
  األسئلة الشائعة فيما يخص كورونا بلغة بسيطة

  الحرة بمدينة اليبزج المهنلشركات وأصحاب لالمساعدات الخاصة 

  

  )؟Kurzarbeitgergeldكيف ومتي يمكن تقديم طلب بدل عمل قصير األجل (

 

  التحصل عليها.) Angestellteيمكن فقط للموظفين( “إعانة البطالة قصيرة األجل“أو ةقصير لفترةبدالت العمل 

  صاحب العمل هو من ينبغي علية تقديم الطلب.

  كيف يتم ذلك؟

 يعرض طلب إعانة البطالة قصيرة األجل علي وكالة العمل. .1

 ومن ثم تقديم طلب. .2

  :عن طريق الروابط التالية ة والمزيد من المعلوماتلإلستفسار

 20 45555 0800 :العملالخط الساخن المركزي لوكالة العمل األلمانية اإلتحادية ألصحاب  •

 40031 913 0341 :الخط الساخن المحلي لوكالة العمل بمدينة اليبزج •

  :أو علي الرابط التالي •

274092sachsen/content/1533735-ort/rd-https://www.arbeitsagentur.de/vor  

 

 

  ؟التقديم علي طلب إعانة البطالة من الدرجة الثانيةهل يحق لي كعامل مستقل أو من أصحاب المهن الحرة 

 نعم تستطيع ذلك.

األساسية مثل اإليجار او شراء المستلزمات الغذائية. إحتياجاتكحين التمتلك النقود الكافية لتأمين   

 

  :)Jobcenter( مكتب العمل في اليبزج

 

 Berliner Straße 13, 04105 Leipzig :العنوان 

jobcenter-leipzig@jobcenter-ge.de :اإليميل 

 التليفون: 913-10705 0341

 الفكس: 913-11111 0341

www.leipzig.de/jobcenter :الموقع اإللكتروني 

https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslos-arbeit-finden/arbeitslosengeld-2 :رابط التقديم  

   



 

  والتسليم(توصيل الطلبات)؟ماذا عن خدمات اإلستالم 

  

 خدمات اإلستالم والتسليم مسموح بها, ولكن يجب مراعاة اإلجراءات التالية:

.2نيعلي أقل تقدير إلي متر 1.5ف, متر ونصاألخريين مراعاة مسافة فاصلة بينك وبين األشخاص  

 علي سبيل المثال:

متر ومن ثم تقم أنت بأخذ طلبيتك. 2ويبتعد بمسافة  البابأمام عتبة  الطلبيةموصل طلبات البيتزا يضع   

 علي سبيل المثال. Paypal يوصي بإستخدام وسائل دفع خالفا للنقود, إستخدم

 (;  قبل أن تلتهم شطيرة البيتزا خاصتك بالصابون غسل اليد جيداكن حريصا علي 

   



  ماذا عن العمال الحرفيين واألعمال الخدمية؟

واألعمال الخدمية مسموح بها, مع ضرورة مراعاة اإلحتياطات التالية:الخدمات الحرفية   

التواصل الشخصي. وتجنب. 2ينعلي أقل تقدير إلي متر 1.5فاصلة بينك وبين األشخاص, متر ونصمراعاة مسافة ف  

 

 ماهي القواعد المتبعة للمطاعم ومحالت الوجبات السريعة(تيك أوي)؟

لوجبات السريعة اإلغالق.علي جميع المطاعم ومحالت تقديم ا  

 

 هناك إستثنائات:

 

 الوجبات والمشروبات يمكن توصيلها للزبون.

