
 كوروناالحكومة االتحادية في أزمة  قبل لمقدمة منا ةرئاالط اتمساعدالمنح الضوء األخضر ل
  
  التنفيذ من قبل الواليات تم االتفاق على  

 
كات الصغيرة والشر المستقلين العاملينلألفراد  الحكومة االتحادية قبل لمقدمة منالطارئة ا اتتنفيذ المساعدتم االتفاق على 

وزارة االقتصاد االتحادية ووزارة المالية االتحادية  إذ أن يةتحادالواليات االمن قبل والمزارعين  الحرة أصحاب المهنو
 بصفتها الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء الوزراء -قامت بافاريا واتفاق إداري مع الواليات االتحادية.  إبرامإلى  اتوصلت

االتفاق هذا  من خالل إبرامالشروط الالزمة حيث تم وضع كافة  بتنسيق المفاوضات من جانب الواليات - للواليات
ي األيام ف طارئةال اتالمساعدللحصول على يمكن تقديم طلبات وهكذا . لوالياتمن أجل ا يةالتنفيذ وائحللإضافة ااإلداري و

رف يتم صأن من المفترض وأدناه.  هاجادرإ كل والية على حدة التي تمفي  المسؤولة إلى جهات االتصالالقليلة المقبلة 
  غير بيروقراطية.من سرعة واألموال ب

  
 في وقت قياسيمعاً والواليات  االتحاديةالحكومة  لقد وضعت: "بهذا الخصوص يراقال وزير االقتصاد االتحادي ألتم 

خالل ذلك من و. بسرعة مساعدات كورونا الطارئةل صرف األموالو فتح باب قبول الطلبات من أجل الشروط الالزمة
لذين والمزارعين ا أصحاب المهن الحرةو المستقلين العامليناألفراد نستجيب الحتياجات العديد من الشركات الصغيرة و

 غيرومن بسرعة  صرف األموالو اتالطلب مل مععاالت. يجب بشكل عاجل اتهذه المساعدوصول  على عتمدوني
التي ولهذا الغرض في الميزانية  التحاديةالحكومة االتي خصصتها األموال ويمكن للواليات االستفادة من بيروقراطية. 

  مليار يورو اعتباًرا من يوم االثنين. " 50إلى قيمتها  تصل
  

ون تك ة كيفائقة والواليات بسرعة تحاديالحكومة اال تصرفت" :قائالً  أوالف شولتسوزير المالية االتحادي وأضاف 
 عدد الموظفين لديها الوالشركات التي لين قالمستن يملاعاألفراد ال ستطيعيحيث  آلنجاهزة اة كورونا الطارئ مساعدات
يمكن ومليار يورو لهذا الغرض.  50يتوفر ما مجموعه  - اتكاليف تشغيلهتغطية عشرة الحصول على منح ليزيد عن 

 من غيرالمنح بسرعة و رفصغد (االثنين) من أجل يوم  االستفادة من هذه األموال اعتباراً منللواليات االتحادية 
عينهم بتصل المساعدات إلى المتضررين حتى جيد  ية والوالياتتحادالحكومة اال بين إن هذا التعاون الوثيقبيروقراطية. 

   " بسرعة.
  

الجيد  الطارئة في ألمانيا. من اتمساعدللبرنامج األول الأطلقت بافاريا “وزير االقتصاد البافاري هوبير أيوانجر: فسر  كما
لصالح الشركات. من المهم أن يحصل الناس على  ببعضها البعض أن الحكومة الفيدرالية اتبعتنا اآلن وأننا ربطنا البرامج

لوسيلة التي اعبر اإلنترنت  فتح المجال لتقديم الطلبات في بافاريا نعمل حاليًا علىوبيروقراطية. من غير المال بسرعة و
  ".سيسرع العملية أكثرهذا في األيام القليلة المقبلة و ابرمجتهاالنتهاء من  سيتم

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

البرلمان  قش البوندستاغناومن ثم مليار يورو.  50يصل إلى قد والمزارعين بمبلغ وأصحاب المهن الحرة المستقلين 
اجتازت الحزمة بأكملها ومع الميزانية التكميلية. بتزامن القرارات  مجلس الواليات االتحادي والبوندسرات األلماني

االتفاق  إلى األحد هذا يومفي  الحكومة االتحادية والواليات من قبلالتوصل تم و. 2020مارس  27في  البوندسرات
 كي تتصرف مقدمة من قبل الحكومة االتحاديةاألموال التتوفر سو. األموال صرفتنفيذ والمن أجل  مطلوبال اإلداري

