
 المؤقتة المقدمة من قبل الحكومة االتحاديةمساعدات انطالق برنامج ال

 جاهزة والتنفيذ من قبل الواليات االتحاديةخاص بتقديم الطلبات  مشتركموقع 

ي أعقاب ف بعيد إلى حدللشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي اضطرت إلى وقف عملياتها التجارية أو تقييدها  يُتاح
 الخاص بتقديم الطلبات مشتركالموقع ال إن لسيولة.من أجل ضمان اإضافية  اتمساعدمن  االستفادة اآلن جائحة كورونا

أي  www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.deينطلق اليوم تحت عنوان على الصعيد الوطني الموحد
 شركاتعن التقديم طلبات  عليهميجب  أو أخرين حسابات يمراجعمستشاري ضرائب أو لمن اليوم  أنه يمكن اعتباراً 

اك إمكانية أن هنكما األيام القليلة القادمة.  خاللبعد التسجيل يمكن تقديم الطلبات عبر اإلنترنت والموقع. في  تسجيلال
ً أساسي اً جزء المؤقتة تعتبر المساعدات إن هذهيوليو.  شهر للشركات في المبالغ لصرف  من حزمة التحفيز االقتصادي ا

 .ألمانيا من األزمة بسرعة وبقوة خرجية حتى تتحادالتي أطلقتها الحكومة اال

ملية في ع يحصل ذلك عن طريق مستشار ضرائب أو مراجع حسابات أو محاسب محلف وللمرة األولى اتيتم تقديم الطلب
صالح ل ؤقتة هذهالنقاط الرئيسية للمساعدات الم 2020 يونيو 12قرر مجلس الوزراء االتحادي في فقد ة بالكامل. نرقمم
الميزانية التكميلية الثانية حوالي من خالل ية تحادتوفر الحكومة االو. جائحة كورونا جراء لقطاعات األكثر تضرراً منا

لخاص ا قانونالكجزء من تنفيذ  وقت قياسيفي  ةالرقمي تقديم الطلباتعملية  تجهيز تمومليار يورو لهذا الغرض.  25
 .(OZG) عبر اإلنترنتإلى خدمات الوصول  بتحسين إمكانية

ر القطاعات التي تتأثر بشكل خاص بتدابي المؤقتة المساعدات إننا ندعم من خالل: "وزير االقتصاد االتحادي بيتر ألتماير
ً القطاعات قبل كل شيء وهي  جائحةمكافحة ال ها التي ال تزال أعمال يةقتصاداال القطاعات التي ال تزال مغلقة ولكن أيضا

صل يثابتة لاتكاليف من ال ءاً جز تغطي جميع هذه الشركات نقدم منحاً صالح لو. بيرالتخفيفات للتدارغم  إلى حد بعيدمقيدة 
ت حساباال راجعيضرائب أو مال يمستشارفيتم عن طريق أحد تقديم الطلب  أمايورو ال يتعين سدادها.  150.000إلى 

 " .بالكامل مرقمنةأو محاسب محلف في عملية آمنة و

ً  تشكل جائحة كورونا: "إن عواقب سوزير المالية االتحادي أوالف شولت  اتنقوم بتوسيع المساعدلذا على اقتصادنا.  عبئا
تساندها ومن كي مليار يورو  25ية اآلن حوالي تحاد. توفر الحكومة االالحجم للشركات الصغيرة والمتوسطةالمقدمة 

. حزمة التحفيز االقتصادي من األكبر عنصربهذا الحجم يشكل البرنامج ال. وه الفترة الصعبةهذ في تجاوز يعمل لديها
 والقريباً.  نطلق مرة أخرى بقوةأن تمن األزمة  جراء الشركات التي تضررت بشدة من هذه ستمكن مساعدتنا المؤقتة

ً اآلن نقدم أصبحنا  وما يهمني خاصة في هذه الصدد هو أننا .فيما بعد المساعدةمبالغ  إرجاع يجب الدعم للمنظمات  أيضا
 ." ذات المنفعة العامة غير الربحية

 مؤقتة بشكل كاملمساعدات الال قديم الطلب من أجل الحصول على: "يمكن توزير الداخلية االتحادي هورست سيهوفر
ً  حيث أننا جهزنا هذه الطريقة الرقمية على اإلنترنت  النسبةحتى ب جداً  في غضون ثالثة أسابيع فقط. سيكون ذلك سريعا

ً رقمهذا اإلنجاز يحطم أما بالنسبة إلجراء إداري رقمي ف إجراء إداري عادي.ي أل ً قياسي ا  قانونالكجزء من تنفيذ و. ا
 عبر ضافيةتتوفر العشرات من الخدمات اإلدارية اإلسعبر اإلنترنت إلى خدمات الوصول  الخاص بتحسين إمكانية