 يمكن للزبون أن يقوم بإستالم الوجبات والمشروبات من المطعم 

 

؟اإلستخدام إضافية ماهي القواعد المتبعة لرسوم  

 

2020لعام  إضافيةال تفرض مدينة اليبزج أي رسوم إستخدام   

المثال:علي سبيل   

طريق أو مكان لوضع طاوالت وكراسي...إلخ.الأن يكون مرخص مسبقا لمطعم ما أو محل وجبات سريعة إستخدام جزء من   

بالكامل. 2020لن تقوم الدولة بتحصيل تلك الرسوم لعام   

 باإلمكان طلب بهذا الخصوص علي الجهة التالية:

 مدينة اليبزج

Marktamt - Außenstelle Cottaweg (Verwaltungsgebäude Kleinmesseplatz) 

 Cottaweg.5 ,04177 Leipzigالعنوان: 

 und 0341 4847-530 50-4847 0341 رقم التليفون: 

  marktamt@leipzig.deاإليميل: 

   



  ؟للحصول علي إستثناءتقديم طلب  يمكننيأين 

  .طلبات إستثناءلن يتم إستصدار أو منح 

  

  ماهي اإلجراءات التي يجب إتباعها كصاحب عمل بشأن السالمة المهنية؟

 على سبيل المثال في سوق المواد الغذائية.بالعديد من األشخاص في العمل,  والموظفات فينيلتقي بعض الموظ

 .حتى ال يصابوا بالعدوى.كورونايجب أيًضا حماية هؤالء الموظفين بشكل جيد ضد فيروس 

 موظفيه حول المخاطر. توعية علية أيضايجب كما  يجب على صاحب العمل تقليل المخاطر.

  :الرابط التالي علىحول هذا الموضوع يقدم معهد روبرت كوخ نظرة عامة جيدة 

  

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html 

  

 يحتاج أرباب العمل والموظفون إلى توعية أنفسهم, على سبيل المثال ، من طبيب الشركة. أو بواسطة متخصصين في السالمة المهنية.

  :علي الروابط التاليةمعلومات المزيد من اليمكنك العثور على 

  ) علي الروابط التالية:IfSGية العدوي المعروف إختصارا (بخصوص قانون حماأيضا و

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

auswirkungen.html-arbeitsrechtliche-virus-https://www.bmas.de/DE/Presse/Meldungen/2020/corona  

  

العدوي بلغات مختلفة: مثل العربية, اإلنجليزية, الفارسية, الفرنسية, الروسية, كما يمكنك أيضا اإلضطالع علي فيديوهات للحماية من 
  والتركية علي الرابط التالي:

https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/ 

   



  ل أزمة كورونا؟بخصوص مدفوعات اإليجار في ظ مراعاةما الذي يجب 

  بهذا الخصوصتواصل مع المؤجر.

  إستفسر منة عن حل.

  لإليجار. “تأجيل السداد„علي سبيل المثال 

  تأجيل السداد أو تأخيرة يعني أنة يتعين عليك السداد في وقت الحق .

  المؤجر ليس لة الحق في أن ينهي عقد اإليجار في ظل هذة األزمة.

  30.06.2020إلي  1.04.2020المدة الزمنية لذلك تقع من 

  

  ماهي التسهيالت الضريبية (التخفيف الضريبي) المتاحة حاليا؟

  يمكنك تأجيل المدفوعات الضريبية.

  ) علي سبيل المثال.Gewerbesteuerالضرائب المهنية (

  يمكنك أيضا تأجيل كل أقساط الدفوعات الضريبية.

  مقدم مدفوعات الضرائب. أيضا بإمكانك تخفيض

  يل المثال الدفع المقدم لضريبة القيمة المضافة.علي سب

  قم بإستخدام اإلستمارة علي الرابط التالي:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Formular_zur_Beantragung_von_Steuererleichterunge

n_aufgrund_der_Auswirkungen_des_Corona-Virus.pdf 

  

  لمزيد من المعلومات قم بالتواصل مع الجهات التالية:

Stadtkämmerei der Stadt Leipzig  

 

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer 

Email: amt20_steuern@leipzig.de 

Telefon: 0341 121-3024 

Fax: 0341 123-3025 

 

Finanzamt Leipzig I  

 

Einkommenssteuer, Umsatzsteuer 

Adresse: Wilhelm-Liebknecht-Platz 3 ·  04105 Leipzig 

Telefon: 0341 5593593 

 

Finanzamt Leipzig II  

 

