
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : لالحتیاجات سریع تقییم
 الشركات على 2023 شباط  لزلزال  المباشر األثر

   تركیا في والمتوسطة الصغیرة السوریة
 ملخص تنفیذي

شخص في تركیا   50,000، أدت سلسلة من الزالزل المدمرة في جنوب تركیا إلى مقتل أكثر من 2023شباط  6في 
من بین المتضررین ما یقارب من ملیوني الجئ سوري یعیشون في المناطق المتضررة والذین نزحوا   1وسوریا.

أن   Building Markets منظمةل  ةث السابقا بحاال توجد 2في سوریا. لیة المستمرةسابقاً بسبب الحرب األھ
شركة   2,500ا أكثر من أنشئو السوریین قد جلبوا مھاراتھم في مجال ریادة األعمال ورأس المال إلى تركیا، حیث 

  منھا تقع في المناطق المتضررة من الزلزال في %50) في شبكتنا، وأكثر من KOBİصغیرة ومتوسطة الحجم (
 تركیا.  جنوب

  862تقییماً سریعاً لالحتیاجات مع  Building Markets الزلزال مباشرة، أجرت منظمة سبوع الذي تالفي األ
شركة صغیرة ومتوسطة في شبكتھا التي تعمل في المناطق المتضررة من الزلزال في تركیا. یھدف التقییم إلى فھم  

الشركات الصغیرة والمتوسطة وعملیاتھا التجاریة واحتیاجاتھ األكثر ضرورة. ستساعد ھذه  ثیر الزلزال على تأ
الذین یركزون على االستجابة للزالزل والتعافي  المنظمات المعنیة األخرى و  Building Marketsمنظمة  الدراسة 

الزلزال  بعد  منھا، وإعطاء األولویة للدعم الالزم ألصحاب الشركات الصغیرة والمتوسطة والموظفین وعائالتھم 
مباشرة. كما سیسلط الضوء على اإلمكانات التي یمكن أن تشارك فیھا الشركات الصغیرة والمتوسطة في دعم اآلثار  

 . التعافيو اإلنسانیة 
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التركیز على تعافي الشركات الصغیرة والمتوسطة  
 :أمر بالغ األھمیة من أجل

 
لتلبیة االحتیاجات الفوریة والعاجلة ألصحاب    .1

حتى ال یقعوا  وعائالتھماألعمال وموظفیھم 
 . خطر أكبرفي حالة ضعف أو 

 
 المطلوبة بشدة اإلغاثة إیصال في دعمھم .2

 في المناطق التي دمرھا الزلزال. 
 

دعم استعادة سبل العیش ألصحاب األعمال  .3
 وموظفیھم.

 
تعمل فیھا ھذه ضمان تعافي األسواق التي  .4

 الشركات الفردیة.
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مملوكة من قبل الذكور% 94.4  

اإلناث مملوكة من قبل % 6.5  
 

 النتائج الرئیسیة
 

 تأثیر الزلزال على حالة اإلسكان 

اضطروا لالنتقال من منازلھم. من بین أولئك الذین   %)45( المشاركین باالستطالعیقارب من نصف   ما
أخرى. أولئك الذین    محافظةفي % 55.4خارج مدینتھم األصلیة، و % 70.2اضطروا إلى االنتقال، كان 

، بینما یقیم  %)50.8( اضطروا إلى االنتقال یتم استضافتھم بشكل أساسي من قبل األصدقاء أو العائلة
  أو في مأوى مؤقت مثل مسجد أو سیارة أو خیمة %) 18.6(مستأجرة  اآلخرون في منزل أو شقة جدیدة 

یقیم البعض في الفنادق أو أماكن العمل أو مراكز المساعدة الحكومیة. ال یعود الناس إلى  %). 15.8(
 ، أو ألن منازلھم بحاجة إلى إصالح كبیر%)28.6( للقیام بذلكمنازلھم ألنھم ال یشعرون باألمان 

 .%)15.8(  بالكامللھم مدمرة ، أو مناز%)27.8(

 

 

 
 
 
 

 
 المشاركین في االستطالع 

 
 

 

  
 

 

 األولویة االحتیاجات الشخصیة والعائلیة ذات 
 المعدة الحالیة المرافق أو عائالتھم قبل من جید بشكل للناس األساسیة االحتیاجات تغطیة یتم عام، بشكل

 على یحصلون الذین المستجیبین من %90 من ربایق ما  بین نسبتھم تتراوح والذین للزالزل، لالستجابة
 من أقل نسبة أن حین في. والتدفئة للطھي كاف وقود لدیھم  المشاركین من %62.9 إلى كاف طعام

 أو الوقود مثل األخرى األساسیة باالحتیاجات مقارنة والماء الغذاء على یحصلون ال  المستجیبین
 من  یكفي ما على الحصول أھمیة على المشاركون أكد ،إلیھ یحتاجون ما أكثر  عن سؤالھم عند االتصاالت،

