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المساعدات المالية: فيروس كورونا  
 

في سياق جائحة كورونا ، شرعت الحكومة الفيدرالية وحكومة والية بافاريا في اتخاذ تدابير واسعة النطاق 
.لتخفيف العواقب المالية لوباء كورونا على االقتصاد  

.مع الحاجة الحاليةتم إنشاء مساعدات الطوارئ ، وتم توسيع القروض التمويليه الحالية بما يتناسب   

 

 المساعدات الطارئة بخصوص كورونا و التأمين األساسي للمعيشة 
 

موظفًا 052منحة للشركات في بافاريا تصل إلى  -مساعدات الطوارئ   

 
تقدم . تقدم حكومة الوالية البافارية والحكومة الفيدرالية حاليًا مساعدة طارئة للشركات التي تعاني من أزمة سيولة

.البافارية طلبات المساعدة الطارئة مركزيًا  من خالل حكومة فرانكونيا الوسطى الشركات  

 
www.ihk-nuernberg.de/soforthilfe-corona 

 
 

 التأمين األساسي للمعيشة

 
ماليين يورو إضافية ، تضمن الحكومة الفيدرالية أن العاملين لحسابهم الخاص  لديهم وصول أسهل إلى   3مع 

.لمعيشةتأمين األساسي ل  
لذا فإن البقاء في  -وهذا يعني أنه يمكن تأمين سبل العيش واإلقامة خالل األزمة على الرغم من فقدان األرباح  

لن يضطرمقدمو الطلبات للحصول على  التأمين األساسي للمعيشة إلى الكشف عن . المنزل يعتبرأمرمضمون
.ة المقبلةأوضاعهم المالية أو التصرف بممتلكاته في األشهر القليل  

 
حتى يمكن دفع المساعدات بسرعة كبيرة ، تتم الموافقة مؤقتًا على . تنطبق هذه االستثناءات لمدة ستة أشهر

.حيث يتم التأكد من صحة الطلبات المقدمة بوقت الحق. التأمينات األساسية للمعيشة  
 

www.arbeitsagentur.de/corona-grundsicherung 

 

بدون ضمانات -كورونا ـ قروض سريعة    
 

موظفين 02كورونا ـ قروض سريعة من  برنامج بنك اإلعمار األلماني  للشركات التي لديها أكثر من    
 

 من يمكنه التقدم للحصول على القرض؟
 

الشركات التي يعمل بها أكثر من عشرة موظفين•   
9102يجب أن تكون الشركة في السوق على األقل منذ يناير •   
9102أوفي سنة  9102-9102ركة قد حققت ربًحا مابين سنة يجب أن تكون الش•   
، يجب أال تكون الشركة  من الشركات التي تعاني من صعوبات أقتصادية 9102ديسمبر  30اعتباًرا من •   
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 على ماذا يمكن التقدم بطلب الحصول على القرض؟
 

األستثمارات•   

(المعدات)تكاليف التشغيل •   

 
ني الحصول عليه؟ما مقدارالقرض الذي يمكن  

 

9102مبيعات شهرية في عام  3ما يصل إلى : الحد األقصى لمبلغ القرض•   

يورو 011.111. موظفًا كحد أقصى 01تتلقى الشركات التي يصل عدد موظفيها إلى •   

يورو 01.1111. موظفًا كحد أقصى 01تتلقى الشركات التي يعمل بها أكثر من •   
 

ري العمل بها؟ما هي الميزات الخاصة التي يج  
 

KfW خالل بنك اإلعمار األلماني ٪ من 011تحمل المخاطر بنسبة •    

الرئيسيعدم التدقيق بالمخاطر من قبل المصرف •   

سنوات 01المدة تصل إلى •   

إمكانية السداد المبكر بدون عقوبة الدفع المسبق•   

KfW ببنك اإلعمار األلمانيالقروض السريعة الخاصة •    

ويمكن تقديم الطلب فوًرا 9191ديسمبر  30محدودة حتى   
 

 

 

 

 

 من يمكنه التقدم للحصول على القرض؟
الشركات التي لديها ما يصل إلى عشرة موظفين•   

يجب أن تكون للشركة منشأة دائمة أو فرع دائم في بافاريا•   

9102أكتوبر  0يجب أن تكون الشركة نشطة في السوق منذ •   

(تاريخ أول مبيعات)  

؛ بالنسبة للشركات التي لم تكن  9102أو في  9102إلى  9102الشركة ربًحا في مجموع األعوام من حققت • 

.، ينطبق الشرط  بناًء على الفترة األقصر 9102إلى  9102نشطة في السوق طوال الفترة من   

ذلك الوقت كان ، يجب أن ال تكون الشركة  تعاني من صعوبات اقتصادية بل في  9102ديسمبر  30اعتباًرا من • 

