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 ریزی اقتصادی آقاخان در اسکاندیناویبورد برنامه

 19وکارها و کارکنان متاثر از کووید نکات راهنمایی برای کسب

 (2020آوریل  13روزرسانی: )آخرین به

 

 تهیه شده است، به شرح زیر است: 19های متاثر از ]شرایط[ ویروس کووید ی اطالعاتی که برای افراد و حرفهرئوس و چکیده

 

 نروژ

 حمایت از کسب و کار

 :(SMEهای اقتصادی کوچک و متوسط )وکار و تجارت برای فعالیتهای کسبوام

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/guarantee-and-loan-programmes-improving-liquidity-for-

norwegian-companies/id2694273/ 

 

ی زمانی سه ساله، دریافت نمایند. این میلیون کرون برای بازه 50هایی تا سقف سازد تا وامها را قادر میاین برنامه شرکت_ 

 شود.اند، اعمال میصادر و اخذ شده 2020ژوئن  1شروع برنامه و ن تاریخ های جدیدی که بیوامطرح فقط در خصوص 

 ها بین دولت و بانک صادرکننده به تناسب تقسیم خواهد شد.ارزش وام را تضمین خواهد کرد. کسری 90دولت %_ 

 شده مشمول این طرح نخواهد شد.های از پیش پرداختوام_ 

( تخصیص SMEsهای اقتصادی کوچک یا متوسطشان )م بازارِ وام فعالیتها، طبق سهمیلیون کرون بین بانک 50کل مبلغ _ 

 کنند، کنترل خواهند شد.ها از سهمشان استفاده میها به منظور اطمینان از اینکه بانکخواهد یافت. تخصیص

 

 :وکارهاطرح جبران خسارت تجارت و کسب

-fa-kan-omsetningsfall--30-minst-med-https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak

/kompensasjon/id2696396 

(. اگر 2019توانند دریافت خسارت نمایند )در مقابل همان ماه در سال کاهش درآمدی می 30با حداقل %تشکیالت اقتصادی  _

 فعال نبوده، میانگین ژانویه و فوریه سال جاری قابل اجرا و استفاده خواهد بود. 2019تجارتی در زمان مشابه در سال 

 های مارچ، آوریل و می است.این طرح مخصوص ماه_ 

را در برابر مازادِ مشمول  2020توانید خسارت سال اید، میشده 2020میلیون کرون در سال  30اگر متحمل خسارتی تا _ 

 ید.را به عنوان استرداد دریافت کن 2020قرار دهید و مقدار مالیات این خسارت در سال  2019و  2018مالیات از سال 

 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/guarantee-and-loan-programmes-improving-liquidity-for-norwegian-companies/id2694273/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/guarantee-and-loan-programmes-improving-liquidity-for-norwegian-companies/id2694273/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/foretak-med-minst-30--omsetningsfall-kan-fa-kompensasjon/id2696396/
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 :خوداشتغالی مالی کمک

از ضررهای درآمدی  80تواند تا %برای خوداشتغاالن و نویسندگان و مترجمان آزاد متاثر از بیماری کرونا، میجدیدی  یطرح موقت

 را تحت پوشش بگیرد. 2020مارچ  16از 

 du-soker-https://www.nav.no/sosialhjelp/slikثبت درخواست برای حمایت مالی: 

 

 :تعلیق و توقف کارکنان

)وزارت کار و رفاه( اعالم  NAVباید به میاری هستید و کارکنانی دارید که تقاضای توقف کار دارند، وکاگر شما صاحب کسب

 15کل درآمد کارکنان متوقف از کار را به آنان پرداخت کند( از باید کارفرما میکه ای ی پرداخت مالی کارفرما )دورهکنید. دوره

اند را بر عهده خواهد روز کاهش یافته است. پس از آن، دولت مسئولیت امنیت درآمدی کارکنانی که متوقف از کار شده 2روز به 

تواند از کرده، میروز یا بیشتر پرداخت می 2ن را برای داشت. این بدان معناست که هر کارفرمایی که تاکنون حقوق کارکنا

 پرداخت بیشتر خودداری کند.

 در دسترس است. permittering-https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiverاطالعات بیشتر در 

 

 :سفر برای تجارت

کند. این توصیه تا اطالع بعدی پابرجا وزارت امور خارجه به عدم انجام هر گونه سفر غیرضروری به تمامی کشورها توصیه می

 reiseregistrering.noباید سفر خود را در این نشانی ثبت کنید: است. اگر سفر خارجی ضروری مورد نیاز است، می

 

 ارکنانحمایت از ک

درآمد( شوید. تنها از روزی که به عنوان جویای کار  %80توانید مشمول عایدی بیکاری )اید، میاگر متوقف از کار یا بیکار شده

 توانید ادعای عایدی بیکاری داشته باشید.کنید، میثبت نام می

 مراحل درخواست عایدی بیکاری و درآمد:

 https://arbeidssokerregistrering.nav.no/start(ثبت نام به عنوان جویای کار: 1

 tps://www.nav.no/soknader/en/person/arbeid/dagpengerhtعایدی بیکاری:  واست برای( درخ2

روز یکبار ارائه دهید.  14باید کارت وضعیت شغلی را هر ( می3

https://www.nav.no/soknader/en/person/arbeid/Meldekort 

 https://arbeidsplassen.nav.no/cvخود در وزارت کار و رفاه:  CV( ثبت 4

https://www.nav.no/sosialhjelp/slik-soker-du
https://arbeidsgiver.nav.no/arbeidsgiver-permittering
http://www.reiseregistrering.no/
https://arbeidssokerregistrering.nav.no/start
https://www.nav.no/soknader/en/person/arbeid/dagpenger
https://www.nav.no/soknader/en/person/arbeid/Meldekort
https://arbeidsplassen.nav.no/cv


3 
 

( از ثبت شماره حساب صحیح خود در وزارت کار و رفاه اطمینان حاصل کنید. 5

https://www.nav.no/person/personopplysninger/#utbetaling 

 

https://www.nav.no/en/home/useful-برای اطالعات بیشتر با وزارت کار و رفاه ارتباط برقرار کنید: 

19-covid-coronavirus-the-about-nav-contactinginformation/ 

 oss/chat-https://www.nav.no/person/kontaktمکاتبه: 

 55 55 33 33کالمه: م

 

AKEPB توانیم و نباید آمده انجام داده است. با این همه، ما نمیهر گونه تالشی برای اطمینان از صحت و اعتبار اطالعاتِ فراهم

سازمانی واالنتری است؛ لذا خواهشمند است قبل از انجام هر  AKEPBمسئولیت صحت و دقت این اطالعات را بر عهده بگیریم. 

 ای باشید.های حرفهخصی یا تصمیمات تجاری، مجدّانه جویای مشورت و رایزنیگذاری، فعالیت مالی شگونه سرمایه
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