
 

 

 

 

 في زولينغن قتصاديةإلاتنمية دائرة ال معلومات
 

،  قانونيةإستشارة ك هذه الخدمة ينبغي أن يُنظر إلىال  : بمعلوماتناللملحوظة التالية المتعلقة  هنتباإلايُرجى 
جائحة أزمة . كتمالها ودقتهاإضمان  دون يتم إعطاء المعلومات. فقط معلومات أساسيةهي بمثابة وإنما 

 .بشكل مستمرعديل المعلومات بت ، لذلك نقوم ديناميكيتها الخاصة الكورونا فرضت 
 
 

أحدث إلى  يوميًالوصول من خالله ا مموقعًا إلكترونيًا لألزمة ، يمكنكفي زولينغن أنشأت دائرة التنمية اإلقتصادية 
تصال إلجهات اتحتوي على شاملة قائمة  ونستجد. نغولينزفي الكورونا  قتصاد وأزمةإلالمعلومات حول ا

 .إضافية معلوماتبترونية لكإمواقع و
information.de/-corona-solingen-https://wirtschaftsfoerderung 

 

 
 05للشركات التي يصل عدد موظفيها إلى عاجلة ال عونةالم/ حزمة اإلنقاذ للحصول على طلب التقدم بيمكن 
  //:www.wirtschaft.nrw/coronahttps :التّالي  الرابطبر ع موظفًا

 . إستالم الطلباتتأكيد ، لذلك قد يتأخر في الوقت الحاليت الطلبا عددأن يزداد من المتوقع 
على معظم األسئلة بشكل  ، حيث يتم الردّ  كترونيا الموقع اإلهذالمتواجدة على  (FAQ) رجى قراءة أهم األسئلةي  

 .شامل
 
 

 ، بحثيرجى  .الحديثة أهم التوصياتلكم لخصنا ،  األعمالأجريت مع أصحاب التي المكثفة  حادثاتالمخالل من 
 : هذه التوصيات على المدى القصير ترغبون بتنفيذ إلى أّي حدّ 

 
 

 مشاكل في السيولة؟ مهل لديك
 

،  عونة مستعجلةمعلى  للحصول طلبفي حال قمتم بتقديم ! على وجه السرعة( البنك)بالمصرف تصال إليرجى ا
ً  فيرجى تقديمها،  حصلتم على موافقةإذا أما . للمصرفالطلب ستالم إتأكيد تقديم فيرجى   .أيضا

 
 

المسبق  من الدفع تخفيضطلبات  إذا كانت هناك عالمات على تراجع األرباح ، فيمكن تقديم

 :فوراً ى والضرائب األخر( Gewerbesteuervorauszahlungen)أرباح المهن ضريبة ل
 -03-www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020https://

seite_kj.pdf19_formularentwurf_final_1 
 

.اإليجارإمكانية تأجيل أو تخفيض ،  معًا إبحثوا. رُمؤج   ال إلى احدثوت

http://www.wirtschaft.nrw/corona
http://www.finanzverwaltung.nrw.de/sites/default/files/asset/document/2020-03-


 

 

 

 

يمكنكم ، حالياً  يمارسون عملهم بشكل ضئيل أو هم بدون عملو،  جتماعيًاإ عنهممؤمن موظفون  ملديكإذا كان 
 : ( Kurzarbeitergeld) بدل تخفيض ساعات العملل على للحصوتقديم طلب 

kurzarbeitergeld-zum-unternehmen-fuer-informationen-virus-www.arbeitsagentur.de/news/coronahttps:// 

 .الطلبتقديم فيه  تمّ الذي في آخر يوم من الشهر بدل تخفيض ساعات العمل عن يجب اإلبالغ 
 
 

وفق الجزء  مساعدات التقدم بطلب للحصول على م، يمكنك الحد األدنى للمعيشةنخفض الدخل عن مستوى إإذا 
معونة  - Sozialhilfeسابقاً ، وقبله  4هارتس  - Harz 4س ّميت ) SGB 2 ←الثاني من قانون الشؤون اإلجتماعية 

أو سوف تحصلون على أموال متعلقة بالمعونة ، تقديم الطلب ممكن حتى وإن حصلتم مسبقاً . (إجتماعية
 (.Kurzarbeitergeld)المستعجلة 

grundsicherung/-corona-ii-arbeitslosengeld-3-https://www.solingen.de/de/dienstleistungen/59 

 

 

 إضافية لألطفالمالية معينة ، هناك أيًضا إمكانية التقدم بطلب للحصول على إعانة حاالت في 

(zusätzliches Kindergeld)  :إضافية مالية على إعانة حصول للحق مما إذا كان لديكم ال التأكدكم يمكن

 lotse-kinder/kiz-und-https://www.arbeitsagentur.de/familie: عبر الرابط  لألطفال

 https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/einstieg :رابط تقديم الطلب 

 
 

المراسيم  ، يرجى قراءة مدينة زولينغن التي تنطبق علىلتدابير والتشريعات باإن كنتم لستم على دراية 

 : ينة زولينغن كتروني لمدلإلالموقع اعلى  لراهنةا
massnahmen/-www.solingen.de/de/inhalt/coronavirushttps:// 

 
 

 42222484999:  بالخط الساخن يرجى اإلتصالاإلجابة عليها ،  مأسئلة ال يمكنك مإذا كانت لديك

 
 !والتوفيق الخير نتمنى لكم كل

 

http://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-
https://www.solingen.de/de/dienstleistungen/59-3-arbeitslosengeld-ii-corona-grundsicherung/
https://www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/kiz-lotse
https://con.arbeitsagentur.de/prod/kiz/ui/einstieg
http://www.solingen.de/de/inhalt/coronavirus-massnahmen/

