
ة الحجم مواجهة أزمة  المساعدات االقتصادية ل   اآلن من الممكن أصبحكورونا: التقدم بطلب للحصول عىل مساعدات اقتصادية كبير
 
  أيضا

 من
 
ا ي إطار  طلب يمكن تقديماآلن  اعتير

 
  نوفمير وديسمير  ات الممنوحة عن شهريمساعدال ف

 
ي يور للحصول  أيضا

 
 –و عىل أكير من مليون

ي  من المجال الجديد تمت االستفادة   بموجب قانون االتحاد األورونر

 
 
ي يورو التقدم من اآلن فصاعدا

كات ذات االحتياجات المالية العالية أي مبالغ تزيد عن مليون  للحصول عىل مساعدات  بطلب يمكن للشر

ي إطار 
 
. لشهري مساعدات الاقتصادية ف كات اختيار فنوفمبر وديسمبر ي يمكن للشر

 االستفادةمن أجل  إليهطلبها د استنتود ا الذي األساس القانون 

 .قائمةالتمويل ال اتنطاقلحالتها االقتصادية من  نسباأل 

 الوطنية منصةالالموسعة لشهري نوفمبر وديسمبر عبر  اتلمساعدبالطلبات لتقديم يمكن ال اآلنمنذ 

 بالطريقةلشهري نوفمبر وديسمبر  وسعةالم اتالمساعد رصفسيتم . و  .www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.deةالموحد

ي الواليات االتحاديةيماالنظ
 
 .ة من قبل السلطات المختصة ف

كات الحصول عىل منح تصل إىل لشهري  اتمساعدن خالل الم ة من العام  75نوفمبر وديسمبر يمكن للشر ي المائة من المبيعات من نفس الفبر
 
ف

ي  طار ل  عديلبعد تو السابق.  ي  االتحاد األورونر
كات اآلن اختيار  الحكومية مساعداتلل القانون  ي  نظاماليمكن للشر

الذي تستند  تالمساعدل القانون 

ن يعىل سبيل المثال فإليه طلبها. 
ّ
ي الجديد مك

ار  النظام القانون  كات ليس فقط من المطالبة بال لتسوية األرص  بل يسمح خسائر لتعويض عن االشر

 
 
ي هذا السياق.  للمبلغأعىل وجد حد . ال يلمفقودةاألرباح ابمراعاة  أيضا

 
 ف

ي اختيار هذه  وتشكل
 
ي  طار ال المرونة الجديدة ف

  القانون 
ا
 كبب    تسهيل

 
كات ا ي  الحكومة عملتبعد أن  ةممكن تأصبحو  للعديد من الشر

 
الفيدرالية ف

ي  ةجديدالت امن أجل تحديد مجبروكسل بنجاح 
 
ي الواليات  إطار المساعدات لشهري للتمويل ف

 
. كما رحب وزراء االقتصاد ف نوفمبر وديسمبر

 بهذه المرونةتحادياال 
ا
 .نوفمبر وديسمبر لشهري مساعدات ال لدى الضافية ة رصاحة

نامجتم  وحتر اآلن كاتمليار يورو بالفعل إىل  7.2حواىلي رصف  من خالل هذا البر الحكومة  حيث قدمت المعنيي    أصحاب وصاحبات الشر

ي المائة من الدفعات 93كبر من ية أ تحاداال 
 
ة يماات النظالدفع عن مسؤوليةال يةتحادالواليات اال بينما تولت نوفمبر وديسمبر  لشهري المسبقة ف

اير  1نوفمبر ومنذ لشهر  اتلمساعدبالنسبة ل 2021يناير  12)منذ منذ عدة أسابيع   (. ديسمبر ل بالنسبة 2021فبر

 نوفمير وديسمير  لشهرية وسعالمات مزيد من المعلومات حول المساعدال

من ناحية  : قانونيي   كورونا من خالل قرارين عبور أزمة  من المرونة الخاصة بالمساعدات الوطنية ل كبب  بشكل  ا زادت المفوضية األوروبية مؤخر  

 و زادت بشكل ملحوظ الحد األقىص لمبالغ مساعدات كورونا. 
 