يمكن أن يبدأ في األيام  صرف األموالو قديم الطلباتيعني أن تمما  )30/03/2020اعتباًرا من يوم االثنين ( فيهالواليات ا
 .القليلة القادمة

  
  .ل واليةكالمسؤولة في جهات الن عامة علمحة  تجدون أدناه

 
   .ميقدتتقديم طلب وما هي المعلومات المطلوبة للحق له من يبالنسبة ل أهم األسئلة مثالً كما تجدون في األسفل موجزاً بأ

  
  المحتويات األساسية لالتفاق اإلداري: من يمكنه تقديم الطلب أين؟ 

  
عن  ة عامةنظر تجدون فيما يليومن يمكنه تقديم الطلب وأين.  المرافقة له التنفيذ لوائح هبما في وضح االتفاق اإلداريي

  ذلك.
  
بما في ذلك المزارعون لشركات الصغيرة واوأصحاب المهن الحرة ن ون المستقلوالعاملألفراد ا :من يحق له التقديم) 1. 
يجب و. في السوق اقتصاديًا كشركة طنشت تيكامل) والالدوام محسوب على ال( 10 الموظفين لديها عن عددال يزيد  تيال



 نتكوأن كما يجب  العامة في داخل ألمانيا لإلدارة رئيسي من مقرانطالقا أو  في داخل ألمانيا منشأفي ا قوم بعملهتأن 
  .ةاأللمانيإحدى مصالح الضرائب  لدى ةمسجل

في  النواقص الحادةركات وسد المساعدة الطارئة ضمان الوجود االقتصادي للش خدمت نطاق المساعدة الطارئة:) 2 
 عدد يزيد ال تيالمن جميع القطاعات االقتصادية  المستقلين لعاملينل . يمكن للشركات أوكورونا نتيجة أزمة لديهاالسيولة 

لشركات ليورو لمدة ثالثة أشهر و 9000التقدم بطلب للحصول على منحة لمرة واحدة تصل إلى  5 الموظفين لديها عن
يورو  15000التقدم بطلب للحصول على منحة لمرة واحدة تصل إلى يمكنها  10 الموظفين لديها عن عددال يزيد  تيال

  .كذلكولمدة ثالثة أشهر 
 دخلتهأ كورونا هي التيأن جائحة  علىد يعلى مقدم الطلب التأك :كورونالسيولة بسبب أزمة إثبات وجود نواقص في ا )3

  .2019ديسمبر  31 في تاريخن الشركات المتقدمة قد واجهت صعوبات مالية تكوأن وال يجوز   .في صعوبات اقتصادية
قائمة بأسماء جهات االتصال  تجدون. صرف األموالو اتتنفيذ المساعدتولت الواليات  الصرف عن طريق الواليات:) 4 

  أدناه.
 وقراطيةبير عملية تقديم طلباتعن  عمداً  ةالطارئ اتبرنامج المساعد يستغني عملية تقديم طلبات غير بيروقراطية:) 5 

. ومع ذلك يجب أن تكون المعلومات الواردة في الطلب ةغير بيروقراطيمن و لألموال سريع صرفضمان من أجل 
عرض وت الحكومي الدعممن أجل الحصول على حتيال جريمة اال اعتبرهيمكن  معلومات كاذبةتقديم  إذ أن صحيحة
  ات.ة في الواليمختصجهات الال لدىتقديم الطلبات إلكترونيًا ل سيفتح المجالقريبًا و. للمالحقة القضائية صاحبها

مايو  31بحلول  في كل واليةيجب تقديم الطلبات إلى سلطة المسؤولة  :صرف األموالالموعد النهائي للتقديم و) 6 
  .حدأقصى ك 2020

 ات أخرىتراكم مع مساعداك إمكانية للمن حيث األساس هن :ائبالضر تأثير المنحة علىالتراكم مع منح أخرى و) 7 
في آلن االدعم الشركات بشكل كامل يفيد  ولكيالتعويض. أي فائض في  إعادةيجب ولكنه  تُقدم في سياق جائحة كورونا

