الحكومة اﻻتحادية تقرر قرضا ً سريعا ً إضافيا ً من قبل بنك اﻹعمار اﻷلماني للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم
ﺗﻔﺗﺢ الحكومة اﻷلمانية درعا ً وقائيا ً ﺷامﻼً إضافيا ً للﺷركات الصغيرة والمﺗوسطة الحجم علﻰ ضوء الﺗحديات الناﺗجة عن
أزمة كورونا .علﻰ أساس اﻹطار المعدل لنظام المساعدات الحكومية )ما يسمﻰ باﻹطار المؤقت( الذي نﺷرﺗه مﻔوضية
اﻻﺗحاد اﻷوروبي في  3أبريل  2020ﺗقدم الحكومة اﻻﺗحادية قروضا ً سريعة ﺷاملة من قبل بنك اﻹعمار اﻷلماني )(KfW
للﺷركات الصغيرة والمﺗوسطة الحجم.
وﺷرح وزير اﻻقﺗصاد اﻻﺗحادي بيﺗر ألﺗماير" :إن الﺷركات الصغيرة والمﺗوسطة الحجم ﺗﺷكل العمود الﻔقري ﻻقﺗصادنا
وهي ﺗﺗأثر بﺷكل خاص في هذه اﻷزمة .لذا من المهم أن نحافظ علﻰ هذا الجوهر اﻷساسي الﻔريد من نوعه علﻰ نطاقه
الواسع حﺗﻰ نﺗمكن من اﻻنطﻼق بقوة مرة أخرى بعد اﻷزمة 99.5 .في المائة من جميع الﺷركات في ألمانيا هي ﺷركات
صغيرة ومﺗوسطة الحجم وهي ﺗنﺗﺞ حوالي  35في المائة من إجمالي المبيعات وﺗوفر ما يقرب من  60في المائة من
فرص العمل بأجمعها وأكثر من  80في المائة من جميع الوظائف المخصصة للﺗدريب المهني .لذا نقوم بإنﺷاء درع وقائي
ﺷامل إضافي لها من خﻼل ﺗقديم قرض سريع من قبل بنك اﻹعمار اﻷلماني ﺗﺗحمل الدولة فيه  ٪100من مخاطر اﻻئﺗمان.
كما ﺗم ﺗمديد مدة القروض لﺗصل إلﻰ  10سنوات" .
وأضاف وزير المالية اﻻﺗحادي أوﻻف ﺷولﺗس من جانبه" :ﻻ ﺗوجد مسودة جاهزة لمعالجة آثار هذا الوباء .وعلينا
كحكومة الﺗصرف بحزم وقوة ومراقبة الوضع عن كثب باسﺗمرار .مع قرض بنك اﻹعمار اﻷلماني السريع نطلق اﻵن
برنامجا ً آخر يكمل العروض القائمة حﺗﻰ اﻵن ويسﺗهدف الﺷركات والمؤسسات الصغيرة والمﺗوسطة الحجم الﺗي اﻵن
بحاجة ماسة إلﻰ دعم سريع جداً ويركز البرنامﺞ علﻰ جوانب مخﺗلﻔة عما هي عليه بالنسبة لمساعداﺗنا اﻷخرى الﺗي
بالطبع ﺗبقﻰ مسﺗمرة هي اﻷخرى".
وقال رئيس مجلس إدارة بنك اﻹعمار اﻷلماني الدكﺗور غونﺗير بروينيغ" :من خﻼل اﻹعﻔاء بنسبة  100في المائة من
المسؤولية والعزوف عن أي ﺗقييم للمخاطر كما هو المعﺗاد في حاﻻت أخرى مﺷابهة نضمن حصول الﺷركات الﺗي ﺗعاني
من صعوبات بسبب جائحة كورونا حصريا علﻰ قرض بسرعة .نﺗوقع ﺗلقي عدد كبير من الطلبات وسنﻔعل كل ما في
وسعنا بﺗعاون مع البنوك اﻷخرى وصناديق اﻻدخار من أجل ﺗهيئة الظروف الﻔنية الﻼزمة لصرف اﻷموال بسرعة".
ﺗﺷمل القروض السريعة للﺷركات الصغيرة والمﺗوسطة الحجم أساسا ً اﻹجراءات الﺗالية:
ﺷريطة أن ﺗكون ﺷركة من هذا النوع قد حققت ربحا ً في عام  2019أو في معدل السنوات الثﻼث الماضية سيُمنﺢ
"قرض فوري" حسب الخصائص الرئيسية الﺗالية:







إن القرض السريع مﻔﺗوح علﻰ الﺷركات الصغيرة والمﺗوسطة الحجم الﺗي لديها أكثر من  10موظﻔين والﺗي
كانت ﺗنﺷط في السوق منذ  1يناير  2019علﻰ أقل الﺗقدير.
يصل حجم اﻻئﺗمان لكل ﺷركة إلﻰ ما يساوي  3مبيعات ﺷهرية في عام  2019وكحد أقصﻰ  800000يورو
للﺷركات الﺗي لديها أكثر من  50موظﻔا ً وكحد أقصﻰ  500000يورو للﺷركات الﺗي لديها أقل من  50موظﻔا ً.
ﻻ يجوز أن الﺷركة كانت قد ﺗعاني من صعوبات في ﺗاريخ  31ديسمبر  2019بل ويجب أن ﺗكون ظروفها
اقﺗصادية قد كانت منظمة في ذلك الﺗوقيت .
معدل الﻔائدة حاليًا  ٪3لمدة  10سنوات .
يسﺗﻔيد البنك من إعﻔاء بنسبة  100في المائة من المسؤولية من قبل بنك اﻹعمار أﻷماني وهو مؤمن من خﻼل
ضمان من الحكومة اﻻﺗحادية.
يﺗم منﺢ القرض دون أي ﺗقييم إضافي لمخاطر اﻻئﺗمان من قبل البنك أو بنك اﻹعمار أﻷماني مما يسمﺢ بالموافقة
عليه بسرعة.

ويمكن لهذا البرنامﺞ للقروض أن ينطلق بعد موافقة مﻔوضية اﻻﺗحاد اﻷوروبي عليه.