 لديها وضع اقتصادي منظم

في وقت تقديم الطلب ، يجب أن تكون الشركة لم تتقدم بطلب إجراءات إفالس على أصول الشركة ، أو تم رفض • 

.طلب اإلعسار بسبب نقص السيولة   

 

 ما الذي يمكن أن يطبق عليه القرض؟
 

.يتم دعم تمويل االستثمارات وموارد التشغيل•   

، أي تكاليف التشغيل  9191ديسمبر  30بشكل أساسي متطلبات السيولة اإلجمالية للشركة حتى يشمل ذلك • 

، ومكافأة ( بما في ذلك سداد القروض النهائية)المستمرة ، واألجور والرواتب ، وخدمة رأس المال المجدولة 

(األشخاص الطبيعيين)السوق القياسية ألصحاب األعمال   

 

 
www.kfw.de/corona 

 

   AfL قرض كورونا السريع من معهد التمويل الحكومي لوالية بافاريا الحرة 

                             موظفين 01للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى 
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ن الحصول عليه؟ما مقدار االقرض الذي يمك  
9102مبيعات شهرية في عام  3ما يصل إلى : الحد األقصى لمبلغ القرض•   

يورو 01.111: موظفين 0الحد األقصى لمبلغ القرض للشركات حتى •   

يورو 011.111: موظفين 01الحد األقصى لمبلغ القرض للشركات حتى •   

؛ بالنسبة للشركات  9102للشركة المتقدمة في عام ٪ من رقم األعمال السنوي 90يجب أال يتجاوز مبلغ القرض • 

  9102، يمكن استقراء المبيعات الناتجة في عام  9102يناير  0التي لم تكن نشطة في السوق منذ 

9102إلى المبيعات السنوية لعام   

 

 ما هي الميزات الخاصة التي يجري العمل بها؟
معدل فائدة موحد•   

سنوات 01مدة تصل إلى •   

مكن تقسيم القرض إلى عدة مشاريعال ي•   

يمكن سداد مبلغ القرض غير المسدد بالكامل في وقت مبكر غير مجدول مرة واحدة من قبل العميل النهائي في • 

.تواريخ الفائدة دون دفع غرامة السداد المسبق  

٪ تعويضات من البنك الرئيسي011•   

ال يحتاج المقترض النهائي إلى تقديم أي ضمانات•   

أيًضا مع  -( لمنحا/ القروض أو البدالت )مع التمويل العام اآلخر   AfL مكن الجمع بين القرض السريع لي• 

„9191البرنامج الفيدرالي للمساعدات الصغيرة "التمويل آخر يعتمد على . األخرى  AfL برامج تمويل  
ضمن الحد األقصى الممكن  يجب أن يحسب" 9191مخطط المساعدات الفيدرالية الصغيرة المعدلة لعام "أو 

يورو 011.111للتمويل وهو   

لب التقديم على الط. لم يتم االنتهاء بعد من شروط الحدود الموضحة لتقديم الطلبات ، وبالتالي فهي قابلة للتغيير• 

على إمكانية إتاحة التقدم بطلب الحصول على القرض السريع من  البنك  AfL حيث تعمل. غير ممكن حاليا

.الخاص بك الرئيسي  
 

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

 

 مزيد من التمويل من الحكومة البافارية
  

بالمائة من قبل بمايسمى بقرض كورونا للحماية  02تعويض بنسبة   

 

 من يمكنه التقدم للحصول على القرض؟

 
الشركات الصغيرة والمتوسطة•   

(مبيعات المؤسسة)مليون يورو في المبيعات السنوية  011كات األكبر حجًما بما يصل إلى الشر•    

أصحاب المهن الحرة•  

، يجب أال تكون الشركة شركة تعاني من صعوبات اقتصادية 9102ديسمبر  30اعتباًرا من •   

ما هو مخطط له بعد بعد تقييم المصرف الرئيسي، يجب توقع أن تكون الشركة قادرة على سداد القروض ك•   

كوروناالتغلب على المشاكل الحالية الناجمة عن أزمة   
 

 ما الذي يمكن أن يطبق عليه القرض؟
 

األستثمارات•   

(المعدات)تكاليف التشغيل •   
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 ما مقدار القرض الذي يمكن الحصول عليه؟
يورو 01.111: الحد األدنى لمبلغ القرض•   
:ون يورو لكل مشروع ، محدد بـملي 01: الحد األقصى لمبلغ القرض•   

أو 9102من إجمالي المبيعات من ٪ 90•  ـ   

أو 9102أجر مزدوج من •   

شهًرا لغير الشركات  09شهًرا القادمة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو  00متطلبات السيولة خالل الـ •    

(.سيبناًء على اإلفصاح الذاتي الذي يبقى مع البنك الرئي)الصغيرة والمتوسطة   

 

 ما الميزات الخاصة التي تطبق؟

 

