
برامج التمويل والدعم المرتبطة بكورونا
العروض المتوفرة حالًيا لفئات مختلفة من المستهدفين

المساعدة المالية المقدمة لتخطي الأزمة III )بلس( شاملة مساعدة إعادة بدء العمل )بلس( لأصحاب الأعمال الحرة المنفردين / الشركات الرأسمالية(
 معونة النفقات الثابتة حتى 10 مليون يورو في الشهر في حال تراجع المعامالت بمقدار 30 في المائة على الأقل مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 

)أو معونة تشغيل شاملة حتى 7500 / 30000 يورو(

)HCH( مساعدة الحالت المستعصية جراء تفشي كورونا في هامبورغ
 مبلغ دعم يُدفع لمرة واحدة لمقدمي الطلبات الذين يتعين عليهم تحمل أعباء غير عادية جراء جائحة كورونا 

بشكل من المتوقع أن يهدد وجودهم القتصادي.

هامبورغ ديجيتال
 حوافز مالية للخدمات الستشارية والسثمارات بغرض تحسين القدرة التنافسية 

بمقدار يصل إلى 50 في المائة.

)CRF( صندوق السترداد جراء تفشي كورونا
مشاركات ثابتة حسب الفئة المستهدفة بمبلغ يصل إلى 1,8 مليون يورو.

)HKL( برنامج السيولة المالية نظير القروض في هامبورغ
قروض لمعدات التشغيل والستثمارات بمبلغ يتراوح بين 20000 حتى 800000 يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة

)HKM( برنامج القروض الصغيرة في هامبورغ
 قروض للمشروعات الوليدة وتحمل تكاليف التشغيل وإجراءات النمو الستثماري بمبلغ يصل إلى 40000 يورو للشركات الصغيرة

 قرض IFB للدعم الثقافي/الرياضي 
نموذج الدعم المرتبط بكورونا
نقاذ حتى 300000 يورو   قرض الإ

لمعدات التشغيل

صندوق هامبورغ لالستقرار 
)HSF(

المشاركات المستمرة، عند الضرورة 
بضمانات، بداية من 800000 يورو

أصحاب الأعمال الحرة

 أصحاب الأعمال الحرة المنفردين 
 والعاملين في 

الفنون التعبيرية

الشركات الناشئة الراغبة في 
التصفية أو غير الراغبة في 

التصفية

الشركات الصغيرة )والشركات 
المتوسطة التي يبلغ حجم 

 معامالتها المالية 
حتى 75 مليون يورو في السنة(

الشركات المتوسطة التي يعمل بها 
بين 50 حتى 249 موظًفا

الأشخاص العتباريون والجهات 
دارية الوسيطة )Träger( ومالكو  الإ

المؤسسات الثقافية هم

الأندية الرياضية ومنظمو أقسام 
المستلزمات الرياضية وما يشبه 

هذا.

مجال الدعم الثقافيمجال الدعم الثقافيالشركات المتوسطةالشركات الصغيرةالشركات الناشئة

وس كورونا ي ف�ي
رت جراء تف�ش ي ت�ض

كات ال�ت ي هامبورغ )IFB( الدعم لأصحاب الأعمال الحرة وال�ش
يقدم بنك الستثمار والتمويل �ض

يدعم بنك االستثامر والتمويل يف هامبورغ )IFB( بتكليف من برملان الوالية أصحاَب االعامل الحرة املنفردين والرشكات والجمعيات واملؤسسات الرياضية والثقافية 

وكذلك مؤسسات املدينة، و ذلك من خالل مجموعة من برامج املساعدة، من أجل التغلب عىل التبعات االقتصادية التي تسببت فيها أزمة كورونا. ومن أجل تقييم 

الدعم وفق االحتياجات قدر اإلمكان، فإننا سنستفيد من خيارات كثرية مختلفة من الدعم - من بينها برامج الحوافز املالية وبرامج املشاركة وبرامج اإلقراض. وبهذا نوفر 

السيولة النقدية الالزمة للتغلب عىل األزمة. 

وقد متكنا حتى اآلن من دفع أموال للدعم املايل مبقدار يزيد عن ملياري يورو بشكل إجاميل. وتتنوع برامج الدعم لينا بقدر تنوع االحتياجات الفردية نفسها. ولتسهيل 

عملية البحث لديكم عن الدعم املناسب لكم، قمنا بجمع برامج الدعم والتمويل يف الجدول التايل. وتجدون هنا املؤرشات األولية عن الربامج املتوفرة يف كل حالة 

معيَّنة، وشكل هذه املساعدات وكذلك عن الرشوط التي يجب توافرها للربامج الفردية كل عىل حدة.

