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بررسی اجمالی فرصت های تأمین اعتبار برای سرمایه 
گذاری تاسیس و رشد اقتصادی ویرایش: ژانویه

2021

راه اندازان کسب و کارها برای توسعه اقتصادی آلمان بسیار مهم هستند. آنها ایده های 
جدید را عملی، مشاغل را ایجاد و زمینه را برای رونق و رشد در آلمان و اروپا فراهم 

می کنند. آنها برای تاسیس شرکت ها به حمایت مالی نیاز دارند.

این برگه اطالعات تأمین مالی برای ارائه یک نمای کلی از گزینه های تأمین و حمایت مالی 
در نظر گرفته شده است. این موارد باید همیشه به صورت جداگانه و با شرایط حمایتی 
مربوطه بررسی شود. برگه اطالعات تأمین مالی تضمین نمی کند که تأمین مالی از طریق 

امکانات حمایت مالی در موارد جداگانه انجام شود. به راه اندازان کسب و کار توصیه 
می شود تا از برنامه های مشاوره دولت و ایالت های فدرال یا شهرداری ها برای راه اندازی 

کسب و کار استفاده نمایند.

دولت و ایالت های فدرال به راه اندازان کسب و کار

A. وام های حمایتی با بهره کم،
B. انواع ضمانت،

C. سرمایه گذاری مشارکتی و
D. کمک هزینه های غیرقابل استرداد

اعطا می کنند.

شرکت های نوپا می توانند از این برنامه های حمایتی استفاده نمایند. بدین وسیله در مرحله 
رشد شرکت نیز ابزارهای پشتیبانی موثر وجود دارد.

متداول ترین روش تأمین مالی از طریق وام است. در فرآیند اعطای وام، یک گیرنده وام از 
یک دهنده وام مبلغی را با شرایط خاص دریافت می کند. بعالوه، تأمین مالی می تواند از 
طریق سرمایه گذاری خطرپذیر انجام شود، یعنی اگر سرمایه گذار برای مشارکت در یک 

شرکت سرمایه خود را در اختیار بگذارد.
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اطالعات و پشتیبانی در مرحله تاسیس و رشد

مشاوره در مورد حمایت و تامین مالی

 کارکنان خدمات مشاوره حمایت وزارت امور اقتصادی و انرژی فدرال در مورد تأمین • 
مالی کلیه فعالیت های کارآفرینی مشاوره می دهند.

آنها در موارد زیر اطالعات می دهند:• 
برنامه های حمایتی که برای پروژه های نوپا و رشد موجود است	 
سواالتی در رابطه با آمادگی برای گفتگوی بانکی	 
امکانات تامین مالی	 

تماس:• 
 foerderberatung@bmwi.bund.de :ایمیل

شماره تلفن: 030-186158000
دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 9 الی 16 - جمعه ساعت 9 الی 12

الف( وام های حمایتی
وام های خرد

صندوق های وام خرد آلمان

 تامین مالی برای شرکت های کوچک را، که در غیر اینصورت دسترسی به منابع مالی وام • 
ندارند، امکان پذیر می سازد.

 گروه های هدف صندوق: شرکت های کوچک و نوپا، راه اندازان کسب و کار، افراد با • 
پیشینه مهاجرت، افراد خود اشتغال خالق

حمایت با اعطای وام: میزان وام 1.000 تا 25.000 یورو• 
 زمان اجرا تا 4 سال، نرخ بهره از %7.9 و هزینه عقد قرارداد به میزان 100 یورو به ازای • 

هر وام
 •Mein Mikrokredit :اطالعات بیشتر آنالین

mailto:foerderberatung@bmwi.bund.de
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
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وام های خرد ایالت های فدرال

12 از 16 ایالت فدرال به راه اندازان کسب و کار وام های خرد تا حجم 25.000 یورو نیز ارائه 

می کنند:

