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 االقتصاد األملاني ومواجهة تداعيات فيروس كورونا 
 د. أحمد ذكر الله

 مقدمة
تشير البيانات االقتصادية قبيل تفش ي وباء كورونا إلى أن االقتصاد األملاني يزحف باتجاه معاكس لطفرة النمو التي 

ا فقد تراجع النمو االقتصادي حققها على مدى عشر سنوات، ووفقا إلحصائيات املكتب االتحادي لإلحصاء بأملاني

(، كما  1، مما يمثل أدنى معدل في الخمس سنوات األخيرة) 1820% عام    1.5.% في مقابل  6إلى    2019في أملانيا عام  

 . 2017و 2016% في عامي   2.2ويأتي هذا التراجع بعد تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 

مقد في  األسباب  من  ملجموعة  كنتيجة  التراجعات  هذه  صناعة وتأتي  قطاع  منها  يعاني  التي  العاملية  األزمة  متها 

إلضافة إلى فرضية خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي دون اتفاق، وهو ما بات حاليا أقرب إلى الواقع. ارات، باالسي

التهديدات صوبها، عالوة على  بإطالق  يضاف إلى ذلك التطورات األخيرة في جزيرة هونغ كونغ، حيث بدأت الصين 

 لحرب التجارية األمريكية الصينية. ا

ا التي أججت من هذه التراجعات في وقت أنهكت إجراءات اإلغالق الهادفة الحتواء ثم كانت تداعيات فيروس كورون 

 فيروس كورونا املستجد االقتصاد األوروبي بصفة عامة واألملاني على وجه الخصوص. 

التي سبب  التداعيات  م التطرق  ها انتشار فيروس كورونا على االقتصاد األملاني، ثوتحاول الورقة الوقوف على اهم 

 السياسات االقتصادية التي اتبعتها الحكومة األملانية ملواجهة هذه التداعيات، وذلك كما يلي:  ألهم

 أوال: التداعيات االقتصادية ملوجة كورونا األولى ىلع االقتصاد األملاني:
املصاح اإلغالق  تداعيات  اهم  تبيان  ايمكن  االقتصاد  على  كورونا  فيروس  النتشار  املؤشراب  من خالل  ت ألملاني 

 التالية: 

 

 ألمانيا تسجل أدنى نمو اقتصادي في الخمس سنوات األخيرة (  1
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 معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي:  -1

أنه بسبب أزمة كوفيد   في أعقاب القيود املفروضة  تضرر أكبر    19أفادت اإلحصاءات الرسمية  في أوروبا  اقتصاد 

% 10% في الربع األول من العام الحالي، وبنسبة 7ادي بنسبة ملكافحة الوباء مما أدي إلى تراجع معدل النمو االقتص

 ت اإلغالق املتبعة في معظم األنشطة االقتصادية.  في الربع الثاني، وذلك كنتيجة إلجراءا

إلى أن تراجع الطلب العاملي وانقطاع سالسل التوريد واستمرار حالة عدم اليقين لدى وأشارت الحكومة األملانية  

بعد أن كانت املستهلكين وامل يمر بها االقتصاد األملاني،  التي  ستثمرين هي أسباب جوهرية في تكريس حالة الركود 

تي ألقت بظاللها بسبب تداعيات بسبب الحروب التجارية العاملية واملخاوف ال  2019بالد تتعافى نسبيا منذ عام  ال

ير من الخدمات، كما خفض بشدة من استهالك بريكست. باإلضافة إلى أن إغالق املجال العام أدى إلى الحد من الكث

 (.2)األفراد 

ا وصل إلى  
ً
الجاري، فيما دخل ركود تاريخي هو   2020% في الربع األول من  2.2وقد شهد االقتصاد األملاني انكماش

سنوات، وصدقت التوقعات بتسارع التباطؤ االقتصادي خالل الربع الثاني، حيث أفادت بيانات   10منذ    األكبر له

الثاني  ر  الربع  في  اإلجمالي  املحلي  الناتج  بانكماش  االقتص10.1سمية،  القيود  بسبب  ربعي،  أساس  على  ادية % 

 املصاحبة لتفش ي فيروس كورونا. 

الناتج املحلي اإلجمالي سجل انكماشا  وقال املكتب االتحادي لإلحصاء األملاني   بيان، إن  في  باملئة    11.7)حكومي(، 

أس على  الثاني  الربع  بنسبة  خالل  انكماش  الحالي، مدفوعا    1.8اس سنوي، مقابل  العام  األول من  الربع  في  باملئة 

هو األكبر منذ بدء   األسر واستثمارات الشركات وتراجع الصادرات خالل الجائحة. ويعد هذا االنكماشبانهيار إنفاق  

ماشا هو األكثر حدة منذ األزمة املالية . لتعرف البالد انك 1970حساب الناتج املحلي اإلجمالي الفصلي ألملانيا في عام 

 (.3)2008واالقتصادية العاملية عام 

 

 االقتصاد األلماني في حالة ركود مستمرة حتى منتصف العام (  2
 كورونا  سنوات بسبب فيروس  10ألمانيا تشهد أكبر ركود اقتصادي لها منذ أكثر من (  3

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://arabic.euronews.com/2020/04/17/coronavirus-germany-recession-continue-till-mid-2020
https://arabic.cnn.com/business/article/2020/05/15/german-economy-shrinks-most-in-more-a-decade


Page 3 of 38 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 5, 2020     

،  2014منذ عام  ويؤكد الشكل التالي هذه التراجعات في الناتج املحلي اإلجمالي، بعد فترة من التحسن بدأت تدريجيا

 ثم تراجعت وتيرتها في الثالثة أعوام األخيرة. 

 

 الشاحنات:مؤشر عدد األميال المقطوعة من   -2

يشير مؤشر عدد األميال املقطوعة من الشاحنات إلى تطور اإلنتاج الصناعي من خالل تتبع نقل البضائع واألميال   

للشاحنات   لنظام املقطوعة  بيانات العملية الرقمية  يتم حسابها من  الكبيرة على الطرق السريعة األملانية، والتي 

كل يوم عمل خالل أزمة كورونا، على فترات تتراوح من خمسة إلى تسعة  تحصيل رسوم الشاحنات، والتي يتم تحديثها  

 أيام. 

شهر إبريل املاض ي، تزامنا مع بداية اإلغالق، ويشير الشكل التالي إلى انخفاض كبير للمسافات املقطوعة بداية من  

حاد في حركة نقل البضائع وقد استمر هذا االنخفاض طيلة الربع الثاني من العام الحالي، مما يشير إلى االنخفاض ال 

ث على الطرقات وتقطع سالسل اإلمداد والتوريد الداخلية، إال أنه من املتوقع أن يتحسن نسبيا خالل الربع الثال 

 ا في التعافي في الربع األخير من العام الحالي. ليبد

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 4 of 38 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 5, 2020     

 

 مراقب الفرع االقتصادي  -3

االقتصادي في صناعات السيارات والكهرباء م التطور  يوفر مؤشر مراقب الفرع االقتصادي معلومات أساسية لتقيي

 باإلضافة إلى الهندسة امليكانيكية والصناعات الكيماوية. 
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ويشير الشكل السابق إلى استقامة الخط البياني للصناعات الثالثة تقريبا )تذبذب بسيط( حتي بداية العام الحالي،  

 وي إلنتاجهم. حيث بدأ االنخفاض املد 

%  17.9عات التحويلية عماد أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انخفاضا تاريخيا نسبته ج قطاع الصناوقد سجل إنتا 

 (.4) الحالي % في الربع الثاني من العام  25.8وتراجعت طلبيات الصناعة بنسبة 

 سوق العمل  -4

نتاج السلع، عالوة على كل من توفير الخدمات وإ  في أملانيا على  COVID-19أثرت التدابير املتخذة الحتواء جائحة  

دد ساعات العمل، بما يعني عدد ساعات عمل أقل أو عدم وجود ساعات عمل، وبما يؤدي إلى انخفاض الدخل ع

 لفترة غير محددة. 

مقارنة   الحالي  العام  من  والثاني  األول  الربعين  خالل  بشدة  املتبطلين  أعداد  تزايد  إلى  التالي  الشكل  بنفس ويشير 

ة االتحادية للعمل أن عدد العاطلين في أملانيا ارتفع خالل شهر  يوليو  لسابق. حيث أعلنت الوكال الربعين من العام ا 

ألف شخص،    57مليون شخص، وأن هذا العدد يزيد على ما تّم تسجيله في   يونيو املاض ي بإجمالي    2.91الجاري وبلغ  

تفع خالل شهر كالة أن معدل البطالة ار ألف شخص. وأضافت الو   635ويزيد على ما تّم تسجيله قبل عام بإجمالي  

 (.5% )  6.3نقطة مئوية وبلغ  0.1يوليو بنسبة 

 

 

 

 تصاد األلماني وارتفاع معدل البطالة خالل شهر يوليو بسبب كورونااالق( تراجع  4
 خالل شهر يوليو بسبب كورونا تراجع االقتصاد األلماني وارتفاع معدل البطالة ( 5
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 تجارة التجزئة  -5

في   والواليات  الفيدرالي  االتحاد  انتشار    2020مارس    22وافق  إبطاء  أجل  من  املتاجر  من  كبير  عدد  إغالق  على 

، 2020أبريل    15لى تخفيف القيود ألول مرة في  الفيروس، بينما ظلت محالت البقالة مفتوحة. وقد تم االتفاق ع

متر مربع في ظل شروط   800السماح بإعادة فتح املتاجر الصغيرة واملتوسطة الحجم بمساحة بيع تصل إلى  حيث تم  

 أبريل.  20صارمة اعتباًرا من 

حالي مقارنة بمثيلهما في العام ويشير الشكل التالي إلى التراجع الكبير لتجارة التجزئة خالل الربعين األولين من العام ال

 السابق. 
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 أنشطة خدمات اإلقامة والطعام  -6

منذ منتصف مارس من العام الحالي، أثرت اإلجراءات املتخذة الحتواء جائحة الفيروس بشكل خاص على مقدمي 

وفي   أملانيا.  في  والفنادق  األغذية واملشروبات  الشبا   2020مارس    18خدمات  الفنادق وبيوت  وأماكن  اضطرت  ب 

البالد. ومنذ  اإلقامة   في  كل مكان  في  السياح  أمام  أبوابها  إغالق  إلى  ُيسمح ملشغلي    22األخرى  لم  املاض ي،  مارس  

 املطاعم باستضافة الضيوف في أماكن عملهم، في حين كان هناك إذن بفتح خدمات الوجبات الجاهزة والتوصيل. 

