
بتاریخ 26 نیسان/أبریل 2020

 بطاقة الدعم لمواجھة فیروس
 كورونا المستجد © 2020

المحامي كاي ناغانو

ت أخرى
إعانا

 القروض الصغیرة في
 حاالت الطوارئ (تدابیر
استثنائیة) (لألفراد)ب
Kojinmuke Kinkyuu Koguchi Shikin (Tokurei)

 في حاالت إغالق المدارس وتوقف األعمال
 الشخصیة

في حدود 200,000 ین

في حاالت أخرى
في حدود 100,000 ین

المكتب المسؤول

المستحقون

 بدون الفوائد/ الكفیل غیر مطلوب/ مھلة
 التسدید لمدة سنة واحدة/ الموعد النھائي

للسداد: بعد سنتین

 مجلس الرعایة االجتماعیة
 المحلیة (كما سیتعامل بنك
العمال مع ھذه القروض)ب

 من ینخفض دخلھ ویحتاج إلى مساعدات
 للحفاظ على سبل عیشھ بسبب فیروس

كورونا المستجد

 دعم مقدم من المحافظات
والبلدیات

Todoufuken/Shikuchouson no Shien

 یمكن البحث عن الدعم المتفرد بكل من
 الحكمومات المحلیة عبر ھذا الرمز (الموقع

اإللكتروني ل       )ب

التدابیر المتعلقة بالضرائب

Zeikin/Nouzei no Shiensaku

 إعفاء من دفع ضرائب حكومیة ومحلیة
 لمدة سنة واحدة وتخفیف من ضریبة

األمالك الثابتة
 والرجاء متابعة المعلومات عبر ھذا الرمز 

(الموقع اإللكتروني ل        )ب

 إعانة للتعامل مع إغالق
المدارس اإلبتدائیة

Shogakkou Kyuugyotou Taio Joseikin

 إعانة لصاحب العمل في دفع أجور العمال
 الذین أخذو إجازة مدفوعة (في حدود

8330 ین لفرد واحد بالیوم)ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 ھذه اإلعانة  صالحة 27 فبرایر/شباط حتى
30 یونیو/حزیران

 مكتب االستشارة إلعانة
للتعامل مع إغالق المدارس

 الشركات التي یعمل فیھا ولي األمر الذي
 أخذ إجازة لرعایة أبنائھ خالل إغالق

مدارسھم

 إعانة لالستمرار في
األعمال (تدابیر استثنائیة)ب

Jizokuka Hojokin (Tokubetsuwaku)

 إعانة قدرھا ثلثین من التكالیف المعنیة (في
حدود ملیون ین)ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 من الضروري أن تستثمر في األجھزة
والمعدات من أجل األغراض المذكورة

 االتحاد العام لجمعیات التجارة
 والصناعة/ غرفة التجارة والصناعة

الیابانیة

 صاحب األعمال الصغیرة الحجم الذي
 یحاول لتحویل طریقة أعمالھ إلى

 الخدمات اإللكترونیة باستخدام االنترنت
بسبب جائحة فیروس كورونا المستجد

 إعانة للحفاظ على العمالة
(تدابیر استثنائیة)ب

Koyou Chousei Joseikin 
(Tokubetsusochi)

 إعانة جزئیة لصاحب العمل في دفع بدل
  اإلجازة للعمال (في حدود 8330 ین

 بالیوم) (قد یتم توسیع اإلعانة لتصبح إعانة
كاملة)ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 ھذه التدابیر االستثنائیة صالحة من 1
نیسان/أبریل حتى 30 یونیو/حزیران

مكتب العمل
أو مكتب التوظیف الحكومي 

 صاحب عمل دفع بدل اإلجازة لعمالھ
 (بمن فیھم عمال مؤقتین) بسبب فیروس

كورونا المستجد

 دعم مالي للتعامل مع
إغالق المدارس

Shogakkou Kyuugyotou Taiou Shienkin

 األیام التي لم تستطع فیھا أداء عملك
المتعاقد علیھ في الفترة من 27 حتى 30

ب4,100 ین یومیا (المبلغ الثابت) ب 

المكتب المسؤول

المستحقون

 ھذه اإلعانة تنطبق فقط على األعمال التي
تعاقد علیھا ولي األمر قبل إغالق المدرسة

 مكتب االستشارة لإلعانات
للتعامل مع إغالق المدارس

 ولي أمر لم یستطع أداء عملھ المتعاقد
 علیھ بسبب رعایة أبناءھم الذین تم إغالق

مدارسھم

 إعانة إلدخال المعدات
 االلمعلوماتیة

ت(تدابیر استثنائیة)ب
IT　Donyuu Hojokin

 إعانة قدرھا ثلثین من تكالیف اإلدخال
ویتراوح بین 300,000 و4.5 مالیین ین

المكتب المسؤول

المستحقون

 ھذه اإلعانة تنطبق أیضا على تكالیف تأجیر
الحواسیب الشخصیة أو اللوحیة

ھئیة تعزیز تصمیم الخدمات

 صاحب عمل أدخل معدات لتعزیز كفاءة
العمل بھدف البدء في العمل عن بعد

إعانة للحفاظ على األعمال

Jizokuka Kyuufukin

 للشركات الصغیرة والمتوسطة الحجم
 ومؤسسات مختلفة

 في حدود ملیوني ین 

لصاحب األعمال الشخصیة
في حدود ملیون ین 

المكتب المسؤول

المستحقون

 الحد األقصى لقدر اإلعانة یعادل مبلغ
 الفجوة بین المبیعتین اإلجمالیتین للسنة

الماضیة والسنة الجاریة

رقم الھاتف: 183-783-0570

 شركات أو صاحب أعمال شخصیة
 انخفضت مبیعاتھم لشھر واحد في السنة
 الجاریة بنسبة 50% أو أكثر مقارنة مع
 مبیعاتھم لنفس الشھر في السنة الماضیة

بسبب فیروس كورونا المستجد

 لصاحب
األعمال

بطاقة الدعم لمواجھة فیروس كورونا المستجد  جد المساعدات التي تستطیع أن تستفید منھا
ب*قد یخضع كل نظام دعم لتغییرات في شروط التطبیق أو االستخدام بناء على میزانیة تكمیلیة مستقبلیة. ومن األفضل أن تتابع أحدث معلومات من خالل الموقع اإللكتروني عبر رمز االستجابة السریع یمكنك تنزیل البطاقة بھذا الرمز

ت والدعم المالي
اإلعانا

ب
ضرائ

ض وال
القرو

 القروض المختلفة لدعم
التمویل

Shikingurishien no Kakushu Yuushi

 یمكنك االستفادة من قرض بدون الفوائد
 ورسوم الضمان أو قرض لھ مھلة التسدید.
 یتغیر نوع القرض والمكتب المسؤول عنھ
اعتماًدا على قدر االنخفاض للمبیعات.ب

المكتب المسؤول

المستحقون

 مؤسسة التمویل الیابانیة / بنك اتحاد التجارة
والصناعة / القطاع الخاص

الرجاء متابعة المعلومات
عبر ذلك الرمز 

 صاحب عمل یعاني من نقص التمویل
 بسبب انخفاض المبیعات متأثرا بفیروس

كورونا المستجد

(QR Code)
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