
 وزير االقتصاد األلماني ألتماير: إننا نساعد الشركات كي تبقى قادرة على العمل 
 

تدعم وزارة االقتصاد األلمانية االتحادية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المهن الحرفية في تطبيق نظام 
 يالمنزلفي المكتب العمل 

 
والمشاريع الحرفية الحصول على دعم مالي إذا قامت بشكل عاجل  الحجمالشركات الصغيرة والمتوسطة  منذ اآلن تستطيع

من التكاليف الناتجة عن  ٪٥٠التعويض عن نسبة تصل إلى يتم حيث  انطالقا من المنزلبتجهيز أماكن للعمل المكتبي 
ذ أن إ مانية االتحاديةوزارة االقتصاد األلالحصول على إرشاد داعم من قبل إحدى المؤسسات االستشارية المعتمدة من قبل 

نحو الرقمية) يحدد منهجا  نتقال(أي اال go digitalالمسمى ب وزارة االقتصاد األلمانية االتحادية الخاص بدعم البرنامج 
  من أجل تحقيق ذلك. ةخاصا وسريعا ال بتطلب الكثير من اإلجراءات البيروقراطي

  
كي  والمشاريع الحرفية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجمنساعد  إننا نود أن“ل وزير االقتصاد األلماني ألتماير: اوق

والذي أثبت  go digitalلذا قمنا بتوسيع برنامجنا المسمى ب  تبقى قادرة على العمل حتى في ظروف األزمة الحالية.
ات الشركمما يظهر أننا ال نتخلى عن  انطالقا من المنزلمكونا جديدا يسهل تجهيز أماكن للعمل المكتبي جدواه كي يشمل 

در ق لدينا في زمن األزمة ونساعد بأفضل طريقة وبشكل غير بيروقراطي وبأسرع وقت الصغيرة والمتوسطة الحجم
 “ المساعدة.في المكان المناسب حيث هناك اآلن حاجة إلى  اإلمكان

 
د الفردي وصوال إلى تطبيق الحلول التي تعتمد على ويغطي المكون الجديد طيفا من الخدمات المختلفة ابتداء من اإلرشا

 الشركاتتكوين األجهزة الموجودة أصال. على البرمجيات المخصصة و إعداد على سبيل المثال انطالقا من المنزلالعمل 
ية في رتريد االستفادة من هذا الدعم أن تبحث أوالً عن مؤسسة استشاالتي  والمشاريع الحرفية الصغيرة والمتوسطة الحجم

منطقتها وذلك عبر الخارطة الخاصة بالمؤسسات االستشارية ومن ثم إبرام عقد تشاوري مع المؤسسة المختارة. وبعد ذلك 
ابتداء من تقديم الطلب من أجل الحصول على الدعم تتولى هذه المؤسسة االستشارية كافة الخطوات التالية عن الشركات 

  .انطالقا من المنزلتجهيز أماكن للعمل المكتبي  والً إلىتطبيق إجراءات مفصلة وآمنة وصب اروعب
  

هن القطاعات الصناعية والتجارية والمهنية الفنية بما في ذلك متستفيد من الدعم شركات مستقلة قانونا تعمل في تستطيع أن 
الميزانية  حجم مبيعاتها أو قليشخص و ١٠٠اليدوية ذات اإلمكانيات التكنولوجية ال يزيد عدد العاملين لديها عن  الحرف

يوما حيث  ٣٠الدعم  ىمليون يورو كأقصى حد. وتبلغ المدة القصوى للحصول عل ٢٠ي العام الماضي عن فالسنوية لديها 
  يورو. ١١٠٠زيد أجرة المستشار اليومية عن تال يجب عن 

  
 EURONORMشركة التالي الخاص ب يمكن االستفسار عن المزيد من األسئلة الملموسة من خالل االتصال برقم الهاتف
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