من قبل ( اإلعفاء من المسؤولية)٪من تحمل المخاطر 21•    
البنكية المعتادة التي يتم االتفاق عليها بعد تقييم المخاطر من قبل البنك الرئيسئ خالل مفاوضات الضمانات •  

 القروض

سنوات 6مدة مرنة تصل إلى •   

ولالمجدإمكانية التسديد الغير •  

يورو مخاطر 011.111هناك إجراء اختبار سريع لكل  •   
 

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

 

بالمائة 01تعويض بنسبة  -القرض الشامل   

 
 من يمكنه التقدم للحصول على القرض؟

 
الشركات الصغيرة والمتوسطة•   

(مبيعات المؤسسة)مليون يورو في المبيعات السنوية  011ما يصل إلى الشركات األكبر حجًما ب•    

أصحاب المهن الحرة•  

، يجب أال تكون الشركة شركة تعاني من صعوبات اقتصادية 9102ديسمبر  30اعتباًرا من •   

بعد تقييم المصرف الرئيسي، يجب توقع أن تكون الشركة قادرة على سداد القروض كما هو مخطط له بعد • 

 التغلب على المشاكل الحالية الناجمة عن أزمة كورونا
 

 ما الذي يمكن أن يطبق عليه القرض؟
 

األستثمارات•   

(المعدات)تكاليف التشغيل •   
 

 ما مقدار القرض الذي يمكن الحصول عليه؟
 

يورو 90.111: الحد األدنى لمبلغ القرض•   

يورومليون  01حتى : الحد األقصى لمبلغ القرض•   

:ن        أن تتحمل  مخاطر عدم  إمكانية التسديديمك•   

مليون يورو 4بالمائة للقروض حتى  01من المسؤولية بنسبة إعفاء •   

ماليين يورو ، يمكن التقدم بطلب للحصول على ضمان  0ماليين يورو إلى  4في حالة القروض التي تزيد عن • 

.كما إن ضمانات الدولة ممكنة أيضا.  ان كاف  من      أوبنك الكفالة البافاري إذا لم يكن هناك أم  
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 ما الميزات الخاصة التي تنطبق؟

 

(انظر أعاله)ممكن من قبل      ( اإلعفاء من المسؤولية)٪ تحمل المخاطر 01•   

الضمانات البنكية العرفية التي يتم االتفاق عليها بعد تقييم المخاطر من قبل البنك الرئيسي خالل مفاوضات • 

اناالئتم  

سنوات 01سنة ، للمعدات حتى  91إلى  3فترات مرنة من •   

السداد الغير المجدول ممكن مقابل دفع غرامة الدفع المسبق•   

مخاطريورو        011.111هناك إجراء اختبار سريع لكل •   

مفهوم التوحيد  بدالً من ذلك ، يمكن التقدم بطلب للحصول على قرض حاد من       ، حيث يتم التنازل عن تقديم• 

.في سياق أزمة كورونا  
 

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

  
 LfA ضمانات

 
 من يمكنه التقدم للحصول على الضمانات؟

 
الشركات التجارية و كذلك أعضاء المهن الحرة في بافاريا•   

تكون الشركة تعاني من صعوبات اقتصادية ، يجب أال 9102ديسمبر  30اعتباًرا من •   

بحسب بنك الرئيسي ، يجب توقع أن تكون الشركة قادرة على سداد القرض كما هو مخطط له بعد التغلب على • 

كوروناالمشاكل الحالية الناجمة عن أزمة   

 

 ما الذي يمكن ضمانه؟
 

قروض لتمويل االستثمارات•   

القائمة قروض لتمويل االستحواذ على األعمال•   

قروض موارد التشغيل•   

ضمان االعتمادات ، ال سيما في حالة المدفوعات األمنية الالزمة فيما يتعلق بتسلم األوامر ومعالجتها•   

قروض إجراءات الدمج باستثناء إعادة جدولة المطلوبات المصرفية الحالية•   

:وكجزء من منحة الحد األدنى•   

مان ، وإعادة جدولة الديون واالستثمارات البديلة ، بغض النظر عن حجم قروض موارد التشغيل ، وقروض الض 

 الشركة

االستحواذ على شركة قائمة•   

استثمارات الشركات الكبرى•   

 

 ما مقدار القرض الذي يمكن الحصول عليه؟

 
.ضمانات الدولة ممكنة أيضا. مليون يورو 31تقبل ضمانات        بمبلغ يصل إلى •   

لموارد التشغيل ، وضمانات اإلنقاذ  -في المائة من مبلغ القرض  21األقصى لمعدل الضمان إلى رفع الحد • 

.وإعادة الهيكلة ولقروض الدمج  

 

 ما الميزات الخاصة التي تنطبق؟
 

يورو ، يتم تطبيق إجراءات التطبيق والمعالجة المبسطة أيًضا فيما  011.111بالنسبة للضمانات من       حتى • 