ا أماكن  إلى  والطعام  اإلقامة  خدمات  أنشطة  التنقسم  وخدمات  السكن جميع  إلقامة،  ويشمل  والشراب.  طعام 

املؤسسات التي توفر إقامة قصيرة للمبيت مقابل الدفع. وتتنوع وحدات اإلقامة على نطاق واسع من الفنادق إلى 

الفوري.  لالستهالك  صالحة  ومشروبات  كاملة  وجبات  توفير  والشراب  الطعام  خدمات  وتشمل  التخييم.  أماكن 

 (.6النجوم بنفس طريقة أنشطة تقديم الطعام وحانات الزاوية) املطاعم املصنفة بينطبق هذا على 

 

6 ( Economic impacts     

19-Statistics related to COVID 
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ويوضح الشكل التالي حجم االنخفاض الكبير ألنشطة هذا القطاع خالل الربعين األولين من العام الحالي مقارنة 

 بنظيرهما من العام السابق. 

 

 التجارة الخارجية  -7

للفيروس عواقب  في السل  كان لالنتشار العاملي  ع والخدمات، خاصة مع تضرر الوباء  وخيمة على التجارة الدولية 

بشدة من بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين ألملانيا، وقد تضرر االقتصاد األملاني بشدة لتضرر تجارته الخارجية، 

 . الواردات بسبب تدويل عمليات اإلنتاجحيث يعتمد بشكل كبير على التصدير كما يعتمد كذلك على 

ومنذ مطلع األلفية الجديدة من الواضح أن التجارة الخارجية األملانية تسير على طريق تصاعدي باستثناء عامي  

، والسنوات التي تسببت فيها األزمة املالية العاملية في تراجع املعامالت التجارية األملانية، والتي استغرق 2008/2009

 لتتجاوز مستويات ما قبل األزمة.  2011من الصادرات والواردات حتى عام األمر 

 ويشير الشكلين التاليين إلى االنخفاض الكبير في ميزان التجارة الخارجية وحركة التجارة الكلية كنتيجة لإلغالق.

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
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% مقارنة   7.9ة  وقد أصدر مكتب اإلحصاء االتحادي تقريرا حول انخفاض الصادرات األملانية في شهر مارس بنسب

براير السابق، وهو ما يعد االنخفاض األكبر منذ بداية % مقارنة بشهر ف11.8املاض ي وبنسبة    بنفس الشهر من العام

 4.5م. وتراجعت كذلك الواردات في شهر مارس بنسبة 1990حساب الصادرات الشهرية في شهر أغسطس في العام 

 (. 7% مقارنة بالشهر السابق)   5.1ة % مقارنة بالشهر نفسه من العام املاض ي وبنسب

% وعلى أساس سنوي خالل شهر أبريل، وذكر املكتب االتحادي 31.1كما انخفضت قيمة صادرات السلع بنسبة  

(. بينما  8)1950لإلحصاء أن هذا االنخفاض يعتبر أكبر انخفاض شهري منذ بدء إحصاءات التجارة الخارجية في عام  

االتحادي، إن الفائض التجاري تقلص    %. ورغم ذلك فقد أشار مكتب اإلحصاءات16.5تراجعت الواردات بنسبة  

 (.9مليارات يورو)  3.2ى إل

 

 

 ديات كبيرة والبالد تتجاوز المرحلة األسوأ تح االقتصاد األلماني:(  7
 تراجع حاد بالصادرات األلمانية (  8
 تراجع حاد للصادرات األلمانية بسبب كورونا (  9

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://ghorfa.de/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84/
https://amalhamburg.de/2020/06/09/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/
https://www.alaraby.co.uk/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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 إجراءات اإلفالس -8

املتخذة الحتواء   اإلجراءات  بسبب  مالية  الشركات صعوبات  من  العديد  التالي عدم تواجه  الشكل  ويظهر  الوباء. 

 التزايد امللحوظ في عدد حاالت اإلفالس لفترة ما بعد كورنا.
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عدد الشركات التي أشهرت إفالسها في أملانيا في مايو املاض ي تراجع رغم أزمة   تحادي لإلحصاء أنوأعلن املكتب اال

% مقارنة بنفس الشهر من العام 9ر9شركات، بتراجع بنسبة    1504كورونا، حيث بلغت في مايو املاض ي وصل إلى  

ذلك   من املاض ي. ويرجع  إفالسها  بتقديم طلب إلشهار  الشركات  إلزام  تعليق  نهاية إلى  املاض ي وحتى  ذ مطلع مارس 

اإل  وهو  املقبل،  جائحة  سبتمبر  بسبب  اإلفالس  حاالت  من  سيل  حدوث  لتفادي  الحكومة  اتخذته  الذي  جراء 

 (.10كورونا) 

ائحة لم تنعكس في هذه الحاالت  وخلص املكتب في هذه اإلحصائية إلى أن التداعيات االقتصادية الناجمة عن الج 

اقتصاديين اإلفالس  بعد، لكن خبراء  إجمالي عدد حاالت  في  كبير  ارتفاع  العام    يتوقعون حدوث  في  الشركات  بين 

 الحالي.  

وتتسم الشركات املفلسة في الفترة املشار إليها بأنها أكبر في املتوسط من الشركات املفلسة في نفس الشهر من العام  

مليار يورو، مقابل    3.1كات للدائنين تقارب  جع ذلك إلى أن املتطلبات املالية املستحقة على هذه الشر املاض ي، وير 

 رو في نفس الفترة من العام املاض ي.مليار يو  2.5

% 65. فقد تقدم حوالي  ZEW( التابع لجامعة مانهايم بالتعاون مع  GBPوطبقا لدراسة أجراها فريق األعمال األملاني )

% منهم أن الشركة لم  44كورونا، ذكر    من الشركات األملانية بطلب للحصول على مساعدات حكومية أثناء جائحة

 مية. تكن لتنجو من أزمة كورونا بدون تمويل أو تدابير حكو 

ساعدات الطارئة ملواجهة  ومن بين اإلجراءات الحكومية املحتملة التي اتخذتها الشركات التي شملها االستطالع، امل

( )33كورونا  القصير  الوقت  وبدل  قصير  لوقت  والعمل  وتأجيل%30(،  الضرائب)  %(  وان 19مدفوعات   ،)%

كورونا دون تمويل حكومي استخدمت على األقل  الشركات التي صرحت بأنها لن تكون قادرة على النجاة من جائحة

 (.11أحد اإلجراءات املذكورة ) 

 

 %  9.9رغم أزمة كورونا.. تراجع عدد الشركات المفلسة في ألمانيا بنسبة (  10
11 ) The Federal Government informs about the Corona crisis 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://www.aleqt.com/2020/08/10/article_1894641.html
https://www.deutschland.de/en/news/german-federal-government-informs-about-the-corona-crisis
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 النقل الجوي  -9

ط ولكن أيًضا على ملانيا مركًزا للنقل الجوي الدولي، وال ينطبق ذلك فقط على الرحالت الجوية املباشرة فقتعد أ

 النقل الدولي في املطارات األملانية. 

تم إلغاء اآلالف من الرحالت الجوية وفي بعض الحاالت تم إيقاف األساطيل الكاملة، وبذلك يمكن القول أن تأثير 

 نقل الجوي العاملي بلغ حدا غير مسبوق. أزمة كورونا على ال

ن املطارات األملانية  اإلجمالي للمسافرين جوا الذين يصلون أو يغادرو ويشير الشكل التالي إلى التطور الهابط  للعدد 

 الرئيسية بسبب اإلغالق. 
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 (12كورونا) ثانيا : إجراءات الحكومة األملانية ملواجهة فيروس
أدت الصدمة االقتصادية واالضطراب الناجم عن تفش ي الفيروس إلى ظروف غير مسبوقة دفعت الحكومة األملانية 

 إجراءات اقتصادية غير مسبوقة.  إلى اتخاذ

مليار يورو تستهدف تسريع   130ففي يونيو املاض ي وافق زعماء أحزاب االئتالف الحاكم على حزمة تحفيز بقيمة  

االقتصادي، كما اتفقوا على دعم البلديات املتضررة ماليا بقوة، كما اتفقوا كذلك على اشتراك الحكومة التعافي  

 عويض خسائر إيرادات الضرائب التجارية.  االتحادية والواليات في ت

ا نحو  وتعد هذه الحزمة واحدة من أكبر حزم التحفيز االقتصادي في تاريخ البالد، السيما مقارنة بحزمة بلغت قيمته

 (.13)  2008مليار يورو بالتي خصصتها الحكومة األملانية لدعم االقتصاد املتعثر في ذروة األزمة املالية العاملية عام    90

يورو عن كل طفل، وتوفير تمويل إضافي للبلديات ملواجهة   300كما تم االتفاق على تقديم دعم لألسر املعيلة بقيمة  

 ر يورو في مشروعات البنية التحتية. مليا 28تزايد البطالة، واستثمار 

لتمويل خطة التحفيز، مليار دوالر( هذا العام   246مليار يورو ) 218,5وأعلنت الحكومة عن نيتها رفع االقتراض إلى 

% من السقف 17حلي للبالد، أي أعلى بنحو  % من إجمالي الناتج امل77مما يرفع نسبة الدين العام األملاني إلى نحو  

 (.14%  في االتحاد األوروبي) 60الي املحدد بـحو 

لد  أملانيا  في  املعتمدة  الرئيسية  املالية  التدابير  على  الضوء  تسليط  الورقة  يلي تحاول  األملاني وفيما  االقتصاد  عم 

 (.15بصفة عامة، واذرعه الرئيسية على وجه الخصوص ) 

 

12 )(Government and institution measures in response to COVID-19. Germany 
 ألمانيا: االئتالف الحاكم يقر حزمة إنقاذ لمواجهة كورونا (  13
 ة مليار يورو لتمويل خطة تحفيز ضخم  218,5ألمانيا تقترض (  14

15 ) COVID-19: German Government Financial Assistance Measures 
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https://elaph.com/Web/Economics/2020/06/1295796.html
https://www.whitecase.com/publications/alert/covid-19-german-government-financial-assistance-measures
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ومزايا  الواقي،  الدرع  وحزمة  بالضرائب،  املتعلقة  السيولة  مساعدة  على،  عام  بشكل  اإلجراءات  تلك  تركزت  وقد 

 (، ويمكن استعراض ذلك كما يلي:16التعويض األكثر مرونة) 

 اإلجراءات الضريبية:  -1

 من املبادرات الضريبية والتي يمكن توضيحها كما يلي:  ألملاني العديدقدمت الحكومة ا

 ة السيولة املتعلقة بالضرائب للشركات مساعد 

اإلضافية   - الرسوم  إلى  باإلضافة  املستحقة،  الدخل  ضرائب  تأجيل  املمكن  من  انه  على  وتنص 

تحصيل   وأن  كورونا،  بأزمة  تأثرت  املستفيدة  الشركات  أن  ثبت  إذا  املنتظم  التضامنية،  الضرائب 

 سيشكل خطورة كبيرة عليها. 

