
 ملحوظها بشكل مديدوت مؤقتة االنتقاليةمساعدات التوسيع نطاق الشهر ديسمبر قادمة ول: مساعدات بقوة األزمةعبور 

) المتضررة من "الشركاتب " والجمعيات والمؤسسات (المشار إليها فيما يلي المستقلينالشركات والعاملين  من أجل مساعدة
التقدم بطلب للحصول على مساعدة اقتصادية استثنائية  2020نوفمبر  25منذ األربعاء يمكن األزمة في عبور  غالقات المؤقتةاإل

مساعدات ال وفقاً لشروط أنظمة 2020ديسمبر  20حتى  اتتمديد هذه المساعدة بسبب تمديد اإلغالقيتم اآلن و("مساعدة نوفمبر"). 
خالل نفس  التي تحققت في المائة من المبيعات 75 ي حتىتغطيعني أن اإلعانات التي مما  األوروبي دباالتحا حكومية الخاصةال

ً أيض تبقى متوفرة 2019في عام  الفترة  .ديسمبر شهر اإلجراءات في دوامهذه خالل  اتللشركات المتضررة من اإلغالق ا

 ق وزير الماليةاتففقد  يةاالقتصادالقطاعات محدود في العديد من  على نطاقأن األنشطة التجارية لن تكون ممكنة إال إلى  نظراً 
ً  االتحاديووزير االقتصاد  تسي أوالف شولتحاداال متوفرة حتى  التي كانت مؤقتة االنتقاليةال اتمساعدالعلى تمديد  بيتر ألتماير أيضا

من الشركات التي تضررت بشدة  تساندمساعدات إن هذه ال. ملحوظوتوسيعها مرة أخرى بشكل  2021يونيو شهر نهاية اآلن لغاية 
 .منح مباشرة ال يتعين سدادهاعبارة عن  يهلجائحة إجراءات مكافحة ا

. ارةوتتطلب منا جميعاً حهود جبا علين. القيود تثقل عليناسيطر تزال ت الكورونا  إن جائحة: "سوزير المالية االتحادي أوالف شولت
ساعدات مالالقتصادي ونعارض األزمة بحزم. تم تحسين إلى جانب أولئك الذين يتحملون العبء ا بثبات: إننا نقف ما زلنا نؤكد الذ
 ا ذلكنيكلفوسبيروقراطية لشهر ديسمبر. المساعدات غير كما أننا سنوفر حزمة من ال ملحوظمرة أخرى بشكل  نتقالية المؤقتةاال

ً سيكون أكثر تكلفة بالنسبة لنا جم الموظفين لدى الشركات اإلفالس والتسريحمن حاالت موجة وهو لكن البديل والكثير من المال  . يعا
ً  غلب على ذلكسنت ً و معا  ." نحن مستعدون لكل شيء معا

. وبالتالي ال رةلفترة ليست بالقصياقتصادنا بال و تستمر في تشغيل بالناكورونا سإن جائحة لتماير: "أوزير االقتصاد االتحادي بيتر 
 ونضمن من خاللشركاتنا وموظفيها في هذه األوقات الصعبة.  خلى عننت نل. ألمر المطلوب اآلنا مايزال التماسك والتضامن ه

ديد بصدد تمفإننا بالنسبة للسنة القادمة أما . كذلكديسمبر  شهر تضامن فيفي الفجوة  حدوثعروض الدعم لشهر ديسمبر عدم 
 لهذه المرحلة تمويللالحد األقصى الجديد لوسيبلغ . 2021نهاية يونيو لغاية  المرحلة الثالثة من المساعدات االنتقالية المؤقتةيع وتوس

ً  50،000بدالً من الحد األقصى السابق البالغ  ً  200000 للمرحلة الثانية اآلن يورو شهريا مساعدة المن خالل أداة و. يورو شهريا
 مبلغ شامل لتغطية تكاليفب المستقلينالعاملين األفراد ندعم  المرحلة الثالثة من المساعدات االنتقالية المؤقتةعادة التشغيل كجزء من إل
ي ف المستقلينالعاملين األفراد للعديد من بالنسبة عرض دعم مركزي خاصة وهكذا تشكل هذه األداة يورو.  5000صل إلى يتشغيل ال