.يورو 011.111باإلعفاءات من المسؤولية حتى يتعلق   

.يمكن التنازل عن المسؤولية الشخصية والعديد من المسؤوليات إذا كان ال يمكن االتفاق عليها بسهولة•   
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.٪ من مبلغ القرض21ال يجوز أن تتجاوز التزامات الكفالة •   

يورو على  901)٪ من مبلغ الضمان 1.0لغ لمعالجة الطلب ، تفرض وكالة        رسوم معالجة لمرة واحدة تب• 

-0، باإلضافة إلى عمولة الضمان المستمرة من مبلغ الضمان ذي الصلة من ( يورو 90.111األقل ، وبحد أقصى 
3 ً ٪ سنويا  

 
https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

 

 مزيد من التمويل من الحكومة الفيدرالية

 
٪ إخالء طرف من 21 -سنوات  0قرض الشركات من بنك اإلعمار االلماني       للشركات من 

 المسؤولية
 

 من يمكنه التقدم للحصول على القرض؟

 
سنوات 0الشركات الصغيرة والمتوسطة من •   

سنوات 0الشركات الكبرى بدون قيود مبيعات من •   

سنوات 0عمل حر من •   

، يجب أال تكون الشركة  تعاني من صعوبات اقتصادية 9102 ديسمبر 30اعتباًرا من •   

بحسب بنك الرئيسي ، يجب توقع أن تكون الشركة قادرة على سداد القرض كما هو مخطط له بعد التغلب على • 

 المشاكل الحالية الناجمة عن أزمة كورونا

 

 ما الذي يمكن أن يطبق عليه القرض؟
 

األستثمارات•   

(المعدات)تكاليف التشغيل •   
 

 ما مقدار القرض الذي يمكن الحصول عليه؟
 

مليار يورو 0يصل إلى : الحد األقصى لمبلغ القرض•   

 

 ما الميزات الخاصة التي تنطبق؟

 
من قبل        للشركات الصغيرة ( األعفاء من المسؤولية)في المائة  21إمكانية تحمل المخاطر بنسبة • 

في المائة للشركات األكبر حجًما 01سنوات ، و  3في السوق لمدة والمتوسطة الحجم التي كانت نشطة   

الضمانات البنكية المعتادة التي يتم االتفاق عليها بعد تقييم المخاطر من قبل البنك الرئيسي خالل مفاوضات • 

 االئتمان

سنوات 0مدة تصل إلى •   

السداد غير المجدول ممكن مقابل دفع غرامة الدفع المسبق•   

مليون يورو لكل شركة ؛            3تنفذ           فحص المخاطر الخاص بها لمبالغ القروض التي تصل إلى ال • 

مليون يورو لكل شركة 01تقوم فقط بفحص المخاطر المبسطة لمبالغ القروض التي تصل إلى   

 
www.kfw.de/corona 

 

األعفاء من المسؤولية٪ 21 -سنوات  0قرض        لبدء التشغيل الشامل للشركات حتى   
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 من يمكنه التقدم للحصول على القرض؟

 
سنوات 0الشركات الصغيرة والمتوسطة حتى •   

سنوات 0شركات أكبر بدون قيود على المبيعات حتى •   

سنوات 0عمل حر حتى •   

،يجب أن ال تكون الشركة تواجه صعوبات اقتصادية 9102ديسمبر  30اعتباًرا من •   

ئيسي ، يجب توقع أن تكون الشركة قادرة على سداد القرض كما هو مخطط له بعد التغلب على بحسب البنك الر• 

كوروناالمشاكل الحالية الناجمة عن أزمة   

 

 ما الذي يمكن أن يطبق عليه القرض؟
 

األستثمارات•   

(المعدات)تكاليف التشغيل •   

 

 ما مقدار القرض الذي يمكن الحصول عليه؟
 

مليار يورو 0يصل إلى : القرض الحد األقصى لمبلغ•   

 

 ما الميزات الخاصة التي تنطبق؟

 
من قبل       ممكن للشركات الصغيرة والمتوسطة ( اإلعفاء من المسؤولية)في المائة  21تحمل المخاطر بنسبة • 

في المائة للشركات األكبر 01سنوات ،  3الحجم التي كانت نشطة في السوق لمدة   

لمعتادة التي يتم االتفاق عليها بعد تقييم المخاطر من قبل البنك الرئيسي خالل مفاوضات الضمانات البنكية ا• 

 االئتمان

سنوات 0مدة تصل إلى •   

السداد غير المجدول ممكن مقابل دفع غرامة الدفع المسبق•   

ل شركة ؛         مليون يورو لك 3تجري فحص المخاطر الخاص بها لمبالغ القروض التي تصل إلى ال •           

مليون يورو لكل شركة  01تقوم فقط بفحص المخاطر المبسطة لمبالغ القروض التي تصل إلى     

إال في إطار بالمائة من             01بالنسبة للشركات حتى ثالث سنوات ، ال يمكن اإلعفاء من المسؤولية بنسبة • 