لتأجيل الضرائب املستحقة بالفعل أو    2020ديسمبر    31ات حتى  يجوز لدافعي الضرائب تقديم طلب  -

 التي أصبحت مستحقة بحلول ذلك التاريخ، للتخفيض أو اإلرجاء. 

 

 ( للمزيد من التفاصيل والمصادر الرئيسية يمكن الرجوع الي:  16
• Federal ministry of justice and consumer protection – Suspension of the obligation to file for insolvency 
• Central association of health insurance companies: Social security contributions may be deferred 
• Federal Labor Office: Information regarding reduced hours compensation 
• Federal Ministry of Finance: Economic Stabilization Fund 
• KfW: Corona-related help – Credits for companies 
• Federal ministry of justice and consumer protection – Suspension of the obligation to file for insolvency 
• Federal Ministry of Finance: Start-Up Economic aid 
• German customs authorities (official website) 
• FAQs about tax relief measures 
• Germany: VAT relief included in draft legislation (COVID-19) 
• Federal Ministry of Finance: Economic Stabilization Fund 
• KfW: Corona-related help 
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https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld?pk_content=Brand&pk_campaign=Kurzarbeitergeld_Corona&pk_source=Google_Paid&pk_medium=TextAd
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-Milliardenhilfe-fuer-alle.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/022320_GE_Corona.html
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https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/05/tnf-germany-faqs-tax-relief-measures.html
https://home.kpmg/us/en/home/insights/2020/05/tnf-germany-vat-relief-included-in-draft-legislation-covid-19.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-19-Milliardenhilfe-fuer-alle.html
https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html
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ئب في العام  تسهيل إمكانية خفض مدفوعات الضرائب املسبقة بمجرد أن يتضح أن دخل دافع الضرا -

. ومن املستهدف أن يؤدي ما سبق إلى  الحالي من املتوقع أن يكون أقل مما كان عليه في العام السابق

 تحسين وضع السيولة للشركات. 

في   - التأخير  املصرفية( وغرامات  الحسابات  في  املباشر  الخصم  )مثل  اإلنفاذ  تدابير  التنازل عن  سيتم 

 املدين بدفع ضريبة معلقة بشكل مباشر بفيروس كورونا.   إذا تأثر 2020ديسمبر  31السداد حتى 

 31، سيتم تعليقها حتى  2020ديسمبر    31إلى    2020مارس    19غرامات السداد املتأخر من الفترة من   -

 2020ديسمبر 

تدير رسوم الطاقة وضريبة الطيران، ستمنح Generalzolldirektionهيئة الجمارك املركزية ) - التي   ،)

 بدون ف
ً

 ات من وزارة املالية االتحادية. بناًء على تعليم  2020ديسمبر    31وائد لهذه الضرائب حتى  تأجيال

(، الذي يدير ضريبة  Bundeszentralamt für Steuernتم توجيه مكتب الضرائب املركزي الفيدرالي ) -

 التأمين وضريبة القيمة املضافة، لتقديم تنازالت مناسبة لدافعي الضرائب. 

في ظل ظروف معينة، ومع    2020جتماعي لألشهر من مارس إلى مايو  راكات الضمان اال قد يتم تأجيل اشت -

، أي في نهاية يونيو  2020ذلك، فإن فترة التأجيل محددة مبدئًيا حتى تاريخ استحقاق اشتراكات يونيو  

 ، وكذلك مساهمات الضمان االجتماعي املؤجلة، التي يتعين دفعها من مارس حتى مايو.2020

 خرى ضريبية أ إعفاءات 

الضريبية   - القاعدة  تخفيض  طلبات  تقديم  حتى  يمكن  املقدمة،  املدفوعات  ألغراض   31التجارية، 

التأجيل وطلبات تعديل املدفوعات املسبقة لضريبة  2020ديسمبر   ، كما توجد فترة مقابلة لطلبات 

 الدخل والشركات. 

ات وضريبة التجارة "عند عرض  قد يتم إعادة الدفعات املسبقة لضريبة الدخل وضريبة دخل الشرك  -

ائب والتي يمكن أن تظهر أنهم "يتأثرون بشكل مباشر وليس بشكل كبير" الظروف" من قبل دافعي الضر 

 . COVID-19بـ 
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إمكانية ميسرة لتقليل مدفوعات الضرائب املقدمة بمجرد أن يتضح أن دخل دافع الضرائب سيكون  -

 ينة / البلدية(.أقل في العام الحالي )القرار على مستوى املد 

 شروط الدفع املسبق 

دفعات املقدمة من قبل دافعي الضرائب وفًقا للحالة )تقليل املدفوعات املسبقة  سيتم تعديل شروط ال  -

 بمجرد أن يتضح أن دخل دافع الضرائب في العام الحالي سيكون أقل من العام السابق(. 

 2020أبريل  23لية الصادر في مزيد من اإلغاثة  الضريبية وفًقا لقرار الحكومة الفيدرا

ة في قطاعات البيع بالتجزئة والثقافة وفنون الطهي التي تتوقع تكبد خسارة  يمكن اآلن للشركات الصغير  -

عام   الضرائب   2020في  بهم السترداد  الخاص  الضرائب  إلى مكتب  بطلب  التقدم  أزمة كورونا  بسبب 

 2020ة لعام ، باإلضافة إلى املدفوعات املقدم 2019املدفوعة لعام 

 23.04.2020كومة االتحادية في مزيد من اإلغاثة  الضريبية وفقا لقرار الح

كورونا   - أزمة  جراء  من  إيجارية  وإيرادات  بأرباح  تأثروا  الذين  الضرائب  لدافعي  بطلب يمكن  التقدم 

ضريبة   أو  الدخل  لضريبة  بالفعل  املدفوعة  املقدمة  للدفعات  رجعي  بأثر  تخفيض  على  للحصول 

لعام  الشرك  )=    2019ات  اإلجمالي  املبلغ  استرداد خسارة  أساس  الدفع  15على  تم  التي  األرباح  % من 

(.  2019لعام  الضريبي مقدًما
ً
 على أساس أو حساب أكثر دقة وتفصيال

 عدة الضريبية لتجارة املطاعم تدابير املسا

من    - املطاعم  تجارة  في  لألغذية  املضافة  القيمة  ضريبة  معدل  تخفيض  من  7إلى  %  19سيتم   %

 .30.06.2021إلى  01.07.2020

 تم تضمين اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة في مشروع القانون 

اإلعفا  - إجراءات  بعض  توفير  إلى  القانون  في  املقترحة  اإلجراءات  املعززة  تهدف  والسيولة  الضريبي  ء 

عل يتعلقان  إجراءين  القانون  مشروع  يتضمن  كما  كورونا،  فيروس  لوباء   
ً
التحديد استجابة وجه  ى 

 ( وهما : VATباإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة )
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وقبل   2020يونيو    30تخفيض معدل ضريبة القيمة املضافة لخدمات املطاعم واملطاعم املقدمة بعد    -

 %.7% إلى 19)باستثناء املشروبات( من  2021يوليو  1

قانون ضريبة القيمة املضافة األملاني    ب من  2تمديد اللوائح االنتقالية الحالية فيما يتعلق بالفقرة    -

 لجديدة لبعض "الكيانات القانونية بموجب القانون العام. )فيما يتعلق بالقواعد ا

 ير: العمل على تحسين اللوائح الخاصة بالعمل لوقت قص   -2

 في اطار العمل على تحسين اللوائح الخاصة بالعمل لوقت قصير، تم إقرار ما يلي: 

مارس    13اللوائح الخاصة بتعويضات العمل القصيرة في    ؤقت املتعلق باألزمةأقر قانون التحسين امل  -

التالية الصادرة عن الحكومة االتحادية، والتي تكون محدودة بوقت حت   2020 القانونية  ى واملراسيم 

،  والتي تسهل الوصول إلى تعويضات العمل، وإعفاء الشركات من مساهمات الضمان  2021نهاية عام 

 ، وكذلك تمكين العمال املؤقتين من الحصول على تعويضات العمل لوقت قصير.االجتماعي

هل  ، كان يجب أن يتأثر ثلث املوظفين على األقل بفقدان ساعات العمل من أجل التأقبل تغيير القانون  -

% فقط من موظفي  10للحصول على إعفاء من تعويض العمل لوقت قصير. بينما يكفي حاليا أن يتأثر  

