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نظرة عامة على خيارات تمويل تأسيس الشركات 
ونموها تاريخ اإلصدار: يناير/كانون الثاني

2021

يعتبر مؤسسو الشركات مهمين للغاية بالنسبة إلى التنمية االقتصادية في ألمانيا. فهم يطبقون أفكاًرا 
نون األساس لالزدهار والنمو في ألمانيا وأوروبا. إنهم يحتاجون إلى دعم  جديدة، ويوفرون فرص عمل، ويؤمِّ

مالي لتأسيس الشركات.

تهدف نشرة معلومات التمويل هذه إلى تقديم لمحة عامة عن خيارات التمويل والدعم. يجب دائًما 
التحقق من هذه الخيارات على أساس كل حالة على حدة مع شروط التمويل ذات الصلة. ال تضمن نشرة 

معلومات التمويل أن التمويل عن طريق خيارات التمويل سيتم بالفعل في كل حالة على حدة. يُنصح 
م من الحكومة االتحادية  مؤسسو الشركات باالستفادة من عروض االستشارة بشأن إنشاء الشركات، والتي تُقدَّ

أو الواليات االتحادية أو في البلديات.

توفِّر الحكومة االتحادية والواليات االتحادية للمؤسسين ما يلي:

A. قروًضا تمويلية بأسعار فائدة مخفَّضة،

B. ضمانات،
C. رأس مال سهميًّا،

D. ِمَنًحا ال تُرّد

يمكن للشركات الناشئة االستفادة من برامج التمويل هذه. وبذلك تتوفر أدوات الدعم الفعالة أيًضا في 
مرحلة نمو الشركات.

الخيار األكثر شيوًعا للتمويل هو القرض. في حالة القرض، يقترض المقترض مبلًغا من المال من المقرض 
بشروط معينة. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يتم التمويل من خالل رأس المال المجازف؛ أي إذا قدم 

المستثمر رأس مال سهميًّا للمشاركة في شركة.
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معلومات ومساعدات في مرحلة التأسيس والنمو

تقديم المشورة بشأن الدعم والتمويل

#  يقدم موظفو خدمة االستشارات التمويلية في الوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة المشورَة بشأن تمويل 	
جميع األنشطة التجارية

# ويوفرون معلومات عن	
# برامج التمويل المتاحة لمشاريع التأسيس والنمو	
# األسئلة المتعلقة بالتحضير للمقابلة البنكية	
# خيارات التمويل	

# االتصال:	
foerderberatung@bmwi.bund.de :البريد اإللكتروني

رقم الهاتف: 030-186158000 
االثنين إلى الخميس من 9 صباًحا إلى 4 مساًء

الجمعة من 9 صباًحا إلى 12 ظهرًا

أ. القروض التمويلية

القروض الصغيرة

صندوق القروض الصغيرة في ألمانيا

#  يتيح إمكانية تمويل الشركات الصغيرة، التي لوال ذلك لن تكون لديها إمكانية الوصول إلى تمويل 	
القروض

#  المجموعات التي يستهدفها الصندوق: الشركات الصغيرة والناشئة، ومؤسسو الشركات، واألشخاص ذوو 	
األصول المهاجرة، وأصحاب المهن الحرة المبدعون

# التمويل من خالل القروض: تبلغ قيمة القرض 1.000 يورو حتى 25.000 يورو	
# مدة سداد القرض تصل إلى 4 سنوات، ومعدل فائدة %7,9 ورسوم معاملة قدرها 100 يورو لكل قرض	
# مزيد من المعلومات على اإلنترنت: Mein Mikrokredit )قرضي الصغير(	

mailto:foerderberatung@bmwi.bund.de
mailto:foerderberatung@bmwi.bund.de
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
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القروض الصغيرة من الواليات االتحادية

تقدم 12 والية من أصل 16 والية اتحادية لمؤسسي الشركات قروًضا صغيرة بحجم ائتمان يصل إلى 25.000 يورو:

# بادن-ڤورتمبيرج	
# برلين	
# براندنبورج	
# بريمن	
# هامبورج	
# هيسن	
# ساكسونيا السفلى	
# شمال الراين وستفاليا	
# سارالند	
# ساكسونيا	
# شليسڤيج-هولشتاين	
# تورينجن	

Existenzgründungsportal des BMWi :مزيد من المعلومات على اإلنترنت 
)بوابة تأسيس الشركات للوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة(

