
 أصبحت جاهزة لشركات الناشئةمن أجل ا لتدابيرلمليار يورو  2 بقيمة حزمة

 أصبحت 2020أبريل  1تم اإلعالن عنها في التي لشركات الناشئة ا للتدابير من أجل مليار يورو 2 ةقيمبحزمة إن ال
تعاون بفي األسابيع القليلة الماضية  الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة ووزارة المالية االتحاديةوقد قامت . اآلن جاهزة

حزمة تفاصيل  بوضع KfW Capitalالمختص في تمويل الشركات الناشئة  وفرعه (KfW)مع بنك اإلعمار األلماني 
 .هذه التدابير

 نأ ال يجب: “حول ذلك لالقتصاد الرقمي والشركات الناشئة مفوض وزارة االقتصاد االتحادية توماس جارزومبيك،وقال 
 هذه رحزمة التدابيتجهيز ل بذلنا قصارى جهودنا. لذا لدينا شركات المبتكرة للغايةالمسار نمو إلى إبطاء  19 -كوفيد ؤديي
 ضمنن اذكهواستخدامها اآلن.  الحجم الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطةكي تستطيع مليار يورو  2قيمتها و

 ." الوظائف واالبتكارات في ألمانيا

حزمة ن إلمؤسسين: بالنسبة ل بشرى سارةاليوم وزارة المالية االتحادية: "لدينا  في ةرازكيل الوود. يورغ كوكيز، وأضاف 
هذا  يةتحادالناشئة تساعد الحكومة االللشركات درع الحماية  ومن خاللجاهزة.  أصبحت للشركات الناشئة اتالمساعد

 لكوالهدف من ذ. ع وفعاليسرشكل بوذلك  ه آالف الموظفين في ألمانيافييعمل يشهد نمواً مطرداً والذي  قطاع المهم الذيال
كات بدعة للشرمإلى األفكار الجديدة والإننا نحتاج . بنجاح كوروناأزمة في تجاوز مبتكرة الشابة والشركات ال هو مساعدة

 أننافي هذا السياق ن الواضح موبعد األزمة.  مرة أخرى كاملال من أجل االنطالقة شابالناشئة وشركات التكنولوجيا ال
 ." اسبشكل معقول ومننستخدم أموال دافعي الضرائب ب

ذات  الحجم مليار يورو الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة 2هدف حزمة التدابير التي تبلغ قيمتها ستتو
 :ركيزتينالتدابير إلى حزمة تستند  األهداف المرجوةومن أجل تحقيق نموذج أعمال مستدام. 

  (Corona Matching Facility):مطابقةلل كورونا آليةاسم يطلق عليها و 1الركيزة 

 Corona Matching الآلية األموال العامة اإلضافية من خالل  مجازفصناديق رأس المال الل وفرتتس جانبمن 
Facility ورونا ك المبتكرة للغاية حتى أثناء أزمة الواعدة ناشئةالجديد حتى يتمكن المستثمرون من تمويل الشركات ال

فادة ستاالتم ي هذه اآللية من خاللو. ظرف الراهنمسار نموها حتى في الل شابةضمان استمرار الشركات الغرض وذلك ل
توفير األموال من أجل وصندوق االستثمار األوروبي  KfW Capital مثل حكوميينمع الشركاء ال لقائمةا اتالتعاونمن 

 .مجازفصناديق رأس المال العبر بسرعة للشركات الناشئة العامة 

 ) 1الركيزة من ستفادةاالالتي ال يمكنها ( الحجم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة 2الركيزة 

 Corona من آلية ال ةاالستفادالتي ال يمكنها  الحجم بالنسبة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة
Matching Facility  سيتم فتح طرق إضافية لضمان تمويلها. ولهذه الغاية سيكون هناك تعاون وثيق مع الواليات

 .مؤسسات حكومية تابعة للوالياتاالتحادية بما في ذلك من خالل التعاون مع 
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