
ً تقرر قرض تحاديةالحكومة اال ً سريع ا  للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من قبل بنك اإلعمار األلماني اً إضافيا
 
ً الحكومة األلمانية درع فتحت  ً  ا ً شامالً  وقائيا لناتجة عن اتحديات الضوء على  الحجم للشركات الصغيرة والمتوسطة إضافيا

(ما يسمى باإلطار المؤقت) الذي نشرته مفوضية  ات الحكوميةالمساعدلنظام المعدل طار اإل. على أساس كوروناأزمة 
ً قروض تحاديةاالتقدم الحكومة  2020أبريل  3االتحاد األوروبي في   )KfW( من قبل بنك اإلعمار األلماني سريعة شاملة ا

  . الحجم للشركات الصغيرة والمتوسطة
  

صادنا العمود الفقري القت تشكل الحجم الشركات الصغيرة والمتوسطةإن االتحادي بيتر ألتماير: "قتصاد االوزير وشرح 
على نطاقه  نوعه الفريد من ا الجوهر األساسيمن المهم أن نحافظ على هذ ا. لذةخاص في هذه األزموهي تتأثر بشكل 

ألمانيا هي شركات  في المائة من جميع الشركات في 99.5مرة أخرى بعد األزمة.  االنطالق بقوةحتى نتمكن من  الواسع
في المائة من  60في المائة من إجمالي المبيعات وتوفر ما يقرب من  35حوالي  نتجتوهي  متوسطة الحجمصغيرة و

نقوم بإنشاء درع وقائي  ا. لذجميع الوظائف المخصصة للتدريب المهنيفي المائة من  80وأكثر من  فرص العمل بأجمعها
من مخاطر االئتمان.  ٪100تتحمل الدولة فيه  من قبل بنك اإلعمار األلماني سريع قرض من خالل تقديم لها إضافيشامل 

  " .سنوات 10لى لتصل إض والقر مدةتم تمديد كما 
  

وعلينا هذا الوباء. معالجة آثار ل سودة جاهزةوجد مت"ال  :س من جانبهوزير المالية االتحادي أوالف شولتوأضاف 
السريع نطلق اآلن  بنك اإلعمار األلماني الوضع عن كثب باستمرار. مع قرض ةراقبمتصرف بحزم وقوة والكحكومة 
 ً  ناآلالتي  الحجم الصغيرة والمتوسطةوالمؤسسات ويستهدف الشركات قائمة حتى اآلن آخر يكمل العروض ال برنامجا
تنا األخرى التي امساعدل ما هي عليه بالنسبةمختلفة ع جوانبعلى البرنامج ركز يو إلى دعم سريع جداً ماسة  بحاجة
  ة هي األخرى."ستمرتبقى م بالطبع

  
في المائة من  100اإلعفاء بنسبة "من خالل  :بروينيغ الدكتور غونتيرمجلس إدارة بنك اإلعمار األلماني رئيس وقال 

اني تع الشركات التيحصول ضمن ن في حاالت أخرى مشابهة المعتادكما هو لمخاطر لتقييم أي  العزوف عنالمسؤولية و
ي وسنفعل كل ما ف طلباتعدد كبير من ال تلقيعلى قرض بسرعة. نتوقع  حصرياكورونا بسبب جائحة  من صعوبات

  ." ةسرعباألموال الفنية الالزمة لصرف الظروف  من أجل تهيئة صناديق االدخارو األخرى مع البنوكبتعاون وسعنا 
  

  اإلجراءات التالية:أساساً  الحجممتوسطة الصغيرة واللشركات القروض السريعة لتشمل 
  
ً ربح حققت قد من هذا النوعشركة تكون شريطة أن   منح سيُ السنوات الثالث الماضية  معدلأو في  2019في عام  ا

  :الرئيسية التالية حسب الخصائص"قرض فوري" 
  

 التي ون موظفي 10متوسطة الحجم التي لديها أكثر من الصغيرة واللشركات على امفتوح القرض السريع  إن
  .التقدير على أقل 2019يناير  1نشط في السوق منذ تكانت 

 يورو  800000أقصى  وكحد 2019مبيعات شهرية في عام  3 ى ما يساوييصل حجم االئتمان لكل شركة إل
ً  50للشركات التي لديها أكثر من  ً موظف 50 أقل منيورو للشركات التي لديها  500000حد أقصى وك موظفا   .ا

  هاظروف نويجب أن تكوبل  2019ديسمبر  31 في تاريخ اتبوصعكانت قد تعاني من  الشركة وز أنيجال 
   .تيوقتمنظمة في ذلك الكانت قد اقتصادية 

  سنوات 10لمدة  ٪3معدل الفائدة حاليًا.   
 خالل من من قبل بنك اإلعمار أألماني وهو مؤمن في المائة من المسؤولية 100بنسبة عفاء إ من البنك ستفيدي 

  .يةتحادالحكومة االضمان من 
 موافقة باليسمح بنك اإلعمار أألماني مما  يتم منح القرض دون أي تقييم إضافي لمخاطر االئتمان من قبل البنك أو

  .بسرعة يهعل
  

 .عليه بعد موافقة مفوضية االتحاد األوروبي نطلقأن يلهذا البرنامج للقروض ويمكن 