 ." الثقافة واإلعالم قطاعي

 :شهر ديسمبرلمساعدات العن عامة لمحة 

 .لتمويلمن ا أسبوعلكل مليار يورو  4.5لمساعدات شهر ديسمبر إلى حوالي  الحجم الماليمن المتوقع أن يصل   •

ً  ةالمؤقت اتالشركات المتضررة بشكل مباشر من اإلغالق هي بطلب مؤهلة للتقدمال  •  مال والشركات المتأثرة بشكل غير مباشر وفقا
 .معونة لشهر نوفمبرالخاصة بال حاللوائتنص عليه 

 في شهر في المائة من المبيعات 75إعانات تصل إلى منح مرة أخرى ديسمبر لشهر  اتمساعدالمن حيث المبدأ يتم من خالل   •
واألنظمة األوروبية الخاصة بمنح  نينواقالسمح ت. 2020ديسمبر شهر بشكل متناسب مع عدد أيام اإلغالق في  2019ديسمبر 

ً بتمويل يصل اإلعانات الحكومية  ذلك ب بقدر ما يسمحو. ما على ضرر الحاجة لتقديم إثبات ملموسدون  إجماالً  ى مليون يوروإل حاليا
 ى اآلنحت إلى اإلعانات الممنوحة بالفعل اً نظر واألنظمة الخاصة باإلعانات الحكومية نينواقوفقاً لل للشركات المعنية المجال المتاح

الشركات.  غلبيةفي المائة من حجم مبيعات نفس الشهر من العام الماضي أل 75تصل إلى  اتإعان صرف على هذا األساس يمكنف
 الوطنية ةيتحادتتراوح بين مليون وأربعة ماليين يورو بموجب الالئحة اال إعاناتعلى منح بروكسل في  وقد وافق االتحاد األوروبي

 محادثات مع المفوضية األوروبية على ضمان زيادة من خاللية دتحاستعمل الحكومة االكما ف الثابتة. يلاالتكلتحمل  اتللمساعد
عن  حجمه يدزيي ذال دعمبالنسبة للأما والتكاليف الثابتة لإلطار المؤقت.  الحجم لمساعدات الصغيرةلمبالغ االقصوى للحدود  ملحوظة

 ساسأ الحصول على موافقة منفصلة على مزيد من التنسيق مع المفوضية األوروبية من أجلالمن الضروري إجراء فماليين يورو  4
 .وأنظمة االتحاد األوروبي الخاصة بمنح اإلعانات الحكومية نينواقبموجب ضرار عن األتعويض ال

م تقدي يجدر الذكر أن مع ذلكلكن وقت أكثر دقة غير ممكن حتى اآلن. و أما تحديد. لتجهيزقيد احالياً  عملية تقديم الطلبات  •
  ات المؤقتة االنتقالية تحت عنوانالمساعدب الموقع الخاصمرة أخرى عبر  تميس اتالطلب

 (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de)   

أو أطراف  الحسابات تقديم الطلب عبر مستشاري الضرائب أو مدققيسيتم  بالنسبة للمساعدات لشهر نوفمبر الحال كان كماوتماماً 
عن التقدم مباشرة  هميمكنفيورو  5000الذين ال يتقدمون للحصول على تمويل يزيد عن المستقلين لين ألفراد العامأما اثالثة أخرى. 

 .الخاصة بهم(أي النظام االلكتروني إلتمام اإلجراءات الضرائبية)  ELSTER شهادةطريق االستفادة من 

https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html


  المؤقتة االنتقالية: اتمساعدالمرحلة الثالثة من ال نع لمحة عامة

هري مساعدات لشال حصول على هذهلإمكانية اتمديد  :المؤقتة االنتقالية مساعداتإطار الوديسمبر" في  نوفمبرلشهري  تاننافذ"  •
شهر من العام نفس العلى األقل مقارنة ب ٪40أيًضا للشركات التي عانت من انخفاض في المبيعات بنسبة  2020 نوفمبر وديسمبر

دة تضررت بش إضافيةشركات وهكذا يتم دعم  .ديسمبرلشهر مساعدات النوفمبر و / أو لشهر  اتمساعدال حصل علىولم ت ماضيال
يبقى  وعدا ذلكديسمبر.  لشهر نوفمبر و / أولشهر مساعدات الدون أن تغطيها  2020من إجراءات اإلغالق في نوفمبر وديسمبر 