 % من ساعات عملهم. 10سارة الشركة بخ

 شهًرا. 12يمكن دفع تعويض العمل لوقت قصير حتى  -

 ال يلزم تعويض أرصدة وقت العمل السلبية لتجنب العمل لوقت قصير. -

 ويض العمل لوقت قصير للعمال املؤقتين. ألول مرة، يمكن أيًضا دفع تع -

-  .
ً
 لم يعد من الضروري بعد اآلن استخدام اإلجازات املدفوعة أوال

 اشتراكات الضمان االجتماعي در 

يجب على أرباب العمل أن يحصلوا على تعويض كامل عن اشتراكات الضمان االجتماعي. وينطبق هذا   -

 ل لوقت قصير.فقط على الشركات التي تقع ضمن نطاق قانون العم
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   ساعات مخفضة

نها بنقص ساعات % م10قد تتلقى الشركات أجًرا مخفًضا لساعة العمل عندما يتأثر ما ال يقل عن   -

على األقل.  في السابق، كان يجب أن  %  10العمل )أي: ليس لديك املزيد من العمل للقيام به( بنسبة  

 لى تعويض ساعة مخفض. يتأثر ثلث املوظفين بساعات عمل أقصر حتى تحصل الشركة ع

لسلبية  : يجب على املوظفين عدم تعويض أرصدة ساعات العمل ا التنازل عن ساعات العمل السلبية  -

ة ساعات العمل السالبة من أجل التأهل للحصول على  بعد اآلن. في السابق، كان يتعين تعويض أرصد

 تعويض ساعات العمل املخفضة 

 الساعات املخفضة للعاملين املؤقتين / العاملين في الوكالة. للمرة األولى، ستتاح أيًضا ميزة تعويض  -

 ل مكتب العمل االتحادي. سداد كامل ملساهمات الضمان االجتماعي من قب -

مليون    10.1مطالبة جديدة )  751،000زيادة عدد مطالبات تعويض ساعات العمل املخفضة: تقريًبا.   -

 2020مطالبة في فبراير  2000. املقارنة: حوالي 30.04.2020موظف( اعتباًرا من 

همات التأمين أقل بقليل من ثلث جميع الشركات التي يعمل بها موظف واحد على األقل تخضع ملسا -

 تقدمت بطلب للعمل لوقت قصير.االجتماعي 

 الفعالية بأثر رجعي 

 وسيتم دفعها بأثر رجعي  2020مارس  1تسري هذه التسهيالت بأثر رجعي اعتباًرا من  -

قبل   - مخفضة  ساعات  تعويض  على  للحصول  بالفعل  سجلت  التي  للشركات    31.12.2019يمكن 

 من الحد األقص ى ا  شهًرا  21الحصول على تعويض ملدة أقصاها  
ً
شهًرا )االنسحاب    12ملعتاد وهو  بدال

 ( 31.12.2020على األكثر حتى 

 لوائح لحماية المستأجرين المحليين والتجاريين:  -3

 تضمنت اللوائح الجديدة بنودا لحماية كال من املالك واملستأجر وكانت كما يلي: 
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 املستأجر: 

يجار الشهرية في الفترة  أجر عن سداد مدفوعات اإل ال يمكن للمالك إنهاء عقد اإليجار إذا تخلف املست -

 بسبب آثار وباء.   2020يونيو  30حتى  2020أبريل  1من 

 على أبعد تقدير.  2022يونيو  30يجب على املستأجر تعويض متأخرات اإليجار حتى  -

-COVIDفي حالة حدوث نزاع، يجب على املستأجر إثبات أن عدم الدفع كان مبنًيا على تأثيرات وباء    -

19-Pandemic . 

 ت قابلة للتطبيق على املستأجرين املحليين والتجاريين.التعديال  -

 املالك 

. ال يجوز إنهاء عقد اإليجار على أساس أن املستأجر تخلف عن سداد  حقوق إنهاء ملكية املالك مقيدة -

سداد بسبب إذا كان عدم ال  2020يونيو    30حتى    2020أبريل    1مدفوعات اإليجار الشهرية في الفترة من  

أو   2020سبتمبر    30قد يتم تمديد الفترة املذكورة في املستقبل حتى    COVID-19-Pandemicآثار وباء 

 حتى أكثر من ذلك(.

يتم استبعاد أي انحراف لهذه الالئحة على حساب املستأجر. يجب على املالك قبول عدم دفع اإليجار   -

 ر.  نها تأجيل قانوني لإليجاشهًرا، والتي يمكن تفسيرها على أ 24ملدة تصل إلى 

لم يتم تعليق التزام املستأجر بدفع اإليجار، وسيتم تعويض الفوائد على املتأخرات واألضرار الناجمة   -

 عن التأخير.  

. ال يزال من 2022يونيو    30يتم تنشيط حق اإلنهاء، إذا لم يعوض املستأجر متأخرات اإليجار حتى   -

 يجار. هاكات أخرى التفاقية اإل املمكن إنهاء عقد اإليجار بسبب انت 

عالوة على ذلك، يمكن للمالك استخدام ضمان اإليجار خالل مدة عقد اإليجار إذا كانت مطالبة الدفع    -

 املقدمة من املالك ضد املستأجر بال منازع. 

 تدابير التحفيز االقتصادي  -4

 كما يلي:  رات، وجاءت هذه التدابيراشتملت تدابير التحفيز االقتصادي على درع وقائي للشركات بمليارات الدوال 
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 ستحمي الحكومة األملانية الشركات بإجراءات جديدة لتوفير السيولة، وبأحجام غير محدودة.   -

سيتم توسيع برامج مساعدة السيولة الحالية لتسهيل حصول الشركات على قروض رخيصة. بما يمكن   -

 التجارية. من تعبئة حجم كبير من القروض املعززة للسيولة من البنوك 

ولهذه الغاية، سيتم تمديد األدوات القائمة املكملة للقروض التي تقدمها البنوك الخاصة وإتاحتها لعدد   -

 . KfW ("Kreditanstalt für Wiederaufbau")أكبر من الشركات، عبر بنك التنمية اململوك للدولة 

شروط   - تخفيف  القا  KfW-Unternehmerkreditسيتم  للشركات  تجاري  و  )قرض  -ERPئمة( 

Gründerkredit-Universell    عن عمرها  يقل  التي  الشركات  بدء  رفع    5)قرض  طريق  عن  سنوات( 

والقروض. وتمديد هذه األدوات إلى املؤسسات الكبيرة  مستوى افتراضات املخاطر )التعويض( للتشغيل  

 مليون يورو(.    500  مليار يورو )في السابق، كان الحد  2بدون حدود فيما يتعلق بحجم مبيعات يصل إلى  

إلى    - تصل  أعلى  مخاطر  إلى  80افتراضات  يصل  وما  الكبيرة  للمؤسسات  الصغيرة  %90  للشركات   %

إلى أو    50  واملتوسطة حتى حجم مبيعات يصل  يورو  في    250مليون  البنوك  رغبة  موظًفا. سيزيد من 

 تقديم االئتمان.  

على االستثمارات أو شراء مواد التشغيل  مليار يورو وتقتصر 1تقتصر االعتمادات الفردية على حجم  -

 داخل أملانيا. 

بيعات  ، سيتم إلغاء عتبة املللنمو"، البرنامج الذي يستهدف الشركات األكبر  KfWفي حالة "قرض   -

 مليارات يورو.  5مليار يورو ورفعها إلى  2الحالية البالغة 

مشاريع في مجال معين )في  في املستقبل، ستأخذ هذه القروض شكل قروض مشتركة ولن تقتصر على    -

 ة فقط مؤهلة للحصول على هذه القروض(. املاض ي، كانت مشاريع االبتكار والرقمن

يؤدي ذلك إلى تحسين وصول الشركات الكبيرة إلى القروض %، س80سيتم زيادة افتراض املخاطر إلى    -

% من إجمالي  50يعادل  مليون يورو أو ما    25املجمعة. الحد األدنى لحجم االئتمان في هذه الحالة هو  

 الدين. 
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(، سيتم مضاعفة حد الضمان للمؤسسات الصغيرة  Bürgschaftsbankenبالنسبة لبنوك الضمان ) -

% لتسهيل تحمل 10يد االتحاد حصته من املخاطر في بنوك الضمان بنسبة  مليون يورو،  وسيز   2.5إلى  

 املخاطر التي يصعب تقييمها في أوقات األزمات. 

الح - زيادة  البالسيتم  األعلى  إلى  35غ  د  الضمان  بنوك  تعرض  إجمالي  في  التشغيل  %. 50% من موارد 

 250ي اتخاذ قرارات ضمان تصل إلى  لتسريع توفير السيولة، يمنح االتحاد للمصارف املضمونة الحرية ف

 ألف يورو بشكل مستقل وفي غضون ثالثة أيام. 

م - املوازية  )الضمانات  الكبير  الضمان  برنامج  فتح  )"سيتم  االتحاد  )"Bundن  واملناطق   )"Länder  ،)"

ا والذي كان مقصوًرا في السابق على الشركات في املناطق الضعيفة هيكلًيا، لشركات املناطق األخرى أيضً 

( في هذا البرنامج، يغطي االتحاد قروض التشغيل واالستثمارات  2020ديسمبر  31)محدود مؤقًتا حتى 

 upwaبشرط ضمان  

 "(Bundبل االتحاد )"االقتصادي من ق صندوق االستقرار

تخصيص   - سيما    100يتم  )ال  الشركات  مالءة  لضمان  املباشرة  الرسملة  إعادة  لتدابير  يورو  مليار 

األسهم أو الحيازات الخاملة، واالكتتاب في حقوق تقاسم األرباح أو السندات الثانوية(،    االستحواذ على

 : 2020يناير  1عايير التالية اعتباًرا من وذلك بشرط استيفاء اثنين على األقل من امل

 مليون يورو  43إجمالي امليزانية العمومية<  -

 مليون يورو  50حجم األعمال<  -

 سط السنوي( موظًفا )املتو  249أكثر من  -

مليار يورو للضمانات التي تساعد الشركات على مواجهة اختناقات السيولة وإعادة تمويل نفسها    400 -

 في سوق رأس املال 

 في تنفيذ البرامج الخاصة املخصصة له  Kreditanstalt für Wiederaufbauمليار يورو إلعادة تمويل 100 -
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 الدرع الواقي الئتمانات املوردين

حما د - بقيمة  رع  لتأمين    30ية  االئتمان،  تأمين  وشركات  الفيدرالية  الحكومة  من  مقدم  يورو،  مليار 

انات ملدفوعات التعويض من قبل شركات التأمين على  اعتمادات املوردين للشركات، ويعني بتوفير ضم

 . 2020مليار يورو من قبل الحكومة الفيدرالية في عام  30االئتمان تصل إلى 

مليون يورو، وتتحمل مخاطر التخلف عن    500مين على االئتمان خسائر تصل إلى  تتحمل شركات التأ -

 السداد التي تتجاوز ضمان الحكومة الفيدرالية 

% من دخل األقساط في  65تأمين االئتمان؛ تحصل الحكومة الفيدرالية على  رة لشركات  مشاركة كبي -

 . 2020عام 

 2020يوليو  8موافقة مفوضية االتحاد األوروبي في 

مليون يورو والضمانات املقدمة في إطار صندوق االستقرار    250إجراءات إعادة الرسملة حتى حجم   -

يتم إخطارها بشكل ف إلى مفوضية االتحاد األوروبي منذ اعتماد املوافقة،  االقتصادي يجب أال  ردي 

 ويكون التقديم املباشر للوزارة االتحادية للشؤون االقتصادية. 

