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ما هو الدعم المتوفر أمام األشخاص  –( 91-كوفيد)فيروس كورونا 
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 هنا تجد اإلجابة على أسئلتك

تقدم ورقة األسئلة الشائعة والمتكررة هذه لمحة عامة عما توفره الحكومة من مشورة ودعم لألشخاص الذين يعملون 

 (.91-كوفيد)لحسابهم الخاص أثناء فترة تفشي فيروس كورونا 

للحصول على مشورة تتالئم خصيًصا مع احتياجاتك بشأن أي من المسائل التي تناقشها ورقة األسئلة الشائعة 

وطلب ( 220) 1220 0029والمتكررة هذه أو بشأن أي جانب آخر من جوانب قانون التوظيف، يرجى االتصال برقم 

 .التحدث مع أحد المستشارين المعنيين بقانون التوظيف

 ي فعله إذا شعرت بالمرض أثناء العمل؟ما الواجب عل

إذا أصبحت مريًضا وظهرت عليك أعراض جديدة كالكحة المتواصلة أو االرتفاع في درجة الحرارة، يجب عليك التوجه 

إذا كنت تقيم مع . ويجب عليك البقاء بمنزلك وعزل نفسك لمدة سبعة أيام تبدأ من وقت ظهور األعراض لديك. لمنزلك

، فإنه يجب عليهم أيًضا أن يبقوا بالمنزل لمدة أربعة عشرة يوًما تبدأ من (فراد من العائلة أو رفاق سكنأ)أشخاص آخرين 

خدمة فيروس كورونا للحصول على المشورة واإلرشادات التي تخص الرعاية الصحية، يرجى استخدام . نفس التاريخ

 .التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية الوطنية 999 عبر اإلنترنت

 ما هو الدعم المتاح؟

. أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن مخطط جديد لدعم بعض األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص خالل هذه الفترة

مباشرة تخضع ويقدم المخطط المعروف باسم مخطط دعم دخول األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص منحة نقدية 

جنيه  0.522من متوسط دخلك الشهري بحد أقصى % 02وستبلغ قيمة المنحة . للضريبة تودع في حسابك البنكي شهريًا

 .استرليني شهريًا

 :حتى تكون مؤهاًل لتلقي المنحة يجب أن تتوفر لديك الشروط التالية

 .فيروستكبدت خسارة أرباح تجارية أو أرباح تجارية متشاركة نتيجة لتفشي ال -

 .جنيه استرليني أو أقل 52.222يبلغ متوسط أرباحك التجارية سنويًا  -

 .0291/0202قمت بمزاولة تجارتك في السنة الضريبية  -

 .أو على وشك تقديمه 0290/0291قدمت تقييم ذاتي إلقرارك الضريبي عن السنة الضريبية  -

 

https://111.nhs.uk/covid-19
https://111.nhs.uk/covid-19
https://111.nhs.uk/covid-19
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عالوة على ما تقدم، يلزم أن يكون نصف دخلك اإلجمالي على األقل مصدره هو العمل الذي تقوم به لحسابك الخاص 

 .0202/0209ويلزم أن تكون عاقد العزم على االستمرار في مزاولة تجارتك في السنة الضريبية 

إذا كنت مستوفيًا لهذه المعايير، يرجى النقر هنا لزيارة صفحة الويب الخاصة بحكومة المملكة المتحدة المعنية بالمخطط 

 .اقك للمنحةحتى تتأكد من استحق

 كيف يتم احتساب متوسط دخلي الشهري؟

سيتم احتساب متوسط دخلك الشهري استناًدا إلى كسبك المنصوص عليه في إقراراتك الضريبية خالل الثالث سنوات 

إذا لم تكن قد عملت لحسابك الخاص لفترة تصل إلى ثالث سنوات، فستستعين الهيئة البريطانية لإليرادات . الماضية

ويلزم . رك بإقراراتك الضريبية عن المدة التي عملت خاللها لحسابك الخاص بصرف النظر عن طول تلك المدةوالجما

أو أن تكون موشًكا على تقديمه كي تستطيع تقديم طلب  0291على األقل أن تكون قد قدمت إقراًرا ضريبيًا عن العام 

 .االستفادة من المخطط

 مستقبل؟هل سيتوجب علي رد هذه المبالغ في ال

 .ولن يتوجب عليك ردها في المستقبل. ال، هذه منحة

هل . 2290/2291لم أبدأ بمزاولة العمل لحسابي الخاص إال خالل السنة الضريبية 

 سيُحتَسب كسبي على أساس تناسبي كما لو كنت قد عملت طوال السنة؟

وكان كسبه  0290/0291لسنة الضريبية أشهر خالل ا 6على سبيل المثال، الشخص الذي عمل لحسابه الخاص لمدة . ال

ال على أساس  –جنيه استرليني  92.222جنيه استرليني سيُحتَسب متوسط دخله السنوي على أساس مبلغ  92.222

 .جنيه استرليني 02.222

 –أعمل بالقطعة، أو وفق ترتيبات عمل مشابهة، ويتم الدفع لي عن طريق نظام الدفع مقابل الربح 

PAYE. هل أكون مؤهاًل للحصول على اإلعانة وفقًا للمخطط؟ 

يجب أن تتواصل مع الشركة أو الشركات التي تعمل معها وتطلب منهم إدراجك ضمن مخطط الحكومة لالحتفاظ . ال

 (.التوقف المؤقت عن العمل)بفرص العمل أثناء فترة تفشي فيروس كورونا المستجد 

  

https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
https://www.gov.uk/guidance/claim-a-grant-through-the-coronavirus-covid-19-self-employment-income-support-scheme
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هل أنا . وأدفع لنفسي المرتب عن طريق األرباح أنا أعمل مديًرا في شركتي المحدودة

