
 نوفمبر وديسمبر ات لشهريلمساعدبالنسبة لالمرونة من  المزيد تحسينات جديدة:

 يةاددحتالحتنسيق مع الواليدت االبعد  المؤحتمر الخدص لوزراء االقحتصدد أمس أثندءية لالقحتصدد حتاددقدمت الوزارة االلقد 

 االقحتصددية االسحتثندئية لشهري نوفمبر وديسمبر. وقد لقيت هذه المرونة اتالمسدعد في إطدرمن الحتاسيندت  مزيدا  

 .مؤحتمرالي ف من قبل الواليدتبدإلجمدع  ةافقموو صرياد   نوفمبر وديسمبر حترايبد  لشهري  مد يخص المسدعداتفي اإلضدفية

دت عند للشرك ةجديد دالتبروكسل مجة في حتادديوزارة االقحتصدد اال دافعت عنهيفحتح إطدر االحتادد األوروبي الجديد الذي و

أنه يمكن للشركدت  أي واسع النطدق اخحتيدرباق لهد نوفمبر وديسمبر ويسمح لشهري  اتالحتقدم للاصول على مسدعد

 حتطلبحت لم حتعدفعلى سبيل المثدل وإليه. طلبهد د دسحتنحتريد االذي  ات الاكوميةمسدعدالقدنوني الخدص بدلطدر اإلاخحتيدر 

 حتيح أيضد  حتبل وإثبدت الخسدرة  لاكوميةا اتمسدعددلنسبة للب عن األضراردلحتعويضدت ية الجديدة الخدصة بالقدنون الئاةال

مليون  1.8زيددة الاد األقصى للحتمويل إلى  مجدالت الحتصرف من خاللمزيد من ويظهر كذلك الة. مفقودألربدح المراعدة ا

 .ف الثدبحتةيلدالحتكلحتغطية مسدعدات ال في إطدرمليون يورو  10و الاجم صغيرة اتدلمسدعدمد يُسمى بر دطف إيورو 

دت وأنند نسحتطيع منح الشرك حتكللت بدلنجدحفي بروكسل  جهودندي بيحتر ألحتمدير: "يسعدني أن حتاددوزير االقحتصدد اال

بدت طلال حتقديم وقد أنطلقنوفمبر وديسمبر. لشهري مسدعدات لل بدلنسبةللحتمويل والمزيد من المرونة  ةجديد تالدمج

 5ر من دفع أكث ايث حتم احتى اآلن جيدة انطالقةلشهري نوفمبر وديسمبر باجم حتمويل يصل إلى مليون يورو  اتلمسدعدل

الحتادد األوروبي اآلن فساة جديدة خدصة بدلنسبة الجديد لمسدعدات اليحتيح إطدر وبدلفعل.  في المجموع مليدرات يورو

 عيدر واسحتخاق ابدلكدمل ونمنح الشركدت  نسحتغل هذا الهدمشإنند زيد عن مليون يورو. ي كبير يمدل اجمللطلبدت ذات 

 اذكهو إليه.طلبهد د دسحتنحتريد االذي  ات الاكوميةمسدعدالقدنوني الخدص بدلطدر اإلاخحتيدر  ةشرككل أنه يمكن ل النطدق أي

كبير اجم ال للطلبدت ذاتطلبدت حتقديم ال بدبيفحتح سولحتجدوز هذه األزمة.  لهد لشركدت أن حتخحتدر أفضل طريقةا حتسحتطيع

 " .زيد عن مليون يورو في منحتصف مدرس على أبعد حتقديري ذيال

قد ل“س مؤحتمر وزراء االقحتصدد: أرالذي يحتد. أندريدس بينكوارت  أ.وسحتفدليد -شمدل الراينفي والية  قحتصدداالوزير أمد 

بر نوفم لشهريأمس بدإلجمدع بدمج برامج المسدعدة المخحتلفة االقحتصدد في الواليدت الفيدرالية  ووزيرات راب وزراء

ألصادب المشدريع الفرصة  اكومية يفحتحال اتمسدعدالبموجب قدنون االخحتيدر اق  إذ أن وديسمبر في برندمج وااد

واضح وشفدف  إعالم وجودمن المهم اآلن و. أوسعإعدندت  للاصول علىبمرونة ومن هوامش الحتصرف  السحتفددةل

 ." بسرعة قطدع الخدصإلى ال حتي حتمس الادجة إليهدوبرامج الحتمويل احتى حتصل المسدعدات ال شروطل

عن  لحتعويضدتالجديدة لالئاة الإلى  طلبد الدسحتنحتم اأن ي دتالشرك أجلمن  فيديكون من الم قدكثير من الادالت الفي 

خفيف حتالوبدلحتدلي يمكن  -بدإلضدفة إلى الخسدئر وذلك  – األربدح المفقودةأيضد  مراعدة  إذ أنه هند يمكنالجديدة  األضرار

ي لمسحتشدر للعديد من الشركدت وأيضد  بدلنسبة  حتسهيال  كبيرا   ضدفيةهذه المرونة اإل شكلحتو. أكثر راضراألادة من 

 .الطلبحتقديم الضرائب المشدركين في 

شكل ب الوطنية كوروند رونة الخدصة بمسدعداتزادت من الم قد المفوضية األوروبيةكدنت  في األسدبيع القليلة المدضية

مسدعدات كوروند.  اجمالاد األقصى ل كبيربشكل  2021يندير  28في  قدنونيين ايث رفعت نقراريمن خالل  ملاوظ