القروض التمويلية من الحكومة االتحادية

يقدم بنك التنمية االتحادي KfW ومؤسسات التمويل في الواليات االتحادية قروًضا تمويلية لمؤسسي 
الشركات في جميع أنحاء ألمانيا. نقطة االتصال األولى للحصول على قرض تمويلي هي البنك المنزلي؛ أي 

م إليه مباشرًة  البنك الذي يُجِري معه المقترض أعماله المعتادة. يقوم هذا البنك بفحص الطلب؛ إذ يُقدَّ
طلب للحصول على القرض، ثم يرسله إلى بنك التنمية االتحادي KfW إذا تمت الموافقة على الطلب. 

يُعرف هذا باسم „مبدأ البنك المنزلي“. يتخذ بنك التنمية االتحادي KfW قراًرا نهائيًّا بشأن الطلب.

قرض مؤسسي الشركات

# يصل إلى 125.000 يورو لمشاريع التأسيس	
# تمويل االستثمارات وتكاليف التشغيل	
# تأسيس الشركات وتثبيت مركزها لمدة تصل إلى 5 سنوات بعد التأسيس	
# سهولة الوصول إلى االئتمان: يتحمل بنك التنمية االتحادي KfW نسبة %80 من مخاطر االئتمان	
# ال يلزم وجود رأس مال ذاتي	
# مدة سداد القرض تصل إلى 10 سنوات، بمعدل فائدة سنوي فعلي يبدأ من 1,21%	
# مزيد من المعلومات على اإلنترنت: ERP-Gründerkredit Startgeld )قرض مؤسسي الشركات(	

https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/GruenderZeiten/GruenderZeiten-06.pdf?__blob=publicationFile
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gründen-Nachfolgen/Förderprodukte/ERP-Gründerkredit-Startgeld-(067)/
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قرض مؤسسي الشركات

# قروض طويلة األجل يصل حجمها إلى 100 مليون يورو	
# للشركات الناشئة التي تعمل في السوق منذ أقل من 5 سنوات	
# تمويل عمليات الشراء وتكاليف التشغيل	
# يتحمل بنك التنمية االتحادي KfW ما يصل إلى %90 من المخاطر المصرفية	
# دون تحمل المخاطر أيًضا كخيار بديل	
# ل المخاطر تصل 	 ل المخاطر تصل إلى 10 سنوات، مدة سداد القرض دون تحمُّ  مدة سداد القرض مع تحمُّ

إلى 20 سنة، معدل فائدة يبدأ من %1، انظر نظرة عامة على الشروط الجزء 1 والجزء 2
# مزيد من المعلومات على اإلنترنت: ERP-Gründerkredit – Universell )قرض مؤسسي الشركات(	

قرض تأسيس الشركات

# ما يصل إلى 500.000 يورو لتعزيز رأس المال الذاتي للشركة	
# تأسيس الشركات وتثبيت مركزها لمدة تصل إلى 3 سنوات بعد التأسيس	
# تمويل ما يصل إلى %40 من االستثمارات دون ضمانات	
# سهولة الوصول إلى االئتمان: يتحمل بنك التنمية االتحادي KfW مخاطر االئتمان	
# مدة سداد القرض تصل إلى 15 سنة، بمعدل فائدة سنوي فعلي يبدأ من 2,82%	
# دون أقساط سداد في أول 7 سنوات، فقط أقساط الفائدة	
# مزيد من المعلومات على اإلنترنت: ERP-Kapital für Gründung )قرض تأسيس الشركات( 	

قرض الرقمنة واالبتكار

# لة للقرض	 مبلغ القرض ما بين 25.000 يورو و25 مليون يورو ومنحة دعم كوسيلة مكمِّ
# لالستثمارات والموارد في مجاالت االبتكار والرقمنة	
# للشركات وأصحاب المهن الحرة	
# ل ما يصل إلى %70 من مخاطر 	  سهولة الوصول إلى االئتمان: يمكن لبنك التنمية االتحادي KfW تحمُّ

البنك المنزلي
# لمعرفة مدة سداد القرض، انظر نظرة عامة على الشروط، بمعدل فائدة سنوي فعلي يبدأ من 1%	
#  مزيد من المعلومات على اإلنترنت: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit )قرض الرقمنة واالبتكار( 	

