
 مكنأصبح م لمساعدات االقتصادية االستثنائية لشهر نوفمب  من اة يماظنالدفعات الرصف 
 
  ا

 
 من اليوم اعتبارا

وطال تتوفر  )"مساعدة  مب  نوفمساعدات االقتصادية االستثنائية لشهر من ال يةماالنظ اتلدفعرصف اللالزمة  الفنية شر
)" ي رصف المساعدات  اآلن مما يسمح نوفمب 

 
 .عىل الفور هذيية وتنفتاادلواليات اال قبل امن بالبدء ف

 نوفمب   ات الخاصة بشهر مساعدبالنسبة لل إن باب تقديم الطلبات
 
نوفمب   27منذ و  2020نوفمب   25منذ  مفتوحا

رين بشعة.  ت األوىلمساعداحتى تصل ا رصف أقساط أوىلتم ي 2020 ة كببر حإىل المترص  يث واإلقبال عىل هذه األخبر
. باإلضافة إىل ذلك، هناك حواىلي  ات شهر لمساعدمن األقساط مليار يورو  1.3حتى اآلن دفع أكبر من تم   643نوفمب 

ي تتدفق منذ بداية ات شهر مليون يورو كمدفوعات مقدمة لمساعد
ام تم تنفيذ إنشاء نظو يناير. شهر ديسمب  التى

ي وقت قية وحكو تاادالمدفوعات الجزئية بجهد خاص من قبل الاكومة اال 
 
الل من خ إجراءهوتم  ياسي مات الواليات ف

ي فسيتم نوفمب  لشهر  اتلمساعدمن اة يماالدفعات النظأما رصف ية. تاادالخزانة اال 
 
 من قبل السلطات المختصة ف

 .هنا  هذه الجهاتيمكن العثور عىلو ة. مختلفالواليات ال

كات وأصااب ال ات الخاصة بشهر مساعدالتستهدف  ذلك وك واالفراد العاملير  المستقلير   الارة مهننوفمب  الشر
رت بشكل خاص من  ي ترص 

ي شهر لغال  عمليات اإل الجمعيات والمؤسسات التى
 
. حتى ف ة مساعدتتوفر اإلمكانية لنوفمب 

وقراطي تم هؤالء . نوف شهر  منذ نهاية أوىل كأقساطدفعات الموافقة عىل رصف  تعىل الفور وبشكل لغبر ببر كان و مب 
ي البداية باد أقىص مبلغ الدفعات 

 
يورو كاد  50000إىل ليصل اآلن يورو وتم زيادته منذ ذلك الاير   10000المقدمة ف

 .أقىص

ي ست ديسمب   لشهر  االقتصادية االستثنائية اتلاصول عىل المساعدلطلب وأصبح تقديم ال
 اتمساعدالالسة تبع بسالتى

ا منذ لشهر 
 
ة لألفراد العاملير   2020ديسمب   22نوفمب  ممكن  2020ديسمب   23و( المستقلير  )الطلبات المباشر

 .) ي الاسابات الخارجيير 
 و )الطلبات عب  مدققى

 
  2021يناير  5منذ يتم  هنا أيضا

 
 .منح الدفعات المقدمة بداية

 :نوفمب  لشهر  ثنائيةاالستاالقتصادية  اتالمساعدوبالتالي نقدم لكم مرة أخرى لمحة عن 

رة بشكل مباشر ولغبر مباشر من عمليات اإللغال  المؤقتة ل يحق تقديم الطلب كات المترص  ي لشر
 
 .مب  شهر نوفف

ي المائة من  75منح إعانات تصل إل  من حيث المبدأ  مب  سيتمنوفلشهر  اتمساعدمن خالل ال
 
 المبيعاتمبلغ ف

ي شهر 
 
ي  2019مب  نوف الماققة ف

 
 األوروبية ير  نواقالسمح وت. 2020مب  نوفبشكل متناسب مع عدد أيام اإللغال  ف

  اكوميةمساعدات الالخاصة بال
 
 يورو  بتمويل يصل إىل مليون حاليا

 
ر.  الااجة إلثباتدون  إجمال  سمحبقدر ما يو الرص 

 ال
 
كات المعنية وفقا  نظر  اكوميةالمساعدات الخاصة بال ير  نواقبذلك المجال متاح للشر

 
 تى 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.   العظىم من الشر

اوح بير  مليون وأربعة ماليير  يورو بموجب الالئاهناك إمكانية قانونية للاصول عىل كما    لية ة الفيدرامنح تبى

اوح قيمتها بير  مليون وأربعة مال مما  ف الثابتةيلاالتكمن أجل تغطية  اتمساعدلل ي تبى
ي أنه بالنسبة للطلبات التى

يير  يعت 

ي من العام السابق،  75يورو يمكن لمقدمي الطلبات الاصول عىل ما يصل إىل 
ي المائة من المبيعات من الشهر المعت 

 
ف

يطة إمكانية  ي ذلك مراعاة هذه الخسائر  إثباتة عىل واسعالمبلغ. تنطبق مرونة هذا الخسائر بإثبات شر
 
جميع  )بما ف

ي شهدت  شهور ال
ي مارس   جائاةخسائر منذ بداية التى

 
ط 2020كورونا ف ي المبيعات بأكبر من  إظهار ، بشر

 
 30انخفاض ف

تعمل الاكومة  (. وإضافة إىل ذلكناه ائر الخسسألة مزيد من المعلومات حول مال يمكنكم االطالع عىلبالمائة، 

ة و للسقف األعىل  من أجل رفع ملاوظالمفوضية األوروبية  لدى ةتاادياال  ف الثابتة لتكاليتغطية اللمساعدات الصغبر

 ماليير  يورو  4تزيد عن  عاناتبالنسبة إل أما إلطار المؤقت. ضمن ا
 
ي فهناك حاليا

 
مع المفوضية جاٍر تنسيق إضاف

ار بموجب عن تعويض نظام الالاصول عىل موافقة منفصلة بناء  عىل األوروبية من أجل  الخاصة  ةاألوروبي ير  نواقالألرص 

 .اكوميةمساعدات البال

ونية منصةالعب   تقديم الطلبيتم     مؤقتة االنتقاليةالات مساعدالخاصة بال موحدةالوطنية ال االلكبى

(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) ائب أو ن طريق قديم الطلب عيتم ت. وس مستشاري الرص 

 زيد عنيالذين ال يتقدمون للاصول عىل تمويل  المستقلير  العاملير  فراد لألأما بالنسبة المدققير  أو أطراف ثالثة أخرى. 

ة بفيمكنهم يورو  5000  .الخاصة بهم ELSTER شهادةواسطة التقدم مباشر



 .هنانوفمب  وديسمب   ات لشهريمساعدالحول التقدم للاصول عىل  وافيةأسئلة وأجوبة  تجدون

 .هنا اكوميةمساعدات البال الخاصة ير  انو قكل ما يتعلق بالحول   وافيةأسئلة وأجوبة  تجدونو 