 مؤهل لتلقي المنحة وفقًا للمخطط؟

أو من خالل ( انظر أدناه)يجب أن تستكشف الخيارات األخرى المتاحة أمامك من خالل نظام الرعاية االجتماعية . ال

يرجى للمزيد من المعلومات بشأن مخططات دعم األعمال التجارية، . وضعهامخططات دعم األعمال التجارية التي تم 

 .النقر هنا

 ما. أحتاج لتلقي دعم مالي من وقتنا الحالي وحتى أبدأ في تلقي الدفعات بموجب المخطط

 هي طرق الدعم األخرى المتاحة؟

 أو

. أنا لست مؤهاًل لتلقي الدعم وفق مخطط دعم األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص

 ما هي طرق الدعم األخرى المتاحة؟

(. UC)إذا كنت غير قادر على العمل، فمن الممكن أن تطلب الحصول على إعانة اجتماعية ضمن نظام االئتمان الشامل 

سواًء بمفردها أو باإلضافة إلى إعانة نظام االئتمان الشامل ' الجديدة( 'ESA)وربما يمكنك طلب إعانة التوظيف والدعم 

(UC .) وبناًء على دخلك العادي، إذا كنت غير مؤهل في السابق للحصول على إعانة األطفال(CB ) ،ثم نقص دخلك

 . فربما يمكنك طلب تلقي إعانة األطفال

' الحد األدنى المتوقع للدخل'، فقد ألغت الحكومة مؤقتًا (91-كوفيد)واستجابةً للوضع الراهن بسبب فيروس كورونا 

(MIF )المعمول به في نظام االئتمان الشامل والذي عادة ما يُطبَّق على األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص. 

لذا ننصحك بشدة أن تطلب المشورة قبل التقدم بطلب . لتعقيديرجى مالحظة أن الحصول على اإلعانات هو أمر شديد ا

. ، وبصفة خاصة إذا كنت تسير بالفعل في إجراءات طلب الحصول على صور أخرى من اإلعاناتللحصول على إعانة

عن طريق االتصال  Law Centre NIيمكنك الحصول على مشورة مجانية ومتخصصة بشأن اإلعانات من مكتب 

 .وطلب التحدث مع أحد مستشارينا المعنيين بالضمان االجتماعي( 220) 1220 0029برقم 

كما قد تكون مستحقًا لإلدراج ضمن مخطط منح القروض لمجابهة تعطل األعمال التجارية بسبب فيروس كورونا وهو 

 .يرجى النقر هناللمزيد من المعلومات حول هذا المخطط، . مخطط موجه لألعمال التجارية الصغيرة

 

 

 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/campaign/coronavirus-updates-support-your-business
https://www.nibusinessinfo.co.uk/campaign/coronavirus-updates-support-your-business
https://www.nibusinessinfo.co.uk/campaign/coronavirus-updates-support-your-business
https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/coronavirus-coronavirus-business-interruption-loan-scheme-small-businesses
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 كيف أتقدم بطلب للحصول على اإلعانات؟

 .إعانة نظام االئتمان الشامل من هنا التقدم بطلب للحصول علىيمكنك 

لطلب الحصول على إعانة التوظيف والدعم، عليك االتصال بمركز إعانات التوظيف والدعم في أيرلندا الشمالية على رقم 

يمكنك معرفة المزيد من المعلومات حول كيفية التقدم بمطالبة للحصول على إعانة التوظيف . 2022 205 6190

 .من هناوالدعم، 

ومن غير المحتمل أن يُطلَب لقاءك مباشرة وجًها لوجه أثناء التقدم بطلب للحصول على أي من هذه اإلعانات خالل فترة 

 .تفشي الفيروس، ما لم تنشأ ظروف استثنائية

 .تطلب المشورة قبل التقدم بمطالبة للحصول على إعانةوننصح بشدة أن 

 هل هناك أي شئ آخر يمكنني عمله؟. أواجه حاليًا صعوبات مالية حادة

إذا كان وضعك يعرض صحتك أو سالمتك أو عافيتك أنت أو أفراد أسرتك المباشرين لخطر كبير، فقد يكون بإمكانك 

في مثل هذه الظروف التي تواجهك، يمكنك طلب الحصول على دعم . طلب المساعدة من خدمة الدعم المالي بالحكومة

كما يمكنك التقدم بطلب للحصول . 2022 505 0552مالي تقديري عبر رقم الهاتف المجاني المخصص لذلك وهو 

 .من هناعلى دعم مالي تقديري من خالل ملء استمارة عبر اإلنترنت 

 هل هناك أية إعفاءات ضريبية متاحة؟

بجانب الدعم المتاح من خالل نظام اإلعانات، فقد قدمت حكومة المملكة المتحدة أيًضا بعض اإلعفاءات الضريبية 

ك االستفادة من تأجيل ، فيمكن(VAT)إذا كنت تدفع ضريبة قيمة مضافة . لألشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص

وقد . 0209مارس  19أصبحت اآلن مستحقة في  0202آذار /مارس 02ضريبة القيمة المضافة المستحقة في . دفعها

بموجب نظام التقييم الذاتي حتى  0202تموز /تم تأجيل دفع المبالغ الخاصة بضريبة الدخل المستحقة في يوليو

 .0209كانون الثاني /يناير

 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/apply-universal-credit
https://www.nidirect.gov.uk/contacts/employment-and-support-allowance-centre
https://www.nidirect.gov.uk/publications/discretionary-support-form

