
 المؤقتة االنتقالية لمساعداتللمرحلة الثالثة من ا اتطلبالتقديم  فتح باب

نتعبر  المؤقتة االنتقالية لمساعداتللمرحلة الثالثة من ا اتطلبالتقديم  م فتح بابت رة وهكذا . منذ ظهر اليوم اإلنبر كات المتضر يمكن للشر

ي الحالي أن جراء  بشدة من
 جائحة كورونا واإلغالق الجزئ 

 
  تتلقر دعما

 
  1.5يصل إل  حكوميا

 
ة حتر نهاية يونيو  مليون يورو شهريا  وال . 2021للفبر

ي بشأن الطلبات و أما . إرجاع هذا المبلغيجب 
 فسيبدأ من قبل الواليات الفيدرالية  نظامي دفع الالاتخاذ القرار النهائ 

 
حتر و مارس.  هر ش من اعتبارا

ي دفعات مقد
كات تلقر ر يمكن للشر الدفعات المقدمة األول بمبالغ تصل إل  تدفقستو يورو لكل شهر تمويل.  100،000مة تصل إل ذلك الحي 

ي  400
ر
اير  15ألف يورو ف  .2021فبر

-www.ueberbrueckungshilfe عبر المنصة الموحدة الوطنية المؤقتة االنتقالية لمساعداتللمرحلة الثالثة من ا اتطلبالتقديم  ويجري

unternehmen.de. 

 :المؤقتة االنتقالية لمساعداتللمرحلة الثالثة من المحة عامة عن 

 من هو المؤهل للتقديم؟. 1

كإحدى الإذا سجلت ف. للتقدم ط معايب  األهليةيبسإننا نقوم بت   اتشر
 
ي المبيعات بنسبة  انخفاضا
 
شهر مقارنة بال التقدير  بالمائة عىل أقل 30ف

ي  نفسه وهو المرجع
ر
كة إل اإلغالق بسبب كورونا أو  2019 عام ف قيود ال نتيجةعمالء  فقدان بسببعىل سبيل المثال بسبب اضطرار الشر

وس   الحتواءالمفروضة  ي إطار ال كورونا فيمكنها تقديمفب 
ر
يمكن . كما ةالمؤقتة االنتقالي لمساعداتمرحلة الثالثة من اطلب للحصول عىل دعم ف

كات التقدم بطلب للحصول عىل كة لكل شهر هذا الدعم  للشر ي المبيعاتمثل هكذا فيه تسجل الشر
ر
 .انخفاض ف

ةالتمتد و  ي يتم منح  فتر
 .2021إىل يونيو  2020نوفمتر من  عنها التمويلالتر

 ؟ما هو المبلغ الذي يتم التعويض عنه. 2

كات الحصول عىل فتمت زيادة الحد األقىص الشهري للتمويل بشكل ملحوظ مرة أخرى.    1.5صل إىل ي دعميمكن للشر
 
وفقا  مليون يورو شهريا

 من  لهذا النظام الجديد
ً
 اس منصوص عليها يورو ال 500،000أو  200،000)بدال

 
 لطبق الحدود العليا وتن(. بقا

 
ر انو لقالمنصوصة عليها وفقا  ي 

وضية قررت المف األلمانية االتحاديةلحكومة ا المبذولة من قبل بفضل الجهود المكثفةو . لحكوميةمساعدات اواألنظمة األوروبية الخاصة بال

ي األعىل سقفالاألوروبية رفع 
مليون يورو لكل  12يتوفر ما يصل إل وهكذا المؤقت.  الدعم إطار ضمن ما ُيسىم ب الحكوميةمساعدات لل القانوئر

كة بموجب  ر انو لقاشر ي يادات هذه الز طريقة ترجمة عىل وروبية المفوضية األموافقة  صدور  بمجرد لحكومية مساعدات اواألنظمة الخاصة بال ي 
ر
ف

ر انو الق كة قد استنفدت بعد وذلك  ة الوطنيي  ط أال تكون هذه الشر ي األعىل المسموح لها به فقسالبشر
 كومي للحصول عىل دعم ح القانوئر

ي هذا أنظر تحت رقم
كات التابعة لمجموعات من ابالنسبة أما (. 4 )للمزيد من المعلومات عن الجانب القانوئر  لشر

