المساعدات الخاصة شهر نوفم – عمل ة الدفع اﻷقساط أص حت جاهزة اﻵن
إن عمل ة الدفع اﻷقساط لمساعدات شهر نوفم أص حت جاهزة اﻵن .هذا ما اتفقت عل ه وزارة اﻻقتصاد اﻻتحاد ة ووزارة المال ة اﻻتحاد ة.
وتقدم هذه المساعدات ال ي د حجمها عن  10مل ار يورو دعما مرك ا لل ات والعامل المستقل والجمع ات والمؤسسات ال تتأثر
ش ل خاص قيود كورونا الحال ة .و تصل اﻷموال إ المت ر ن عة فس تم سداد الدفعات ع ش ل أقساط أول ة اعت ارا من نها ة شهر
نوفم .
وقال وز ر اﻻقتصاد اﻻتحادي بي ألتماير هذا الصدد" :إن التماسك والتضامن المت ادل هما اﻷمر المطلوب والحاسم اﻵن .إننا لن نتخ عن
اتنا وموظفيها هذا الوضع الخط  .ونظرا إ أن ال دء ال ــع الدفع عت أمرا حي ا ال س ة للعد د من رواد اﻷعمال المنفردين وال ات
الصغ ة فﺈننا قد اتفقنا ع عمل ة دفع س تم اﻷقساط .أما اب التقدم الطل ات فس ُ تاح اعت ارا من اﻷسب ع اﻷخ من شهر نوفم  .2020ما
س دأ سداد الدفعات اﻷو أ ضا نوفم ".
وأضاف وزر المال ة اﻻتحادي شول س من جان ه“ :نقﻒ مت اتف أثناء هذه الجاﺋحة مما ع أ ضا أننا نقدم مساعدات عة و ش ل غ
ب وقرا  .ونحن اﻵن صدد إطﻼق مدفوعات مس قة لﻸفراد العامل المستقل وال ات .من المهم أن كون التطبيق والدفع اﻷول متاحا
شهر نوفم  .و ُ عت هذا ة سع دة ال س ة لمن ت ر من القيود المفروضة شهر نوفم من اﻷفراد العامل المستقل وال ات
وموظفيها".
وتتكون عمل ة الدفع اﻷقساط ما
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:

يتل اﻷفراد العاملون المستقل دفعة مقدمة تصل إ  5000يورو ب نما تتل ال ات اﻷخرى ما صل إ  10000يورو.
أما التقدم الطلب والسداد فس تمان ط قة إل ون ة تماما ع منصة . www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
وس ُ فتح اب التقدم الطل ات اﻷسب ع اﻷخ من شهر نوفم ) 2020من المتوقع  25نوفم .(2020
وس تم سداد الدفعات المقدمة اﻷو اعت ارا من نها ة شهر نوفم .2020
.5إن ط قة تقد م الطل ات سهلة وغ ب وقراط ة .ومن أجل تفادي محاوﻻت غش فس تم اتخاذ تداب للتأ د من ه ة مقدم
الطلب.

و جري اﻹعداد لعمل ة الدفع العادي لمساعدات شهر نوفم وتجه ها التوازي مع تقد م الدفعات اﻷو
المقدمة الدفعات المقدمة.

ح ث مكن ال دء بها فور سداد