لمدة شهرين  على األقل في المائة 50 تصل إلى لمبيعاتفي ا تراجع نسبةالحد األدنى اإلجباري من أجل الموافقة كما كان وهو 
 .2020في المائة منذ أبريل  30متتاليين أو 

ً شهري زيادة الحد األقصى للتمويل  • عن طريق إزالة  األهلية للتقديم وتوسيعيورو  200000يورو حتى اآلن إلى  50000من  ا
نوية التي يبلغ حجم مبيعاتها الس في ألمانيا اآلن جميع الشركاتبحت وأص. اآلن الشركات الصغيرة والمتوسطةكون الشركة من  شرط

 .مليون يورو مؤهلة للتقديم 500 حد قصىكأ

ً  نخفضةم تكاليف ثابتةإلى إثبات يستطيعون ال إثبات  ما عادةً  إلى أنهم . نظراً ينمستقلالعاملين اللوضع األفراد اعتبار خاص  •  وفقا
فيمكنهم منذ ى اآلن حت االنتقالية المؤقتة اتمن المساعد كثيراً  ايستفيدووبالتالي لم  -إليجار امثل  - تعويضقائمة التكاليف القابلة للل

مستخدمة في المائة من المبيعات ال 25 حجمب تكلفة تشغيل ثابتة مرة واحدة احتسابللتكاليف الثابتة  منفصلكبديل لإلثبات ال اآلن
ً مبلغمرة واحدة يتلقون  . وهكذا"ة التشغيلمساعدات إعادما يُسمى ب" – للمقارنة  .يورو كمنحة 5000يصل إلى  ا

اعاة التدابير من أجل مر في المباني التجديد أو رميمالت التحديث أوإجراءات لتشمل  تعويضتوسيع قائمة التكاليف القابلة للسيتم   •
ة. باإلضافة إلى ذلك فإن صحيمتطلبات الالد لتلبية وبذل جهتقوم بشركات وهكذا يتم دعم يورو.  20000 تصل قيمتها إلى الصحية

 .حد أقصىك 2019في عام  المتماثلةالنفقات  بحجم للتعويض تكاليف التسويق واإلعالن مؤهلة

في ستعراض منظم ال مثالً وهكذا يستطيع . بالمائة 50تصل إلى  قابلة للتعويض بنسبةاألصول كتكاليف  باستهالك يتم االعتراف  •
 .نصف االستهالك الشهري كتكاليف حسبأن ي من خالل رأس ماله الخاصاشترى دائريًا ومّوله باالئتمان أو الهي الم

ثلة وكاالت السفر أو هوامش مما لدى استردادها. يظل غياب العموالت أو توسيع الئحة التكلفة الثابتة الخاصة بصناعة السفريتم   •
 صرحيث كان ذلك يقت السابق شرطال إلغاءتم و. للتعويض كورونا مؤهالً نتيجة لجائحة منظمي الرحالت بسبب عمليات اإللغاء لدى 

ً كما . الشاملة كافة الخدمات على الرحالت الجماعية  عن تعويضباإلضافة إلى الو. تؤخذ الحجوزات قصيرة األجل في االعتبار أيضا
الناتجة عن تكاليف إجمالية مرتفعة  قف الخارجية والداخليةفإن تكاليف التو 2021النصف األول من عام  منلعموالت أو الهوامش ا

ً  2020للفترة من مارس إلى ديسمبر  للعاملين  .لصناعة السفرللتعويض بالنسبة  مؤهلة أيضا

 .2020المطالبة بتكاليف انقطاع الخدمة للفترة من مارس إلى ديسمبر فيمكنها قطاع الفعاليات والثقافة لشركات العاملة في ا أما •
 .الداخلية والخارجية توقفكل من تكاليف الوهنا يمكن التعويض عن 

هذه الثقافية والتخفيف من مخاطر التخطيط لللفعاليات  صرف مبالغ إضافيةتمكين نوي ن ةقطاع الثقافبصندوق خاص  ومن خالل  •
ً  من أجل تحديد التفاصيل ال يزال العملو. زمن الجائحة المتزعزعفي  الفعاليات  .جاريا

ل (أي حتى بدون إشراك مستشار الضرائب على سبي مباشر الطلب بشكل ميتقد المستقلينالعاملين فراد يحق لألفي المستقبل و  •
  .الهوية التأكد منمتطلبات مع مراعاة يورو  5000 عن ال يزيد مبلغل) المثال