حافز مالي مشاركة قرض
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المساعدة المالية المقدمة لتخطي الأزمة III )بلس(
)شاملة مساعدة إعادة بدء العمل )بلس((

مساعدة الحالت المستعصية جراء تفشي كورونا في 
)HCH( هامبورغ

هامبورغ ديجيتال

نحو برنامج
الدعم

الحافز المالي للتكاليف الثابتة المرتبط بتراجع حجم المعامالت مقارنة 
بالشهل المماثل من العام 2019 أو الحافز المالي لمرة واحدة لأصحاب 

الأعمال الحرة المنفردين.

مبلغ دعم يُدفع لمرة واحدة لمقدمي الطلبات الذين يتعين عليهم تحمل 
أعباء غير عادية جراء جائحة كورونا ولم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على 

مساعدات كورونا.

دعم الحافز المالي جراء التحول إلى الأنظمة ونماذج الأعمال الرقمية 
الجديدة التي تؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية.

َمن 
الذي ندعمه؟

المستحقون للدعم هم الشركات، وأصحاب الأعمال الحرة وكذلك 
أصحاب الأعمال المستقلة، الذين تعرضوا لنهيار في المعامالت المالية 
بمقدار 30% على الأقل مقارنة بالشهر المماثل من العام 2019. مساعدة 
البدء الجديد كحافز مالي متدرج موجه بشكل خاص لأصحاب الأعمال 

الحرة المنفردين.

المستحقون للدعم هم الشركات الفردية و اتحادات الشركات وكذلك 
أصحاب الأعمال الحرة المنفردون و أقارب الأصحاب المهن الحرة من 

جميع القطاعات الذين يعانون من مشقة خاصة جراء فيروس كورونا.

المستحقون للدعم هم الشركات الصغيرة والمتوسطة )KMU( بالقطاع 
القتصادي الحرفي والمهن الحرفية وكذلك العاملون بمهن حرة.

ما 
الذي ندعمه؟

للحصول على تمويل المساعدة المالية المقدمة لتخطي الأزمة، نساعد في 
تكاليف التشغيل الثابتة المستمرة وفق شروط الدعم التي تحددها الحكومة 

التحادية. مساعدة إعادة بدء المشروع هي عبارة عن تعويض بمبلغ شامل 
لتكاليف التشغيل.

مبلغ دعم يُدفع لمرة واحدة على أساس تدهور المعامالت في الفترة 
الأساسية للدعم.

النظام I: يُقدم الدعم للنفقات المدفوعة لمقدمة الخدمات الستشارية
النظام II: يُقدم الدعم لالستثمارات بغرض تنفيذ الستراتيجيات والخطط 

المزمعة.

كيف نقدم 
الدعم؟

يبلغ الحد الأقصى للحافز المالي 10 مليون يورو في الشهر. )مساعدة 
إعادة بدء العمل بمبلغ شامل حتى 7500 / 30000 يورو(

 يتم احتساب قيمة المبلغ بالتوازي مع 
ضافة إلى هذا  المساعدة المالية المقدمة لتخطي الأزمة III )بلس(. بالإ
تُقدم المساعدة في الحالت الصعبة في حال انهيار المعامالت بنسبة 

تتراوح بين 15 و30% في شهرا الدعم بالمقارنة مع الفترة المماثلة بنسبة 
 30% من التكاليف الثابتة المستحقة للدعم، وبحد أقصى 100000 يورو 

)11250 يورو بالنسبة لمقدمي الطلبات بشكل مباشر(.

النظام I: تُدعم النفقات المقدمة لمقدمي الستشارات بنسبة 50% حتى 
5000 يورو بحد أقصى. النظام II: تُدعم النفقات المقدمة للمشاريع 

الستثمارية بنسبة 30% حتى 17000 يورو بحد أقصى.

)HKL( برنامج السيولة المالية نظير القروض في هامبورغ)HKM( للدعم الثقافي/الرياضيبرنامج القروض الصغيرة في هامبورغ IFB قرض

نحو برنامج
الدعم

قروض مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة )KMU( والمنظمات ذات 
النفع العام التي تعرضت لمشاكل في السيولة النقدية جراء جائحة كورونا.

قروض بالتعاون الستشاري مع شركاء آخرين بغرض توفير السيولة المالية 
بشكل سريع لستخدامه بأسعار فائدة جذابة.

قروض إنقاذ تُعطى من IFB Hamburg مباشرة وتهدف إلى تجاوز مشكلة 
السيولة النقدية جراء أزمة كورونا. 

َمن 
الذي ندعمه؟

الجهات الُمستحقة للدعم هي الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب 
الأعمال الحرة والأعمال المستقلة وأصحاب المشروعات الوليدة التي 
يعمل بها حتى 10 من الموظفين وكذلك المنظمات والجمعيات ذات 

عفاء من الضرائب المفروضة على  النفع العام غير الهافة للربح )عند الإ
دخل الشركات(.