 ." لمواطنين والمواطناتوقريبة من ا وكفؤةها: سريعة إلي اإلنترنت في األشهر القادمة. هذه هي اإلدارة التي نحتاج

 ضروريةإنشاء أداة  في نجحنا ؤقتة هذهمال اتمساعدال: "بهامبورج لالقتصاد واالبتكار مايكل ويستهاجمانوالية  وزير
بشكل الحجم ية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة االتحادالواليات والحكومة  ن خالل تعاون مكثف بينمأخرى 

 وهو مرقمنوالمعالجة الخاص بتقديم الطلبات نظام تطوير المن خالل  .19-جائحة كوفيدعواقب  على غلبخاص على الت
ً  مصممو البرامج الحاسوبيةالكامل أنشأ شكل ب المساعدة بسرعة حتى مع طلبات  بالتعامل سمحسهل االستخدام ي نظاما

وراء الكواليس بشكل عمل  كل منشكر بال وأخصصتكون هناك حاجة ماسة إليها.  حيث إلى المكانتصل األموال بسرعة 
ي الوقت كل شيء ف تجهيزومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات لضمان  ية والوالياتتحادالحكومة االلدى  دؤوب

 ً  ." المشاكل االقتصادية نستطيع التغلب على نتائج المناسب. معا

يعتمد البرنامج على اتفاقات إدارية أبرمتها وزارة االقتصاد االتحادية والمساعدات. تنظيم إدارة ية تحادالواليات االتتولى 
ا في بافاري واليات بينما ساهمتجانب المن هامبورغ المفاوضات  ت واليةنسقحيث  ووزارة المالية االتحادية مع الواليات

زمة حتى جميع الشروط الال توفيراالتفاقية اإلدارية وتعليمات التنفيذ ذات الصلة تم إبرام  ونتيجةرقمنة عملية التقديم. 
يام األ لخال المؤقتةتقديم طلبات المساعدة  من مستشاري الضرائب أو مراجعي الحسابات أو المحاسبين المحلفين مكنتي

مية إجراءات رقالذي يشمل  قديمالت موقع موارد ماليةبلبناء وا لشؤون الداخليةل يةتحاداال وزارةالتدعم والقليلة القادمة. 
 البحث وتمويلالفصل الخاص بفي  والواليات يةاالتحاد حكومةمتخصصة في الواليات كمشروع مشترك بين ال



دولة بافاريا الحرة  وقامت. عبر اإلنترنتإلى خدمات الوصول  الخاص بتحسين إمكانية قانونال في المنصوص عليه
البحث والتمويل. عن تنفيذ الفصل الخاص ب ةالجهات المسؤول وهي من حاسمة في هذا الصددأعمال تحضيرية بإسهام 

ً آمن تحويالً  تشمل اإلنترنت برع موحدة على الصعيد الوطني اتضمن عملية تقديم طلبتُ ذا كوه حاجة دون الوبيانات لل ا
 .ع مع الطلباتسري وتعامل أخرى وسائطلالنتقال إلى 

 الموقع التالي: وكيفية التقديم علىالمساعدات المؤقتة  المزيد من المعلومات حول برنامج تجدون
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de. 

 المحتويات األساسية لالتفاقية اإلدارية: من يمكنه تقديم طلب إلى أين؟

ات من جميع القطاعات مؤهلة للتقدم شريطة أال تكون مؤهلة لصندوق منظمالشركات وال للتقديم: ونمؤهلال .1
 2020أبريل ومايو  شهري على األقل في ٪60بنسبة  ةيجمالاإلاتها مبيعاالستقرار االقتصادي وانخفضت 

 أصحاب المهن الحرة الذين يعملون و المستقلينلعاملين ا لألفراديمكن  كما .2019أبريل ومايو  يمقارنة بشهر
 األمر نفسه ينطبق على الشركاتوالتقدم إذا استوفوا متطلبات البرنامج.  كمصدر دخل رئيسيلحسابهم الخاص 

 .ذات المنفعة العامةوالمؤسسات 

 التقدم بطلب الحجم صندوق االستقرار االقتصادي أنه يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطةب الربط ضمني  
عدد الموظفين بشرط أال يتجاوز حجم  فيما يخص أقصى حد الحاجة لمراعاة أي دونالمؤقتة  للمساعدة  
 .مليون يورو 43ال يتجاوز  امليون يورو أو أن إجمالي أصوله 50مبيعاتهم   

 نذيالمهن الحرة ال صحابوأ المستقلينلعاملين ا دالشركات واألفرا المؤقتة اتتدعم المساعد نطاق المساعدة: .2
ن وم. بسبب كورونا إلى آب / أغسطس وحزيران / يوني نخسائر كبيرة في المبيعات في الفترة م واتكبد

