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إالحصولإعليهرإإيمكناالنتقرليةإالمؤقتةإوإ
 
إدونإ أيضر  حسربإالخسر ةتقديمإبأثرإ جع 

ة إىل  لمساعدات الحكوميةل األعىل سقفرفع الإن  كة 1.8الصغير   800) مليون يورو لكل شر
 
 يوفر ( ألف يورو سابقا

كات   اختيار  لدى الحساب الختام   االستفادة بأثر رجع   ها يمكنحيث  فسحة إضافية للشر
 
   ار ط ال من الحق ف

 القانون 

مما  مؤقتةاالنتقالية ال اتداعسملمرحلة الثانية من اال طلباتها للحصول عىلتستند إليه سالذي  حكوميةال اتمساعدلل

كات أن هذه ال   بالنسبة لبعض الشر
منح لها  اتمساعدقد يعن 

ُ
 خاص يساعد هذا و خسارة. تقديم حساب دون ست

 
 ة

  ا
ة الن  كات الصغير  .تستفيد من مثل هذا الخيارتستطيع أن لشر

  هذا الصدد  وزير االقتصاد االتحادي ألتماير وقال 
 
للعديد ة سببالنمرونة إضافية  وفر الموسع ي ات: "إن إطار المساعدف

  و عىل الصعيد التنفيذ  لدى إىل أقىص حد  هذه المرونة تغلنحن نسو األعمال. رجال وسيدات من 
من أجل الوطن 

 لدى التقدم للحصول عىلاألعمال  وسيدات عىل وجه التحديد نمنح رواد و كورونا. جائحة  تنا الوطنية لمواجهة امساعد

  اختيار بأثر رجع   المؤقتةاالنتقالية  اتداعسمللمرحلة الثانية من اا
 
   طار ال الحق ف

الذي  حكوميةال اتمساعدلل القانون 

  إطار التستند إليه س
 
ة، يو . ساب الختام  حطلباتها وذلك ف ين، وخاصة ألصحاب المشاري    ع الصغير   لبالنسبة للكثير

ع 

 مطلوبالذي كان إثبات الخسارة الحاجة إىل  ذلك
 
 اس ا

 
ى سارة بقا  و  مما يشكل بشر

 
 كبير   تسهيل

 
ك ا ات للعديد من الشر

ة  ." الصغير

 حن  اآلن بشكل حرصي  االنتقالية المؤقتة اتداعسملا رحلة الثانية منإن الم
 
الخاصة  ةتحاديالئحة اال ل"تخضع قانونا

  التكاليف الثابتة غير و  "2020التكاليف الثابتة لعام تغطية  اتمساعدب
 
عىل هذا األساس، يمكن منح إعانات كمساهمة ف

كة المغطاة ط أال  3بمبلغ يصل إىل  ما  لشر كات، بشر كة أو مجموعة شر  قد تغطت هذه التكاليف تكونماليير  يورو لكل شر

 و . ىخر خالل إيرادات أ من
 
 إثبات ذلك حن  اآلن طلبمذكورة يتال ئحةلال  وفقا

 
 .للخسارة ا

  الأما رفع 
ة إىل  سقف القانون  كة ) 1.8األعىل للمساعدات الحكومية الصغير ا(  800000مليون يورو لكل شر

 
يورو سابق

  الذي قام به 
 
   ناآلفيوفر  2021يناير  28المفوضية األوروبية ف

كا لمنحالالزم المجال القانون     تأغلبية الشر
 
الحق ف

  طار الال اختيار 
كات اتساعدمالمرحلة الثانية من التستند إليه سالذي  قانون   حيث ُيسمح للشر

 
 االنتقالية المؤقتة أيضا

  إطار الحساب الختام  
 
  باال  ف

  تلي 
 
ا إىل " هذه المساعدات  ختيار ما إذا كانت ترغب ف

 
الالئحة االتحادية الخاصة استناد

ة  طبيقيتم تو . "2020التكاليف الثابتة لعام تغطية  اتمساعدالخاصة ب ةتحاديالئحة اال ال" إىل " أو بالمساعدات الصغير

  االختيار ب
 
 ال إعداد الحساب الختام  كجزء من   شكل سهل وغير معقد هذا الحق ف

 
ية أ نتج عن ذلكال تو . مطلوب أصل

 .بالنسبة لتقديم الطلبمتطلبات جديدة 

  يكفيها فب
كات الن  ة  المجال المتوفر النسبة للشر   تمن خالل التدابير الخاصة بالمساعدات الصغير