 
ر  فيجري حاليا من أجل  التجهب 

ر يورو 3مبلغ التمويل الشهري إل لالحد األقىص  رفع  .ماليي 

ي السابق كان عليه كما  
ر
 :كالتالي   وهو متدرج 2019من عام  نفسهعىل انخفاض المبيعات مقارنة بالشهر  لمحدد  لدعمامبلغ يعتمد فف

 

  ي حالة حدوث
ر
ي المبيعات بنسبة ف

 
ي المائة إىل  30انخفاض ف

 
ي المائة 50ف

 
ي المائة من التكاليف  40سيتم تعويض ما يصل إل  ف

ر
ف

 ،الثابتة المؤهلة

  ي حالة حدوث
ر
ي المبيعات بنسبة ف

 
ي المائة إىل  50انخفاض ف

 
ي المائة 70ف

 
ي المائة من التكاليف  60سيتم تعويض ما يصل إل  ف

ر
ف

 الثابتة المؤهلة 

 ي المبيعو
ر
ي حالة حدوث انخفاض ف

ر
 .بالمائة من التكاليف الثابتة المؤهلة 90ما يصل إل  تسديد بالمائة يتم  70 يزيد عنات ف

 

 ؟مقدمةهناك دفعات ستكون هل . 3

رين بشعة  اتلضمان وصول المساعد   يتم دفعسإل المتضر
 
 مقدما

 
  ملغا

 
 النتقاليةاالمؤقتة  لمساعداتلمرحلة الثالثة من ابموجب نظام ا أيضا

ي تحاديلواليات اال ا نيابة عن مقدمة اتدفع ضفتقوم الحكومة الفيدرالية ب ا(. وهكذيةتحادة )الخزانة اال تحاديالحكومة اال  قبل من
قر تب ة التر

 مسؤولة عن الدفعات الال هي 
 
 .نظامية الحقا

ةالطوال و . ممولكل شهر عن  يورو  100،000حد أقىص وكبالمائة من مبلغ التمويل المطلوب  50إىل الدفعات المقدمة مبلغ صل ي وقد   فبر

ي ا تستطيع( 2021إل يونيو  2020نوفمبر ) المؤقتة االنتقالية لمساعداتلمرحلة الثالثة من ابموجب نظام ا لتمويالمغطاة بال
كات تلقر لشر

يورو  400،000بمبالغ تصل إل  ات المقدمةالدفع األقساط األول منتتدفق وسيورو.  800،000 إل حد أقىصك  يصل مبلغها  مقدمة اتدفع

 
 
اير  15من  اعتبارا ي تزيد عن  رصفسيتم بينما  2021فبر

  400،000الدفعات المقدمة التر
 
اير.   يورو اعتبارا  نظامي سيبدأ الدفع الكما من نهاية فبر

ي مارس تحادمن قبل الواليات اال  اتالطلب راجعةبعد م
ر
 .2021ية ف

 هل عىلي تقديم دليل عىل الخسائر؟ . 4



ي  نظامالالتمويل المطلوب و بلغ يعتمد عىل مهذا 
ي اختيار يمكن لمقدمي الطلبات حيث  لدعمالمختار ل القانوئر

 
مساعدات لل النظام القانون

االستفادة من و  المؤقتة االنتقالية لمساعداتلمرحلة الثالثة من ابموجب نظام ا دعم للحصول عىل هم إليهطلب يريدون استناد  ذيال الحكومية

 .لهمالنظام األنسب 

ي للمساعدة الحكومية )  ف الثابتةيلالتكلتغطية  الدعمية الخاصة بتحاداال  ةالالئحإذا اختار مقدم الطلب و 
 أي مستقكأساس قانوئر

ً
 10بال

ر يورو   كة( كماليي  ر انو قال اتمتطلب بسبب غطاة بالقدر المطلوب وذلكتكاليف ثابتة غب  موجود إثبات  يجب مراعاة واجبحد أقىص لكل شر  ي 

 ل ات الحكومية. مساعدواألنظمة األوروبية الخاصة بال
 
كة ووفقا بالمائة من التكاليف  90أو  70حتر يغطي تمويل يمكن الحصول عىل حجم الشر

ي تكبدتها الشر  إثباتمن أجل تسهيل و الثابتة غب  المغطاة. 
ي التكاليف الثابتة غب  المغطاة يمكن اعتبار الخسائر التر

