الدعم المتاح لقطاع البناء

األعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة

الدعم المتاح

ما نوع هذا الدعم؟

من يمكنه التقدم بطلب؟

ما هي فترة اإلغالق التي يغطيها؟

كيف أجد المزيد من المعلومات؟

دفعة االحتفاظ
بالعاملين

دفعات تسدد كل أسبوعين معفاة من الضرائب بنسبة  %40من
جدول الرواتب األسبوعية السابقة ﻟ  ، COVIDبقيمة تتراوح ما
بين  1500دوالر إلى  10000دوالر في األسبوع.

األعمال التجارية التي يبلغ حجم
مبيعاتها  75000دوالر إلى 50
مليون دوالر والتي شهدت انخفاض في
مبيعاتها بنسبة تزيد عن  %30على
مدى فترة ال تقل عن أسبوعين من 26
حزيران/يونيو إلى  14آب/أغسطس
(مقارنة بالعام )2019

تغطي الدفعات الفترة التي تبدأ من
 18تموز/يوليو 2021

Service NSW

)(JobSaver

وتحصل األعمال التجارية التي ليس لديها موظفين على 1000
دوالر كل أسبوعين.
يت ّم دفع جميع الدفعات في نهاية كل أسبوعين.

تبقى األعمال التجارية مؤهلة للحصول على دفعة االحتفاظ
بالعاملين ( )JobSaverبشرط الحفاظ على أعداد الموظفين
لديها .يت ّم االعتبار بأنّه قد ت ّم “االحتفاظ” بالموظفين إذا ت ّم
توقيفهم عن العمل ،بما يتفق مع قانون العالقات في مكان العمل
للعام ( 1996الكمنولث) (()Workplace Relations Act 1996 (Cth
إجازة الخدمة
الطويلة

(Long Service
)leave

ت ّم تعديل قانون إجازة الخدمة الطويلة لعام ( 1955نيو ساوث ويلز)
(() Long Service Leave Act 1955 )NSW
مؤقتًا حتى  31آذار/مارس  2022للسماح بما يلي:
إشعارا تقل مدته عن
• أن يقوم صاحب العمل بإعطاء العامل
ً
شهر واحد ألخذ استحقاقات إجازة الخدمة الطويلة ،إذا وافق
العامل على ذلك.
• أن يوافق صاحب العمل والعامل على أخذ إجازة مقد ًما على
فترات صغيرة ،مثل يوم أو يومين في األسبوع.

أي عمل تجاري لديه موظفين

يُفتح باب تقديم الطلبات في 26
تموز/يوليو 2021

ستستمر التعديالت على قانون إجازة الخدمة
الطويلة لعام ( 1955نيو ساوث ويلز)

))(Long Service Leave Act 1955 (NSW

نافذة لغاية  31آذار/مارس .2022

NSW Industrial
Relations
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تأجيل الضريبة
على الرواتب

يمكن لألعمال التجارية اختيار تأجيل المدفوعات الخاصة
بعوائد التسوية السنوية واألجور لسنة  2020-21المدفوعة
في تموز/يوليو وآب/أغسطس .2021

أي عمل تجاري يدفع الضرائب على
الرواتب

ت ّم تأجيل عمليات تقديم ودفع التسويات السنوية

)Payroll Tax
)Deferrals

امتيازات على
ضريبة الرواتب

)Payroll Tax
( Concession

Revenue NSW

يمكن للعمالء أيضًا تأجيل المدفوعات الخاصة
بالعوائد لفترت َي تموز/يوليو وآب/أغسطس
 2021حتى  7تشرين األول /أكتوبر 2021
وإبرام اتفاق خاص بدفعات الدعم

شهرا.
ستتوفر خطط للسداد بدون فوائد لمدة تصل إلى ً 12

سيت ّم تخفيض االلتزامات الضريبية على الرواتب السنوية
لألعمال التجارية المؤهلة بنسبة  %25عند تقديم هذه
األعمال للتسويات السنوية.

لعام  2021إلى  7تشرين األول /أكتوبر .2021

كيف أجد المزيد من المعلومات؟

األعمال التجارية التي تُبلّغ في العادة عن
إجمالي األجور األسترالية مجتمعة ما بين 1.2
مليون دوالر و 10ماليين دوالر ()19/20
وانخفضت مبيعاتها بنسبة تزيد عن .%30

تنطبق االمتيازات على االلتزامات
الضريبية على الرواتب للسنة المالية

.2020-2019

Revenue NSW
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للعمال الذين خسروا  8إلى  20ساعة عمل في األسبوع أو
يوم كامل من ساعات العمل المعتادة:
•  325دوالر في األسبوع ألول أسبوعين
•  375دوالر في األسبوع لألسبوع الثالث فصاعدًا

العمال األفراد الذين انخفضت ساعات
عملهم ودخلهم بشكل كبير بسبب
اإلغالق.

من  1تموز/يوليو لمناطق City
 of Sydneyو Baysideو
 Canada BayوInner West
و Randwickو Waverleyو
Woollahra LGAs

Services Australia

للعمال الذين خسروا أكثر من  20ساعة عمل في األسبوع:
•  500دوالر في األسبوع ألول أسبوعين
•  600دوالر في األسبوع لألسبوع الثالث فصاعدًا

من  4تموز/يوليو ،لباقي مناطق

 Greater SydneyوBlue
 MountainsوWollongong
و Central Coastو
Shellharbour

من  18تموز/يوليو لبقية نيو ساوث
ويلز.
الصحة العقلية
)Mental
( Health

زيادة في الخدمات االستشارية لمن يواجهون الصعوبات
أثناء فترة اإلغالق .تشمل الخدمات:
• زيادة الخدمات االستشارية من خالل خط الحياة 		
			
()Lifeline
• دعم مجاني على مدار  24ساعة لألشخاص الذين
يعيشون في عزلة
• خدمات استشارية لآلباء واألمهات الذين يعانون من
االكتئاب والقلق ما قبل وما بعد الوالدة

أي شخص

ستتوفر خدمات إضافية خالل فترة
اإلغالق وما بعدها ،مما يضمن
استمرار الدعم خالل هذه األوقات
العصيبة.

اتصلوا بإحدى الخدمات التالية:
•
•
•
•
•

Lifeline 13 11 14
Beyond Blue
1300 224 636
Gidget Foundation
Sonder
Kidshelpline
1800 55 1800