القروض التمويلية من الواليات االتحادية

مة من الواليات  ثة حول قروض مؤسسي الشركات المقدَّ يمكنك الحصول على نظرة عامة كاملة ومحدَّ
االتحادية عبر اإلنترنت في قاعدة بيانات التمويل

https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=075%20076
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=073%20074
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Gr%C3%BCnderkredit-Universell-(073_074_075_076)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gr%C3%BCnden-Nachfolgen/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Kapital-f%C3%BCr-Gr%C3%BCndung-(058)/
https://www.kfw-formularsammlung.de/KonditionenanzeigerINet/KonditionenAnzeiger?ProgrammNameNr=380%20390%20391
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Innovation/F%C3%B6rderprodukte/ERP-Digitalisierungs-und-Innovationskredit-(380-390-391)/
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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ب. الضمانات

يتطلب الحصول على قرض توفير الضمانات البنكية المعتادة من ِقبل المقترض. إن وجود ضمان من بنك 
الضمان في الوالية االتحادية يمكن أن يكون مفيًدا هنا

#  يمكن ضمان قروض االستثمار أو قروض رأس المال العامل بمعدل ضمان يصل إلى %80 كحد أقصى من 	
مبلغ القرض

# أقصى مبلغ للضمان هو 1,25 مليون يورو	
# مزيد من المعلومات على اإلنترنت: Bürgschaftsbanken )بنوك الضمان(	

ج. رأس المال السهمي

صندوق ميكروميزانين

#  يمكن تمويل جميع االستثمارات في إنشاء شركة جديدة أو استمرار شركة قائمة، وكذلك تمويل تعاقب 	
أعمال الشركة أو تمويل رأس المال العامل

# حجم الصندوق 228 مليون يورو )الصندوق األول + الصندوق الثاني(	
# مشاركات صامتة بحد أقصى 50.000 يورو للشركات الصغيرة ومؤسسي الشركات	
# م التدريب المهني أو التي تديرها نساء أو 	  مشاركات صامتة بحد أقصى 150.000 يورو للشركات التي تقدِّ

أشخاص ذوو أصول مهاجرة أو التي تم تأسيسها بسبب البطالة
# مدة سداد القرض 10 سنوات	
# يتم السداد من السنة السابعة على 3 أقساط سنوية متساوية	
# مزيد من المعلومات على اإلنترنت: Mikromezzaninfonds )صندوق ميكروميزانين(	

)HTGF( سي شركات التكنولوجيا الفائقة صندوق تمويل مؤسِّ

# صندوق رأس المال المجازف للشركات المبتكرة للغاية وذات التوجه التكنولوجي	
# بدء النشاط التجاري التشغيلي للشركات منذ مدة ال تزيد عن 3 سنوات	
# شروط التمويل: نتائج بحث واعدة، أساس تكنولوجي مبتكر، وضع واعد في السوق	
#  يشارك الصندوق ألول مرة بمبلغ يصل إلى مليون يورو، وعادًة ما يتوفر مبلغ يصل إلى 3 ماليين يورو 	

لكل شركة
# سي شركات التكنولوجيا الفائقة(	 مزيد من المعلومات على اإلنترنت: HTGF )صندوق تمويل مؤسِّ

يمكنك العثور على المزيد من أدوات التمويل التي توفرها الحكومة االتحادية في مجال رأس المال 
السهمي على اإلنترنت

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/de/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
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د. الِمَنح التي ال تُرد

منحة التأسيس

يمكن لمتلقي إعانة البطالة من النوع األول، في ظل شروط معينة، التقدم بطلب إلى وكالة العمل التابعين 
لها للحصول على „منحة التأسيس“

#  منحة شهرية بقيمة آخر إعانة بطالة و300 يورو إضافية كمبلغ إضافي للتأمين االجتماعي القانوني 	
)لمدة 6 أشهر(

# منحة شهرية قدرها 300 يورو إذا كان من الممكن إثبات العمل الحر بدوام كامل )ثم لمدة 9 أشهر(	
#   مزيد من المعلومات على اإلنترنت: Gründungszuschuss )منحة التأسيس(	

إعانة بدء العمل

يمكن لمتلقي إعانة البطالة من النوع الثاني، في ظل شروط معينة، التقدم بطلب إلى وكالة العمل 
التابعين لها للحصول على „إعانة بدء العمل“

