
 للحصول عىل مساعدات اقتصادية استثنائية لشهر ديسمب   اتطلبالتقديم فتح باب 

 ألفراد ا منذ اآلن حيث كان بإمكانالمساعدة االقتصادية االستثنائية لشهر ديسمبر للحصول عىل يمكن تقديم طلب 

ن  ن منذ العاملي  أي  المراجعة ةالثالثاألطراف ما يسىم ببإمكان اليوم بينما أصبح منذ طلبات الاألمس تقديم المستقلي 

ائب أو المدقق يمستشار  ن الضن   ي 
ً
بر يتم تقديم الطلب مرة أخرى عو أصحاب المشاري    ع. نيابة عن تقديم الطلبات أيضا

ونية منصةال  .www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de موحدة: الوطنية ال االلكبر

ي ال تزال 
كات وأصحاب المهن تعانن كاتل"ا الحرة والجمعيات والمؤسسات )المشار إليها فيما يىلي بالعديد من الشر ( "شر

رين الذين يمكن للمتضن  االستثنائيةاالقتصادية  اتمن خالل المساعد. و كورونا وباء  اإلغالقات بسبب الوضع الحالي لمن 

ي ديسمبر بعد إغالق نوفمبر الحصول أ
ن
 ال يزالون يتأثرون بشكل مباشر أو غب  مباشر باإلغالق ف

ً
ي  عىل يضا

ن
شهر  إعانات ف

ي عام  75تصل إل  ديسمبر 
ن
ي لحقت بهم.    2019بالمائة من المبيعات المماثلة ف

ار التر ي التعويض عن األضن
ن
ا كمكمساهمة ف

 أن 
ً
.  اتلمساعدبالنسبة ل باألقساطخيار الدفع  هناك أيضا وقع أن تتدفق من المتو االقتصادية االستثنائية لشهر ديسمبر

ي  قساطاأل
ن
ن  فراد يمكن لألو يورو  50،000بحد أقىص  باألقساط يتم منح الدفعو  أوائل يناير. األول ف ن العاملي   المستقلي 

 .حد أقىصكيورو   5000للحصول علت  ات بأنفسهمتقديم طلب

 :لشهر ديسمبر  االستثنائيةاالقتصادية  اتالمساعدوبالتالي نقدم لكم مرة أخرى لمحة عن 

رة بشكل مباشر وغب  مباشر من عمليات اإلغالق المؤقتة ليحق تقديم الطلب   • كات المتضن  ت تماما كما كانلشر
ً
 وفقا

 .لشهر نوفمبر  نظام المساعداتل

ي المائة من  75منح إعانات تصل إل  من حيث المبدأ  ديسمبر سيتملشهر  اتمساعدمن خالل ال  •
ن
 المبيعاتمبلغ ف

ي شهر 
ن
ي ديسمبر  بشكل متناسب مع 2019ديسمبر  المحققة ف

ن
ن نواقالسمح وت. 2020عدد أيام اإلغالق ف  األوروبية ي 

  حكوميةمساعدات الالخاصة بال
ً
  يورو  بتمويل يصل إل مليون حاليا

ا
ر.  الحاجة إلثباتدون  إجمال  سمحبقدر ما يو الضن

 ال
ً
كات المعنية وفقا ن نواقبذلك المجال متاح للشر  نظر  حكوميةمساعدات الالخاصة بال ي 

ً
 تر اآلنحإل اإلعانات الممنوحة  ا

ي للغالبية  75تصل إل  اتدفع إعان عىل هذا األساس يمكنف
ي المائة من حجم مبيعات نفس الشهر من العام الماضن

ن
ف

كات.   ي من قبل تمت الموافقة كما العظىم من الشر ن يورو بموجب االتحاد األورونر ن مليون وأربعة ماليي  اوح بي   عىل منح تبر

 لدى ةتحاديتعمل الحكومة اال  وإضافة إل ذلك ف الثابتة. يلاالتكمن أجل تغطية  اتمساعدلدرالية لالالئحة الفي

ة و للسقف األعىل  من أجل رفع ملحوظالمفوضية األوروبية  إلطار من اضلتكاليف الثابتة تغطية اللمساعدات الصغب 

ي تزيد عن عانات بالنسبة إل أما المؤقت. 
ن يورو  4التر  فهناك حالماليي 

ً
ي مع المفوضية األوروبية من أجل يا

ن
تنسيق إضاف

ار بموجب عن تعويض نظام الالحصول عىل موافقة منفصلة بناءا عىل  ن نواقالألضن اعدات مسالخاصة بال األوروبية ي 

 .حكوميةال

ونية منصةاليتم تقديم الطلب مرة أخرى عبر   •  اليةاالنتقمؤقتة الات مساعدالخاصة بال موحدةالوطنية ال االلكبر

(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de).    حال بالنسبة للمساعدات الممنوحة عن ال هو كما وتماما

ن أو أطراف ثالثة أخرى. ن طريق سيتم تقديم الطلب ع، فشهر نوفمبر  ائب أو المدققي  فراد لألنسبة أما بالمستشاري الضن

ن  ن العاملي  ة بفيمكنهم يورو  5000 يزيد عنىل تمويل الذين ال يتقدمون للحصول ع المستقلي  واسطة التقدم مباشر

 .الخاصة بهم ELSTER شهادة


