
ة والمتوسطة كات الصغير  خالل أزمة كورونا الحجم الحكومة االتحادية تعزز إعادة رسملة الشر

كدت الت الستثمدرية مؤسسدة للقدئمعىل توسيع عروض المشدركة البتعدون مع الوليدت ية تحد تعمل الحكومة ال   حجممتوسطة الللشر

(MBGs)   . كدت المتوسطة الحجم وتستفيد بشكل كبير هو تعزيز  الهدفو أزمة كوروند.  أثندءخيدرات أفضل إلعد ة الرسملة نتيجة ذلك من الشر

كدت المتوسطة الحجم حقوق الملكيةقدعدة   .للشر

 ن قبلم ستثمدراتبد لقيدمل بدلغة تقررت الوزارة التحد ية لالقتصد  والطدقة ووزارة المدلية التحد ية تسهيال ومن أجل تحقيق ذلك فقد 

كدت الت الستثمدرية مؤسسدلا    ة وتحسينهد تحد يالضمدندت المضد ة للحكومة ال  تعهداتتم تكييف كمد قد .  متوسطة الحجمللشر
 
 هاا ف

 . الصد  

  هاه األزمة الخعن  خىلوزير القتصد  التحد ي ألتمدير: "لن نت
 
كدتند وموظفيهد ف ةشر نقوم عىل نند إونقوم بتوسيع نطدق  عمند مرة أخرى.  طير

  وحدندهد اآلن بتعزيز قدعدة لتحديد وجه ا
كدتند المتوسطة الحجم. وها حقوق الملكيةمن خالل التدابير الت  ة للغدية مسدعدة مهم ا يشكللشر

ة والمتوسطة الحجمبدلنسبة  كدت الصغير    يةتحد الحكومة ال  المقدمة من قبلإضدفة إىل مسدعدات السيولة الشدملة  للشر
 خاللررندهد ق قد  الت 

 مدضية."األشهر ال

  تشكل العمو  الفقري ن: "من خالل هاه اإلجراءات سوزير المدلية التحد ي شولت
ة والمتوسطة الحجم الت  كدت الصغير دعم بشكل خدص الشر

  المكدن المندسبلملكية النعزز حقوق إنند لقتصد ند. 
 
كدت المتوسطة الحجم. هاه أ اة ذكية تسدعد ف  من ستفيد وتاألزمة.  خالل بدلضبط لشر

كة وموظف 1000 مد يصل إىلالدعم   ." مة أخرى لضمدن تجدوز هاه األزمة بشكل جيددهد. هاه مسدهمة هو شر

ة والمتوسطة الحجم بقدعدة جيدة  كدت الصغير   الغدلب و  من حقوق الملكيةعد ة مد تتمتع الشر
 
 دمش جيد هقبل بداية أزمة كوروند كدنت لديهد ف

  المبيعدت الكثير منهد  أثر اآلن فت أمد . حقوق الملكيةأسهم من 
 
قوق الملكية وضع ح عىل يثقل ممد أصبحكوروند   جراء جدئحةبدلنخفدض الحد  ف

ايد. لالديهد  كة  سوزير القتصد  التحد ي ألتمدير ووزير المدلية التحد ي شولت نوييا بشكل مي   قديم الدعم تمن خالل مبد رة إعد ة رسملة مشي 

  خدصة ل
كدت الت  تقبلية بآفدق مس هد تتمتعلكنو واجه صعوبدت مدلية بسبب كوروند تنموذج أعمدل ندجح وجو  غم أصبحت اآلن ر تلك الشر

 .إيجدبية لالستمرار

كدت الت الستثمدرية مؤسسدلل تقدمو  من خالل ويمكن كإضدفة مفيدة للقروض المرصفية التقليدية.   مسدهمرأس مدل  متوسطة الحجمللشر

  ) مسدهمتمويل 
اكة صدمتة( زيد ة نسبة  عىل مد  عد ةويأت  كدت الندش حقوق الملكيةشكل شر انية العمومية للشر ئة القتصد ية وتحسير  نسبة المير 

ة والمتوسطة الحجم.  كدت الصغير ة والمتوسطة الحجم  اآلن  عم واسع توفر وهكاا يوكالك الشر كدت الصغير مع  يةحقوق الملكجدنب من للشر

مي  و عم نوفمي  /  يسلشهري مسدعدات الو  مؤقتة النتقدليةمسدعدات الالو  بطدلة المؤقتةتعزيز حقوق الملكية لبدل الل اليجدت    تأثير ال

ة والمتوسطة كدت الصغير ة الثدنية من برندمج الحجم  الشر كدت الندشئةعي  الركير   .الشر

كات الت االستثمارية مؤسسالالخاصة با تدابير ال  :بالتفصيل الحجممتوسطة للشر

ة والمتوسطة كدت الصغير ندمج و  الحجم حت  يتمكن أكي  عد  ممكن من الشر حقوق  استهالكعن تعويض المن الستفد ة من تحسيندت الي 

   جدئحةالملكية المرتبط ب
 
 :بأثر فوري كوروند سيتم تنفيا التدابير التدلية مؤقتد

اكد المعتد   األعىل سقفال رفعأ. سيتم  الحكومة من قبل الموافقة  ُيلغ  واجبمليون يورو و  2.5ت الصدمتة من مليون يورو إىل السدبق للشر

ورية حت  اآلنالية تحد ال    كدنت ض 
   ت 

 
 .السدبق حد المسموحالقرار إذا تجدوز ال اتخدذ  ف

 هم بمرونة ألي متطلبدت تمويل عىل سبيل دسمب. يمكن استخدام األموال المتدحة من خالل رأس المدل ال
 
دات معتمويل من أجل  المثدل أيضد

 .التشغيل

ايدة من   عىل  الخدصة مخدطرالعىل تقليل  ضدمنةلبنوك اللية وحكومدت الوليدت تحد الحكومة ال  قبل ج. تعمل الضمدندت المضد ة المي  
الت 

كدت المتوسطة الحجم مممد يسمح بتقديم الدعم الفعدل ل المؤسسدت الستثمدرية أن تتحملهد    دسممدل الالرأس ل ن خاللشر
 
األوقدت  هم حت  ف

 .الصعبة

  سمحيُ  . 
 
امن و برامج مسدعدة بدلستفد ة من عدة  خصيصد    الشي    ع قرضمن الل سيمد بشكل مي  

 KfW .المقدم من قبل بنك اإلعمدر األلمدت 

كدت ال يةالستثمدر  مواقع المؤسسدتعىل من المعلومدت المزيد  الطالع عىليمكن للمهتمير  و    الوليدت ال للشر
 
ية تحد متوسطة الحجم ف
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