ر
ة من مارس  كة ف إل  2020الفبر

 .عىل أنها تكاليف ثابتة غب  مغطاة 2021يونيو 

ة اتالمعونب النظام الخاصذلك خالف إذا اختار مقدم الطلب أما    والئحة الحد الحجم الصغتر
 
 الحاجة إلثباتدون  دعممنح السيتم ف األدن

ر . الخسائر أية كة مليون يورو  2يصل مجموعه إل  دعميمكن تقديم  وبموجب هذين النظامي   .لكل شر

ي تم منحها وتجدر اإلشارة إل أن اإلعانات 
 سابقالتر

 
ي ها تبار اع المذكورة أعاله سيتم يةقانونالنظم البرامج تمويل أخرى عىل أساس  خالل من ا

ر
ف

 .للتمويل الحد األعىلب استحا

 ؟التعويض عنهيتم  ذا ما. 5

ي يمكن  جد كتالوجيو 
ي ثابت للتكاليف الثابتة التر  .هاعن تعويضالنموذجر

ائب الالو  التجارية وتشمل هذه: اإليجارات اكات والمصاريف الثابتة األخرى باإلضافة إل تكاليف إيجار المركبات  اتوالتأمين عقاريةضر واالشبر

نفقات أما  . ومصاريف الكهرباء والمياه والتدفئة وما إل ذلك بالتأجب  ئتمان اال من  باألقساط التمويلب الخاص جزءالواآلالت ومصاريف الفائدة و 

ي ال يغطيها بدل 
ر التر ي المائة من 20 وهي  ةموحدبنسبة إجمالية  البطالة المؤقتة فيتم دفع دعم عنها الموظفي 

ر
 و . هذه التكاليف ف

 
ا يمكن  أخب 

 .تكاليف التسويق واإلعالندعم باإلضافة إل وذلك  والصحة نظافةالمعايب   من أجل تعديل البناء لغاية مطابقة إنجاز مشاري    عتمويل 

ر الجديد و  داد هو استهالك األصول بنسبة تصل إل يلاالتك أنواع من بي  ي المائة  50ف القابلة لالسبر
ر
ي الرقمنةف

 
حيث يتم  واالستثمارات ف

ي الرقمنة )مثل بناء أ والصحة النظافةمعايب   من أجل تعديل البناء لغاية مطابقة باإلضافة إل مراعاة إنجاز مشاري    ع
ر
ر االستثمارات ف و تضمي 

ي  توسيع متجر 
وئر ي التكاليف الثابتة. الكبر

ر
ة( ف نت وتكاليف الدخول للمنصات الكبب  ر و عبر اإلنبر اىعسبالنسبة لكال المجالي 

  برُ
 
تكاليف  اآلن أيضا

ةالنشأت خارج  ي تصل إل ال ومشاري    ع البناء تكاليف التدابب  الهيكلية التعويض عنم عىل وجه التحديد سيتو التمويل. من  المغطاة فبر
 20،000تر

 
 
ة من مارس  يورو شهريا ي الفبر

ر
ي تم تكبدها ف

لالستثمارات مرة واحدة يورو  20،000يصل إل  تقديم دعميمكن كما .  2021إل يونيو  2020والتر

 .الرقمية

رت بشكل خاص من األزمة مثل  بالنسبة للقطاعات تعويضالتكاليف القابلة لل ما يخصفي تدابب  جديدةهناك و  ي تضر
الت السفر ومنظمي وكاالتر

: العاملير  األفراد التجزئة وصناعة األلعاب النارية و بتجارة الالثقافة والفعاليات و  وقطاعالرحالت   المستقلير 

  اف ب موسميةف السلع اليلاتك تحمل التجزئةبتجار بقر عىل عاتق اليكي ال لسلع لة للتلف و لسلع القابللقيمة ال فقدانيتم االعبر

ر أمور أخرى . ينطبق هذا فيلاتكعىل أساس أنه  2021/ 2020الموسمية لموسم الشتاء  عيد الميالد ب مواد زينة خاصةعىل بي 

 
 
ي تصبح غب  صالحة لالستعمال إذا تعذر بيعها مثل  وألعاب نارية ومالبس شتوية. ولكنه ينطبق أيضا

عىل السلع القابلة للتلف التر

ات التجميل.  ل اإلمكانية يكم  مما  تكاليف ثابتةعىل أنها بالمائة  100االستهالك للبضائع بنسبة هذا  اعتبار يمكن و مستحضر

 هالك كتكاليف مؤهلةستبالمائة من مبلغ اال  50 نسبةي بالقانون التجار بموجب األصول الثابتة استهالك  عتبار ال  منوحة حتر اآلنالم

 للدعم. 