# يتم التمويل في شكل منحة لمدة أقصاها 24 شهرًا	
#  يتحدد مبلغ التمويل بناًء على مدة البطالة وحجم مجموعة المعيشة المشتركة التكافلية للشخص 	

الباحث عن العمل
#  باإلضافة إلى إعانة بدء العمل، يمكن أيًضا منح قروض وِمَنح لشراء السلع المادية للعاملين لحسابهم الخاص	
# يمكن إعطاء منح حتى مبلغ 5.000 يورو كحد أقصى، ويمكن منح قروض أكبر من ذلك	
# مزيد من المعلومات على اإلنترنت: Einstiegsgeld )إعانة بدء العمل( 	

ِمَنح لتأسيس الشركات بعد إنهاء الدراسة الجامعية

منحة مؤسسي الشركات من الخريجين )EXIST-Gründerstipendium( ومنحة نقل البحوث 
)EXIST-Forschungstransfer(

# منحة للخريجين والباحثين من الجامعات والمؤسسات البحثية غير الجامعية للتحضير لتأسيس شركة	
# يجب أن يكون موضوع النشاط التجاري قد بدأ بالفعل كمشروع بحث أو تطوير في جامعة أو كلية	
# م الطلب	 المؤسسة التعليمية هي التي تقدِّ
# سي الشركات من الخريجين )EXIST-Gründerstipendium(: منحة شهرية: الطالب 	  منحة مؤسِّ

الجامعيون: 1.000 يورو شهريًّا؛ العاملون التقنيون: 2.000 يورو شهريًّا؛ الخريجون: 2.500 يورو شهريًّا؛ 
طالبو الدكتوراه: 3.000 يورو شهريًّا؛ إعانة طفل: 150 يورو شهريًّا لكل طفل

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
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مزيد من المعلومات على اإلنترنت:
# 	)www.existenzgruender.de( بوابة تأسيس الشركات للوزارة االتحادية لالقتصاد والطاقة
# 	)www.gruenderplattform.de( سين منصة المؤسِّ
# 	”Gründerzeiten“ نشرة المعلومات

#  تمويل نفقات مادية بما يصل إلى 10.000 يورو لتأسيس شركة جديدة )بحد أقصى 30.000 يورو في 	
حالة الفرَق( والتدريب حتى 5.000 يورو

#  منحة نقل البحوث )EXIST Forschungstransfer( تمويل تطوير منتجات في المؤسسة العلمية: تمويل 	
نفقات الموظفين لما يصل إلى 4 وظائف ونفقات مادية بما يصل إلى 250.000 يورو

# تمويل مرحلة تأسيس الشركة: منحة حتى 180.000 يورو	
#  مزيد من المعلومات على اإلنترنت: EXIST-Gründerstipendium )منحة مؤسسي الشركات من 	

الخريجين(, EXIST Forschungstransfer )منحة نقل البحوث(

معونة تجاوز كورونا

تقدم الحكومة االتحادية للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع قطاعات االقتصاد مساعدة مالية من أجل 
تأمين متطلبات السيولة التشغيلية على الرغم من تراجع المبيعات. يمكنك العثور على أحدث المعلومات 

على اإلنترنت: Überbrückungshilfe )معونة تجاوز كورونا(

عمليات االستحواذ على الشركات

باإلضافة إلى تأسيس شركة جديدة، هناك أيًضا إمكانية االستحواذ على شركة قائمة. تقدم الحكومة االتحادية 
ا باالستحواذ  وحكومات الواليات أيًضا عروًضا مختلفة لهذا الغرض، والتي يمكن استخدامها إذا كنت مهتمًّ

على شركة والتي يمكن أن تسهِّل عملية االستحواذ.

موقع الويب nexxt-change هو بورصة على اإلنترنت لعمليات تسليم الشركات. يتم اإلعالن عن الشركات 
للبيع في البورصة على اإلنترنت؛ ما يعني أن المهتمين باالستحواذ يمكنهم العثور على عروض بيع مناسبة 
بسرعة وسهولة. وباإلضافة إلى ذلك، تتوفر معلومات تفصيلية عن تخطيط وتمويل تعاقب أعمال الشركة. 

مة من الحكومة االتحادية وحكومات الواليات، يُمنح خلفاء الشركات قروًضا  في برامج التمويل المقدَّ
.nexxt-change تمويلية وضمانات وِمَنًحا استشارية. لمزيد من المعلومات على اإلنترنت: بورصة الشركات
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