بادن وورتمبرگ• 
برلین• 
برندنبورگ• 
برمن• 
هامبورگ• 
هسن• 
نیدرزاکسن• 
نوردراین وستفالن• 
زارلند• 
زاکسن• 
اشلیسویگ-هولشتاین• 
تورینگن• 

Existenzgründungsportal des BMWi :اطالعات بیشتر آنالین

وام های حمایتی فدرال

KfW، بانک حمایت فدرال و موسسات حمایتی ایالت های فدرال به شرکت های نوپا در 

سراسر آلمان وام های حمایتی اعطا می کنند. اولین نقطه تماس برای وام حمایتی، بانک 
خانگی است، یعنی بانکی که گیرنده وام تجارت منظم خود را با آن انجام می دهد. این 

بانک درخواست را بررسی می کند، زیرا درخواست وام در اینجا انجام می شود و بعد، 
درصورت مثبت بودن تصمیم، آن را به KfW می فرستد. این موضوع به »متد بانک خانگی« 

معروف است. سرانجام KfW درباره درخواست تصمیم می گیرد.

ERP سرمایه اولیه وام استارت آپ

تا مبلغ 125.000 یورو برای پروژه راه اندازی• 
تأمین مالی سرمایه گذاری ها و هزینه های جاری• 
شروع و ادغام مشاغل حداکثر تا 5 سال پس از تأسیس• 
دسترسی آسان به وام: KfW به میزان %80 از ریسک وام را متقبل می شود.• 
نیازی به سرمایه اولیه وجود ندارد• 
زمان اجرا 10 سال، بهره ساالنه موثر از 1.21 درصد• 
 • ERP-Gründerkredit Startgeld :اطالعات بیشتر آنالین

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)/
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Gründen-Nachfolgen/Förderprodukte/ERP-Gründerkredit-Startgeld-(067)/
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وام راه اندازان کسب و کار ERP - جهانی

وام های طوالنی مدت تا حجم 100 میلیون یورو• 
تأمین مالی خرید ها و هزینه های جاری• 
KfW تا %90 ریسک بانک را متقبل می شود• 
همچنین بدون قبول ریسک• 
 زمان اجرا با قبول ریسک تا حداکثر 10 سال، زمان اجرا بدون قبول ریسک تا حداکثر 20 • 

سال، نرخ بهره از %1.00، مراجعه شود به خالصه شرایط بخش 1 و بخش 2
 •ERP-Gründerkredit – Universell :اطالعات بیشتر آنالین

سرمایه ERP برای راه اندازی کسب و کار

تا سقف 500.000 یورو برای تقویت دارایی خالص شرکت• 
شروع و ادغام مشاغل حداکثر تا 3 سال پس از تأسیس• 
تأمین مالی حداکثر %40 سرمایه گذاری های بدون وثیقه• 
دسترسی آسان به وام: KfW ریسک اعتباری را به عهده می گیرد• 
زمان اجرا 15 سال، بهره ساالنه موثر از 2.82 درصد• 
در 7 سال اول بدون اقساط بازپرداخت، فقط پرداخت سود• 
 اطالعات بیشتر آنالین: ERP-Kapital für Gründung )سرمایه ERP برای راه اندازی کسب( • 

و کار( 

ERP وام دیجیتالی سازی و نوآوری

میزان وام بین 25.000 و 25 میلیون یورو و حمایت مالی به عنوان مکمل وام• 
برای سرمایه گذاری و منابع در زمینه های نوآوری و دیجیتال سازی• 
برای شرکت ها و دارندگان مشاغل آزاد• 
دسترسی آسان به وام: KfW می تواند تا %70 ریسک بانک خانگی را متقبل شود.• 
زمان اجرا مراجعه شود به خالصه شرایط، از %1.00 بهره ساالنه موثر• 
 اطالعات بیشتر آنالین: ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit )وام نوآوری و( • 

)ERP دیجیتال سازی

وام های حمایتی ایالت های فدرال

برای دسترسی آنالین به مرور اجمالی معتبر درباره وام  شرکت های تازه تاسیس در 
ایالت های فدرال به این لینک مراجعه کنید پایگاه داده حمایت

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.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-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.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
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ب( انواع ضمانت
برای گرفتن وام، گیرنده باید وثیقه های بانکی معمول را ارائه دهد. برای این منظور، 

ضمانت از طرف بانک ضمانت دولت فدرال مسئول می تواند کمک کننده باشد.