مليون  1.8 صل إىلالن 

  
.  ذلك يورو يعن    الحساب الختام 

 
ة الذي ال الص اتاالعتماد عىل نظام المساعد ها يمكنفأنه ال يلزم إثبات الخسائر ف غير

  وايتطلب إثبات الخسارة. 
كات الن    ال أما  دفعات إضافية. قبض توقع تستطيع تلقت دفعات قد لشر

كات الن  بالنسبة للشر

كات تظل إذ أن  إثبات الخسائر  فما زال عليها مليون يورو  1.8 لغاية هذا المجال ها يكفي حة الئال"بالنسبة لهذه الشر

  الحاسم طار ال  "2020التكاليف الثابتة لعام تغطية  اتمساعدالخاصة ب ةتحادياال 
 .القانون 

  فب
 
   هذا  الجديد  ختيار حق اال من  االستفادةالنسبة للمتقدمير  الذين يرغبون ف

 د ما يىل  التحديعىل وجه  ذلك يعن 

  حتفظ فتمنفصل.  عديلطلب ت يتطلب ذلك، فال الجديد  ختيار حق اال من  االستفادةإذا أراد مقدمو الطلبات

 "2020التكاليف الثابتة لعام تغطية  اتمساعدالخاصة ب ةتحاديالئحة اال ال"الطلبات المقدمة عىل أساس 

  ختام  الالحساب تقديم حن   يتها صالح قرارات الصادرة بخصوصها وال
 
قديم تحيث ال يجب حن  اآلن أيضا

  حال عدم  مغزى إال يكون ذا ال و  ختام  كجزء من الحساب الإال  بيان الخسارة 
 
أي يار )تخاال  االستفادة من حقف

الئحة ال"بشكل دائم عىل أساس  ات االنتقالية المؤقتة من المرحلة الثانيةمساعدالمنح  مفروضمن ال

 (. "2020التكاليف الثابتة لعام تغطية  تامساعدالخاصة ب ةتحادياال 

 

  ختام  ال حسابكجزء من الو  
 
   تحديد الرغبةيمكن المطلوب أصل

 
ىل عالمساعدات االنتقالية المؤقتة  منح ف

ة"أساس  ط الذلك هو عدم تجاوز الحد و  . "الالئحة االتحادية الخاصة بالمساعدات الصغير    الشر
 عىلاأل  القانون 

كة  مليون يورو لكل نتيجة لذلك )عىل سبيل المثال من  1.8للمساعدات الحكومية البالغ المسموح به لكل شر



 ر لشهنوفمير و / أو لشهر مساعدات الو  ةالثالث و أ األوىلمن المرحلة المؤقتة االنتقالية  اتخالل المساعد

  
  ُمنحتديسمير الن 

 
ة" عىل أساس أيضا  (. "الالئحة االتحادية الخاصة بالمساعدات الصغير

 

  تخت االستفادة حق اال إذا تمو  
 
ية المؤقتة نتقاللمساعدات اال لالنهائية  موافقةفإن الحساب الختام  ال إطار يار ف

ة"إىل إذن ستند من المرحلة الثانية ت   هذه الحاالت ال "الالئحة االتحادية الخاصة بالمساعدات الصغير
 
 . وف

  تقدم الية المؤقتة من المرحلة الثانيةنتقلمساعدات اال ا خصمإذا تم و ر. ئبيان الخسا يجب تقديم
 ت لها الن 

 الختام   بحساالتكاليف الثابتة المطالب بها كجزء من المبلغ فيمكن تعديل  أنجز  قد  ر ئخسا حسابنتيجة ل

 .إىل األعىل

 .بشعة نتقالية المؤقتة من المرحلة الثانيةمساعدات اال السيتم تكييف قوائم األسئلة الشائعة والرشادات الخاصة ب و 

  الوقت نفسه سيتم و
 
 ال ف

 
ورياخطار أيضا   الالئحة االتحاديتعديالت اللمفوضية األوروبية بل لرص 

 
ة الخاصة المنجزة ف

ة   تست بالمساعدات الصغير
   غلالن 

 
 و الموسع بشكل كامل.  اتإطار المساعدالممنوح من قبل النطاق الضاف

ُ
عتير ت

ورية لالحقة من قبل مفوضية االتحاد األورونر  خطوات إجرائيةا القانونية ت والموافقةعديال الخطار بالت تم ي ض 

 
 
 .تنفيذها حاليا