 رسوم دخول

        
www.kfw.de/corona 

 

الكبرى منح للشركات  
 

 صندوق بافاريا

 
 لمن هو صندوق بافاريا؟

 
إن صندوق بافاريا هو خيار آمن لزيادة رأس المال ، وخاصة للشركات المتوسطة الحجم التي ال يغطيها • 

.صندوق االستقرار االقتصادي الفيدرالي  

 

 كيف يتم تنظيم صندوق بافاريا؟
 

.صندوق بافاريا-مليار يورو  91قررت الحكومة البافارية إنشاء صندوق خاص بقيمة •   
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.ستنشأ وكالة تمويل ستدير أصول صندوق بافاريا•   

بناًء على الموقف ، تتم إدارة استثمارات الشركة من قبل الشركة القابضة البافارية أومؤسسة التمويل الحكومي • 

.لوالية بافاريا الحرة  

إذا كان ذلك ضروريًا ، على سبيل المثال في حالة والية بافاريا الحرة نفسها أن تشارك في الشركات يمكن ل• 

.وجود مصلحة استراتيجية  

الخطوات التالية هي قانون مناظر وموافقة المفوضية األوروبية•   

 
https://www.bayern.de/bericht-aus-der-kabinettssitzung-vom-24-maerz-2020 

 

 

عيبنك األعمار األلماني  يشارك مباشرة في التمويل الجما  
 

 لمن سيأخذ التمويل المشترك بعين االعتبار؟

 
الشركات المتوسطة والكبيرة•   

يستهدف البرنامج الخاص الشركات التي واجهت ، بسبب أزمة كورونا ، صعوبات تمويلية مؤقتة من • 

10.10.9191.  

.، لم تكن الشركة في وضع صعب 9102ديسمبر  30اعتباًرا من •   

ليس لدى بنك االكتتاب أي معرفة . ، كان لدى الشركة وضع اقتصادي منظم 9102ديسمبر  30اعتباًرا من • 

.يوًما ، واتفاقيات التأجيل الحالية وخرق العهود 31بمتأخرات الدفع غير المنظمة لمقدم الطلب ألكثر من   

ديسمبر  30وفقًا للتخطيط الحالي بحلول في وقت تقديم الطلب ، من المتوقع أن تحصل الشركة على تمويل كامل • 

•"((. كما كان قبل األزمة)"بناًء على تطبيع الوضع االقتصادي العام : االفتراض) 9191  

عند تقديم الطلب ، كانت لدى الشركة توقعات إيجابية لالستمرار على افتراض أن الوضع االقتصادي العام يعود • 

"(كما كان قبل األزمة)"إلى طبيعته   

 

ا الذي يمكن أن يطبق عليه القرض؟م  
 

األستثمارات•   

(المعدات)تكاليف التشغيل •   

 

 كم يبلغ  مقدارالمساهمة؟
 

مليون يورو 90: الحد األدنى•   

يشارك           في تقاسم المخاطر في تمويل رأس المال  ، والذي ال يتجاوز مبلغه : الحد األقصى•   

أو متطلبات  9102٪ من إجمالي المبيعات في عام  90أو  9102 ضعف الزيادات السنوية لألجور في عام

.المقبلة 09السيولة لألشهر الـ   

 

 ما الميزات الخاصة التي تطبق؟
 

.يشارك         في التمويل بطريقة مألوفة في السوق ، بنفس شروط البنوك األخرى•   

تم تصميم هياكل التمويل وفقًا لالحتياجات الفردية . ةتفترض مخاطر ائتمانية متناسبة من الشركة الممول•            

.للمقترض  

.٪ كحد أقصى من تمويل المشروع01يمكن أن يصل تحل مخاطر             إلى •   

من إجمالي ديون من أجل ضمان شراكة كافية للمخاطر بين           وشركاء التمويل ، يقتصر نصيب            • 

.صى٪ كحد أق01الشركة على   

سنوات 6مدة تصل إلى •   
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.9191ديسمبر  30البرنامج محدود حتى •   

 
www.kfw.de/corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي صندوق االستقرار االقتصاد  WSF 
 

 من هو المستفيد من صندوق االستقرار االقتصادي؟
 

يخفف صندوق االستقرار االقتصادي األثر االقتصادي للوباء على الشركات التي سيكون لمخاطرها الوجودية تأثير كبير • 

.ألمانياعلى األقتصاد أو سوق العمل في   

 0عايير الثالثة التالية في السنتين الماليتين األخيرتين قبل يجب أن تكون الشركات قد استوفت معيارين على األقل من الم• 
:9191يناير   

مليون يورو 43إجمالي الميزانية العمومية أكثر من    

مليون يورو من المبيعات 01أكثر من •   

سنويًاموظفًا في المتوسط  942أكثر من •   

 