في آخر سنتين ماليتين  يجب أن تكون الشركات ق - التالية  د استوفت شرطين على األقل من الشروط 

 : 01.01.2020مكتملتين قبل 

 ن يورو مليو  43إجمالي امليزانية العمومية<  -

 مليون يورو  50إجمالي املبيعات<  -

 سنوي( موظًفا )متوسط  249<  - -

 31.12.2019ال توجد صعوبة في التعهد اعتباًرا من  -

 ال توجد إمكانيات تمويل أخرى  -

في حالة األهمية الخاصة لالقتصاد / السالمة، قد تحصل الشركات الصغيرة على إمكانية الوصول إلى   -

 ( ESFتقرار االقتصادي أيًضا )قرار فردي من لجنة صندوق االس 

 ، في ظل ظروف معينة قد تكون الشركات الناشئة مؤهلة أيًضا -
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 الشركات من القطاع املالي ومؤسسات االئتمان بشكل عام غير مؤهلة  -

 تدابير دعم صناعة التصدير األلمانية:  -5

 أقرت مجموعة من التدابير لدعم صناعة التصدير األملانية ومنها: -

لمخاطر  % قبل التعرض ل5يوًما للعقود قصيرة األجل مع دفعة مقدمة بنسبة    720تمويل سريع ملدة   -

 (30.06.2021)محدود حتى 

 ( 30.06.2021تقديم التمويل الالحق للمعامالت على أساس ائتمان املورد )محدود حتى  -

ختلف املصدرين في  تقديم تغطية خط التسوق حيث يتم دمج خطوط االئتمان للعمالء األجانب من م -

)ممكن    Hermesغطى من  د االئتمان املشرائح ائتمانية مع ملف سداد موحد ويتم احتسابها ضمن ح

 أيًضا بأثر رجعي وغير محدود(. 

 اإلعفاء من رسوم ضمانات ائتمان الصادرات. -

تمديد - حالة  في  املخاطر  لفترات طويلة من  التأمين  التنازل عن قسط  يمكن  الفردية،  الحاالت  ات  في 

يدات، محدودة حتى االئتمان املتعلقة بكورونا )ممكن أيًضا في الحاالت ذات الفائدة املغطاة على التمد

30.06.2021) 

 من بداية   -
ً
في حاالت استثنائية، يكون لحامل البوليصة خيار دفع قسط التأمين في بداية اإلنتاج بدال

 (30.06.2021لتعرض للمخاطر )محدود حتى % في بداية ا100التغطية، أو في حالة املعامالت الكبيرة 

  بالنسبة لضمانات التصدير ذات السعر الثابت 

بين  س  - تواريخ االستحقاق  ذات  للمعامالت  بكورونا  املتعلقة  للخسائر  املعيارية  العقوبة  تخفيض  يتم 

 (31.12.2020% )محدودة حتى 5% إلى 10تلقائًيا إلى النصف من  31.12.2020و  01.03.2020

"(  Pfandbriefbankenك مرة أخرى من الحصول على إعادة تمويل من بنوك الرهن )"البنو   ستتمكن -

 اء اتحادي في ظل ظروف معينة. بغط

 شروط الدفع صالحة أيًضا الئتمان املشتري لألعمال الحالية )غير محدودة(.  -
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 خيار التعويض ملرة واحدة للقروض املتعثرة )غير محدود(  -

 ركات: مجموعة القروض المساندة للش -6

مل  أحجامها  مختلف  على  للشركات  املخصصة  القروض  من  مجموعة  األملانية  الحكومة  تداعيات أقرت  واجهة 

 الفيروس على السيولة والتشغيل الداخلي، وكانت أهم هذه القروض كما يلي: 

 اتفاقيات القروض االستهالكية:  

تأجيل مطالبات السداد    ،2020مارس    15بالنسبة التفاقيات القروض االستهالكية املبرمة قبل   - يتم 

أشهر من تاريخ استحقاقها، إذا كان املستهلك   3ملدة  2020ونيو ي  30أبريل و  1والفوائد املستحقة بين 

مما يجعل الوفاء   ،COVID-19يعاني من انخفاض في الدخل املستحق وإلى الحد الذي يعاني منه لوباء  

للمدين،   بالنسبة  تكون فيها وسائل املدين  بااللتزام ذي الصلة غير محتمل  التي  في الحاالت   
ً
وتحديدا

 للخطر.   املعيشية معرضة

القابلة   - القيمة  تدهور  أو  االئتمان  تدهور  أو  الدفع  عدم  أساس  على  الدائنين  إنهاء  حقوق  ستثنى 
ُ
ت

 . 2020يونيو  30تى للتحقيق ألي ضمان ممنوح لهذا القرض ح

مكن  وض بشأن اتفاقية محتملة وتدابير الدعم التي ييتعين على الدائن أن يعرض على املستهلك التفا -

  3يونيو، فسيتم تمديد مدة االتفاقية ملدة    30تصورها. إذا لم يتفق الطرفان على الفترة الزمنية بعد  

 أشهر. 

تأج  - كان  إذا  استثنائية،  في حاالت  انه  محتمل  يرجى مالحظة  غير  اإلنهاء  حق  استبعاد  أو  السداد  يل 

 اإلعفاء للمدين ال يسري. بالنسبة للدائن، فإن 

 KfWقرض رواد األعمال من 

تم إقرار قرض مخصص لرواد األعمال من بنك التنمية األملاني، يشترط للحصول على هذا القرض ما   -

 يلي: 

 سنوات  5الشركات املوجودة في السوق ملدة تزيد عن  -
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مويل املعنيين باإلقراض  % لشركاء الت80املخاطرة )اإلعفاءات من املسؤولية( بنسبة تصل إلى افتراض  -

الكبيرة للمؤسسات  العادية(  البنوك   
ً
إلى    )عادة يصل  للشركات  90وما  اإلقراض  تمويل  لشركاء   %

إلى   إلى    50الصغيرة واملتوسطة حتى حجم مبيعات يصل  بمبلغ ميزانية يصل    مليون   43مليون يورو، 

 موظًفا.  250يورو أو 

يورو:  مليون  25مليار يورو. )الحجم<  1ض يصل إلى يقتصر على قروض رأس املال العامل بحجم إقرا -

% من إجمالي امليزانية العمومية للمجموعة( بحد اقص ي. 30% من إجمالي الدين أو  50الحد األقص ى  

 ( T € 800ن< سنوات )حجم االئتما 6( / T € 800سنوات )حجم االئتمان<  10مدة 

للشركات الكبيرة، بغض النظر عن حجم مبيعاتها السنوية )سابًقا:   - التنازل عن املسؤولية    500منح 

 . مليون يورو(

 :  ERPقرض بدء تشغيل 

 تم إقرار قرض مخصص لبدء التشغيل، يشترط للحصول على هذا القرض ما يلي:  

 سنوات.  5الشركات الشابة في السوق منذ أقل من  -

 البنوك العادية(  80إلى د مخاطر تصل افتراض وجو  -
ً
% لشركاء التمويل املعتمدين على اإلقراض )عادة

قرضين للشركات الصغيرة واملتوسطة حتى 90للمؤسسات الكبيرة وما يصل إلى  
ُ
% لشركاء التمويل امل

 موظًفا.  250مليون يورو أو  50حجم مبيعات يصل إلى 

%  50مليون يورو: بحد أقص ى    25حجم<  يار يورو )المل  1يقتصر على قروض رأس املال العامل حتى   -

 % من إجمالي امليزانية العمومية للمجموعة( 30من إجمالي الدين أو 

 ( T € 800سنوات )حجم االئتمان<  6( / T € 800سنوات )حجم االئتمان<  10بحد اقص ي. مدة  -

الكبيرة،   - للشركات  املسؤولية  التنازل عن  إلى سنتين، ومنح  النظر عنفترة سماح تصل  حجم    بغض 

 مليون يورو(.  500مبيعاتها السنوية )سابًقا: 
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 " VR Smartقرض ترويجي مرن "

يورو )بحد    100يورو إلى أقص ى حد    5، الحجم من  KfWقرض منظم مؤهل من بنك التنمية األملاني    -

 ( 2019% من إيرادات الشركات لعام 25أقص ى 

الفائدة: يعتمد على الجدارة االئتمانية، كح  - إلى  1.00د أدنى.  سعر  ، املدة: تصل 
ً
سنوات    10% سنويا

 % سداد غير مجدول ممكن 100)بدون استرداد ملدة تصل إلى سنتين(، 

 ال يوجد ضمانات ضرورية  -

 سنوات في السوق  3املتطلبات: شركة مقرها في أملانيا وعلى األقل  -

 : 2020الخاص  KfWبرنامج بنك التنمية األملاني  

 البرنامج : يقدم هذا 

بحدت - أقص ى    25أدنى    مويل مشترك  يورو وبحد  أو  50مليون  الشركة  ديون  إجمالي  % من  30% من 

 إجمالي امليزانية العمومية للشركة. 