ومع أن . 2020لعام  ائبضراحتساب المبلغ الواجب دفعه مسبقاً من الفإنه ال يؤخذ في االعتبار في  اللحظة الحاسمة
في العام  أي 2020تقديم اإلقرار الضريبي لعام  عند موعدلن يكون لذلك تأثير إال فللضريبة بشكل عام تخضع المنحة 
مفروض على معدل الضريبة النفس الدعم يُفرض على  2020تم تحقيق ربح في عام  في حالفقط و. كأدنى حد المقبل

  . باقي األرباح
  

  المسؤولة في الواليات: السلطات أو الوكاالت عنعامة  تجدون هنا لمحة
  

من قبل  وأ والياتالات المقدمة من قبل مساعدللسواء إن كان ذلك بالنسبة جهات المذكورة ال(مالحظة: يمكن االتصال ب
  ):االتحادية لحكومةا
 

السلطة/السلطات أو  رابطال
الجهات المختصة لتقديم 

الطلب والموافقة عليه

  الوالية

https://wm.baden-wuerttemberg.de/soforthilfecorona فحصتقديم الطلب وال 
من قبل غرفة  ولياأل

التجارة والصناعة وغرفة 
ية حرفصناعات الال
الموافقة من قبل مصرف و

 الوالية

 فورتمبيرغ-بادن
 

www.stmwi.bayern.de/soforthilfe-corona/  الحكومات وعاصمة الوالية
 ميونيخ

 ريااباف

www.ibb.de/coronahilfen بنك االستثمار برلين  
Investitionsbank 

Berlin (IBB) 

 برلين

www.ilb.de/de/covid-19-aktuelle-
informationen/aktuelleunterstuetzungsangebote/ 

بنك االستثمار الخاص 
 براندنبورغبوالية 

Investitionsbank des 
Landes Brandenburg 

(ILB) 

 براندنبورغ
 

www.babbremen.de/bab/coronasoforthilfe.html 
www.bisbremerhaven.de/antrag-
coronasoforthilfe.99067.html 

BAB Bremer Aufbau 
Bank BIS 
Bremerhavener 

 بريمن



 Gesellschaft für 
Investitionsförderung 
und 
Stadtentwicklung 
mbH  
 

www.ifbhh.de/magazin/news/coronavirus-hilfen-
fuerunternehmen 

Hamburgische 
Investitions- und 
Förderbank (IFB 
Hamburg) 

 هامبورغ
 

wirtschaft.hessen.de/wirtschaft/corona-
info/soforthilfe-fuerselbststaendige-freiberufler-
undkleine-betriebe 
 

المحلية  ةديوان رئاسة اإلدار
Regierungspräsidium 

Kassel 

 هسن

www.lfimv.de/foerderungen/coronasoforthilfe Landesförderinstitut 
Mecklenburg-
Vorpommern (LFI-
MV)  

 -مكلنبورغ 
 فوربومرن

 

www.nbank.de/Blickpunkt/Covid-19–Beratung-für-
unsere-Kunden.jsp 
 

Investitions- und 
Förderbank 
Niedersachsen - 
NBank 

ساكسونيا 
 السفلى

https://wirtschaft.nrw/corona  اإلقليميةالحكومات 
Bezirksregierungen 
Arnsberg, Detmold, 

Düsseldorf, Köln, 
Münster 

-شمال الراين
 وستفاليا

 

https://isb.rlp.de/home.html 
 

Investitions- und 
Strukturbank RP 
(ISB) 

 –راينلند 
 باالتينات

 
www.corona.wirtschaft.saarland.de 
 

لالقتصاد وزارة الوالية 
  والعمل والطاقة والمرور

Ministerium für 
Wirtschaft, Arbeit, 

Energie und Verkehr 
des Saarlandes 

 سارالند
 

www.sab.sachsen.de/ Sächsische 
Aufbaubank -
Förderbank (SAB) 

 ساكسونيا

www.ib-sachsenanhalt.de/coronavirusinformationen-
fuer-unternehmen 

بنك االستثمار 
Investitionsbank 

Anhalt-Sachsen 

 -ساكسونيا 
 نهالتأ

www.ibsh.de/infoseite/corona-beratungfuer-
unternehmen/ 

Investitionsbank 
Holstein -Schleswig
(IB.SH)  

شليسفيش 
 هولشتاين

 
https://aufbaubank.de/Foerderprogramme/Soforthilfe-
Corona-2020 

Thüringer 
Aufbaubank  

 صفحالطلب وال ويتم استالم
من قبل غرف  ولياأل

التجارة والصناعة وغرف 
 .كذلك يةحرفصناعات الال

 تورينغن
 



 
 