اد أقصى( كيورو  800000مليون يورو )سدبق د:  1.8من الممكن حتقديم منح صغيرة حتصل إلى  أصبحذلك ونحتيجة 

ومن . في المسحتقبل ماليين يورو( 3ماليين يورو )سدبق د: باد أقصى  10ف ثدبحتة حتصل إلى يلدحتكلحتغطية الومسدعدات 

على  وافقت المفوضية األوروبية أيضد   2021يندير  22في وأن يحتم نقل هذه الحتاسيندت إلى الشركدت.  المفحترض

 .حتعويضدت جديدة الئاةنوفمبر وديسمبر على أسدس لشهري مسدعدات الحتخصيص 

 :من المعلومات مزيدال

طلب ال ريد اسحتنددحت ذيال القدنونيسدس األ أن حتخحتدر كبرىللشركدت الحتي لديهد ااحتيدجدت حتمويلية خدصة يمكن اآلن 

 السحتندد الطلب إليه: :ية الحتدليةطدرالنظم اإل خحتيدر بينااليمكن و. إليه نوفمبر وديسمبرلشهري للاصول على مسدعدات 

 .مليون يورو 2لمبدلغ حتصل إلى  ونظام الحد األدنى الحجم الصغيرة ساعداتالم الئحة •

مبلغ  باجم ئرمليون يورو. مطلوب إثبدت الخسد 10لمبدلغ حتصل إلى  التكاليف الثابتةتغطية  اتمساعدنظام  •

للشركدت الصغيرة  ٪ 90)أو  ٪ 70يمكن الحتقدم بطلب للاصول على منح بنسبة و لمنح المطدلب بهد.ا

 .مبلغ الحتكدليف الثدبحتة غير المغطدةوالصغيرة جد ا( من 

 قرار اإلغالق الصددر رسميد   الندحتج عنإثبدت الضرر مطلوب دون اد للمبلغ(: ب) راضراألعن تعويض نظام ال •

 .األربدح المفقودة مراعدة بدإلضدفة إلى الخسدئر يمكن أيضد   و)بمد في ذلك حتمديده(. 2020أكحتوبر  28بحتدريخ 



 اق ددة مناالسحتفيعني للمحتقدمين الذين يريدون ممد  هدطلبسحتند إليه يالذي  القدنوني طدراإلللشركدت الارية في اخحتيدر 

 :مد يليبدلحتاديد  الجديد االخحتيدر

نوفمبر أو ديسمبر على أسدس شهري من مبيعدت  ٪75إذا كدن مقدم الطلب قد حتلقى مبلغ الحتمويل الكدمل بنسبة  •

ووفقد  يورو  800000صل إلى مبلغ ي الاجم صغيرةوفقد لنظدم المسدعدات ال) احتى اآلننظدم الدعم المعمول به 

 .عليه احتخدذ أي إجراء آخريجب  يورو( فال 200000دنى يصل إلى األاد لنظدم ال

 ولكنه يرغب فياحتى اآلن م الدعم المعمول به إذا كدن مقدم الطلب قد حتلقى مبلغ الحتمويل الكدمل على أسدس نظد •

 عن األضرار احتىالحتعويض  أسدس نظدم)على سبيل المثدل على  للدعم آخر يقدنوننظدم بندء طلبه على أسدس 

الاصول على دعم وفقد  لنظدم المرالة الثدلثة من الخدص به من أجل  الاجم الصغيرة اتافظ إطدر المسدعدي

 بهذا الخصوص.يمكنه حتقديم طلب حتعديل قدلية فات المؤقحتة االنحتالمسدعد

 قد اسحتنفد إطدر هذا األخير مقدم الطلب احتى اآلن على ألنلدفع كدمل المبلغ المطلوب ل هندك إمكدنية كنحتإذا لم  •

لاق في )مع ا الحتعديليمكنه حتقديم طلب  الاد األدنى( وفقد  لنظدم السدبق )بمد في ذلك الاجم الصغيرة اتالمسدعد

 .نوفمبر أو ديسمبر عن شهري ةسحتلممالمسدعدات ال خصم يحتمو(. دعماخحتيدر نظدم ال

ويل حتم ادجةلديه  هذا األخير مقدم الطلب احتى اآلن على ألنلدفع كدمل المبلغ المطلوب ل هندك إمكدنية كنحتإذا لم  •

ديم طلب حتعديل )مع الاق في اخحتيدر وهو مليون يورو فيمكنه حتق احتى اآلنأعلى من الاد األقصى المسموح به 

 .رنوفمبر أو ديسمب عن شهري ةسحتلممالمسدعدات ال خصم يحتمونظدم الدعم( والحتقدم بطلب عن المبلغ المسحتاق. 

 

 .وقت ممكن رعسأنوفمبر وديسمبر ب لشهري اتللمسدعدبدلنسبة سيحتم حتكييف قوائم األسئلة الشدئعة والمبددئ الحتوجيهية و

 جم نظدم حتغطيةالا لمسدعدات الصغيرةبدلنسبة للنظدم الوطني لالحتغيير عن  إجرائيد   مطلوبال شعدراإليحتم  في الوقت نفسهو

ع صدور دالحتادد األوروبي. ومن المحتوقالقدنوني الجديد الخدص ب طدرمد كي يحتندسبد مع اإلف الثدبحتة الحتي حتم حتكييفهيلدالحتك

 .قرار من بروكسل قريبد  