يشارك بنك التنمية األملاني في التمويل املشترك لالستثمارات ورأس املال العامل للمؤسسات املتوسطة   -

 جمالي املخاطر. % من إ80( ما يصل إلى  KfW) والكبيرة. يتحمل بنك التنمية األملاني

 ال توجد أرباح وتوزيعات أرباح خالل فترة االئتمان )باستثناء مكافآت السوق العادية(  -

 ( للشركات املتوسطة الحجمKfWقرض املسار السريع من بنك التنمية األملاني ) -

كات التي يعمل بها أكثر من  قرض املسار السريع للشر   KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)يقدم   -

موظفين، ومن خالله يمكن للشركات متوسطة الحجم التقدم بطلب للحصول على قرض املسار    10

 2020أبريل  15لالستثمارات وتكاليف التشغيل اعتباًرا من  KfWالسريع الجديد من 

بنسبة   - يرفع فر 100هذا القرض مضمون  ص الحصول  % بضمان الحكومة الفيدرالية األملانية، مما 

 هذا القرض. على املوافقة على 
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 قرض التنمية لعمليات االستحواذ والتكاليف الجارية 

موظًفا واملوجودة في السوق على األقل منذ   249-11بالنسبة للشركات متوسطة الحجم التي يعمل بها   -

ألخرى من ، فال ُيسمح  لها االستفادة من قروض أو أدوات صندوق االستقرار االقتصادي ا2019يناير 

KfW  امل والواليات )باستثناء:  الفيدرالية  للحكومة  الطارئة  املساعدة  برامج  بموجب  املمنوحة  نح 

 يورو(  800.000الفيدرالية، مع سقف تراكمي قدره 

 : 2019% من إيرادات الشركة في 25د اقص ي ملبلغ القرض يصل إلى ح -

 مال يورو لكل مجموعة أع  500.000بحد أقص ى.   -موظًفا  50للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى  -

 يورو لكل مجموعة أعمال  800.000كحد أقص ى.  -موظًفا  50للشركات التي تضم أكثر من  -

 يتم توجيه سعر الفائدة إلى تطوير سوق رأس املال ويتم تحديده من قبل بنك املنزل  -

ل املخاطر بنسبة  -  % من قبل بنك التنمية األملاني100تحمُّ

 ل معه طر من قبل البنك الذي تتعام ال يوجد تقييم للمخا -

 ال يوجد ضمانات ضرورية  -

 ويشترط للحصول على هذا القرض   -

على مدى السنوات الثالث املاضية )أو على مدى فترة  ن يكون مقدم الطلب حقق ربًحا: في املتوسط  أ -

 أقصر في حالة الشركات األصغر سًنا(

 ادية( ال توجد أرباح وتوزيعات أرباح خالل فترة االئتمان )باستثناء مكافآت السوق الع -

 برامج تمويلية بخالف القروض:   -7

شكل   - على  الحزمة  هذه  وجاءت  القروض،  بخالف  أخري  تمويلية  حزمة  األملانية  الحكومة  قدمت 

 مجموعة من البرامج، كان بيانها كما يلي:  
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 BMZ develoPPP.deبرنامج تمويل 

-  ( والتنمية  االقتصادي  للتعاون  االتحادية  الوزارة   Bundesministerium für wirtschaftlicheتقدم 

Zusammenarbeit und Entwicklung  ،BMZ  التمويل للمشاريع التي تضررت بشكل كبير من اآلثار )

 في البلدان النامية والناشئة.  COVID-19السلبية لـ 

 ويشترط للحصول على هذا القرض:   -

تزام طويل األمد في هذه للشركات أو الشركات األملانية واألوروبية في الدول الناشئة والنامية ذات االل -

 400.000.000األعمال €  الدول. وبحجم

 سنتان من العمل التشغيلي  -

 OECD DACمسجل في االتحاد األوروبي أو في بلد من قائمة  -

 يورو )في حاالت استثنائية يمكن زيادة مبلغ التمويل(.  200.000يصل إلى  -

 للمؤسسات متناهية الصغر(   مساعدات الطوارئ الفيدرالية) -

دات طارئة من الحكومة الفيدرالية، ملساندة املؤسسات متناهية  مليار يورو مساع 50  تم تخصيص مبلغ  - 

دوالًرا تايوانًيا كإعانة خاضعة    15موظفين(، حيث تقدم الحكومة الفيدرالية ما يصل إلى    10الصغر )حتى  

 للضريبة عبر الواليات الفيدرالية. 

 برنامج "إعادة الثقافة"  

 لبرنامج: يقدم هذا ا 

 رات املتعلقة بالجائحة للمؤسسات الثقافية. مليون يورو لالستثما 250  -

بقيمة    - طارئة  واملتوسطة    480مساعدات  الصغيرة  الثقافية  واملشاريع  املؤسسات  على  للمحافظة  يورو  مليون 

 الحجم، منها: 

 مليون يورو ملواقع املوسيقى واملهرجانات واملنظمين وما إلى ذلك.  150 -

 واملنظمون والوكالء  مليون يورو مهرجانات املسرح والرقص150 -

 مليون يورو للمنتجع السينمائي )مثل دور السينما(  120 -
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 مليون يورو لفروع أخرى مثل املعارض واملراكز االجتماعية والثقافية وصناعة الكتب والنشر  30 -

 "( 4.0مليون يورو لدعم العروض الرقمية البديلة )مثل "املتحف  150 -

 ت واملشاريع الثقافية املدعومة من الحكومة االتحادية مليون يورو لدعم املؤسسا  100 -

 مليون يورو لإلذاعات الخاصة.  20 -

 مساعدات الطوارئ للمراكز الثقافية في املناطق الريفية  -

معات التي يصل الثقافية في املدن / املجت مليون يورو للمراكز    1.5تقدم الحكومة الفيدرالية ما يصل إلى   -

 نسمة.  20000عدد سكانها إلى 

ويمكن للمراكز االجتماعية والثقافية وما إلى ذلك التقدم بطلب للحصول على مساعدات تصل قيمتها   -

 € للتحديث والبناء  T 25إلى 

 لألغذية والزراعة  هذه األموال هي جزء من البرنامج االتحادي “التنمية الريفية للوزارة االتحادية -

 ج االتحادي "تأمين أماكن التدريب"البرنام

البرنامج حوالي    لهذا  التي   500يبلغ الحجم اإلجمالي  مليون يورو، ويخصص لدعم الشركات الصغيرة واملتوسطة 

 تقدم التدريب املنهي، حيث تعطي:  

 2020/2021يورو عن كل عقد تدريب منهي مكتمل في  2000 -

 رقم العادي قد تدريب منهي مبرم فوق اليورو عن كل ع 3000 -

 Covid-19يورو لكل موظف تم تعيينه في تدريب منهي من الشركات التي أصبحت معسرة بسبب  3000 -

% من إجمالي التعويض للشركات التي تقدم تدريًبا مهنًيا والتي ال تتقدم بطلب  75ترد الحكومة نسبة   -

شرفين عليهم )صالح لكل  ها في التدريب املنهي واملللحصول على تعويض ساعات العمل املخفضة ملوظفي 

 % على األقل(50شهر تفقد فيه الشركة وقت العمل في 

 ( 2020يوليو  02حزمة التعافي من كورونا )امليزانية التكميلية الثانية املعتمدة اعتباًرا من 

، 2020من يونيو إلى أغسطس  تهدف هذه الحزمة إلى مد املساعدات للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم، بداية  

 مليار يورو، ويشترط في الشركات املتقدمة للحصول على تمويل من هذه الحزمة ما يلي:  25وبحجم إجمالي يبلغ

 أن تكون من الشركات الخاصة غير املؤهلة للحصول على الدرع الواقي الكبير.  -
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 ( 2019ة بشهر أبريل ومايو )مقارن 2020% على األقل في أبريل ومايو 60انخفاض اإليرادات بنسبة  -

 31.12.2019ال توجد صعوبة في التعهد اعتباًرا من  -

 % 50% و 40% من تكاليف التشغيل الثابتة إذا انخفضت اإليرادات بين 40سداد  -

 % 70% و 50% من تكاليف التشغيل الثابتة إذا انخفضت اإليرادات بين 50سداد  -

 %70ت اإليرادات بأكثر من % من تكاليف التشغيل الثابتة إذا انخفض40سداد  -

يورو    9بالنسبة للشركات التي تضم ما يصل إلى خمسة )عشرة( موظفين، يجب أن يتجاوز مبلغ السداد   -

 <يورو( فقط في حاالت استثنائية مبررة 15)

 التوسع في برامج بنك التنمية األملاني الحالية: 

 م تفاصيل ذلك كما يلي: ة، والنقل العام، وجاءت أهيستهدف هذا التوسع املنظمات غير الربحية واملؤسسات البلدي

 منظمات غير ربحية: 

، الحجم اإلجمالي  2022و    2021لعامي    KfWتخصيص برنامج االئتمان الخاص من بنك التنمية األملاني   -

 بقيمة مليار يورو، واملوجه ملساندة املنظمات غير الهادفة للربح. 

 املؤسسات البلدية: 

البالغ   السابق  األقص ى  الحد  رفع  يورو  50تم  واملقدم   مليون  األملاني،  التنمية  بنك  من  الترويجي  القرض  ملبلغ 

 للمؤسسات البلدية. 

