
  !الصف سرعة ووحدةال هو اآلنوالحاسم  الحفاظ على الجوهر االقتصادي لبلدنايجب ير: التمأ

 للشركات الصغيرة الفورية ةالطارئ اتمساعدال يقرر البرلمان األلمانيالبوندستاغ 

ن يلالمستقولألفراد العاملين للشركات الصغيرة  فورية مساعدات طارئةعلى منح  لبرلمان األلماني اليوما البوندستاغقد وافق 
االتحادي  والياتمجلس التخذ سيبدوره . وبشكل نهائي صندوق االستقرار االقتصاديوكذلك على  وألصحاب المهن الحرة

هذا خالل يوافق البوندستاغ والبوندسرات أنه من المفترض أن . كما اتحزمة المساعدبخصوص قراره يوم الجمعة  البوندسرات
ً  األسبوع  وفرتالميزانية التكميلية هذا األسبوع ستهذه مع اعتماد و لبرامج.الزمة من أجل إنشاء هذه اعلى الميزانية التكميلية ال أيضا

 .تحاديةلواليات االمن أجل توزيعها من قبل ااألموال المخصصة للمساعدات الطارئة للشركات الصغيرة 

ا مرة أخرى مدى السرعة التي يمكنه بهاليوم البوندستاغ  ثبتلقد أ: “ذلك لحو االتحادي بيتر ألتمايراأللماني قال وزير االقتصاد و
ً تمرير قوانين مهمة إذا كان ذلك م وأصحاب ن يالمستقللألفراد العاملين ضمان الوجود االقتصادي  هو اآلن قصودمال حقًا. طلوبا

ً صغالمشاريع األ   .على أفضل وجهاألزمة تجاوز  األلمانية شركاتتستطيع ال كي ما يمكنعلى وجه الخصوص والقيام بكل  ر حجما
 ." الصف سرعة ووحدةال هو اآلنوالحاسم الحفاظ على الجوهر االقتصادي لبلدنا يجب 

لى ع التحاديةالبرلمان بشكل مكثف مع الواليات افي الجارية لمناقشات مع ا يوازالتب لمانية االتحاديةوزارة االقتصاد األوتعمل 
رة على اتفاق إداري للتنفيذ السريع وغير البيروقراطي للمساعدات الطارئة للشركات الصغيرة من قبل الواليات وضع اللمسات األخي

 على سبيل المثال من خالل التحاديةا مساعدات من خالل الوالياتالللحصول على  التعامل مع الطلبات المقدمةتم التحادية حيث سيا
  ).NBank السفلى عبر بنك تنمية والية ساكسونيا السفلى اساكسونيسبيل المثال في والية الوالية (على الخاصة بكل بنوك التنمية 

 :الطارئة اتلمساعدا عن ةساسياألالمعلومات 

 المستقلين العاملينألفراد اجميع القطاعات االقتصادية وكذلك ول متاحةالمالية الطارئة (المنح) للشركات الصغيرة  اتالمساعد إن

قديم يتم توسمليار يورو.  50يشمل حجم البرنامج ما يصل إلى و. 10 لديهم عن موظفينال يزيد عدد ال الذين ةلحرالمهن ا صحابوأ

 :بالتفصيل ما يلي

 ، 5 عنموظفين ال ال يزيد عدد في حالأشهر  3لمدة  واحدة فعةكديورو  9000ما يصل إلى  •

  .10 عنموظفين ال ال يزيد عدد في حالأشهر  3لمدة  واحدة فعةكد يورو 15000ما يصل إلى  •

القروض ومثل اإليجارات  جاريةتكاليف التشغيل ال بدفعالسماح لهم  االقتصادي للمتقدمين من خالل بقاءوتهدف المنح إلى ضمان ال
حدة. لمرة واعات دفهذه األموال التي ستُمنح على شكل  جب إعادةال يو. خإل سعر تأجير السياراتتسديد أقساط والمعدات أجل  من

 .)كيلوبايت PDF ،192( الطارئة للشركات الصغيرة هنا داتها في مجلس الوزراء بشأن المساعإقرارالرئيسية التي تم تجدون النقاط 

 لشركاتاسيولة اإلضافي من أجل الحفاظ على  دعمال

امج الخاص البرن النطاق حيث قد أنطلقواسعة برامج ائتمانية  للشركات الطارئة للشركات الصغيرة تتوفر اتباإلضافة إلى المساعد
العديد من أصبحت قد واآلن.  ويكمن تقديم الطلبات له منذ 2020مارس  23في  2020لعام KfW ببنك اإلعمار األلماني  الجديد

الثة أكثر من ثتصل قيمتها إلى ض وقرللحصول على طلبات  حتى يومها ى البنكتلقالبرنامج حيث  بالفعل من هذاستفيد تالشركات 
 .(www.kfw.de/KfW‐Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW‐Corona‐Hilfe‐2.html) مليارات يورو

تم تحسين شروط االئتمان مرة ى ولشركات الكبرلمتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك  2020لعامKfW البرنامج إن 
 ثالثة إلىقيمتها  تصل التي قروضبالنسبة لل بنك اإلعمار األلماني قبلمن  مخاطرلل مبسطال تقييمالو الفائدة أسعار ضيخفت إنأخرى. 

  . قطاع الخاصللتسهيالت ال من المزيد هو ما سيقدم يورو يينمال

 لدىلمعدات واالستثمارات بالنسبة لفي المائة  90يصل إلى  قد بنك اإلعمار األلماني المسؤولية من قبل تحمل مع إعفاء أعلى منو
روبي. ن االتحاد األوينواسمح به قإمكانية تحمل المخاطر حسبما ت حد أقصى إلىفإننا نستنفد  الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطة

 .في السوق للشركات المتاح العرض االئتمانييزيد من االدخار منح القروض وصناديق و الخاصة على البنوك ما يسهلوهذا 

بنك  على موقعفستجدونها مزيد من المعلومات وجهات االتصال أما بالنسبة للكيلوبايت).  PDF ،124 ( صحيفة وقائع هنا تجدون

  :KfWال



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

 صلت عاجلةضمانات أن تقدم  لهذه األخيرة يجوزحيث  باإلضافة إلى القروض تتوفر أيًضا أداة الضمانات من خالل بنوك الضمانو
مزيد من ال تجدون. في ذلك يةتحادأيام دون مشاركة الواليات ا 3يورو بشكل مستقل وفي غضون  250.000إلى مبلغ  قيمتها

 .على المواقع اإللكترونية لبنوك الضمانعن ذلك المعلومات 


