
 ةاالقتصادي للمساعدات بالنسبة الحكومية مساعداتلل القانوني اطاراإل توسيع على األوروبي االتحاد مفوضية ةوافقم

 (ديسمبر/  نوفمبر بشهري الخاصة مساعداتال) االستثنائية

 جزءالب يسمى ما) االستثنائية االقتصادية المساعدات من متبقيال الجزء على أمس مساء األوروبي االتحاد مفوضية وافقت

 التي للشركات بالنسبة خاصة محددة أصبحت التمويل شروط أن يعني مما (ديسمبر/  نوفمبر يلشهر لمساعداتل اإلضافي

 .االستثنائية االقتصادية اتالمساعد نظام إطار في يورو ماليين 4 عن تزيد بمبالغ المطالبة في ترغب

 االتحاد مفوضية قرار صدور فور( يناير 21) أمس مساء التالي بالبيان أدلى قد ألتماير االتحادي االقتصاد وزير كان و

 عن تزيد ةاستثنائي اقتصادية اتمساعد بتقديم يسمح الذي األوروبي االتحاد مفوضية بقرار الترحيب كل أرحب: "األوروبي

 الحفاظ أجل من جدا ً ضرورية خطوةو نوالموظفي للشركات مةاه إشارة هي وها. يقانونال الجانب من أيضا ً يورو ماليين 4

 ." اقتصادنا جوهر على

 :الشروط عن لمحة

 المادة) األضرار عن التعويض بشأن األوروبي القانون في قاعدة هو اليوم عليه الموافقة تمت ذيال نظاملل يقانونال سا األ

 للغاية صارم بشكل البند هذا األوروبية المفوضية تفسرو .(األوروبي االتحاد عمل بشأن معاهدةال من ب 2 الفقرة ،107

 من فإنه لذا. حكوماتال تفرضها التي اإلغالق إجراءات إلى مباشرة يُعزى الذي للضرر إال اتساعدم منح يمكن ال بحيث

 عن تزيد ناتإعا منح على أيضا ً المفوضية وافقتو المفوضية مع مكثفة مفاوضات بعد اتفاق إلى اآلن التوصل تم أنه المسر

 لىع للحصول الفردي خطارباإل يسمى ما إجراء الشركات على يتعين كانف اآلن حتى أما. الواحدة شركةلل يورو ماليين 4

 يرا ًكب وجهدا ً طويال ً ا ًوقت طلبتت التي الفردي لإلخطار العملية هذه تعد لمو. شركة لكل يورو ماليين 4 عن تزيد اتمساعد

 بالغا ً تسهيال يشكل مما يورو ماليين 4 عن تزيد التي الحكومية للمساعدات بالنسبة باألمس الصادر قرارال بعد ضرورية

 .للشركات

 منح الضروري من يجعل األوروبي االتحادب الخاصة حكوميةال مساعداتلل المنظمة واألنظمة وانينقال فإن ذلك، ومع

 لمنحا بعد الضروري من إنه الغرض هذا تحقيقلو. ملمو  وبشكل بالتفصيل الضرر الشركات أظهرت إذا فقط اتالمساعد

 .زائد تمويل حدوث عدم يضمن مما الختامي الحساب من كجزء ةدقيق مراجعة إجراء اتللمساعد المؤقت

 مساعداتال مثل مخصص وهو – ديسمبر/  نوفمبر يلشهر لمساعداتل اإلضافي للجزء اتطلبال تقديم باب أن المتوقع من

 في يفتح - السابق العام من نفسها بالفترة مقارنة المبيعات من ٪75 إلى يصل ما الستبدال نفسها وديسمبر نوفمبر لشهري

 سيتمو. (www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de) الموحدة الوطنية اإللكترونية منصةال عبر فبراير

 .أخرى ثالثة أطراف أو الحسابات مدققي أو الضرائب مستشاري خالل من اتالطلب تقديم

 و www.bmwi.de على قريبا وفرتتس المعلومات من مزيدال

unternehmen.de.-www.ueberbrueckungshilfe  

 .ناه الحكومية للمساعدات القانونية األسس بخصوص األوروبي االتحاد مفوضية عن مساأل في الصادر قرارال تجدون كما

 لمنحل القصوى المبالغ في ملحوظة زيادة أجل من األوروبية المفوضية لدى تحاديةاال الحكومة ناصرتف ذلك إلى وإضافة ً

 .ةالحكومي مساعداتلل" المؤقت القانوني اإلطار" لـ الثابتة التكاليف تغطيةو الصغيرة