 .الطبیة المستلزماتو واألدویة النظیفة والمیاه الغذاء

 
 نسبة الوصول إلى االحتیاجات األساسیة 

 

           

 

 

وقود للطبخ  
 والتدفئة 
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      نظیفة   

 
 

 الغذاء 
 الكافي

  
 

%12.4 

%17.6 %18.0 %18.7 %20.6 
%22.4 

%24.8 %25.4 %26.6 
%29.7 

%33.3 

%37.1 

تمتلك عدد أكبر من األفراد مما كانت علیھ قبل  من األسر 
، وعادةً ما یعیش أفراد األسرة مع بعضھم البعض الزلزال

ك  ل   

  :متوسط حجم األسرة الحالي
أفراد  6  

مملوكة من قبل الذكور% 94.4  

اإلناث مملوكة من قبل % 6.5  
 

87.8 % 
 موظفین) 9-1متناھیة الصغر (

18.8 % 
 موظف) 49-10صغیرة (

2.4 % 
 موظف) 250-50متوسطة (

اتحجم الشرك  

862 
الذكور  مشارك في االستطالع  

 
 

3.69 %  
من الشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم  

% منھا ألفراد  3.7یمتلكھا سوریین و 
من المجتمع المضیف والتي توظف عمال  

 سوریین

 

الرئیسیة القطاعات    

37  % 
 بیع الجملة أو التجزئة 

34.1  % 
 الصناعة

5.8  % 
 خدمات اإلقامة والطعام 

49.9  % 
  Building Marketsحیث تتركز شبكة 

للشركات الصغیرة والمتوسطة بشكل أكبر، بینما یقیم  
%)، ھاتاي  5.5باقي المشاركین في أضنة (

 %)11.6%) و أورفھ (16.8%)، مرسین (16.2(



%54.2 
 %50.9 

%42.5 

%34.2 

%12.2 
%10.4 

%5.4 

 
 

 أثر الزلزال على العملیات التجاریة والممتلكات 
إنھم % 49التي كانت علیھا قبل الزلزال. قال  القدرةمن الشركات الصغیرة والمتوسطة التي شملھا االستطالع قالت إنھا تستطیع مواصلة أعمالھا بنفس  %33فقط 

التجاریة. أبلغت  ملیاتھمواصلة عم ونستطیعی ال  ممن الشركات الصغیرة والمتوسطة بأنھ%  16.9یستطیعون مواصلة تشغیل أعمالھم بقدرة محدودة، في حین أفاد 
والمخزون. كما أنھم یواجھون تحدیات تتعلق باستمراریة العمل، بما في ذلك عدم  والمستودعات، مثل أماكن العمل األصول الشركات الصغیرة والمتوسطة عن تلف 

ً ، وصعوبات نقل البضائع محلأن الموردین ال یعملونإمكانیة الوصول إلى موردیھم أو    .بب اضطرابات البنیة التحتیةوللتصدیر بس  یا
 

 الدعم الالزم الستئناف العملیات التجاریة 
 

 

التمویل لدفع رواتب  
 الموظفین

التمویل لتأمین 
المستلزمات  

 والمخزن

التمویل إلصالح األضرار  
أو تأمین متجر أو مكتب 

 جدید 

القدرة على نقل  
 البضائع والخدمات 

دعم مسؤولیات رعایة  
األطفال (مثالً، عودة عمل  
 المدارس ودعم رعایة الطفل) 

موظفین متاحین 
 للعمل

 كھرباء 

 
 
 
 

االستجابة  جاھزیة الشركات الصغیرة والمتوسطة وقدرتھا على دعم  
 االنسانیة 
رب من نصف الشركات الصغیرة والمتوسطة التي شملھا  اقال ما یق

أن أعمالھا توفر السلع والخدمات التي یمكن   %)46.5االستطالع (
استخدامھا في االستجابة اإلنسانیة وھي حریصة على المساعدة بأي  

صفة ممكنة. یمكن للبعض تقدیم الدعم اللوجستي لجھود اإلغاثة،  
مكن لآلخرین تقدیم خدمات الترجمة للمساعدات اإلنسانیة،  وی

والبعض اآلخر یصنع أو یبیع المعدات الطبیة ومنتجات النظافة. 
تعمل الشركات الصغیرة والمتوسطة في صناعة األغذیة، وتصنیع  
المنتجات الغذائیة أو تشغیل المطاعم؛ كما أنھا توفر خدمات البناء  

شركات على استعداد لدعم المناطق  والكھرباء والھندسة. ھذه ال
.المتضررة من الزلزال

 

 
 

 

 

 

لم تتأثر شركتي ومنزلي بالزلزال، ویمكن "
 "لشركتي توفیر سالل غذائیة للمحتاجین

مصّنع أغذیة، غازي   -
 عنتاب 
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 الخطوات القادمة 
على توفیر السلع  لقدرتھا  إن دعم تعافي الشركات الصغیرة والمتوسطة أمر بالغ األھمیة. الشركات الصغیرة في وضع جید لدعم االحتیاجات العاجلة، نظراً 

