس الشركات واخر المستجدات حول قوانين التجارة، كما 

انها تنظم فعاليات دورية يمكنك االســتفادة منها كصاحب عمل في تركيا.

من اهم المواقع التي يجب على كل شــخص مهتم بتأسيس عمله في تركيا 
ان يتصفحها، هو الموقع الرســمي لوزارة اإلحصاء التركية والذي يحتوي على كل 

االحصائيات التركية وخصوصــا المتعلقة باالقتصاد والتجارة وغيرها من القطاعات 
المهمة.

وكالة تنمية إســطنبول هي مؤسسة تم انشاؤها من طرف الحكومة التركية 
والتي تهدف الى دعم االســتثمار األجنبي في إسطنبول ومد يد المساعدة للراغبين 

باالستثمار في إســطنبول ويحتوي موقعهم على معلومات مهمة واخر االخبار 
حول االستثمار في إسطنبول.

موقع جمعيــة المصدريين االتراك يحتوى على اخر االحصائيات واألرقام المتعلقة 
بالصادرات التركية لــكل بلدان العالم، ويمكنك معرفة ادق التفاصيل حول اكثر 

البضائع التي يتم تصديرها واكثر البلدان اســتقباال للبضائع التركية.

اهم المواقع االلكترونية التي تحتاجها
للنجاح في تركيا 

https://www.ito.org.tr/en

https://www.tuik.gov.tr/Home/Index

https://www.istka.org.tr/en/

https://www.istka.org.tr/en/
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