 فهو  والسياحة السفر  قطاع أما 
 
را  دعم لهه نقدم إننا . من أكبر الصناعات تضر

 
  ا

 
ات شاملة للتكاليف والمبيع مراعاةمن خالل  إضافيا

  نظم الموجودةكمال الإ اإللغاء. وقد تم اآلن  حاالت المفقودة بسبب 
 
ثابت  مالي إج لتكاليف الداخلية بمعدلإضافة ابحيث تتم  سابقا

ي المائة  50بنسبة 
ر
ةتكاليف اإلعداد واإلمن ف  .بتةتكاليف الثامن ال عىل أنه ُيحسب كل هذا المبلغو  لغاء الخارجية عىل هذه األخب 

  ي عانت بشدة من الحظر المفروض عىل بيع األلعاب الن لصناعة األلعاب الناريةبالنسبة و
 الميالدية نةرأس السبمناسبة حلول ارية التر

كات من هذا القطاع يمكنحيث  الصناعةهذه خاص ب نظاميتم تطبيق ف التقدم بطلب للحصول عىل تمويل لألشهر من مارس  للشر

ة من ديسمبر لتكاليف  احتسابباإلضافة إل ذلك يمكن و . 2020إل ديسمبر 
 .2021إل يونيو  2020لتخزين والنقل للفبر

 ؟لمستقلونالعاملون ااألفراد ما نوع الدعم الذي يحصل عليه . 6

إعادة  لات من أجالذين لديهم تكاليف تشغيل منخفضة فقط التقدم بطلب للحصول عىل "مساعد لمستقلونالعاملون الألفراد يمكن 

 ا الدعمحصول عىل هذلل اتطلبالتقديم  بابمن المتوقع أن و . المؤقتة االنتقالية لمساعداتبموجب نظام المرحلة الثالثة من االتشغيل" 

ي  سيفتح
ر
اير غضون شهر  ف  .فبر

ر  مساندة األفراد تم ت فقط لمرة واحدة والذي ُيمنح يورو بحد أقىص 7500الدعم الذي يصل إىل ا هذخالل  نم ر العاملي  ون الذين يك المستقلي 

 ي  نشاطهم االقتصادي مق
 
ي   نتيجة جائحة دا

ر
ةالكورونا ف  .2021يونيو  30يناير إل  1التمويل من المغطاة ب فبر

ي عام  25إعادة التشغيل عىل مساعدة ال بلغعادة ما تو 
ر
ر الذين بدأوا نشاطهم أما بالنسبة ل. 2019بالمائة من إجمالي المبيعات السنوية ف لمتقدمي 

 من المستقل
 
دفع المنحة كوسقواعد خاصة عىل.  عليهم تنطبقفقط ف 2019يناير  1 اعتبارا

ُ
ة  مقدمت ي فبر

ر
قبل تحديد المبيعات الفعلية ف



ة التمويل أيو التمويل.    فقط بعد نهاية فبر
 
ر العامللألفراد سيتم احتساب مبلغ اإلعانة المستحقة  2021من يوليو  اعتبارا ر لمستقل اي  اس عىل أس ي 

ر العامللألفراد ُيسمح و . 2021المبيعات المحققة النهائية لألشهر من يناير إل يونيو  ر  اي   سجلوا خسائر باالحتفاظ بالمنحة الكاملة إذا  لمستقلي 

ي 
ر
 (. )بشكل متناسب لدعم المتلقر ا فعليهم إرجاع من ذلك ر أقلئإذا كانت الخساأما بالمائة.  60 تزيد عنمبيعاتهم ف

ي إطار 
ر
ي الفنون المشحية  كذلك مراعاةإعادة التشغيل يمكن   ات من أجلمساعدال نظام وف

ر
ر ف ة األجل تصل إ عقود  من ذويموظفي  ل عمل قصب 
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  أسبوعا

 
ر   متتاليا ر غب  دائمي   عمل محددة المدة تقل عن أسبوع.  قود ع من ذويباإلضافة إل موظفي 