ً ، بسرعة  والخدمات للمجتمع المحلي أن تكون جزء مھم من التعافي طویل األجل، بما في ذلك إعادة بناء البنیة التحتیة وإعادة الناس إلى العمل  قادرة  وھي أیضا
 .و التأكد من أن المجتمعات لدیھا ما تحتاجھ لتعیش حیاة صحیة

  لدیھم امكانیة االستطالع شملھم الذین الصغیرة األعمال أصحاب من العدید أن : في حینلعاجلة على الفورإعطاء األولویة لالحتیاجات األساسیة ا  .1
  نفسھ،   الوقت في. یستطیعون الحصول علیھ ال ممن ٪10 من ألكثر بالنسبة  القصوى األولویة ھو  الغذاء إلى الوصول  فإن كاٍف،  طعام  على الحصول

  األولویة تعطي أن للجھود یمكن. العاجلة االحتیاجات لتلبیة جاھزة  تركیا جنوب Building Markets شبكة في أغذیة شركة 100 من أكثر ھناك
  األعمال ألصحاب النقد تقدیم الغذاء أو على للحصول كافیة إمكانیة لدیھم لیس الذین أولئك احتیاجات لتلبیة المحلیین الغذاء خدمات مقدمي لتمویل

 . ألسرھم األساسیة االحتیاجات تلبیة على قدرتھم لضمان وموظفیھم
 

  قبل علیھا كانت التي القدرة بنفس العمل الشركات لثلثي ال یمكن: تقدیم منح نقدیة لدعم الشركات الصغیرة والمتوسطة لكي تعمل بكامل طاقتھا .2
  تمویل  إلى بحاجة والمتوسطة الصغیرة الشركات الواضح أنمن . موظفیھا  عیش سبل تأمین أو اإلغاثة جھود دعم على قدرتھا یعیق مما الزلزال، 

 أو المتاجر أو بالمكاتب لحقت التي األضرار إلصالح أو المخزون  لتأمین أو الموظفین لدفع رواتب منح ذلك في بما أخرى،  مرة العمل لبدء فوري
 .والمجتمعات األفراد  لھؤالء االقتصادي التدھور مخاطر من المزید ویمنع التعافي سیحفز النقدیة المنح  تقدیم إن. المعدات

 
 

  أن إال المقبل،  الشھر في أخرى مرة البدء على قدرتھم بشأن متفائلون األعمال أصحاب من العدید أن على الرغم من :عمل للشركات أماكنتوفیر  .3
  المرافق إلى تفتقر أو للتلف والمتوسطة الصغیرة الشركات من العدید  أماكن عمل تعرضت. للشركات المتاحة العمل أماكن في حالیة فجوة ھناك

 . مؤقت بشكل للعمل للشركات الوصول إلیھا آمنة أماكن توفیر للمنظمات یمكن. عملیاتھا لمواصلة الكافیة
 

  وربما تركیا في اإلنسانیة االستجابة دعم شأنھا من مجاالت عدة في لالنخراط الشركات مستعدة ضمان تركیز عملیات الشراء من الشركات المحلیة: .4
  ومنظمات الدولیین للمانحین  یمكن. والتعافي اإلغاثة جھود لدعم عاجل بشكل االستجابة تمتلك الشركات المحلیة الخبرة باإلضافة إلى إمكانیة. سوریا
  اإلیرادات وتولید العمل فرص  وخلق المحلي،  االقتصادي االنتعاش من یتجزأ ال وكجزء متطلباتھم لتلبیة المحلیة للمشتریات األولویة إعطاء اإلغاثة

 . المحلیة للشركات
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
  خلق تشجیع  خالل من الملحة االجتماعیة التحدیات لمواجھة الصغیرة للشركات التحویلیة للقوة العنان طلقت ھي منظمة غیر ربحیة   Building Marketsمنظمة
. واالستثمار التورید بسالسل التنافسیة والمتوسطة  الصغیرة المحلیة الشركات وتربط وتبني المنظمة تجد ،2004 عام في تأسست . الشامل والنمو العمل  فرص

 ملیار 1.39 بقیمة بعقود الفوز في  الشركات تلك وساعدت  ومتوسطة، صغیرة  شركة 27,500 من أكثر Building Markets دعمت النمط من العمل، ھذا باستخدام
 أفغانستان میانمار،، األردن مثل متنوعة أسواق في عمل  فرصة  50074, من أكثر خلق  في  وساعدت واستثمارات،  قروض  شكل في  دوالر ملیون 22  و دوالر
 من أكثر تضم وطنیة شبكة إنشاء إلى أدى مما ،2016 عام منذ تركیا في وتوظفھم من قبل السوریین المملوكة الشركات Building Markets تدعم. وھایتي لیبیریا
.ومتوسط  صغیرة شركة 2,500
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