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  استالمهالطعام وطلب لزبائن، لكن يمكن لتُغلق المطاعم 

المقاهي وتسود في فنلندا ظروف استثنائية بسبب فيروس كورونا. ولغرض منع انتشار الفيروس، يجب أن تُغلق المطاعم 
مشروع القانون ذي الصلة  24/03/2020وأماكن بيع الخمور عن استقبال الزبائن في أسرع وقت ممكن. أحالت الحكومة في 

لمجلس النواب الذي سيشرع بالنظر به فوراً. إن الغرض من هذا اإلجراء هو حماية السكان وضمان عمل المجتمع. سوف تكون 
 .31/05/2020اإلجراءات سارية المفعول حتى 

ستلم الطعام أن يعامل توصيل  ووعلى كل حال يكون من المسموح بيع الطعام للزبائن لخارج المطعم بحيث يمكن مثالً للزبون أ
 الوجبات الجاهزة من المطعم أو أن يُرسل المطعم الوجبات مباشرة للزبائن.

صف موظفي المؤسسات والشركات أو المؤسسات ال يتعلق اإلغالق بالمطاعم غير المفتوحة للزبائن الخارجيين، أي مقا
 التعليمية.

سوف تنشر وزارة العمل والموارد المعيشية في أسرع وقت ممكن معلومات إضافية للشركات والمواطنين عن إغالق المطاعم.

الدعم متوفر للشركات

 من ممولي شركته. لقد أعلنت البنوكفي حال حصول مصاعب تمويلية، يُستحسن بصاحب العمل أن يتصل أوالً ببنكه وغيره 
التصرف بمرونة في مسائل الدفع بسبب الظروف االستثنائية الناجمة عن فيروس منح فترة سماح لألقساط وعن استعدادها ل

 إمكانية البنوك على تمويل الشركات.كورونا. تدعم الدولة من طرفها 

بخدمتي  19/03/2020) التي باشرت في Business Finlandيمكن للشركات أن تطلب الدعم من مؤسسة بزنس فنلند (
تمويل جديدتين تهدفان إلى تخفيف المصاعب االقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا. خدمات التمويل هذه مخصصة للشركات 

 التي تعاني من ظروف فيروس كورونا.ووالمتوسطة العاملة في فنلندا  ةالصغير

والعروض  بداعاإلقطاعات على لكنها تركز أيضاً  لسياحة والخدمات المساعدة للسياحة،اقطاع على التمويل ركز خدمات ت
تؤثر على متعهديها من الباطن. التمويل مخصص  التي أثرت أو ما زالت ظروف فيروس كورونا القطاعاتكافة والفنية 

  .جديدة في ظروف استثنائيةمن أجل دراسة وتطوير نشاطات تجارية  للشركات

تهدف كورونا. فيروس الضيقة الناجمة عن المطاعم في أصحاب لدعم ) ELYالتجارة والمواصالت والبيئة ( مراكزاط تحتكما 
الشركات لدى مراكز التجارة والمواصالت والبيئة على وجه التحديد إلى مساعدة الشركات الصغيرة تطوير مشاريع 

  عليها.كورونا والوقاية من تأثيراته  والمتوسطة في قطاع الخدمات في السيطرة على تداعيات فيروس

) اإلرشادات في حاالت المصاعب Talousapuرجال األعمال (للمساعدة االقتصادية لالمخصصة  اتاالستشاريقدم مكتب 
 .)16.00 – 9.00أيام العمل الساعة ( 24880 02950الوطني ومصاعب الدفع. رقم هاتف مكتب االستشارات المالية 

 :(Business Finlandمعلومات دعم الشركات من مؤسسة بزنس فنلند )  

Arabia: Tiedote 24.3.2020 
Ravintolat sulkeutuvat asiakkailta, 
ruokaa voi kuitenkin tilata ja noutaa

https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/koronavirus/
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  :(ELYمعلومات عن دعم مراكز التجارة والمواصالت والبیئة ) 

ھاتف استشارات المساعدة االقتصادیة لرجال األعمال 

أسئلة وأجوبة عن تمویل الشركات  

أسئلة وأجوبة عن فیروس كورونا والحیاة العملیة  

معلومات إضافية:
7062 504 029 )، وزارة العمل والموارد المعيشية، هاتف:Liisa Huhtalaمستشارة الحكومة ليزا هوهتاال (

7039 504 029)، هاتف: Antti Neimala( نيماال رئيس القسم أنتي

 أعمال الفنادق والمطاعم: المقدم من قبل مجلس الوزراء بشأن التعدیل المؤقت لقانون مشروع القانون 

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/uutiset-2020/-/asset_publisher/zLV23p6BEOJa/content/pk-yritysten-kehittamisavustuksiin-50-miljoonaa-euroa-koronavirustilanteen-haittojen-torjumiseksi
https://www.suomi.fi/palvelut/puhelinasiointi/yritys-suomi-talousapu-neuvontapalvelu-  elinkeino-liikenne-ja-ymparistokeskus/1e2d4b82-36d7-4fa8-bdd6-4c5b46afc6bb
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yritysrahoituksesta
https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-tyoelamasta
https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f80692fcc