الجهات الُمستحقة للدعم هي الشركات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة 
 وأقارب العاملين بمهن حرة التي يعمل بها أقل من 50 موظًفا 

ويبلغ حجم تعامالتها السنوية أو ميزانيتها السنوية 10 مليون يورو بحد 
 أقصى وتكون في هامبورغ

 الجهات الُمستحقة للدعم هي الأندية و
التحادات الرياضية ذات النفع العام وأقسام الالعبين المرخصين 

باعتبارها مؤسسة اقتصادية، ومنظمي الفعاليات الرياضية والشركات 
الصغيرة والمتوسطة )KMU( العاملة في المجال الرياضي.

ما 
الذي ندعمه؟

يُقدم الدعم في شكل قروض مخفضة الفائدة تهدف إلى تجاوز فجوات 
 السيولة النقدية الناجمة عن أزمة كورونا. 

 ويمكن أن تُستخدم هذه القروض مثالً في تمويل معدات التشغيل و
الستثمارات .

 يُقدم الدعم للمشروعات الوليدة 
وتثبيتها وتحمل تكاليف التشغيل والتوسع في المشروعات وتمويل النمو 

 واستثمارات معدات التشغيل و
كذلك عمليات التمويل الأولي لتكليفات العمل المتوفرة بشكل فعلي.

 يُقدم الدعم لمعدات التشغيل، 
 إذا تبين أن هناك حاجة إليها جراء جائحة 

كورونا.

كيف نقدم 
الدعم؟

تتنوع قيمة القرض حسب متلقي الدعم بين 20000 يورو بحد أدنى و 
250000 يورو بحد أقصى )الشركات التجارية( أو 800000 يورو بحد 

 أقصى )NPO(. كما أن مدة القرض هي عشر سنوات و
معدل فائدة ثابت لخمس سنوات قدره 1% سنويًا.

ويمكن تمويل ما يصل إلى 100% من تكاليف الستثمار والتشغيل 
المستحقة للدعم . وتتراوح قيمة الدعم بين 5000 و40000 يورو. وتبلغ 

فائدة القرض هنا 2,95% سنويًا.
وتُمنح قروض بمقدار 300000 يورو بحد أقصى. 

قراض برامج الإ

برامج الحوافز المالية

)CRF( صندوق السترداد جراء تفشي كورونا)HSF( صندوق هامبورغ لالستقرار

نحو برنامج
الدعم

تمويل رأس المال الخاص للشركات الناشئة الواعدة والشركات الصغيرة النامية متوسطة الحجم التي تعرضت 
لصعوبات جراء جائحة كورونا.

 تدابير الستقرار في شكل مشاركات ثابتة 
 وضمانات أو كفالت لدعم قاعدة رأس المال 

للشركات المتوسطة التي تعرضت للضرر جراء كورونا.

َمن 
الدعم؟

الجهات المستحقة للدعم هي الشركات الناشئة الواعدة والشركات الصغيرة النامية متوسطة الحجم. وتشمل 
الشركات الناشئة الواعدة تكنولوجًيا، والشركات الجديدة المبتكرة ذات المنتجات والخدمات غير التكنولوجية، 

وابتكارات نموذج الأعمال والعمليات، وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الموجهة نحو النمو والتي 
يبلغ حجم مبيعاتها السنوية 75 مليون يورو بحد أقصى. 

الجهات المستحقة للدعم هي شركات القتصاد الحقيقي التي لها حجم شركة معين )إجمالي الأصول بين 10 
 و43 مليون يورو، وإيرادات المبيعات بين 10 و50 مليون يورو وعدد الموظفين بين 50 و249 موظًفا( ومقرها 

أو مقر أعمالها في هامبورغ. 

ما 
الدعم؟

يُقدم الدعم لمتطلبات رأس المال الذاتي للشركة من أجل ضمان تمويل الشركة )مثل الستثمارات وتكاليف 
التشغيل وتكاليف أجور الموظفين وإلخ(. 

 يُقدم الدعم لمتطلبات رأس المال الذاتي للشركة 
من أجل ضمان تمويل الشركة )مثل الستثمارات وتكاليف التشغيل وتكاليف أجور الموظفين وإلخ(. 

كيف نقدم 
الدعم؟

منح مشاركات ثابتة. الشركات الناشئة الراغبة في التصفية عبر برنامج البتكارات الجديدة ببنك الستثمار في 
هامبورغ )IFB Innovationsstarter GmbH( بمبلغ يصل إلى 800000 يورو. 

الشركات الناشئة غير الراغبة في التصفية وغيرها من الشركات الصغيرة المتوسطة عبر الشركة القابضة في 
هامبورغ ذ.م.م. )BTG Beteiligungsgesellschaft Hamburg mbH( بقيمة تصل إلى 1800000 يورو.

ويبلغ الحد الأدنى للدعم 800000 يورو. عند دمج المشاركة الثباتة والضمان أو الكفالة، ل يجوز أن تقل حصة 
المشاركة الثابتة عن 500000 يورو.

برامج المشاركة

حافز مالي مشاركة قرض


