
 
 

 

  

  حقائق ورقة

 

 فيكتوريا في الصغيرةالتجارية  للمصالح المساعدة

 –  -  coronavirusجراء فيروس المتأثرة

 يونيو  1في موعد أقصاه  كبطلب  تقدَّم

لمساعدة   (Business Support Fund) صندوق دعم المصالح واألعمال تأسيسب قامت حكومة فكتوريا

 .وإبقاء األشخاص في العمل Coronavirus تتأثيرا تجاوزالصغيرة على  المصالح التجارية

 .مليار دوالر لحكومة فيكتوريا 1.7االقتصادي التي تبلغ قيمتها  الثبات باقةمن  يعتبرالصندوق جزءا  

 . الدعم ىللحصول عل دوالر لألعمال المؤهلة 10000منح لمرة واحدة بقيمة التتوفر 

 يمكن استخدام المنح في األنشطة التجارية، مثل التسويق وطلب المشورة القانونية، وتكاليف األعمال، مثل

 .والرواتب واإليجار خدماتال

 ؟ Business Support Fundَمن المستفيد ِمن صندوق  

Business Support Fund  لإلغالق أو  ستتعرضموظفين والتي  لديهاالصغيرة التي  للمصالحمخصص

شمل األعمال التجارية في القطاعات يو   Coronavirus فيروس كورونا بالقيود الناتجة عن كثيرا  تتأثر س

 :في الجدول أدناه الُمدرجةاألكثر تضررا  

أمثلة األعمال التجارية       الصناعة   

المقاهي والمطاعم ومتعهدي الطعام والفنادق   خدمات اإلقامة والطعام

 والموتيالت

 الفنون والترفيه

 

المتاحف ودور السينما وأماكن الفنون المسرحية 

  واألماكن اإلبداعية

صالونات الشعر ومعالجو التجميل و وفمصف     الصحة والجمال

 الحالقة للرجال. 

لعبالمسابح ومراكز الرياضية وال النوادي   الرياضة والتسلية   

منظمي الرحالت السياحية  و النقل السياحي السياحة 

الصغيرة  معامل البيرة  و مصانع النبيذو والمنظمين

 والتقطير 

البيع بالتجزئة )بخالف متاجر السوبر ماركت  

ة(يوالبقالة والمشروبات الكحولية والصيدل   

 المالبس واألحذية والمتاجر اإللكترونية

أخرى خدمات  وكالء العقارات 
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  األهلية  شروط

 :التالية الشروطيجب أن تستوفي الشركات في القطاعات المذكورة أعاله جميع 

 الموظفين توظيف  •

 الصادرة حتى تاريخه األنشطة القيود على هاتيجوبت كثيرا   والإلغالق أو تأثرتعرضوا    •

 دوالر 75000أكثر من  مأن يكون حجم مبيعاته   •

  دوالر 650.000أقل من  لديها تبواالرات األجر وكشوف أن يكون حجم   •

 في موجود بحوزتها ABNيكون هذا الرقم وأن  (ABN) األسترالي المصالحرقم  يكون لديهاأن    •

 إعالن حالة الطوارئ( )تاريخ 2020مارس  16      

 .2020مارس  16في والية فيكتوريا األسترالية في  ةالتجاريمصلحتهم  تشغيلفي تنفيذ  واانخرط   •

   الطلب.مقدم الخاص ب  (ABN)األسترالي التجارية المصالحسيتم تقييم األهلية وفقًا لتصنيف القطاع لرقم 

 

 JobKeeper وسيع البرنامج ليشمل المشاركين فيت

أقل من  رواتبالتي لديها فاتورة  المصالحلتشمل الشروط  توسيعأنه سيتم  ا  مؤخر اأعلنت حكومة فيكتوري

أصحاب العمل التابع لحكومة الكومنولث )باستثناء  JobKeeper تشارك في برنامجودوالر  650.000

 .( بغض النظر عن القطاع الذي يعملون فيهموظفين بدون

ا على التقدم بطلب  JobKeeperفي ةمسجل ت مصلحتك التجاريةإذا كان ندوق دعم إلى ص، فستكون قادر 

 .الموسع الشرطبموجب هذا  المصالح واألعمال

 

 مزيد من المعلومات وكيفية التقديمال

 

 االلكتروني.  Business Victoria موقعزيارة يرجى لمزيد من المعلومات وللتقديم، 

business.vic.gov.au/businesssupportfund 

 .13 22 15 الرقمعلى  Business Victoria بيزنس فيكتوريابِـ: لطلب مترجم ، يرجى االتصال 

 


