
 ديسمب  لشهر المنتظم للمساعدات االقتصادية االستثنائية  تدفق الدفع بدأ 

"()"مس ديسمي  المتطلبات الفنية للدفع المنتظم للمساعدات االقتصادية االستثنائية لشهر  تجهي   تم  مما  اعدة ديسمي 

ي أن
نطلق بالفعل سيعىل الفور و يمكن أن يبدأ ية تااددفع المساعدات لشهر ديسمي  من قبل الواليات اال لتنفيذ ال يعن 

 .اليوم منذ 

 2021يناير  5منذ و  2020ديسمي   22منذ  فقط أصبح مفتوحا ديسمي  لشهر  اتمساعدلل أما باب تقديم الطلبات

رين برسعة.  مساعداتمدفوعات مسبقة حنى تصل ال تدفقت ن وهناك إقبال كبي  عىل هذا النوع ماألولية إىل المتض 

.  1.56حنى اآلن دفع أكير من قسا  حي  تم الدفع باأل  مليار يورو كمدفوعات مسبقة لمساعدات ديسمي 
ا
 تم وإجمال

. لشهري مساعدات ال منمليار يورو  4.35دفع أكير من حنى اآلن   سبقةالم تم دفع المدفوعاتوبينما ينوفمي  وديسمي 

ي الواليات ية، فإن الدفعات المنتظمة لمساعدة تاادمن قبل الخزانة اال 
 
ديسمي  تدار من قبل السلطات المختصة ف

ي االمسؤولة  جهات. يمكن العثور عىل المختلفةال
 
 .ية هناتاادلواليات اال ف

كات وأصااب األعمال الارة رت  المستقلي    وتستهدف مساعدة ديسمي  الرسر ي تض 
وكذلك الجمعيات والمؤسسات النى

ي تم إقرارها 
.  تنوفمي  وتمددلبشكل خاص من عمليات اإلغالق النى وبشكل  عىل الفور  ا من أجل مساعدتهو حنى ديسمي 

وقراطي تم   إىل د أقىصاالمادد لهذه األقسا  يصل كمبلغ والمنح دفعات مسبقة.  شهر يناير أولئل منذ بداية غي  بي 

  يورو. ومنذ اليوم بدأ الدفع المنتظم للمساعدات 50،000
 
 .أيضا

 :ديسمب  لشهر  االستثنائيةاالقتصادية  اتالمساعدعن وبالتالي نقدم لكم مرة أخرى لمحة 

  ي تم إقرارها لياق تقديم الطلب
رة بشكل مباشر وغي  مباشر من عمليات اإلغالق النى كات المتض  نوفمي  للرسر

 .حنى ديسمي   توتمدد

 

 ي المائة من  75منح إعانات تصل إىل  من حي  المبدأ  يتم لشهر ديسمي   اتمساعدمن خالل ال
 
مبلغ ف

ي شهر  المبيعات
 
ي  2019 ديسمي   الماققة ف

 
. كما ترسي 2020 ديسمي  بشكل متناسب مع عدد أيام اإلغالق ف

ي االتااد  ي   نواأحكام ق   عىل مساعدات ديسمي   اكوميةمساعدات الالخاصة بال األوروب 
 
ر يمكن العثو و . أيضا

 .هنا ات الاكوميةعىل قائمة األسئلة الشائعة حول قضايا المساعد

 

 ونية منصةالديم الطلب عي  يتم تق  مؤقتة االنتقاليةالات مساعدالخاصة بال الوطنية الموحدة االلكيى

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

ائب أو المدققي   أو أطراف ثالثة أخرى.  للاصول  الذين ال يتقدمون المستقلي   العاملي   فراد لألأما بالنسبة الض 

ة بفيمكنهم يورو  5000 يزيد عنعىل تمويل   .الخاصة بهم ELSTER شهادةواسطة التقدم مباشر

 .نوفمي  وديسمي  هنال اتمساعدالعىل األسئلة الشائعة حول التقدم للاصول عىل أجوبة  تجدون

ي  ي   نواق أحكامتنطبق و    اكوميةمساعدات الالخاصة بال االتااد األوروب 
 
نائية االقتصادية االستث اتعىل المساعد أيضا

 .  .هنا اكوميةمساعدات الال ي   انو أسئلة وأجوبة شاملة حول ق تجدونلشهر ديسمي 


