
 مظلة إنقاذ شمال الراين وستفاليا



 

على حد سواء بغرض توفير السيولة  درع حماية للعاملين والمؤسساتقدمت الحكومة األلمانية 

 الكافية للشركات والمصانع، حتى تتمكن من اجتياز األزمة دون خسائر.

 على مستوى ألمانيا
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تعويضات العاملين لفترات تستطيع المؤسسات الحصول على  ·

 .مختصرة بشروط ميسرة

 .إجراءات غير محدودةللمؤسسات من خالل اتخاذ  السيولةيتم تأمين  ·

وفي سبيل ذلك سيتم توسيع نطاق البرامج القائمة لتقديم مساعدات 

السيولة، على أن يتم توفيرها لعدد أكبر من المؤسسات، وتتمثل هذه 

المساعدات في قروض مصرف إعادة اإلعمار وبرنامج تخطيط موارد 

 المؤسسات.

والحكومة األلمانية تكرس جهودها على المستوى األوروبي من أجل  ·

ق طريقة التعامل مع المستجدات وترحب بالمقترحات البناءة، من تنسي

بينها فكرة المفوضية األوروبية بإطالق "مبادرة االستجابة لكورونا" 

 مليار يورو. 25مصحوبة بتوفير اعتماد مالي قيمته 

 وسوف تكون متاحة باستمراركل الوسائل يمكن استغاللها فعليًا 

+ 

إجراءات فورية شاملة قامت اإلدارة المالية في والية شمال الراين وستفاليا ومن خالل اتخاذ 

بالتعاون مع بنك الدعم المحلي داخل الوالية بإعداد برنامج مساعدة سريع بدون معوقات 

 بيروقراطية، تستخدمه حاليًا مؤسسات كثيرة في شمال الراين وستفاليا:

 شمال الراين وستفاليا

4 

ن األزمة فإن اإلدارة المالية بوالية بناء على طلب المؤسسات المتضررة م ·

تأجيل الضرائب وتخفيض قيمة شمال الراين وستفاليا سوف تقدم عروض 

وسوف تستغل اإلدارة سلطتها التقديرية بأقصى ما  المدفوعات المسبقة

 يمكن إيفاًء بااللتزامات الضريبية.

العام بشكل القرض بصياغة شروط منح  بنك شمال الراين وستفالياوقد قام  ·

بالمائة من المخاطر   80، وهو اآلن يتحمل نسبة تصل إلى أكثر جذبًا

بالمائة( من أول يورو يتم  50المصاحبة )بداًل من النسبة الحالية البالغة 

 منحه.
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 إجراءات جارية بالفعل



 

 

الدولة والواليات األلمانية )في عدة أمور، من بينها قرار احتواء الكارثة(  في التنسيق المشترك بين

قمنا بمواءمة بعض اإلجراءات العاجلة الهامة التي سيتم وضعها قيد التنفيذ الفوري وستظل سارية 

 :31/12/2020حتى 
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المستحقة أو التي يستحق سدادها )الضريبة  التأجيل بدون فوائد للضرائب ·

 على الدخل وضرائب الشركات وضرائب المبيعات(

بالنسبة للضرائب على الدخل/  تخفيض مدفوعات الضرائب األولية ·

ضرائب الشركات وأيًضا مع الضرائب التجارية )بموجب إصدار 

 الواليات أمًرا بهذا المنطوق(

إلى تقديم مبررات  )يمكن إجراء تخفيض الحق استنادًا
 معقولة(

، بما في ذلك األوامر التي تقضي بفرض تعليق إجراءات التنفيذ ·

 غرامات على المماطالت

 ونحن نوفر بدًءا من اآلن في شمال الراين وستفاليا استمارة طلبات مبسطة للغاية.

 على مستوى ألمانيا

+ 

 هذه الحدود ملبين بذلك الطلب الملح للمؤسسات: ونحن في والية شمال الراين وستفاليا نتجاوز

4 

 المدفوعات المسبقة الخاصة بتمديد المهل الدائمةسوف نقوم بتخفيض  ·

لسداد ضريبة المبيعات على المؤسسات المتضررة من األزمة لتصل 

 .إلى الصفر

بقيمة تزيد وبذلك فإننا نوفر بناء على طلب الشركات موارد مالية فورية  ·

 لمساعدتها. مليار يورو 4 عن

ألجزاء كبيرة من  سيولة نقدية مباشرة بالملياراتوبذلك فإننا نوفر  ·

 الهيكل االقتصادي في والية شمال الراين وستفاليا.
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 شمال الراين وستفاليا

 اإلجراءات الضريبية



 

 الميزانية 

 

 

 2020اإلضافية لعام 

 مليار يورو 25

لتمويل كل النفقات الضرورية ولمعادلة نقص إيرادات  اعتماد مالي خاصإنشاء  ·

 الضرائب الناتج عن أزمة كورونا.