 .ديتأمين وجودهم االقتصاتكاليف التشغيل الثابتة  تحمل كمساهمة في مبالغصرف المفترض أن يتم من خالل 

  قدرها حصة تقوم المساعدة بالتعويض عن

 ،70% يزيد عنانخفاض في المبيعات في حال من التكاليف الثابتة   80%-

 ،%70إلى  %50يتراوح ما بين انخفاض في المبيعات في حال من التكاليف الثابتة   50%-

 ،%50وأقل من  %40يتراوح ما بين انخفاض في المبيعات في حال من التكاليف الثابتة   40%-

 .في شهر التمويل مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق  

وتكاليف التمويل والنفقات الثابتة األخرى  المختلفةتشمل قائمة التكاليف الثابتة المؤهلة اإليجارات   
طالة نقلهم إلى نظام البلموظفين الذين ال يمكن لنفقات لأما بالنسبة لمتدربين وضرائب األمالك. لتكاليف الو  
الخاصة في لظروفمراعاة اومن أجل من التكاليف الثابتة.  ٪10بمعدل ثابت قدره فيمكن أن تُحسب  المؤقتة  
ً والسياحة ف السفر قطاع   بب فقدان عموالت الرحالت الملغاة بس بالتعويض عن المطالبة يمكن لوكاالت السفر أيضا
 .المشاريعرة أصحاب أج التعويض عنال يتم ولكن كورونا.   

ً  50،000 يبلغ حجم المساعدةالحد األقصى لإن    بالنسبة للشركات التي و لمدة أقصاها ثالثة أشهر. يورو شهريا
ً  3000هو  تعويضخمسة فإن الحد األقصى لمبلغ الالموظفين لديها يصل إلى حد ال عدد   لمدة  يورو شهريا
ً  5000لديها ما يصل إلى عشرة موظفين يعمل أقصاها ثالثة أشهر وللشركات التي    اها لمدة أقص يورو شهريا
 .للشركات الصغيرة تعويضثالثة أشهر. في حاالت استثنائية مبررة يمكن تجاوز الحد األقصى لمبالغ ال  

ً من خالل يتم تقديم الطلب  :تقديم الطلب واإلثبات .3  عراجمن قبل مستشار ضرائب أو م عملية رقمية حصريا
المطالبة  كذلك يمكنن ذلك فأما التكاليف الناتجة عحسابات أو محاسب محلف بتكليف من مقدم الطلب. 

أو المحاسب  راجع. يقوم مستشار الضرائب أو المكجزء من المساعدة المؤقتةحسب النسبة  التعويض عنهاب
 .زعومةمال بفحص االنخفاض في المبيعات والتكاليف الثابتةفي إطار عملية التقديم  المحلف

 



يمكن لمستشار فيورو لمدة ثالثة أشهر  15000 عن مؤقتةمساعدة الالالمبلغ المطلوب من   يزيدالوطالما   
ن والمتقدمفيُفضل أن تقوم . ومع ذلك للمعقولية فحص مبسطب قومأو المحاسب المحلف أن ي راجعالضرائب أو الم  
حسابات أو  راجعمستشار ضرائب أو متكليف التحقق مما إذا كان ب الذين لديهم تكاليف تشغيل ثابتة منخفضة جداً   
 .بالنسبة لهممن المجدي محلف محاسب   

 .هاصرفتنفيذ المساعدات ومهمة  الواليات االتحادية تولت الواليات االتحادية: قبلمن  صرفال .4

 31 بحلول في الوالية المسؤولة الجهةيجب تقديم الطلبات إلى  صرف:المهلة الموعد النهائي لتقديم الطلبات و .5
 .على أقصى تقدير 2020أغسطس   

الخاصة   برنامج المساعدات الطارئة زمنياً  ات المؤقتة: يتبع برنامج المساعدمن المساعدات بأنواع أخرىالعالقة  .6
ت مقدمة من قبل الحكومة نسواء إن كا ةرئامساعدات الطمن ال فادتالشركات التي استفلحكومة االتحادية. با  
المذكور أعاله مؤهلة  في الحجمالمبيعات في  خسائر تعاني منال تزال ولكنها  ات الوالياتأو حكوم االتحادية  
الطارئة والمساعدات  ساعداتفترات التمويل الخاصة بالمما بين تداخل في حال  أنه سيتم مع للتقدم مرة أخرى  
 . ات المؤقتةساعدالمبلغ مالطارئة من  نسبة مبلغ المساعدة خصمة مؤقتال  

 كورونالتجاوز أعقاب الجديد  اتالمساعدبرنامج : الوزير االتحادي ألتماير يقدم وصف الصورة


