
 ينطلق اليوم  2020لقطاع األعمال لعام  اإلضافي المخصص (KfW)بنك اإلعمار األلماني  برنامج

 ٪ 90 إلى صلقد ت بنسبة بنك اإلعمار األلماني قبل من المخاطرتحمل . اآلن يمكن التقدم بالطلبات منذ .لالقتصاد موسعة مساعدة

 .الفائدة أسعار ضيخفتو

 غيرحيث األموال المخصصة لهذا البرنامج  2020لعام  (KfW)بنك اإلعمار األلماني ل الخاص الجديد برنامجال إطالقاليوم  تم
. رىأخ مرة االئتمان شروط تحسين تمكما . الكبيرةحتى الشركات و الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركات من لكل متاح ووه محدودة

 يينمال 3 إلىقيمتها  تصل التي قروضبالنسبة لل بنك اإلعمار األلماني قبلمن  مخاطرلل مبسطال تقييمالو الفائدة أسعار ضيخفت إن
 صلقد ت بنك اإلعمار األلماني قبل من مسؤوليةتحمل ال عن وسعأ إعفاءو. قطاع الخاصللتسهيالت ال من المزيد قدمسيهو ما  يورو
 نحم االدخار صناديقو البنوك على يسهلس الحجم والمتوسطة الصغيرة الشركاتلدى  واالستثمارات للمعدات المائةب 90 إلى نسبته

 ةاألوروبي لمفوضيةخاص باالحكومية ال اإلعانات نيانوق بشأن المؤقت اإلطار منهاجهذا هو  الظروف تحسينب يسمحما و. القروض
 .2020 مارس 19 في التنفيذ حيز دخل لذيا

 إن .بشكل غير بيروقراطيو بسرعة الشركات مساعدة هو اآلن الحاسممر األ: "يراالتم بيتر التحاديا األلماني االقتصاد وزيروقال 
سنداً  2020 لعام الخاص بنك اإلعمار األلماني برنامج في يسرةالم التمويل وهنا تشكل شروط. مهمة ركيزة السيولة على الحصول

ً مهم درك ن اأننإذ  ممكن وقت أسرع في األموالصرف  يتم بشكل غير بيروقراطي كماو بسرعة الطلباتمع  التعامل تم. ويلالقتصاد ا
 " .الشركات من للعديد بالنسبةيمكن أن يحدث الفرق  أسبوعكل  أن تماما

ل ال مثي مساعدة برنامج خالل من والشركات والموظفين بالدنا نحمي إننا: "سشولت أولف االتحادي األلماني المالية وزيروأضاف 
 ةالكبير المالية القوة فيد مننست كما. األزمة أثناء حتى الشركاتسيولة  الحفاظ على نضمن األلمانيبنك اإلعمار  مع بالتعاونو. له

بنك من أجل  اتالضمانالمطلوب من  الحد ةاأللماني االتحادية الحكومة ستوفرو. الغرض هذامن أجل تحقيق  دولتناالكامنة في 
  "ي.اإلعمار األلمان

 لهذا ةً مكثف تهيئةً  يبنك اإلعمار األلمانو مصارفال تهيئت لقد: “برونيغ غونتر. د ياإلعمار األلمانبنك رئيس مجلس إدارة وفسر 
 فةكاتقريبا  االتحادية ةاأللماني الحكومة تحملت. السرعة بهذه برنامجتجهيز في  اإلطالق علىحيث نجحنا للمرة األولى  اليوم

 ." للغاية صغيرة هيقروض من جراء ال محققالربح ال هوامشة. والمسؤولي

 رجالل ضوقرالالخاص ببنك اإلعمار األلماني  يمجنابر خالل من 2020بنك اإلعمار األلماني لعام الخاص ل برنامجال تنفيذ يتم

ً  لمؤسسي المشاريع الجديدة العامة ضوقربالالخاص و) 037/047( األعمال  ERP لنظام برنامج اإلعمار األوروبي الممنوحة وفقا

 يتيحس ذلك إلى باإلضافة. كبير بشكل وتوسيعها الخاصة بالبرنامجين التمويل شروط تعديل يتمحيث س) 073/074/075/076(

بنك اإلعمار  مشاركةب عدد من البنوك من قبل ةكبير ةجماعي تتمويال) 855( الجماعي للتمويل المباشرة المشاركة الخاص البرنامج

 .لمخاطرا في تحمل األلماني

 الشركات جميع أن التحديد وجه علىذلك يعني و. كورونا أزمة بسبب مؤقتة تمويلية صعوبات واجهت التي للشركات البرامج تتوفر
 تمويل يمكنكما . قرض على للحصول بطلب التقدم يمكنها 2019 ديسمبر 31 في تاريخ اتبوصعمن أية  تعاني تكن لم التي

 حد سواء.على  عداتوالم االستثمارات

 منضكما يُ  ممكن وقت أسرع في موالاألصرف  تموسي. األصلي للشركة بنكال خالل من اليوم من اً اعتبار الطلبات تقديم يمكن
 .لباتلطا مع بيروقراطيال وغيرالتعامل الميسر 

  :بنك اإلعمار األلماني موقع على المعلومات من مزيدال تجدون

 www.kfw.de/KfW‐Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW‐Corona‐Hilfe‐Unternehmen.html. 
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