 ماذا يتضمن صندوق األستقرار األقتصادي؟
 

قرار االقتصادي األثر االقتصادي للوباء على الشركات التي سيكون لمخاطرها الوجودية تأثير كبير يخفف صندوق االست•  

.على األقتصاد أو سوق العمل في ألمانيا  

يجب أن تقضي على اختناقات السيولة ، وتدعم إعادة التمويل في سوق رأس المال ، وقبل كل شيء ، تعزز القاعدة • 

.الرأسمالية للشركات  

:ون صندوق االستقرار االقتصادي منيتك•   

مليار يورو ضمانات الدولة لأللتزامات 411   
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يمكن لصندوق . تم تصميم ضمانات الدولة هذه لمساعدة الشركات على إعادة تمويل نفسها في سوق رأس المال

إلى  9191مارس  90االستقرار االقتصادي تقديم ضمانات ألوراق ديون الشركات والمطلوبات المعلنة الصادرة من 

يتم احتساب مقابل يتماشى مع السوق على افتراض . شهًرا 61ال يجوز أن تتجاوز مدة الضمانات . 9190ديسمبر  30

.الضمانات  

مليار يورو لالستثمارات الحكومية المباشرة 011•    

 مساهمات الدولة المباشرة

وهي تشمل شراء . ية للشركات لضمان مالءتها الماليةتم تصميم تدابير إعادة الرسملة هذه لتعزيز القاعدة الرأسمال

الديون الثانوية ، والسندات المختلطة ، وحقوق المشاركة في الربح ، والمشاركة الصامتة ، والسندات القابلة للتحويل ، 

 واقتناء األسهم في الشركات ، والحصول على مكونات أخرى من حقوق ملكية هذه الشركات إذا كان ذلك ضروريًا

.تتم إعادة الرسملة ضمن ظروف السوق .لتحقيق االستقرار في الشركة  

مليار يورو إلعادة تمويل البرنامج الخاص  011•    

(انظر أعاله)التمويل الجماعي   WfKكذلك    ( انظر أعاله)كورونا  WfK قروض  

 

 ما الميزات الخاصة التي تنطبق؟
 

.خرى متاحةيجب أال يكون لدى الشركة أي خيارات تمويل أ•   

.يجب أن توفر تدابير االستقرار آفاقاً واضحة ومستقلة لالستمرار بعد التغلب على الوباء•   

يجب أال تكون الشركات التي تقدمت بطلب إلجراء بموجب هذا القانون قد استوفت تعريف االتحاد األوروبي •   

9102ديسمبر  30اعتباًرا من " الشركات التي تواجه صعوبات"  

لى الشركات التي تستخدم الضمانات أو تدابير إعادة الرسملة في إطار صندوق االستقرار االقتصادي أن يجب ع• 

على وجه الخصوص ، يجب أن يساهموا في استقرار عمليات اإلنتاج وتأمين . تضمن سياسة عمل سليمة وحكيمة

.الوظائف  

ادي من خالل اللوائح اإلطارية وسيتم نشرها على هذا سيتم قريبا تحديد المتطلبات المحددة لصندوق االستقرار االقتص• 

.الموقع  

يمكن تقديم الطلبات قريبًا على . جهة االتصال للشركات هي الوزارة االتحادية للشؤون االقتصادية والطاقة• 

www.wirtschaftsstablisierungsfonds.bmwi.de  وعلىwww.wsf.bmwi.de. 

تقرر وزارة المالية االتحادية ، باالتفاق مع الوزارة . االستقرار االقتصادي ال يوجد حق قانوني للدعم من صندوق• 

كما يمكن للجنة . االتحادية للشؤون االقتصادية والطاقة ، إجراءات االستقرار بناء على طلب الشركة حسب تقديرها

قرار تقديم الطلبات إلى  يمكن أيًضا نقل. صندوق االستقرار االقتصادي أن تقرر في الحاالت ذات األهمية الخاصة

سيتم اتخاذ القرار في االعتبار. مؤسسة قروض إعادة اإلعمار بموجب المرسوم  

أهمية الشركة لالقتصاد األلماني ،•   

الحاجة الملحة•   

التأثير على سوق العمل والمنافسة و•   

KSWمبدأ االستخدام األكثر اقتصادا لعملية التمويل من قبل•   

 
www.wirtschaftsstablisierungsfonds.bmwi.de 

 

يسيمعلومات للتواصل مع البنوك المقدمة للدعم ونصائح للتحدث مع المصرف الرئ  

 
 KfW-Corona-Hilfeارشادات التمويل عن طريق 

االتصال مباشرةً مع المصرف  KfWيجب على الشركات الراغبة في االستفادة من القروض الترويجية والموارد المقدمة عن طريق 

