
عشرات اآلالف من الشركات تستفيد  :ثار كوروناآلتغلب على لالخاصة ببنك اإلعمار األلماني  مساعدةال علىيوم مائة 
  في مكافحة عواقب الوباء لحكومة االتحاديةمن دعم ا

  2020مارس  23مليار يورو منذ  50حوالي  بمبلغ شامل يصل إلىطلب قرض  70،000حوالي 
  في المائة من الطلبات 99بالنسبة ل تم البت  
 98.5 للقرض الواحد مليون يورو 3عن  حجمها زيديمن طلبات القروض ال  بالمائة  
  الموافقة على الفور وحصلت غالبتها على الواحديوم في الطلب  2000حوالي في الذروة تم تقديم 
 معالجة سريعة لعدد كبير من طلبات القروض ةالرقمي والموافقة تقديمالعملية  تيحت 

 2020مارس  23في  ثار وباء كوروناآلتغلب على ل) KfW(األلماني الدعم الخاصة ببنك اإلعمار برامج  إطالقمنذ 
 :ية في مكافحة عواقب الوباءتحاداال مقدمة من قبل الحكومةال اتمساعدهذه الاستفادت عشرات اآلالف من الشركات من 

مليار يورو حيث  50 حوالي يصل إلىإجمالي بمبلغ طلب قرض  70،000يونيو حوالي شهر بحلول نهاية  البنك تلقى لقد
بعض تبقت  بينما مليار يورو 33.5يبلغ حجم االلتزامات الواردة. و في المائة من الطلبات 99 نسبة لقد تم البت بال

ادخار أو  صناديق وأ ناقلة بنوكمن خالل المساعدات  يتم الوصول إلىوقيد الدراسة.  فقط قروض كبيرة الحجمالطلبات 
مل بنك يتحمن أجل تسهيل الموافقة على القرض بالنسبة للبنوك ر. وبنك اإلعما ك فيهاشاريمن خالل مجموعة من البنوك 

حصل على ضمان من الحكومة هو و الناقلةفي المائة من مخاطر االئتمان للبنوك  100إلى  80ما بين اإلعمار األلماني 
 .من أجل القيام بذلك يةتحاداال

لشكل  تراكميمما ماليين يورو  3 هطلب قرض يبلغ الحد األقصى لحجم 70.000 أصلمن في المائة  98.5 وبالنسبة ل
ً قد تم الموافقة على هذه الطلبات التي وتمليار يورو.  19.5 حجم إجمالي يصل إلى وك من قبل البن تم التحقق منها مسبقا

الغالبية العظمى في استفادت قد دون أي تقييم إضافي للمخاطر. ونتيجة ذلك بنك اإلعمار  الوسيطة على الفور من قبل
حجم ب متقدماً  350حوالي للغاية بينما مثل فترة زمنية قصيرة  خالل داتمساعالمن الحجم شركات صغيرة ومتوسطة 

 .مليار يورو 26 ذه الطلباته ويبلغ إجماليات مليون يورو نسبة عالية من إجمالي حجم الطلب 10 يزيد عنطلب 

مارس / آذار شهر في لقد أطلقت الحكومة االتحادية : "في هذا الخصوص وزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتمايروقال 
إلى  ات تنجح في الوصولأن المساعد اتضحيوم  100بعد والقتصاد األلماني. من أجل حزمة مساعدات غير مسبوقة 

 الخاصة بنا مساعدات الشاملةالحزم  بفضلو. الحجم لشركات الصغيرة والمتوسطةا إلىخاصةً أية  الطلوب المكان
فرصة إلعادة االقتصاد إلى مسار النمو في النصف الثاني من ب نتمتعمليار يورو  130 بحجمالتحفيز االقتصادي  برنامجو

ة الخروج من األزم في نجحسنوهكذا وبسرعة.  حزميجب علينا االستمرار في تنفيذ جميع برامجنا بوهنا  .الجاري العام
 .“سابقاً وبشكل أقوى مما كنا عليه  بسرعة

 وناكورفي زمن الطارئة للشركات  اتبرنامج المساعدإن : "س من جانبهف شولتوزير المالية االتحادي أوالبينما أضاف 
قد وبسرعة وفعالية لعواقب الوباء.  من خالله استجابت الحكومة االتحاديةحيث  قصة نجاحالخاص ببنك اإلعمار األلماني 

يبقى هدفي وهدف الحكومة واألوقات الصعبة. هذه اجتياز  الدعم بكل السرور من أجل اقبلت العديد من الشركات هذ
ات حتى يتمكن الجميع من لمؤسسوفي نفس الوقت دعم الشركات وا والمواطنات ية بأكملها حماية صحة المواطنينتحاداال

 ." بأكبر قدر ممكن من األمان األزمةعبور زمن 

بل من قغير مسبوق  اً جهدبنك اإلعمار األلماني د. غونتير براينيغ: "إن هذه المساعدات تشكل  رئيس مجلس إدارةوصرح 
إلى  يوم أستطيع أن أقول: تصل المساعدة 100بعد و. بأكمله المصرفي األلماني قطاعوال مصرفناية وتحادلحكومة االا

مع شركائنا في التمويل واستثماراتنا في رقمنة أعمال  القائم منذ سنوات سياسي واضح وتعاوننانهج إن  .المكان المطلوب
 ." كورونافي مكافحة أزمة أساسية هي ركائز  دعمال

طلب  30،000أكثر من  اوحده ه الفترةخالل هذ دحيث ور الطلب بين أواخر أبريل ومنتصف مايوأشد  وقد سجل البنك
 2000ن أكثر م عتادالم قراضيباإلضافة إلى نشاطه االة قد تلقى بنك اإلعمار األلماني ذروزمن ال. في الناقلة البنوك عبر

بسبب  ممكنة معالجة هذا العدد الكبير من الطلبات وأصبحتمعظمها على الفور. وافق على و لواحديوم االطلب في 
التي تم االنتهاء منها في نهاية عام ناقلة والبنوك الك اإلعمار بن بين عملية تقديم الطلبات والموافقةلرقمنة إجراءات ال

2019. 

 موقع ية علىتحاداال اتة حسب الحجم والواليمصنفوحجم طلبات القروض الواردة  بنك اإلعمار األلماني عدد نشروي
www.kfw.de/coronaantraege. 
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