
 غير مسبوق للموظفين والشركات  دعمبرنامج قرار إ ير:التمأ

 االتحادي بشأن الميزانية التكميلية وصندوق االستقرار االقتصاديالواليات مجلس قرار 

 ةتحادياالاأللمانية ها الحكومة تجهزحزمة المساعدات الشاملة التي بالنسبة ل القرار النهائي اليوم االتحاديالواليات مجلس لقد اتخذ 
 موالاأل ناآل هاديلتتوفر االتحادية  والياتيعني أن المما  الميزانية التكميليةعلى  الموافقة النهائية تكما تم للموظفين والشركات

ندوق صت الموافقة على تموإضافة إلى ذلك فقد . المستقلين العامليناألفراد الطارئة للشركات الصغيرة و اتللمساعد المخصصة
ن أجل مواجه صعوبات بسبب أزمة كورونا تالشركات الناشئة التي كذا و ىدعم الشركات الكبرب الذي يسمح االقتصادي االستقرار

 .لصندوق االستقرار االقتصادي قريباً من خالل اللوائح اإلطارية شروط التفصيلية بعينهاسيتم تحديد الوالسيولة لديها.  ضمان

مجلس تاغ والبوندسالبرلمان األلماني  ثبتأ جبار تشريعي بجهد: "في هذا الصدد لتمايرأبيتر  االتحادي األلماني وزير االقتصادوقال 
ر غي دعملبرنامج  شروط األساسيةال إذ أنهما وضعا بشكل مثير لإلعجابعمل قدرتهما على ال هذا األسبوع البوندسراتالواليات 

ونضمن الحفاظ على جوهر اقتصادنا حتى نتمكن بعزم زمة فح األأننا سنكا بكل وضوحمن خالله  نعلن مسبوق للشركات والموظفين
 " وجه.أفضل مرة أخرى على  قاالنطالمن بعد األزمة 

اتفاق إداري للتنفيذ السريع وغير البيروقراطي على إعداد  ةاالتحادي مع الواليات ةاالتحادي األلمانيةتعمل وزارة االقتصاد و
 مساعدات الطوارئالتعامل مع الطلبات للحصول على تم حيث يللشركات الصغيرة من قبل الواليات  المقدمة للمساعدات الطارئة

 .والية الخاصة بكل من خالل الواليات على سبيل المثال من خالل بنوك التنمية وصرف األموال

 قطاع الخاصللات المقدمة المساعد لمحة عن

 :مساعدات الطوارئ للشركات الصغيرة  .1

أصحاب و المستقلينلألفراد العملين جميع قطاعات االقتصاد وكذلك متاحة لالمالية الفورية (المنح) للشركات الصغيرة  تاالمساعد
يشمل حجم البرنامج ما يصل إلى وبدوام كامل).  محسوب على عدد الوظائف( 10الموظفين لديهم عن عدد ديزيال الذين  المهن الحرة

 :بالتفصيل يليقديم ما يتم توسمليار يورو.  50

 ، 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  جاريةف التشغيل التكالي السماح لهم بدفع االقتصادي للمتقدمين من خالل بقاءوتهدف المنح إلى ضمان ال
لمرة واحدة. عات دفهذه األموال التي ستُمنح على شكل  جب إعادةال يو. خإل وتسديد أقساط سعر تأجير السياراتالمعدات من أجل 

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

 لشركاتاسيولة اإلضافي من أجل الحفاظ على  دعمال.2 

امج الخاص البرن واسعة النطاق حيث قد أنطلقللشركات برامج ائتمانية  الطارئة للشركات الصغيرة تتوفر اتباإلضافة إلى المساعد
وقد . لدى البنك 2020مارس  23 الطلبات له منذ ويكمن تقديم 2020مارس  23في  2020لعام  KfWببنك اإلعمار األلماني  الجديد

تصل قيمتها ض وقرللحصول على طلبات  حتى يومها ى البنكتلقه اإلمكانية حيث ستفيد بالفعل من هذتالعديد من الشركات أصبحت 
 .(www.kfw.de/KfW‐Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW‐Corona‐Hilfe‐2.html) مليار يورو 7,3 إلى ما يقارب

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

  . قطاع الخاصللتسهيالت ال من المزيد هو ما سيقدم يورو يونمل

 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

 .للشركات في السوق 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 

 صندوق االستقرار االقتصادي  .3

كل عام في وبش ىلشركات الكبرليةً حتى بالنسبة لزداد الوضع إشكايفقد الشركات الصغيرة الصعوبات الكبيرة التي تواجها  عدا
 :مليار يورو ويتكون من 600حوالي  هيبلغ حجمالذي ا صندوق االستقرار االقتصادي نشأنقد أولمجابهة هذا فاالقتصاد الحقيقي. 

 لاللتزامات حكومية ضماناتل مليار يورو  • 400  

 مليار لالستثمارات الحكومية المباشرة   • 100 

 ممنوحة من قبل بنك اإلعمار األلماني كبيرة مليار إلعادة تمويل قروض 100   •

في مجال والشركات العاملة  العام نظامللالشركات الصغيرة المهمة أمام  أيًضامفتوحة الصندوق المتاحة من خالل دعم ال إن فرص
على األقل  واحدة جولة تمويلية منتهيةفي  2017يناير  1منذ  اتقييم قيمته البنية التحتية الحيوية باإلضافة إلى الشركات الناشئة التي تم

  .هذه الجولةخالل مليون يورو بما في ذلك رأس المال الذي جمعته  50قل عن يال  مبلغمن قبل مستثمرين من القطاع الخاص ب

  

حزمة المساعدات عن  واليات: وزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتماير يتحدث إلى مجلس الBildunterschrift وصف الصورة
 لالقتصاد األلماني.