 9001 539 0800: هو KfWالخط الساخن للقروض التجارية . الرئيسي

www.kfw.de/corona 
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 LfA-Corona-Hilfeرشادات التمويل وفريق العمل عن طريق ا

 LfA-Corona-Hilfeنصيحة تمويل 

 .االستشارية للتمويل لإلجابة على األسئلة المتعلقة بالتمويل العام وتقديم المعلومات LfAتوفر موظفو خدمة  ي

 .00 10 – 24 21 / 089: العامة عن طريق الهاتف LfAيمكن الحصول على نصائح تمويل 

 .من االثنين إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً 

 .ة من الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً الجمع

https://lfa.de/website/de/aktuelles/_informationen/Coronavirus/index.php 

 

 تأجيل أقساط السداد للقروض التي يتم تعويضها

 .خالل أزمة الكورونا، يمكن تقديم طلب لتعليق السداد( مع أوبدون تعويض) LfAلى ذلك، في حالة القروض الجارية من باإلضافة إ

 .LfAلذلك من السهل والسريع التقدم بطلب لتعليق السداد لما يصل إلى أربعة أقساط من القروض المعفاة من المسؤولية تجاه 

 نكفونيا الوسطىفي فرا LfA Förderbank Bayernفريق عمل 

الشركات الصغيرة والمتوسطة البافارية في التعامل مع األزمات االقتصادية مع فريق من  LfA Förderbank Bayernيدعم 

 .المتخصصين

 .الشركات بشكل سريع، غير بيروقراطي ومجاني LfAيساعد فريق عمل 

معك والعمل على إيجاد الحلول الممكنة في مناقشة شخصية  يقوم الخبراء بتحليل وضعك االقتصادي ومناقشة نقاط الضعف التشغيلية

 .أو عند التقدم بطلب للحصول على قروض ترويجية المصرف الرئيسييستخدمون خبرتهم في المناقشات مع . معك

https://lfa.de/website/de/beratung/taskforce/index.php 

 :من أجل الشركات في فرانكفونيا الوسطى LfAجهة التواصل مع فريق عمل 

 :LfA Förderbank Bayernمكتب تمثيل 

Am Tullnaupark 8 

90402 Nürnberg 

Herr Holger Tietze 

Telefon: 0911 / 81 00 8 - 14 

E-Mail: nuernberg@lfa.de 

 سينصائح للتحدث مع المصرف الرئي

المصرف الرئيسي وإعداد محادثتك مع  KfWو  LfAيرجى مالحظة معلوماتنا الشاملة حول التقدم بطلب للحصول على قروض من 

 .بعناية

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-finanzielle-hilfen/tipps-fuer-
bankgespraeche-in-der-corona-krise/ 
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، والعمل لمدة قصيرة، مثل المساعدة في حاالت الطوارئ، يرجى استخدام خيارات أخرى لتوليد السيولة في شركتك، قبل القيام بذلك

.والعواقب االقتصادية كوروناوباء وتأجيل مساهمات الضمان االجتماعي ومعلوماتنا اإلضافية حول ، والتأجيالت الضريبية  

Soforthilfen, Kurzarbeit, Steuerstundungen, Stundungen von Sozialversicherungsbeiträgen 

unsere weiteren Hinweise zur Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Folgen. 

 مزيد من التمويل

 "تعزيز المعرفة الريادية" ةستشارالبرنامج كورونا الفوري لبرنامج ا

مًجا فوريًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أطلقت وزارة االقتصاد الفيدرالية برنا، " تعزيز المعرفة الريادية " كجزء من برنامج

0202( أبريل)نيسان  3 دخل البرنامج الفوري حيز التنفيذ في. التي واجهت صعوبات اقتصادية بسبب أزمة كورونا  

https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik-und-
Unternehmensfoerderung/gruendung/coaching/ 

في  02يبلغ الدعم عادة . هو دعم استشاري على الصعيد الوطني للشركات الصغيرة والمتوسطة" تعزيز المعرفة الريادية"برنامج 

 .في المائة للشركات التي تواجه صعوبات 02، و ئة والشركات القائمةالمائة للشركات الناش

 في المائة للمشورة بشأن سبل الخروج من أزمة كورونا 011منحة بنسبة : الوضع الحالي

يورو مدعومة  0111لتي تصل إلى ا االستشارةفإن تكاليف ، بالنسبة للشركات التي واجهت صعوبات اقتصادية بسبب أزمة كورونا

 .ال يتعين على الشركات دفع دفعة مقدمة ألن الدعم يتم دفعه مباشرة إلى المستشارين. بالمائة 011بة بنس

 :لتغييرات التاليةتّم إقرار ا من بين أمور أخرى. وفقًا لذلكالتمويل وقد تم تعديل المبادئ التوجيهية لبرنامج 

يورو، من تكاليف االستشارات التي تم  0222ي المائة، بحد أقصى ف 022تحصل الشركات المعنية على دعم لخدمة استشارية بنسبة • 