 تمويل النقل العام 

مخط تمديد  إقرار  االتحاد  تم  مفوضية  قبل  من  إخطار  )مطلوب  العام  النقل  لشركات  املمنوحة  للمساعدة  ط 

 .  2020مليار يورو في عام  2.5 األوروبي(، وزيادة أموال املخصصة للنقل العام في األقاليم، ملرة واحدة بمبلغ

 الحزمة املستقبلية 

على سبيل املثال في مجاالت مثل  مليار يورو للبحث والتحديث والرقمنة وما إلى ذلك،     50تم تخصيص   -

 الذكاء االصطناعي 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 31 of 38 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

November 5, 2020     

شراء   - قسط  زيادة  تشمل  والتي  الفيدرالية،  الحكومة  من  الجديدة  االبتكار"  "عالوة  إلى  باإلضافة 

(؛ زيادة حد سعر الشراء من 31.12.2021يورو )حتى    6000يورو إلى    3000ربائية من  السيارات الكه

 يورو  60.000يورو إلى  40.000

 ساعدات كورونا من والية بادن فورتمبورغ الفيدرالية حزمة م

مليار يورو، يتم تخصيصها  1.5خصصت والية بادن فورتمبورغ الفيدرالية حزمة مساعدات بحجم اإلجمالي حوالي 

 فقط في داخل الوالية كما يلي: 

 وسطة. مليون يورو الستمرار املساعدات الطارئة وبرامج السيولة للشركات الصغيرة واملت  775 -

 مليون يورو لشبكة النقل العام  200 -

 مليون يورو لألندية  50 -

 مليون يورو للثقافة  40 -

 (2020يوليو  1كن منذ مليون يورو لصناعة الفنادق وتجارة املطاعم )التطبيق مم  330 -

 يورو لكل مطعم  3000مساعدة ملرة واحدة بقيمة  -

 ف بدوام كامل يورو لكل موظ 2000مساعدة ملرة واحدة بقيمة  -

 دعم الشركات الناشئة:  -

مليار يورو للشركات الناشئة والشركات الصغيرة واملتوسطة في مطلع أبريل املاض ي،   2تم إطالق خطة دعم بقيمة  -

إن الحكومة الفيدرالية تستكمل برامج الدعم الحالية بحزمة من التدابير املصممة خصيًصا الحتياجات وبذلك  ف

ألف يورو، ويوجد    15ومنها حصول الشركات الصغيرة واملتوسطة على إعانات صغيرة تصل إلى  الشركات الناشئة،  

:    3في هذا االطار 
ً
 نقاط رئيسية سيتم تنفيذها تدريجيا

( على أموال عامة إضافية قصيرة KfW Capitalرو رأس املال االستثماري املؤسس ي )البنوك مثل  ( سيحصل مستثم1

 جوالت التمويل في االستثمارات املشتركة مع مستثمرين من القطاع الخاص.  األجل يمكن استخدامها في 

على االستحواذ في املستقبل  ( قادًراEIF( صندوق املستثمرين املاليين يجب أن يكون صندوق االستثمار األوروبي )2)

 على أسهم مستثمري الصناديق املتعثرين بأموال عامة إضافية.  
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( ينبغي تسهيل رأس املال االستثماري وغيره من أشكال التمويل كبديل لحقوق امللكية للشركات الناشئة التي ليس 3)

بين املساهمين وللمؤسسات الصغ بالتوازي مع   يرة واملتوسطةلديها مستثمرون في رأس املال االستثماري  الحجم. 

تنفيذ حزمة اإلجراءات هذه، تبنت الحكومة الفيدرالية أيًضا إنشاء صندوق املستقبل للشركات الناشئة، والذي  

 من شأنه أن يساعدهم على الخروج من األزمة على املدى املتوسط. 

 اإلجراءات الجمركية  -8

 لجمركية ملواجهة تداعيات الفيروس ومنها،  أقرت الحكومة األملانية مجموعة من اإلجراءات ا

عفى عمليات التسليم )التبرعات( املجانية للمؤسسات املسؤولة عن الرعاية الطبية للفئات املعرضة   -
ُ
ت

 )مثل املستشفيات ودور كبار السن( من رسوم االستيراد.   Covid-19لخطر  

، على سبيل املثال  COVID-19جائحة  تيراد املواد لضحايا الكوارث الناجمة عن أزمة  فيما يتعلق باس -

لتسريع   سريعا  مسارا  الجمارك  نفذت  الطارئة،  للعالجات  واملخبرية  والجراحية  الطبية  املعدات 

 االستيراد.  

 وفي مجال التخليص الجمركي -

 ATLASى سلطات الجمارك( من خالل  يمكن تقديم اإلقرارات الجمركية مقدًما )قبل تقديم البضائع إل -

IT-Service أجل ضمان تخليص أسرع.  من 

 وفي  اطار تسهيالت الدفع للجمارك تم إقرار: 

إمكانية تأجيل دفع الضرائب املحصلة من قبل السلطات الجمركية )مثل ضريبة القيمة املضافة على   -

 (2020ديسمبر  31حتى  -الواردات وضريبة الطاقة وضريبة الحركة الجوية(. )سارية 

 (2020ديسمبر  31حتى   -ضرائب. )سارية إمكانية تعديل الدفع املسبق لل -

 2020يونيو  15املوعد النهائي لتقديم اإلخطار بالحصص السنوية لغازات االحتباس الحراري حتى  -

 تدابير ومصادر أخرى ومنها:   -9

 نها كما يلي: تم اتخاذ مجموعة من التدابير األخرى بخالف السبق ذكرها ويمكن بيا
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 ة ومكافحتها قانون الوقاية من األمراض املعدي 

في حالة املرض أو الشك املبرر باملرض، حيث يتم عزل املوظف، يلتزم صاحب العمل بموجب قانون  -

 املكافآت املستمرة بمواصلة دفع راتبه العادي للموظف ملدة تصل إلى ستة أسابيع. 

الت   - بداية األسبوع السابع، تدفع شركة  الفي  باملعدل العادي  يقارب أمين الصحي اإلعانة املرضية  ذي 

 % من صافي الراتب. 70

في نطاق تطبيق قانون الوقاية من األمراض املعدية   - يقع  حتى في حالة املرض أو الشك املبرر بمرض 

 ومكافحتها، تظل هذه الالئحة العامة سارية.  

الستة األولى من قبل السلطة املختصة   سيتم تعويض صاحب العمل عن األجور املدفوعة في األسابيع -

التأمين الصحي بدفع األجر، والذي قد يطلب  عند تقدي في األسبوع السابع، يقوم صندوق  م الطلب. 

 بدوره استرداده من السلطة املختصة. 

على عكس األجر املستمر، يحق للعاملين لحسابهم الخاص الحصول على تعويض. وفًقا لقانون الوقاية   -

لسلطة املختصة للحصول على تعويض مالي  املعدية ومكافحتها، يمكنهم التقدم بطلب إلى ا  من األمراض

 عن مبلغ فقدهم من الدخل 

 دعم مالي من الحكومة االتحادية للخدمات االستشارية 

يمكن للشركات الصغيرة واملتوسطة املوجودة في أملانيا التقدم للحصول على الدعم املالي من الحكومة   -

كانت الفيدرالية   إذا  أيًضا  هذا  ينطبق  االستشارية.  شركة    للخدمات  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات 

 متعثرة، ويشترط لذلك ما يلي: 

)يمكن تقديم  يورو    3200يورو، والحد األقص ى للمنحة =    4000الحد األقص ى لقيمة االستشارات =   -

 عدة طلبات حتى يتم استنفاد الحد األقص ى للمبلغ( 

التي تحقق أكثر من   - دمات االستشارية مؤهلة  % من مبيعاتها من خالل الخ50الشركات االستشارية 

 للحصول على التمويل. 
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   COVID-19تغييرات تشريعية للتخفيف من عواقب جائحة  -10

هاما   تشريعيا  تغييرا  األملانية  الحكومة  القانون أجرت  مسائل  وبعض  فيما  الشركات  إعسار  بقانون  يتعلق  فيما 

 ، 2020مارس  28"(، وقد دخل القانون حيز التنفيذ في COVInsAGالجنائي )" 

وتهدف التغييرات التشريعية في املقام األول إلى تسهيل استمرار الشركات التي كانت أو ستصبح معسرة نتيجة لوباء 

COVID-19 ت اقتصادية. وتشمل التغييرات التشريعية ما يلي: أو التي تواجه صعوبا 

   تعليق االلتزام بتقديم ملف لإلعسار:

التزاما األملاني على  اإلعسار  قانون  وفي يحتوي  له،  داعي  تأخير ال  بإيداع شركة لإلعسار دون  للمديرين  ت صارمة 

 موعد ال يتجاوز ثالثة أسابيع بعد أن تصبح الشركة معسرة 

أو إذا لم تكن هناك احتماالت للقضاء على    COVID-19عفاء إذا لم يكن اإلعسار نتيجة لوباء  ال ينطبق هذا اإل   -

وأن هناك احتماالت للتغلب   COVID-19يكون سبب اإلعسار آثار جائحة  انعدام السيولة الحالي. من املفترض أن  

 .2019ديسمبر  31على نقص السيولة الحالي، إذا لم يكن املدين غير سائل في 

للشركات التي تعاني   2020سبتمبر   30حتى  2020مارس  1تم تعليق االلتزام بتقديم طلب اإلعسار بأثر رجعي من  -

أصبحت ال تمتلك السيولة الكافية بسبب الوباء )لن يتم تطبيق التعليق في الحاالت التي من صعوبات اقتصادية أو  

يكون فيها اإلعسار بسبب الوباء( بشرط أن تكون هناك ا للتعافي املستقبلي من نقص ال  للتطبيق  حتماالت قابلة 

 السيولة.  

