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الحكومة المحلية تزيد حجم االستثمارات في برنامج المساعدات 

العاجلة لوالية شمال الراين وستفاليا وبرنامج المساعدات العاجلة 

 لوزارة الثقافة والعلوم

تصريح له: حل حماية الثقة يقدم يد العون لشركات قال وزير االقتصاد المحلي بينكفارت في 

 الشخص الواحد من أجل تخفيف وطأة تبعات األزمة

بونزجن: المساعدة المقدمة للفنانين من -وفي هذا الصدد أعربت وزيرة الثقافة إيزابيل بفايفر

 مليون يورو 32ذوي األعمال الحرة تشهد زيادة لتصل إلى 

أعلنت وزارة االقتصاد واإلبداع والرقمنة والطاقة ووزارة الثقافة والعلوم في بيان 

 مشترك: 

ثماره ويقدم  2020حتى يؤتي برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال الراين وستفاليا 

المساعدة المرجوة لكل المؤسسات الصغيرة في أزمة كورونا، فقد عملت الحكومة المحلية على 

سريع وعادل لحماية الثقة. ووفقًا لما تخطط له الحكومة األلمانية فال يسمح  تطوير حل

باستخدام إعانات برنامج المساعدات العاجلة إال لتغطية أوجه اإلنفاق العينية والمالية القائمة في 

إطار عمل الشركة، وليس ألجل تمويل نفقات اإلعاشة. وحتى ال تتعرض شركات الشخص 

قدم في شهري مارس وأبريل أي طلبات للحصول على التأمين األساسي، ألي الواحد، التي لم ت

أضرار جراء ذلك، فإن الحكومة المحلية قررت منحهم إعانة غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 

 يورو لتغطية هذين الشهرين. 2000

يسري أيًضا وهذا القرار المتخذ بشأن برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال الراين وستفاليا 

على أصحاب األعمال الحرة من الفنانين الذين تقدموا بطلب لإلعانة في الفترة الممتدة حتى 

مليون يورو فسيتم توسيع نطاق  27نهاية أبريل. ومن خالل ضخ أموال إضافية بقيمة 

المساعدة للفنانين ذوي األعمال الحرة: كما تم تطبيق زيادة على برنامج المساعدات العاجلة 

مليون يورو. وبذلك  2وزارة الثقافة والعلوم، الذي ُوضع في منتصف مارس، ليصل إلى ل

فنان آخر سيحصل على اإلعانة اإلضافية الممنوحة لتغطية  13000فهناك ما يصل إلى 

 يورو لشهري مارس وأبريل. 2000النفقات المعيشية بقيمة 

قد  -كوالية  -الحالي يشير إلى أننا بونزجن: "القرار -وأوضحت وزيرة الثقافة إيزابيل بفايفر

الفنانين من أصحاب العمل الحر الذين تعرضوا ألضرار مباشرة  قدمنا حاًل عاداًل للكثير من

جراء القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا. وأنا شخصيًا كانت لدي أمنية خاصة، وهي أال 

صلوا على فرصة حتى اآلن في نخذل عدًدا كبيًرا من مبدعي المنظومة الثقافية الذين لم يح
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برنامج وزارة الثقافة والعلوم. ولذلك فإننا سوف نرفع سقف تمويل برنامجنا ليصل إلى حوالي 

في الوقت ذاته في إطار برنامج المساعدات العاجلة  -كوالية  -مليون يورو، وسنقوم  32

دموا حتى نهاية أبريل لوالية شمال الراين وستفاليا بحماية ثقة كل مقدمي الطلبات، الذين تق

بطلبات للحصول على مساعدة عاجلة من والية شمال الراين وستفاليا إلعالة نفقاتهم 

 المعيشية."

وفي هذا الصدد صرح وزير االقتصاد المحلي أ.د. أندرياس بينكفارت: "شددت الواليات 

ي تضررت األلمانية أمام الدولة على تكريس جهودها حتى تتمكن شركات الشخص الواحد الت

بشدة من األزمة من الحصول على أجزاء من برنامج المساعدات العاجلة لتأمين نفقاتها 

المعيشية. ولألسف فإن الحكومة المحلية لم تتبع المطلب المشترك بين الواليات األلمانية. أنا 

سعيدة ألننا سوف نساعد شركات الشخص الواحد من خالل حل حماية الثقة لوالية شمال 

وستفاليا الذي يخفف من وطأة تبعات األزمة. وفي الوقت ذاته فإن هذا الحل يمثل  الراين

 اعترافًا بإنجاز هذا النوع من الشركات وتقديًرا لهذه الفئة المهنية."

 نظرة عامة على القواعد السارية:

كل شركات الشخص الواحد ملزمة بتقديم إقرار في نهاية فترة االستحقاق المتبقية  ·

ثالثة أشهر. وعليها أن توضح في هذا اإلقرار ما إذا كانت قد احتاجت البالغة 

برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال الراين وستفاليا بالكامل لتغطية ما تعرضت 

له من عجز في السيولة جراء أزمة كورونا. وإال فسوف تضطر إلى رد مبالغ كبيرة 

ار التنظيمي المتخذ اآلن ينص على من اإلعانات المالية التي حصلت عليها. والقر

 2000أن هذه الشركات بإمكانها عند تقديم هذا الدليل التقدم بطلب للحصول على 

 يورو لنفقات المعيشية.

ويشترط لذلك أال يكون مقدمو الطلبات قد تقدموا بطلبات للحصول على إعانة  ·

لمباشرة التي البطالة الثانية في مارس وال أبريل. لن تمنح هذه اإلعانة غير ا

تقدمها الوالية أيًضا، إذا كانوا بالفعل قد حصلوا على مساعدة من برنامج 

 المساعدات العاجلة الذي تطرحه وزارة الثقافة والعلوم للفنانين.

 برنامج المساعدات العاجلة للفنانين ذوي األعمال الحرة:

لبات ولم األشخاص الذين يحق لها تقديم الطلبات، والذين تقدموا بالفعل بط

يحصلواعلى فرصة حتى اآلن للحصول على خمسة ماليين يورو بسبب عجز 

السيولة، سوف يحصلون مع تقديم ما يثبت نشاطهم الفني )عضوية في صندوق 

التأمينات االجتماعية للفنانين أو أي جمعية أخرى للفنانين( على إعانة مالية إلعالتهم 

 ويشترط لذلك أال  شهري مارس وأبريل.يورو ل 2000على النفقات المعيشية بقيمة 
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يكونوا قد حصلوا في شهري مارس وأبريل على أي إعانات من برنامج وزارة 

أو  2020الثقافة والعلوم أو برنامج المساعدات العاجلة لوالية شمال الراين وستفاليا 

 أي تأمين أساسي.

 تم أيًضا رفع سقف المساعدة المقدمة لكل شخص تقدم بطلب وكان 

 يورو. 2000القرار بشأنه إيجابيًا، ليصل إجمااًل إلى  

من خالل برنامج المساعدات العاجلة ألزمة كورونا فإن الحكومة المحلية استطاعت منذ 

ألف  400ى البداية أن تمنح مساعدات مالية وتسهيالت إدارية لعدد من الشركات وصل إل

مليار يورو.  4.07شركة تقريبًا بنهاية شهر مارس. وفي المجمل فقد دفعت الوالية والدولة 

% 86تبلغ نسبة العاملين المستقلين والمؤسسات التي يعمل بها ما يصل إلى خمسة عاملين، 

 طلب. 15000من بين مقدمي الطلبات. تجدر اإلشارة إلى أنه تم رفض 
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