Einkommenssteuer, Umsatzsteuer 

Adresse: Nordplatz 11 ·  04105 Leipzig 

Telefon: 0341 5590 

  



  خل يمككني تأجيل مدفوعات المياة والكهرباء ؟

  .الكهرباءنعم يمكنك تأجيل مدفوعات 

  قم بتقديم الطلب الخاص بذلك علي مرافق بلدية اليبزج علي العنوان التالي:

Leipziger Stadtwerke 

Email: stadtwerke@L.de 

Telefon: 0341 121-3333 

Kundenportal: www.l.de/stadtwerke/kundenservice 

  المياة.نعم يمكنك تأجيل مدفوعات 

  قم بتقديم الطلب الخاص بذلك علي مرافق بلدية اليبزج علي العنوان التالي:

Wasserwerke 

Email: wasserwerke@L.de  

Telefon: 0341 969-2222 

Kundenportal: www.l.de/wasserwerke/kundenservice 

  

  ماهوا الدعم المتاح حتي يمكنني العمل عن طريق المنزل (العمل المنزلي):

  كل المعلومات والدعم بهذا الخصوص تجدها علي العنوان التالي:

EURONORM GmbH, Stralauer Platz 34, 10243 Berlin 

Telefon: 030 97003 333 

Email: go-digital@euronorm.de 

Internet: www.euronorm.de 

   



  مالية أو قروض؟ منح سواء كان ذلككيف يمككني الحصول علي دعم (قصير األمد)عاجل لشركتي 

 .(إعانة أو منحة)حزمة مساعدات عاجلة  )أ

 خمسة موطفيين(عاملين) 5يورو لثالثة أشهر للشركات بحد أقصي  9000إلي حد  •

 ين)موظفيين(عامل عشرة 10رو لثالثة أشهر للشركات بحد أقصي يو 15000إلي حد  •

  المنحة المالية مخصصة فقط لإلستعماالت الوظيفية كدفع اإليجار وغيرة وليس لإلستعماالت الشخصية.

  الرابط التالي: للتقديم علي الطلب إستخدام

Sächsische Aufbaubank 

www.sab.sachsen.de - Telefon: 0351 4910 1100 

 “والية ساكسونيا تساعد علي الفور„ حزمة مساعدات عاجلة (قروض)  )ب

 ألف يورو) 50000إلي  5000قرض بدون فوائد (من  •

 ثالث سنوات. لأو(إعفاء) فترة سماح للسداد •

  لتقديم الطلب علي الرابط التالي :

Sächsische Aufbaubank 

Telefon: 0351 4910 1100 - www.sab.sachsen.de  

 ).KfW-Bankقرض فوري من بنك اإلتمان وإعادة اإلعمار(  )ت

 من خالل بنكك الخاص. نك تقديم الطلب الخاص بةا القرض الفوري يمكهذ •

  للمزيد من المعلومات علي الرابط التالي:

https://www.kfw.de/KfW-Konzern/Newsroom/Aktuelles/KfW-Corona-Hilfe-Unternehmen.html 

  9000 539 0800رقم الخدمة المجاني: او اإلتصال ب

  

 .لشركات وأصحاب األعمال الحرةل المساعدات المقدمةنظرة عامة علي   )ث

  القروض والمنح 

  للمزيد من المعلومات علي الرابط التالي:

https://www.coronavirus.sachsen.de/download/Uebersicht_Foerdermassnahmen_Sachse_A4_03.pdf 

   



 

رسميًا بسبب فيروس  (الحجر الصحي)عزلهم تموالمستقلين الذين  ألصحاب المهن الحرةما هي المساعدة المتاحة 
  ؟ كورونا

  يمكن تعويض خسارة (فقدان الدخل)

  يرجي التواصل مع اإلدارة اإلقليمية لوالية سكسونيا:للمزيد من المعلومات 

https://www.lds.sachsen.de/soziales/?ID=15508&art_param=854 

Frau Claudia Gläser 

0371 532 - 1223 

0371 532 - 2099 (Abt.) 

Landesdirektion Sachsen, Altchemnitzer Straße 41, 09120 Chemnitz 

  


