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ين ب اون وثيقتع – أصبحت متوفرة منذ األن ساكسونيا السفلىفي والية شركات لكورونا لبأزمة  ات الخاصةمساعدال

 المختلفةوحكومات الواليات  ةتحادياال األلمانية الحكومة
  
 وسنفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على الشركات والوظائف المشتركإال بالتعاون نتغلب على هذه األزمة لن ير: التمأ

  
 مقدمة

لمساعدات االخاصة لتقديم برامجها إطالق التي تبدأ ب األلمانيةأولى الواليات  من بين األلمانية ساكسونيا السفلىإن والية 
الزيادة في على مليار يورو و 1.4التي تبلغ لميزانية التكميلية على ابرلمان الوالية غدًا  وافقكورونا. بمجرد أن يأزمة  في

السيولة عبر تأمين  أجل  من منحو قروضللحصول على  الطلبات مليار يورو يمكن تقديم 3إلى  2خط االئتمان من 
وال يحتاج المتقدم بالطلب في هذا الصدد إلى .  (NBank)ساكسونيا السفلىوالية الخاصة بتنمية البنك لدى اإلنترنت 
  .يتعامل معه في تعامالته العادية تجاري خاصبنك خالل  العبور من

 
وثيق مع  قنسيووزارة االقتصاد بوالية ساكسونيا السفلى بت االتحادية األلمانيةباإلضافة إلى ذلك تعمل وزارة االقتصاد 

 يةاالتحاد األلمانية الحكومةالمقدمة من قبل  األخرى على التنفيذ السريع لمساعدات الطوارئ االتحاديةجميع الواليات 
اكسونيا سالخاصة بوالية تنمية البنك سيكون  أمس. كماعنها  االتحادية األلمانية الحكومة للشركات الصغيرة التي أعلنت

  .االتحاديةمساعدات الطوارئ ل شأنبالسفلى  اساكسونيفي والية  المركزية االتصالجهة  (NBank) السفلى
 
ة في األيام القليلة الماضيوزارة االقتصاد عملت بتعجيل األمور حيث  وسمانتهلأبيرند د. الوالية  زير اقتصادقد قام و

نريد أن نساعد حيثما هناك إننا : ". وقال الوزير في هذا السياقوضع المبادئ التوجيهية للتمويل علىتحت ضغط عاٍل 
نتيجة ط فقشركة  ةأي نفقدحتى ال  االتحادية األلمانية الحكومةالطارئة التي تقدمها  اتتكملة المساعدنقوم بو لذلك حاجةال

يل يمكننا التعدوغير معقد في حاالت الطوارئ الوجودية. بشكل الدعم السريع تقديم واألمر الحاسم هنا هو ألزمة كورونا. 
جميع  بتنسيق مع يةاالتحاد األلمانية الحكومةالمقدمة من قبل الحقًا. كما نعمل بشكل مكثف على تنفيذ مساعدات الطوارئ 

 ." واليات األخرىال
  

 شركاتلل ساكسونيا السفلىهذا الدعم الذي تقدمه والية أرحب ب“االتحادي بيتر ألتماير: األلماني زير االقتصاد وأضاف 
 االتحادية األلمانية الحكومةهناك تعاون وثيق بين في هذه األزمة.  على هذا الوجه الشاملبهذه السرعة و العاملة فيها

ً وثيقتنسيقاً  االتحادية األلمانيةوالحكومة  16الـ  االتحاديةتنسق جميع الواليات حيث  وحكومات الواليات  تصل كي بينها ا
الواليات  سواء من برامج -بيروقراطية من غير الشركات بسرعة وهذه الطارئة للشركات الصغيرة إلى  اتالمساعد
ي وسنفعل كل ما ف إال بالتعاون المشتركنتغلب على هذه األزمة لن . االتحادية األلمانية الحكومة أو من البرامج المختلفة

فيها إلى كل هذه الشركات وموظوسنحتاج قتصاد بلدنا. ال لعمود الفقريباعتبارها ا وسعنا للحفاظ على الشركات والوظائف
 ."االنطالق بقوة وقتئذ نريدفيما بعد إذ أننا لحياة االقتصادية إطالق ا إعادةتمكن من عندما سن

