
ً  الطارئة للمزارعين اتالمساعدتقديم   األموال بسرعةصرف  يبدأ - تحاديةالتنفيذ من قبل الواليات اال - أيضا

لى وشك أصبح ع والشركات الصغيرة المستقلينعاملين فراد اللأل من قبل الحكومة االتحادية الطارئة اتالمساعدإن تقديم 
 .ية والوالياتتحادبين الحكومة اال بهذا الخصوص اتفاقية إدارية إبرام اليوم تمالتنفيذ حيث 

لمزارعين ل أيًضا متاحةمليار يورو  50إلى  نطاقها صليالتي  المقدمة من قبل الحكومة االتحاديةالمساعدات الطارئة و

الطارئة على الشركات  اتتنطبق المساعدعدا ذلك . 10 عن ال يزيد عدد الموظفين لديهاالتي  مؤسسات الزراعيةوال
أسماء جهات قائمة ب تجدونية. تحاداألموال من قبل الواليات االوصرف تنفيذ اليتم و. المستقلينعاملين فراد الألاالصغيرة و

 .هنا واليات المختلفةاالتصال في 

احة مت لحكومة االتحاديةالمقدمة من قبل االمساعدات الطارئة إن : "في هذا السياق يرالتمأوزير االقتصاد االتحادي وقال 
عانون ي المستقلينعاملين فراد الألاو حرةالالمهن تماًما مثل الشركات الصغيرة األخرى وأصحاب  إذ أنهم لمزارعينلأيًضا 
 ة تصلمرة واحدتُدفع  مبالغ ماليةوبطريقة غير بيروقراطية  بسرعة وفر لهم كذلكفإننا ن ا. لذمن صعوبات بالغة حاليًا

ات اتصال في جه عيينتم تكم . الوالياتمع مطلوب بتنسيق لتنفيذ الل بالنسبة اليوم توحيدالتم ويورو.  15000إلى  قيمتها

 ." اآلن بسرعة يبدأ يمكن أنصرف األموال الذي مسؤولة عن التنفيذ وكل والية على حدة تكون 

إدارة لزراعة وقطاع اوم هو إشارة مهمة لاليالذي صدر قرار الكلوكنر: " ة السيدةالزراعة االتحادي ةوزيروأضافت 
ت ابرنامج المساعدل ليستفيد من الدرع الواقيبأكمله هذا القطاع  دماجالهادفة إلى إ من خالل جهودناالغابات. لقد نجحنا 

دعم ن لروح. وبهذا اأنحاء البالدضح مدى أهمية وجود زراعة فالحية وإقليمية في يتبالتحديد مثل هذا الزمن في إذ أنه  هذه
عم دة جميعنا سبل العيش. من مصلح لها يضمنمما السيولة في  الفجوات الحادةالشركات الصغيرة ونساعدها على سد 

 ."يهظ علاوالحف انتاجنا المحلي

العاملين لألفراد للشركات الصغيرة و ةرئاط اتمساعدحزمة  2020مارس  23في اعتمد مجلس الوزراء االتحادي وقد 

البرلمان  ناقش البوندستاغومن ثم مليار يورو.  50يصل إلى قد والمزارعين بمبلغ حاب المهن الحرة وأصالمستقلين 

اجتازت الحزمة بأكملها ومع الميزانية التكميلية. بتزامن القرارات  مجلس الواليات االتحادي والبوندسرات األلماني
بين الحكومة االتحادية والواليات االتفاق اإلداري  إلى األحد هذا يومالتوصل في تم و. 2020مارس  27في  البوندسرات

ت لوالياا كي تتصرف مقدمة من قبل الحكومة االتحاديةاألموال ال تتوفرسواألموال.  صرفتنفيذ ومن أجل ال مطلوبال
يام القليلة يمكن أن يبدأ في األ صرف األموالو قديم الطلباتيعني أن تمما  )30/03/2020اعتباًرا من يوم االثنين ( هافي

 .القادمة

 .هنا كل والية على حدةالمسؤولة في جهات الن عامة علمحة االطالع على  كميمكن

 .هنا فتجدونها ميقدتتقديم طلب وما هي المعلومات المطلوبة للله حق من يبالنسبة ل أهم األسئلة مثالً أما 