 تصل إلى حد  لمنح القروضقرارات خاصة  ·

بالمائة من إجمالي األداء االقتصادي السنوي في  3.5وهو ما يعادل تقريبًا  ·

بالمائة من حجم الميزانية المخططة  30شمال الراين وستفاليا وحوالي والية 

 .2020لعام 

جلسة سوف نطبق هذه اإلجراءات بأسرع ما يمكن وفي سبيل ذلك سوف ندعو لعقد 

 .خاصة لبرلمان الوالية

2 

3 

1 

 الكفاالت

 5مليون يورو إلى  900داخل الوالية من  الكفاالت المحليةزيادة إطار  ·
 .مليار يورو

لبنك الكفالة في والية شمال زيادة إطار الكفالة وكفالة ضمان الضامن  ·

، باإلضافة إلى مليار يورو 1مليون يورو إلى  100من  الراين وستفاليا

 مليون يورو. 2.5مضاعفة الحد األقصى للكفالة ليصل إلى 

فور إقرار  بالمائة 90بالمائة إلى  80لكفالة من حصة اكما سيتم رفع  ·

مفوضية االتحاد األوروبي لهذا اإلجراء. )نحن نطالب مفوضية االتحاد 

الضروري قيد التنفيذ  خطة العمل اإلطاري المؤقتاألوروبي بوضع 

 بأسرع ما يمكن.(

 قرارات سريعة:
الكفاالت من في خالل أسبوع واحد معالجة طلبات  الكفاالت المحلية:

يورو في خالل  250.000: كفاالت سريعة بقيمة تصل إلى بنك الكفالة

 يورو 500.000ثالثة أيام، حتى 

 يورو 500.000استشارات يومية مع لجان متخصصة، بدًءا من 
 استشارات أسبوعية مع لجان متخصصة
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 الراين وستفالياإجراءات مواءمة الميزانية في شمال 



 

 

وقد أعلنت الدولة أن تقوم خالل األسبوع التالي توجيه الدعم 

األنشطة على  المالي بمبالغ هائلة للمؤسسات الصغيرة وذوي

 وجه الخصوص.

 على مستوى ألمانيا

مع وضع السمات الخاصة للمناخ االقتصادي في والية شمال الراين وستفاليا قيد االعتبار فسوف ندقق النظر في 

 في المواضع التي تستلزم ذلك. بدقة بإكمالهبرنامج الدولة ونقوم 

في  برنامج الوالية الخاص بهاوافقت والية شمال الراين وستفاليا على إكمال برنامج الدولة من خالل إضافة  ·

المواضع التي تستدعي ذلك بالنظر إلى السمات الخاصة التي تميز المناخ االقتصادي في والية شمال الراين 

 لة والفنانين المبدعين المعنيين.وستفاليا وبما يخدم صالح المؤسسات الصغيرة وذوي األنشطة المستق

ونحن نسعى إلى دعم فئة المؤسسين الطموحين في والية شمال الراين وستفاليا وتقديم عرض تمويلي من بنك  ·

شمال الراين وستفاليا لفئة المستثمرين من القطاع الخاص القائمين على تمويل المؤسسات الناشئة )"التمويل 

 المماثل"(.

 أمد منحة مؤسسي الشركات المقدمة من والية شمال الراين وستفالياود مكثف من أجل تطويل نحن نعمل بمجه ·

 حتى ال تضيع هباًء أية فكرة جيدة لتأسيس شركة.

كما سيتم أيًضا إعادة هيكلة وتوجيه برنامج طبقة المؤسسات المتوسطة بشكل إبداعي استنادًا إلى قسائم  ·

 وأكثر نفعًا.الرقمنة ليخرج في صورة أفضل 

موارد من االعتماد وفي سبيل ذلك يتم توفير 

 .المالي الخاص
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 برامج مساعدة مقدمة للمؤسسات المتوسطة والصغيرة وذوي األنشطة المستقلة ومؤسسي الكيانات االقتصادية والفنانين المبدعين
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