
 مليار يورو 2 بقيمةسيتم تمديد حزمة اإلجراءات  -نواصل دعمنا للشركات الناشئة والشركات الصغيرة الحجم إننا 

 2بقيمة بتمديد حزمة اإلجراءات  (KfW) األلماني اإلعماركلفت الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة ووزارة المالية االتحادية بنك 

كان حتى اآلن و. 2021يونيو  30كورونا حتى  جائحةمليار يورو للشركات الناشئة والشركات الصغيرة الحجم للتخفيف من عواقب 

أما اآلن فستتاح . 2020ديسمبر  31حتى  لموافقة عليهاسيتم ا لتيا تاألموال من حزمة اإلجراءات للتمويال االستفادة من باإلمكان

حزمة  في إطار ما يشبه ذلكو الخاص رأس المالتعني ب تتمويالالنسبة لتلقي التزامات بل الفرصةذا التمديد بفضل ه لشركات الناشئةل

 .اإلجراءات لمدة ستة أشهر أخرى

 نمكن هذه الشركة من إعادة االنطالق بقوة  : نريد أن في هذا الصدد الوزارة االتحادية لالقتصاد د. نوسباوم وقال وكيل الوزارة لدى

هذه دى ل لالحتياجات التموي الهادفة ملياري يورو للشركات الناشئة والصغيرة في الربيع من أجل االستجابة ناوفرذا قد ألزمة. لبعد ا

 االستفادة منيمكن للشركات اآلن مدة التمويل حيث . لذا قمنا بتمديد هذهاإلجراءات  شهدنا إقباال كبيرا على حزمةالشركات. وقد 

 ."2021يونيو  30 لغاية يورومليار  2 بقيمة حزمةال في إطار هذهاألموال 

على الحياة االقتصادية المفروضة  القيود المستمرةإن إلنقاذ. ل تناحزمتمديد  تم : "فأضاف المالية د. كوكيزوزارة  أما وكيل

 ا  استثمار يشكل 2021يو يون 30حتى  مدة الدعم على الشركات الناشئة والصغيرة. تمديدبسبب الجائحة تثقل خاصة واالجتماعية 

 .المستقبل على مواجهةوبالتالي  على االبتكار ألمانياقدرة في  ا  جيد

ا خالل السنوات الماضية نموا  في ألمانيلقد سجلنا  : "بما يلي األلماني د. إنغريد هنغستر عمارعضو مجلس إدارة بنك اإلوصرحت 

ن أجل معتبر هذه الشركات الناشئة ذات قيمة خاصة ت  و. تنوي التوسعولوجيا وعدد الشركات الناشئة التي تركز على التكن ملحوظا  في

شركة و من بنك اإلعمار األلمانييبذل كل وللتغير.  هامة فعواللتجديد والتوظيف ود هائلةات يإمكان إذ أنه تكمن فيها القومية اقتصادنا

بطريقة  ةيتحاداال المخصصة من قبل الحكومة استخدام األموالمن أجل كل ما في وسعهما  التابعة له  KfW Capital  االستشمارات

 ." ممكن قل ضررتجعل هذه الشركات الشابة تنجو من أزمة كورونا بأ

وتستند إلى ركيزتين:  2020منذ منتصف مايو  متوفر مليار يورو 2حزمة اإلجراءات لدعم الشركات الناشئة والشركات بحجم إن 

من أجل  (EIF) وصندوق االستثمار األوروبي KfW Capital ية وشركةتحادبين الحكومة اال قائماون التبني على التع 1 رقم الركيزة

للمشاركة في شركات ناشئة )"مرفق مطابقة لصناديق رأس المال المجازف الخاصة حزمة اإلجراءات من توفير أموال 

 High-Tech" مثل مجازفرأس المال ال"(. باإلضافة إلى ذلك يمكن لصناديق  Corona Matching Facilityكورونا

Gründerfonds" (HTGF)  أو "coparion" يتم توزيع أموال أيضا  كما لسيولة للشركات الناشئة ل اتالتقدم للحصول على مساعد 

 . ERP Startfondsالمسمى ب تمويلالمن خالل برنامج 

عبر صندوق رأس مال  1 رقم تطيع الوصول إلى الركيزةمتاحة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة التي ال تس 2 رقم الركيزة

إما  - بعة لكل واليةاالت مليار يورو من قبل مؤسسات التمويل الحكومية 2األموال من حزمة اإلجراءات البالغة  منحهنا يتم جازف. فم

 للشركات الصغيرةالمكاتب العائلية أو مالئكة األعمال أو شركات االستثمار ما يسمى ببشكل مباشر أو عبر وسطاء آخرين مثل 

 . الشرط األساسي للمشاركة فيمساهمأو تمويل  مختلطتمويل شكل  على للشركات –ية تحادلواليات االوالمتوسطة الحجم التابعة ل

 المخاطرالتي تتحمل الحكومة االتحادية  موالفير األيتم توومليون يورو.  75هو أال يتجاوز حجم المبيعات السنوية  2 رقم الركيزة

يمكن و .بنك اإلعمار األلماني معفاة من المسؤولية من قبل إجماليةمن خالل قروض  دعم التابعة لكل واليةلمؤسسات ال المتعلقة بها

 لعام أن المساعدات الصغيرةية بشتحاد"لالئحة اال يورو لكل شركة وفقا   800000التمويل إلى كل  في حكوميةأن تصل الحصة ال

2020". 

 860يبلغ حجمها حوالي  مجازفتمت الموافقة حتى اآلن على طلبات مقدمة من مديري صناديق رأس المال ال 1 رقم في الركيزة

بنك اإلعمار  أبرمف 2 رقم تنفيذ الركيزة أما من أجل .من خالل ذلك شركة ناشئة 350تريد الصناديق تمويل حوالي ومليون يورو. 

 في الواليات الدعم الحكوميةمليون يورو مع مؤسسات  556يبلغ حوالي  عامبحجم  إجماليةحتى اآلن اتفاقيات قروض  األلماني

فاليا ، راينالند وست -التالية: بادن فورتمبيرغ ، بافاريا ، برلين ، براندنبورغ ، بريمن ، هامبورغ ، ساكسونيا السفلى ، شمال الراين 

فوربومرن من -غمكلنبور والية في تتتم إدارة التمويالوهولشتاين وتورينغن. -شليسفيغ ، أنهالت -ساكسونيا ، ساكسونيا ،  تيناتباال

هيسن  مع مؤسسات التمويل الحكومية في على االتفاقيات توقيعالمن المفترض أن يتم و. تورينغنقبل مؤسسة التمويل الحكومية في 

نك مع بجمالية قروضها اإل حجم لزيادة في إطار تمديد المدة هذه الحكومية المؤسسات التمويليةطط بعض . كما تخا  وسارالند قريب

 .عليها األلماني بسبب الطلب الجيد عماراإل


