
 

 

وتيسير القدرة على دفع المستحقاتالشركات   
،  كبيرة بشكل الشركات و أصحابة التي نمر بها جميعًا والتي تؤثر على العديد من عصيبخالل األوقات ال

    قررت بلدية

حتى ال  ءالوبا التسهيليه في حالة من اإلجراءات  تخاذ العديدإ ايسلوف

وذلك فيما يتعلق  عليهأكثر مما هو إلى تفاقم الوضع  ذلك ؤديي

.بأصحاب الشركات   

 

قد تتغير القائمة ، اعتماًدا على كيفية تطور  :اإلجراءات التالية في الوقت الراهن  ايسلوفقررت بلدية 

.19 كوفيد فيروس كورونا  

نمنح تأجياًل للرسوم ونمدد أوقات الدفع للرسوم السنوية للخدمة وتراخيص المشروبات الكحولية وغيرها · 

اإلشراف ونقدم تعويًضا في حالة سحب القضية.قضايا ن مسائل التصريح وم  

نقوم بتمديد المواعيد النهائية في حاالت التصريح واإلشراف حيثما أمكن.·   

  .إلشرافقضايا او المهام الحرجة نعطي األولوية لقضايا ترخيص· 

د الشركة التوقف أو اإللغاء؟نجري حواًرا حول التصاريح الحالية والمسائل اإلشرافية. هل تري·   

.الغير ملحةنؤجل زيارات المراقبة ·   

الخريف. فصل إلى الغذائيةمراقبة الو  مراقبة البيئة نقوم بتأجيل دفع رسوم·   

نمنح تأجيل / تمديد فترات السداد على اإليجار في مباني البلدية.·   

والخدمات للبلدية.نحن مستجيبون لطلبات تخفيض وقت السداد من موردي السلع ·   

لدينا موقف سخي تجاه المورد في المؤتمرات والمحاضرات والرحالت الملغاة وما إلى ذلك ، على سبيل · 

 المثال من خالل مشاركة التكاليف الفعلية.

 

، وهو  حزيران 30و  آذار 1نحن نسمح بتناول الطعام في الهواء الطلق على مدار العام وهو مجاني بين 

خطر النتشار العدوى. )يرجى مالحظة أن الجلوس في بأقل  بتناول الطعام في الهواء الطلق   إجراء سيسمح

 الهواء الطلق يتطلب إذن الشرطة(

اإللغاء في مهلة قصيرة ،  فترة ي،والترفيه يالثقاف ذات الطابعنمنح الجمعيات والمنظمات األخرى · 

على إلغاء مجاني. باإلضافه الى حصولها   

. )يرجى مالحظة أن للعرضتحريك الطاوالت في الشوارع ب  المحالت التجارية صة ألصحابنعطي الفر· 

·الشرطة(  قبل هذا يتطلب تصريًحا من  

لشركات أو ل بتسهيالت تقوم الميراب تحت هذه الظروف الصعبة   

المتعلقة رسوم دفع التأجيل   ترغب فيالمنظمات أو الجمعيات التي 

يوًما بدون  90الموافقة على استحقاق لمدة من خالل  بإزالة النفايات

 فائدة أو رسوم إضافية.



 

  

للشركات. بسهوله اعليه الحصول نحن نضمن معلومات واضحة ومحدثة ويمكن ·   

.ةالمحلي التجارية رسالتنا للمواطنين: دعم وتعزيز  األعمال  

فيها  يعتبرلفترة التي هذه التغييرات والجهود صالحة حتى إشعار آخر ، بقصد أن يكون الدعم خالل ا

.وبائي فيروس 19- ،كورونا،كوفيدالفيروس التاجي  
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