 ا مرة أخرى ودعم عالقات العمل.  كما سيتم وضع الحوافز ملساعدة الشركات املتضررة على العمل اقتصاديً  -

 لفترة انتقالية مدتها ثالثة أشهر، يجب تقييد حقوق الدائنين في طلب فتح إجراءات اإلعسار.  -

على  2021مارس    31، يحق لوزارة العدل االتحادية تمديد تعليق االلتزام بتقديم ملف اإلفالس حتى  إذا لزم األمر  -

 أبعد تقدير. 
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ت من تعليق االلتزام بتقديم طلب اإلفالس، فهناك متطلبات صارمة بشأن وثائق تلك الشركات إذا استفادت الشركا

 ومنها : 

 أو ما بعده.  31.12.2019اعتباًرا من يجب إعداد حالة السيولة التي توضح املالءة  -

تاريخ التقرير أعاله   يجب إعداد إحصاءات االستحقاق للبائعين واملدينين والخصوم األخرى وما إلى ذلك اعتباًرا من  -

 بعد ذلك(. 
ً
 لدعم حالة السيولة )تحذير: ال يمكن إنشاء هذا عادة

 منح الدعم املالي. يجب أن يكون هناك احتمال مبرر إلعادة التأهيل إذا تم  -

 يجب أن يكون إفالس الشركة ناتًجا عن جائحة كورونا، قبل تعليق االلتزام بتقديم ملف لإلعسار.  -

ة عبء إثبات استيفاء هذه الشروط، ولكن يتم تسهيل اإلثبات من خالل االفتراض القانوني الذي تتحمل اإلدار   -

 .2019مبر ديس  31ينطبق إذا لم تكن الشركة معسرة اعتباًرا من 

 تقييد مقبولية طلبات الطرف الثالث لفتح إجراءات اإلعسار  -

، يجب أن يكون اإلعسار موجوًدا 2020يونيو  28و  2020مارس   28بالنسبة لطلبات إعسار الدائنين املودعة بين  -

 . 2020مارس  1بالفعل في 

   اإلعفاء من املسؤولية عن املديرين اإلداريين: -

والضمان املمنوح لهذه القروض السترداد   2023سبتمبر  30داد التي تمت قبل لن تخضع عمليات الس  -

املس قروض  بسداد  يتعلق  فيما  نفسه  الش يء  وينطبق  تأثير اإلعسار.  نفس  لها  التي  والقروض  اهمين 

 قروض املساهمين اقتصادًيا )ولكن ليس فيما يتعلق بالضمان املمنوح لهذه القروض(. 

 عن األضرار )بل ويواجه املسؤولية الجنائية( إذا    -
ً
قرض مسؤوال

ُ
بموجب القانون األملاني، قد يصبح امل

 م
ً
ن ذلك يؤخر تقديم طلب اإلعسار ملنفعة  كان قرض إعادة الهيكلة غير كاٍف لتحقيق تحول، وبدال

قرض.  
ُ
 ذلك امل
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اإلعسار:   - استرداد  من  هيكل الحماية  إعادة  امتيازات  إلى  حماية  باإلضافة  كذلك  تتوفر  القروض،  ة 

إضافية من استرداد اإلعسار، ومنها أن اإلجراءات املتخذة خالل فترة التعليق والتي تساعد أو تمكن 

على ضما الحصول  من  آخر  ا 
ً
في طرف اإلعسار  تخضع السترداد  ال  بالتزام  الوفاء  على  الحصول  أو  ن 

 إجراءات اإلعسار الالحقة. 

الرضا الذي كان الطرف اآلخر قادًرا على املطالبة به بهذه الطريقة وفي  ينطبق هذا فقط على الضمان و  -

مويل التي قام ذلك الوقت. ال ينطبق ذلك إذا كان الطرف اآلخر على علم بأن جهود إعادة الهيكلة والت 

 بها املدين لم تكن مجدية ملعالجة حالة عدم السيولة الحالية. 

 منح إعفاءات الدفع. 

تستف  قد  منفصل،  من بشكل  أيًضا  الصلة  ذات  االئتماني  التصنيف  بمتطلبات  تفي  التي  األملانية  الشركات  يد 

، والذي بموجبه يجوز  ("PEPP") ("ECB")مساعدة السيولة عبر برنامج شراء الطوارئ الوبائي للبنك املركزي األوروبي  

 قطاع الخاص والعام األوروبية.  للبنك املركزي األوروبي شراء السندات واألوراق التجارية الصادرة عن كيانات ال

 برامج دعم السيولة:  -11

 قدمت الدولة عبر العديد من املؤسسات العديد من البرامج لدعم سيولة الشركات، وكان من ابرزها: 

 KfW1ولة من قبل دعم السي -أ

قدًرا غير محدود من دعم    Kreditanstalt für Wiederaufbau ("KfW")يوفر بنك التنمية األملاني اململوك للدولة  

السيولة ليكون متاًحا لجميع الشركات التي تتراوح من أصغر الشركات إلى الشركات متعددة الجنسيات املدرجة في 

سيط عملية تقديم الطلبات وتبسيطها، كانت هناك تحسينات فيما يتعلق . باإلضافة إلى االلتزام بتبDAXمؤشر  

ا األملاني  التنمية  بنك  دعم  مشاكل  بأدوات  ملعالجة  األملاني  التنمية  لبنك  خاص جديد  برنامج  تقديم  وتم  لحالية 

 السيولة قصيرة األجل. وفًقا لذلك، تتوفر مخططات القروض التالية: 

موار  - تخطيط  في  التشغيل  بدء  املؤسسات  قرض  خالل    -د  تأسيسها  تم  التي  الجديدة  )للشركات  عاملي 

 السنوات الخمس املاضية(: 
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في املائة( لشركاء التمويل  50في املائة. )سابًقا:  80)اإلعفاء من املسؤولية( بنسبة تصل إلى  افتراض املخاطر  -

 البنوك العادية( لقروض رأس املال العامل حتى
ً
 مليون يورو؛  200 املعتمدين على اإلقراض )عادة

 مليون يورو(.  500ًقا: مليار يورو )ساب 2متاح اآلن أيًضا للشركات الكبيرة التي تصل مبيعاتها السنوية إلى  -

 )للشركات األقدم التي تم تأسيسها ملدة خمس سنوات أو أكثر(: KfWقرض رواد األعمال من 

في املائة( لشركاء التمويل  50املائة. )سابًقا:  في 80افتراض املخاطر )اإلعفاء من املسؤولية( بنسبة تصل إلى   -

 البنوك العادية( لقرو 
ً
 مليون يورو؛  200ض رأس املال العامل حتى املعتمدين على اإلقراض )عادة

 مليون  500مليار يورو )سابًقا:  2متاح اآلن أيًضا للشركات الكبيرة التي تصل مبيعاتها السنوية إلى  -

 : KfWلقروض املشتركة من ا

أصلي وبالتالي يكون له مشاركة مباشرة في القرض. ويمكن له بذلك  أن يعمل كمقرض    KfWن لبنك  يمك -

 تقديم قروض مع عملية املوافقة املعجلة للمؤسسات متوسطة الحجم:  

وطبقا ملخطط اإلقراض املعجل للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة الحجم، وبموجبه يمكن تقديم القروض  -

 الصغيرة واملتوسطة التي: "شنيلكريديت"( إلى الشركاتمع عملية موافقة سريعة )

 موظفين 10لديها أكثر من  -

 على األقل  2019يناير   1كانت نشطة في السوق منذ  -

 على مدى السنوات املالية الثالث املاضية. أو في املتوسط  2019أعلنت عن ربح للسنة املالية  -

 .2019ديسمبر   31لم تواجه أي صعوبات مالية قبل  -

الدخل  ك التنمية األملاني قرًضا بمبلغ يصل إلى ثالثة أضعاف متوسط  جب هذا املخطط، قد يمنح بنبمو  -

يورو )للشركات    800000)بحد أقص ى    2019الشهري الذي تحققه الشركات الصغيرة واملتوسطة في عام  

املتوسطة التي  يورو )للشركات الصغيرة و   500000موظًفا( أو    50الصغيرة واملتوسطة التي تضم أكثر من  

 موظًفا(.  50ل إلى لديها ما يص
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مليار يورو، وإذا لزم    460ضمن امليزانية الفيدرالية األملانية لبنك التنمية األملاني إطاًرا مالًيا يبلغ حوالي  ت -

مليار يورو، عالوة على ذلك، فانه من املتوقع أنه   93األمر، يمكن زيادة هذا اإلطار على الفور بما يصل إلى  

التعاون  ضافة إلى األموال والضماناباإل  توفير املزيد من الدعم من خالل  ت املتاحة على املستوى الوطني 

 مع صندوق االستثمار األوروبي وبنك االستثمار األوروبي.  KfWالراسخ لبنك 

 "(: WSFإنشاء صندوق االستقرار االقتصادي )" -ب

ضرار التي لحقت باالقتصاد "( لتقليل األ WSFقتصادي )"أنشأت الحكومة الفيدرالية األملانية صندوق االستقرار اال

تحقيق االستقرار في الشركات التي يمثل وجودها أهمية كبيرة   WSF. يجب على COVID-19الحقيقي األملاني بسبب 

 لالقتصاد في أملانيا أو لسوق العمل. ويوفر هذا الصندوق ما يلي: 

ن الصادرة من تاريخ دخول  مليار يورو ألدوات الدي  400تقديم ضمانات تصل إلى    WSFيمكن لـ    الضمانات: -

وااللتزامات األخرى للشركات األملانية في االقتصاد الحقيقي   2021ديسمبر    31حيز التنفيذ حتى    WSFقانون  

 من أجل القضاء على قيود السيولة ودعم إعادة التمويل في سوق رأس املال. 

 الضمان وفًقا لظروف السوق. يجب على الشركات دفع رسوم شهًرا و  60ال يجوز أن تتجاوز مدة الضمانات  -

مليار يورو   100املشاركة في إعادة رسملة الشركات بمبلغ إجمالي يصل إلى    WSFيمكن لـ  إعادة الرسملة:   -

 إذا وإلى الحد الضروري لتحقيق استقرار الشركة.  

ة في  ات الهجينة، وحقوق املشاركتشمل إجراءات إعادة الرسملة االستحواذ على الديون الثانوية، والسند -

األرباح، والشراكات الصامتة، والسندات القابلة للتحويل، واالستحواذ على األسهم في الشركات، وافتراض 

األسهم  من  واإلصدار.  املسجل  املال  رأس  زيادة  سيما  )ال  الشركات  لهذه  األخرى  امللكية  حقوق  أدوات 

 الجديدة(.  

 ظل ظروف السوق. يجب أن تتم إعادة الرسملة في   -

يكن من   WSFسيشارك   - لم  وإذا  املؤسسة  استقرار  في  الفيدرالية مصلحة مهمة  للحكومة  كان  إذا  فقط 

 املمكن تحقيق االستقرار بوسائل أخرى أكثر كفاءة من الناحية االقتصادية. 

 بشأن ذلك. قد تتفق وزارة املالية االتحادية والوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة على إصدار أحكام أ
ً
 كثر تفصيال
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