ة تصل إىل  وفقا  م 1.8لذلك يمكن تقديم منح صغب 

 
 800،000: ليون يورو )سابقا

 ماليي   يورو )سابق 10ثابتة تصل إىل الف يلاتكلتغطية الحد أقىص( ومساعدات كيورو  
 
من ناحية أخرى وافقت و (. حد أقىصك  ماليي   يورو  3: ا

ر  تعويضلل جديد  نظامنوفمبر وديسمبر عىل أساس لشهري المفوضية األوروبية عىل تخصيص مساعدات  ذه التحسينات تمرير هيتم و . عن الض 

كات  .إىل الشر

ي يمكن الحكوميةمساعدات التالية لل من بي   النظم القانونية االختيار يمكن 
كات التر  :إليهااتها لبط ستند أن ت للشر

 ة ونظام الحد األدن  لمبالغ تصل إىل المساعدات نظام ال  .مليون يورو 2صغب 

  المطالب به دعمال بقدر إثبات الخسارة  مطلوب و مليون يورو.  10التكاليف الثابتة لمبالغ تصل إىل إجماىلي  ات لتغطيةمساعدالنظام 

  90بالمائة )أو  70يمكن التقدم بطلب للحصول عىل منح بنسبة و 
 
ة جدا ة والصغب  كات الصغب  ( من مبلغ التكاليف الثابتة بالمائة للشر

 .غب  المغطاة

 ر )بعن تعويض نظام ال ر مطلوب دون حد للمبلغ(: الض    الناتج عنإثبات الض 
 
 2020أكتوبر  28بتاري    خ  قرار الغالق الصادر رسميا

 
 
ي ذلك تمديده(. بالضافة إىل الخسائر يمكن أيضا

 
 .مراعاة األرباح المفقودة )بما ف

ي 
 
ي هذا فالجديد  االختيار حق  االستفادة منبالنسبة للمتقدمي   الذين يرغبون ف

 :جه التحديد ما يىلي عىل و  ذلك يعت 

  ي إطار طلب حتر اآلنإذا لم يقدم مقدم الطلب
 
 للحصول عىل دعم ف

 
، عىل سبيل المثال ألن  ات لشهريمساعدال ا نوفمبر / ديسمبر

ي نظام االمليون يورو فيمكنه التقديم عىل الفور واختيار  2تمويل أعىل تزيد عن  احتياجاتلديه 
 .إليه بهطلاستناد الذي يريد  لقانون 

  أما 
 
ي المبلغ لشهري  اتللحصول عىل مساعد إذا كان مقدم الطلب قد قدم طلبا

، ولكنه لم يتمكن بعد من تلقر نوفمبر / ديسمبر

ي ذلك ةالصغب   اتالمساعد نظامالمطلوب بالكامل، عىل سبيل المثال ألنه قد استنفد إطار 
 
( أو ألنه  الحد األدن  نظام  السابق )بما ف

ي اختيار نظام الدعم( وطلب المبلغ المستحق.  عديلمويل، يمكنه تقديم طلب تلديه حاجة أكبر للت تكان
 
 خصمسيتم و )مع الحق ف

ي تم تلقيها 
 .نوفمبر أو ديسمبر  عنالمساعدات التر

  ي ال النظامإذا كان مقدم الطلب قد تلقر مبلغ التمويل الكامل عىل أساس و
  قانون 

 
ي  المعمول به سابقا

 
بأثر طلبه  ناد استولكنه يرغب ف

ي  رجعي إىل
ر التعويض  نظام إىلآخر )عىل سبيل المثال  أساس قانون   لنظام طار بال ظ افتحاال من أجل عن الض 

 
 الممنوح له وفقا

ة من أجل  اتالمساعد ي إطار المرحلة الثالثة من المساعدات المؤقتة االنتقالية( فالصغب 
 
ب يمكنه تقديم طلالحصول عىل دعم ف

 .بهذا الخصوصتعديل 

 اتعىل أساس نظام المساعدلقر قد ت مقدم الطلبكان   ا وإذ  
 
ة  المطبق سابقا ومساعدات مليون يورو  1.8صل إىل ت)مساعدات صغب 

 لنظام 
 
ي المائة من  75يورو( مبلغ التمويل الكامل بنسبة  200،000الحد األدن  حتر وفقا

 
ي شهري  المبيعاتف

 
نوفمبر أو ديسمبر ف

 .إجراء آخر فلن يتعي   عليه اتخاذ أي 2019



 لصالح خاصةو مزيد من المعلومات التوفر ي
 
ي ومستشارات مستشاري  أيضا

 
ائب المشاركي   ف ي قوائم األس عملية تقديم الض 

 
ئلة الشائعة الطلب ف

 .www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.deعىل  وبالنظم القانونيةنوفمبر وديسمبر لشهري مساعدات الالخاصة ب