 (.تمويل كامل)تحرير فواتير بها 

 .الحد األقصى لمبلغ المنحة ذيمكن للشركات المتضررة طلب عدة استشارات ضمن الحصة الجديدة حتى يتم استنفا• 

وبالتالي، تعفى الشركات التي يحق لها التقديم من . تشاريةكسلطة مانحة مباشرة لحساب الشركة االس BAFAيتم دفع المنحة من قبل • 

 .التمويل المسبق للتكاليف االستشارية

 .ال يتعين على الشركات المتأثرة إجراء مقابلة إعالمية مع شخص اتصال إقليمي قبل التقديم• 

ً  0202مبر ديس 30يمكن تقديم طلبات الحصول على مشورة تمويل وفقًا لهذه األحكام مبدئيًا حتى •   .ضمنا

هي شريك إقليمي ويبلّغ  IHK Nürnerg. مسؤول عن تنفيذ البرنامج( BAFA)المكتب الفدرالي لالقتصاد ومراقبة الصادرات 

 .الشركات األعضاء فيه بتقدم برنامج التمويل

https://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik-und-
Unternehmensfoerderung/gruendung/coaching/ 

 

 

https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/soforthilfe-corona/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-und-kurzarbeit-kurzarbeitergeld/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/corona-virus-steuerstundung-und-verringerung-der-vorauszahlung/
https://www.ihk-nuernberg.de/de/corona-virus/


Seite 13 

Stand: 30.04.2020 

 منح للحصول على المشورة بشأن إعداد أماكن عمل المكاتب المنزلية
 

رفية تلقي الدعم المالي اآلن إذا أوجدوا وظائف العمل يمكن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الح

في المائة من تكاليف المشورة الداعمة من قبل  01يتم تعويض ما يصل إلى . من المنزل في غضون مهلة قصيرة

يوفر برنامج التمويل .  iWKB كة استشارية معتمدة من قبلشر  

  " ia iBiB og"  من iWKB روقراطيةإجراءات خاصة وسريعة وغير بي.  

https://www.innovation-beratung-
foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Kurzmeldungen/Aktuelles/2020/200320-go-

digital-homeoffice.html 

 المكافأة الرقمية إلجراءات الرقمنة
مع المكافأة الرقمية ، تدعم والية بافاريا الشركات الصغيرة والمتوسطة إلعداد نفسها لمواجهة تحديات العالم 

تمكن المكافأة الرقمية الشركات من استخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة ، وتطوير المنتجات أو . الرقمي

.لخدمات الرقمية وتحسين أمن تكنولوجيا المعلوماتالعمليات أو ا  

:تمويل المكافأة الرقمية هي تدابيرفي المجاالت التالية  

تطوير أو إدخال أو تحسين المنتجات والخدمات والعمليات من خالل أجهزة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، • 

نقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبرمجيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، باإلضافة إلى 

.وتطبيقاتها في الشركة  

.إدخال أو تحسين أمن تكنولوجيا المعلومات في الشركة•   

:يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول جهة االتصال الخاصة بك في حكومة المنطقة المسؤولة  على  

 
https://www.digitalbonus.bayern/ 

 

 قائمة بالمتطلبات للشركات لتأمين السيولة في أزمة كورونا

 
نظرة عامة على تدابير أخرى مثل المساعدة في حاالت الطوارئ ، وتأجيل الضرائب ومساهمات الضمان 

.فقًا لقانون حماية العدوى وأكثر من ذلك بكثيراالجتماعي ، والعمل لوقت قصير ، والتعويض و  

 

www.ihk-nuernberg.de/corona-checkliste  

:مالحظة أخيرة على القائمة   

ومع ذلك ، ال يمكن أن تكون حاسمة ، ولكن يجب أن تتكيف دائًما مع . تم إنشاء قائمة التحقق هذه بعناية فائقة 

لذلك . أن الظروف الخاصة بالوضع الحالي  قابلة للتغيير يوميًا باإلضافة إلى ذلك ، . الوضع التشغيلي الفردي

.المحتوىنطلب تفهمك لعدم إستطاعتنا ضمان صحة واكتمال   

 

 

:متاحة لإلجابة على أي أسئلة WceiKesKedBuK KHW خاصة بغرفة التجارة والصناعةخدمة عمالء ال  
Tel: +49 911 1335 1335, E-Mail: kundenservice@nuernberg.ihk.de 

 

المشورة بشأن   WBieogK    ioeKee   AoeiKseK edKeL Q K  greenKei .V. K LLA  كما تقدم 

:يمكنك العثور على جهات اتصال باللغة األجنبية هنا. الموضوعات المعقدة باللغة األجنبية أو اللغة األم  

https://www.aauev.de/2020/04/08/beratung-des-aau-e-v-zu-corona-hilfen/ 


