
 ديسمب   الخاصة بشهر لمساعدات االقتصادية االستثنائية من ا دفع األقساط األوىلبدأ 

. األوىل من ا األقساط عبدأ دف ة بالنسبالحال  كانكما  وتماما  لمساعدات االقتصادية االستثنائية لشهر ديسمبر

  اتلمساعدل
 
بر منح االقتصادية االستثنائية لشهر ديسمات للمساعد االقتصادية االستثنائية لشهر نوفمبر يمكن أيضا

تجاوز بأنفسهم إذا لم يطلب التقديم  المستقلي    العاملي    فراد لأل حقيكما أنه يورو كحد أقىص   50000تصل إىل  أقساط

 .كحد أقىص  يورو  5000 المبلغ المطلوب

رين الذين ال يزالون يتأثرون بشكل مباشر أو غب  مباشر  االستثنائيةاالقتصادية  اتمن خالل المساعدو  يمكن للمتض 

 
 
ي ديسمبر بعد إغالق نوفمبر الحصول أيضا

 
ي  باإلغالق ف

 
بالمائة من المبيعات  75تصل إىل  ديسمبر شهر  عىل إعانات ف

ي عام 
 
ي لحقت بهم.   2019المماثلة ف

ار الت  ي التعويض عن األض 
 
أجل  من اتطلبلاتقديم أنفتح باب قد و كمساهمة ف

ي  ستثنائية لشهر ديسمبر اال قتصادية اال اتمساعدالالحصول عىل 
 
ي و المستقلي    العاملي    فراد لأل بالنسبة ديسمبر  22ف

 
 ف

ائب أو مدققو  مدققة باألطراف الثالثة بالنسبة لما يسىم ديسمبر  23 ي ذلك مستشارو الض 
 
 (. الحسابات )بما ف

 
واعتبارا

 .لالقساط اتمن اليوم سوف تتدفق المدفوع

 :لشهر ديسمب   االستثنائيةاالقتصادية  اتالمساعدوبالتاىلي نقدم لكم مرة أخرى لمحة عن 

رة بشكل مباشر وغب  مباشر من عمليات اإلغالق المؤقتة ل يحق تقديم الطلب  • كات المتض   ت تماما كما كانلشر
 
 وفقا

 .لشهر نوفمبر  نظام المساعداتل

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

ي شهر 
 
ي ديسمبر  2019ديسمبر  المحققة ف

 
 األوروبية ي   نواقالسمح وت. 2020بشكل متناسب مع عدد أيام اإلغالق ف

  حكوميةمساعدات الالخاصة بال
 
 يورو  بتمويل يصل إىل مليون حاليا

ا
ر.  ثباتالحاجة إل دون  إجمال  سمحبقدر ما يو الض 

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

 
 ت  اآلنحإىل اإلعانات الممنوحة  ا

ي للغالبية  75تصل إىل  اتعىل هذا األساس دفع إعان يمكنف
ي المائة من حجم مبيعات نفس الشهر من العام الماض 

 
ف

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

 لدى ةتحاديتعمل الحكومة اال  وإضافة إىل ذلك ف الثابتة. يلاالتكمن أجل تغطية  اتمساعدلالالئحة الفيدرالية ل

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

ي تزيد عن عانات بالنسبة إل أما المؤقت. 
 ماليي   يورو  4الت 

 
ي مع المفوضية األوروبية من أجل فهناك حاليا

 
تنسيق إضاف

ار بموجب عن تعويض نظام المنفصلة بناءا عىل الحصول عىل موافقة  اعدات مسالخاصة بال األوروبية ي   نواقالألض 

 .حكوميةال

ونية منصةالمرة أخرى عبر  تقديم الطلبيتم   •  يةمؤقتة االنتقالالات مساعدالخاصة بال موحدةالوطنية ال االلكب 

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

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

ة بفيمكنهم يورو  5000 يزيد عنالذين ال يتقدمون للحصول عىل تمويل  المستقلي   العاملي    واسطة التقدم مباشر

 .الخاصة بهم ELSTER شهادة

 