  
  :السفلى اساكسونيوالية لمزيد من المعلومات حول برنامج مساعدات الطوارئ ال
 

 الفي الشركات التي  أصحاب المهن الحرةوالشركات التجارية  ضمان السيولة للشركات الصغيرةبرنامج منح يستهدف 
 العاملينألفراد وا أصحاب المهن الحرةل الشركات والتموي من المفترض أن يساعدموظفًا. و 49 عنعدد موظفيها  زيدي

أما . وروناكحالة طارئة بسبب أزمة فيروس  يواجهون(بما في ذلك الفنانين والعاملين في مجال الثقافة) الذين  المستقلين
 30 لغايةيورو،  5000موظفين  10 لغايةيورو،  3000موظفين  5 لغاية: للتفاصيل فتأتي المنح على درجات ةبالنسب

في المرحلة  مليون يورو لهذا البرنامج 100تم تخصيص ويورو.  20000موظفًا  49 ولغاية يورو 10000موظفًا 
  .الحالية

 
هذه  كنتإذا لم  حتى لكسنوات. وينطبق ذ 5متاحة أيًضا للشركات الناشئة إذا كان عمرها أقل من  اتهذه المساعد

ً قد  الشركات . الشرط األساسي هو نموذج أعمال مستدام وتقييم إيجابي للتطور أزمة كورونا بدءقبل  حققت أرباحا
  .ماليين يورو لتلبية االحتياجات الخاصة للشركات الناشئة 5المستقبلي للشركة. تم حجز 

 
 10 نععدد موظفيها  يقل الصغيرة التي شركاتأيًضا لبرنامج دعم للمن جانبها  تخططف االتحادية األلمانية الحكومةأما 

ً موظف يورو لمدة ثالثة أشهر للشركات  9000تصل إلى  قد دفعة واحدة هذا البرنامج ويتضمن المستقلين العاملينولألفراد  ا



ً موظف 5 عنعدد موظفيها  يقلالتي  عدد  يقل يورو لمدة ثالثة أشهر للشركات التي 15000صل إلى قد تواحدة  ةودفع ا
 .اً موظف 10 عنموظفيها 

  
والذي يمكن استخدامه لمنح قروض قصيرة األجل تصل إلى  قروض مساعدة السيولةبرنامج عدا ذلك فيستهدف 

هو دعم  نه. والهدف مأي ضمانتوفير تطلب يالحجم وال  يورو لكل حالة الشركات الصغيرة والمتوسطة 50،000
سبيل  على عانيها تولكنمعقولة  بفرص نجاحو مستدامةذج أعمال انمتتمتع بالشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي 

  .للسيولة إضافيةحاجة من أزمة كورونا  نتيجةالمثال بسبب انخفاض المبيعات المؤقت 
 

 عمللتقليص ساعات  عن إمكانياتدائًما  بحثإلى ال كوروناجميع الشركات المتضررة من آثار أزمة  وسمانتهلأودعا 
 ً نتهاء اوفور جدًا بشكل عاجل  تشغيل الموارد البشريةالناتجة عن تكاليف التخفيض  ها من: "هذا يمكنالموظفين مؤقتا

 " يمكن االنطالق مرة أخرى مع جميع العاملين. األزمة
  

  بنك ضمان ساكسونيا السفلىقبل  منمقدمة  ضماناتمن خالل أيضاً السيولة  ات للحفاظ علىكما تتوفر مساعد
 
جميع ل من البنك المعتاد التعامل معهقروض لى بتقديم ضمانات من أجل الحصول عبنك ضمان ساكسونيا السفلى  قومي
في غضون أيام من خالل إجراءات عاجلة يورو  240.000مليون يورو منها  2.5 ها إلىحجم تصلتقريبًا  قطاعاتال

 الذي يتم التعامل معه عادةً. يبالبنك المحل ومن أجل الحصول على هكذا ضمان يجب االتصال أوالً  .فقط قليلة
  

 الصغيرةللشركات  االتحادية األلمانية الحكومةالمقدمة من قبل من المعلومات حول مساعدات الطوارئ  مزيدال وتجدون
 هنا ةاالتحادي ةأصحاب المهن الحرة في موقع وزارة االقتصاد األلمانيوواألفراد العاملين المستقلين 