 وام های سرمایه گذاری یا سرمایه در گردش را می توان با حداکثر 80 درصد از مبلغ وام • 
تضمین کرد.

بیشترین مبلغ ضمانت بالغ بر 1.25 میلیون یورو است.• 
 • Bürgschaftsbanken :اطالعات بیشتر آنالین

ج( سرمایه گذاری مشارکتی
صندوق میکرومزانین

 حمایت از تمام سرمایه گذاری ها در تأسیس شرکت جدید یا ادامه شرکت موجود، • 
همچنین تأمین مالی جانشینی شرکت یا تأمین سرمایه در گردش امکان پذیر است.

حجم صندوق بالغ بر 228 میلیون یورو )صندوق 1 + صندوق 2(• 
 مشارکت های خاموش حداکثر تا 50.000 یورو برای شرکت های کوچک و کسب و کارهای نوپا• 
 مشارکت های خاموش، حداکثر تا 150.000 یورو، برای شرکت هایی که آموزش می دهند، • 

توسط زنان یا افرادی با سابقه مهاجرت اداره می شوند یا در زمان بیکاری تأسیس 
شده اند

زمان اجرا 10 سال• 
بازپرداخت از سال 7 در 3 قسط مساوی ساالنه انجام می شود• 
 • Mikromezzaninfonds :اطالعات بیشتر آنالین

)HTGF( صندوق راه اندازی فناوری پیشرفته

صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر برای شرکت های بسیار نوآور و مبتنی بر فناوری• 
شروع فعالیت های تجاری شرکت مربوط به بیش از 3 سال پیش نیست• 
 شرایط تامین مالی: نتایج امیدوارکننده تحقیقات، پایه نوآورانه فناوری، وضعیت • 

امیدبخش بازار
 این صندوق برای اولین بار با حداکثر 1 میلیون یورو مشارکت می نماید، معموالً تا 3 • 

میلیون یورو به ازای هر شرکت در اختیار قرار دارد.
 • HTGF :اطالعات بیشتر آنالین

Finanzierungsinstrumente بیشتر دولت فدرال در بخش سرمایه مشارکت بصورت آنالین 

موجود است.

https://www.vdb-info.de/mitglieder
https://www.vdb-info.de/mitglieder
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( کمک هزینه های غیرقابل استرداد 
کمک هزینه تاسیس

دریافت کنندگان مزایای بیکاری I می توانند تحت شرایط خاصی در اداره کاریابی خود برای 
»کمک هزینه تاسیس« درخواست دهند.

 کمک هزینه ماهانه به میزان آخرین مزایای بیکاری و 300 یورو اضافی به عنوان مکمل • 
بیمه اجتماعی قانونی )به مدت 6 ماه(

 کمک هزینه ماهانه به میزان 300 یورو، در صورت اثبات اشتغال کامل تمام وقت • 
)متعاقبا به مدت 9 ماه(

 • Gründungszuschuss :اطالعات بیشتر آنالین

حمایت مالی تاسیس

دریافت کنندگان مزایای بیکاری II می توانند تحت شرایط خاصی در اداره کاریابی خود 
برای »حمایت مالی تاسیس« درخواست دهند.

این حمایت به شکل یک کمک هزینه به مدت حداکثر 24 ماه است.• 
میزان این حمایت براساس مدت زمان بیکاری و میزان نیاز افراد جویای کار است.• 
 عالوه بر حمایت مالی تاسیس، وام ها و کمک های مالی برای خرید کاالهای مادی نیز • 

می توانند به افراد خود اشتغال اعطا شوند.
کمک های بالعوض تا سقف 5.000 یورو و وام های فراتر از آن نیز امکان پذیر است.• 
 • Einstiegsgeld :اطالعات بیشتر آنالین

کمک های بالعوض برای راه اندازی کسب و کار پس از تحصیالت دانشگاهی

EXIST-بورس راه اندازان کسب و کار و EXIST- انتقال تحقیق

 کمک هزینه برای فارغ التحصیالن و محققان دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی غیر • 
دانشگاهی برای آماده سازی راه اندازی شرکت

 هدف تجاری باید قبالً به عنوان یک پروژه تحقیقاتی یا توسعه در یک دانشگاه یا مدرسه • 
عالی شروع شده باشد.

موسسه آموزشی درخواست را انجام می دهد.• 
 بورس راه اندازان کسب و کار EXIST کمک هزینه ماهانه: دانشجویان: 1.000 یورو/ ماه؛ • 

کارکنان فنی 2.000 یورو / ماه؛ فارغ التحصیالن: 2.500 یورو / ماه؛ دارندگان دکترا: 3.000 
یورو / ماه؛ کمک هزینه فرزندان: 150 یورو / فرزند/ ماه

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/gruendungsfoerderung
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اطالعات بیشتر آنالین:
 • )www.existenzgruender.de( پرتال راه اندازی وزارت فدرال امور اقتصادی و انرژی
 •)www.gruenderplattform.de( بستر نرم افزاری راه اندازان کسب و کار
 • ”Gründerzeiten“ نامه اطالعات

 حمایت در هزینه های مادی حداکثر 10 هزار یورو برای استارت آپ های فردی )حداکثر 30 • 
هزار یورو برای تیم ها( و مربیگری تا .5.000 یورو

 انتقال تحقیق EXIST: حمایت از توسعه محصول در موسسه آموزشی حمایت در • 
هزینه های پرسنل برای حداکثر 4 موقعیت شغلی پرسنل و هزینه های مواد تا 250.000 یورو

حمایت در مرحله تاسیس شرکت: کمک هزینه تا حداکثر 180.000 یورو• 
 • EXIST-Gründerstipendium, EXIST-Forschungstransfer :اطالعات بیشتر آنالین

کمک های دوران کرونا

 دولت فدرال برای تأمین نیازهای نقدینگی عملیاتی با وجود کاهش فروش، به • 
شرکت های کوچک و متوسط از کلیه بخش های اقتصاد کمک مالی می کند. اطالعات 

 Überbrückungshilfe :بروزرسانی شده بصورت آنالین در

تصدی شرکت ها

عالوه بر تأسیس شرکت جدید، امکان تصدی یک شرکت 
موجود نیز وجود دارد. 

دولت های فدرال و ایالتی نیز برنامه های مختلفی را برای این امر ارائه می دهند که در 
صورت عالقه مندی به تصاحب می تواند مورد استفاده قرار گیرد و این کار را ساده کند.

وبسایت nexxt-change یک بورس آنالین برای واگذاری شرکت است. شرکت ها برای فروش 
در بورس آنالین تبلیغ می شوند، این بدان معنی است که عالقه مندان برای تصاحب 

می توانند پیشنهادات فروش مناسب را به سرعت و به راحتی پیدا کنند. عالوه بر این، 
اطالعات دقیق در مورد برنامه ریزی و تامین مالی جانشینی شرکت در دسترس است. در 

برنامه های حمایتی فدرال و ایالتی، به جانشینان شرکت وام حمایتی، ضمانت و کمک هزینه 
 .nexxt-change Unternehmensbörse :مشاوره ای ارائه می شود. اطالعات بیشتر آنالین

www.existenzgruender.de
www.gruenderplattform.de
https://www.existenzgruender.de/DE/Mediathek/Publikationen/Gruender-Zeiten/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/inhalt.html
https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Forschungstransfer/inhalt.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
https://www.nexxt-change.org/DE/Startseite/inhalt.html
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