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مكتب النرش ة اإلخبارية لألعمال الصغري ة
والمزيد  Sml Biz Summitالموضوع :منحة التخريب يف واجهات المحالت و
سبتمرب 2 3 2021
،عزيزي القارئ
.يوجد أدناه تقرير موجز عن اإلعالنات والموارد والتحديثات للرش كات الصغري ة يف سان فرانسيسكو
.مواعيد االستحقاق القادمة  :يجب عىل الرش كات الصغري ة يف مقاطعة سان فرانسيسكو أن تدون المواعيد النهائية المهمة التالية
) رسوم الحد من فضالت السجائر يف سان فرانسيسكو  :استحقاق الربع الثالث ( أمني صندوق سان فرانسيسكو 31/10 -
) قسم إدارة الرض ائب والرسوم  ( CAالي عودة المقرر RDالمبيعات واستخدام الرض يبة :الربع 10/31 - CA 3
)  SFدفع رض يبة األعمال التقديرية ربع السنوية المستحقة ( أمني صندوق  SF:رض يبة األعمال يف 11/1 -
)  SFو  ( 22-2021أمني صندوق  SF ، 2020-2021الموعد النهايئ لدفع تجديد الرت خيص التنظييم يف 11/1 -
)  SFللرش كات الصغري ة  ( 2022-2021 ،أمني صندوق  SFالموعد النهايئ لتجديد تسجيل األعمال يف 11/1 -
.أو اتصل بالرقم  sfosb@sfgov.org ، 6134-554-415عرب الرب يد اإللكرت وين  sfosb.org ،كما هو الحال دائًم ا  ،نحن هنا للمساعدة .اتصل بنا عىل
،تضامنا مع
مكتب األعمال الصغري ة
تحديثات مركز مساعدة األعمال الصغري ة
تقوم بالتوظيف ! إذا كنت مهتًم ا وخبًري ا يف دعم بدء األعمال التجارية الصغري ة والنمو يف سان فرانسيسكو  ،فنحن نوظف وظيفتني يف مركز مساعدة OSB
.األعمال الصغري ة .يف المواقف سوف يتم نرش هنا يف وقت الحق هذا االسبوع .سرن سل معلومات حول الوظائف يف النرش ة اإللكرت ونية التالية
الشخصية أيام الثالثاء واألربعاء والخميس من الساعة  9صباًح ا حىت  5مساًء  .مكتبنا  OSBالتغيري يف ساعات العمل  :اعتباًر ا من  ، 9/7/21تتوفر خدمات
مغلق للجمهور يو االثنني والجمعة  .سنواصل تقديم الخدمات افرت اضًي ا عرب الهاتف والرب يد اإللكرت و من االثنني إىل الجمعة  ،من الساعة  9صباًح ا حىت
ين
يم
 5.مساًء
اإلعالنات
اجتماع لجنة األعمال الصغري ة  -االثنني  27سبتمرب  2021الساعة  4:30مساًء
يف اجتماعها الدوري للتعرف عىل الرب امج والترش يعات اليت تؤثر عىل الرش كات الصغري ة يف سان ) (SBCانضم إىل لجنة األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو
:فرانسيسكو .جدول أعمال يوم االثنني يتضمن
ملف رقم  ، 210835القانون اإلداري  -برنامج مؤسسة األعمال المحلية  BOS ،أمر
تحديث تنفيذ المساحات المشرت كة
انه مكتب تنمية القوى العاملة االقتصادية مبارش ة األعمال ومساعدة الصغري ة بطلب للحصول عىل الموظف االحتفاظ االئتمان  Tقرار طلب
رض
ال ييب
 SFGovTV : http://sfgovtv.org/ch2liveشاهد البث المبارش عىل
أو االنضمام إىل االجتماع للتعليق  sbc@sfgov.org ،لزت ويد لجنة األعمال الصغري ة بتعليق عام مكتوب عىل أي من األمور المذكورة أعاله  ،يرىج

اإلرسال إىل
.العام

للتعليق العام أثناء االجتماع  ،اتصل بالرقم  0001-655-415؛ رمز الوصول .4057 2493273 :اضغط عىل  #مرتني
لالستماع إىل االجتماع عرب مؤتمر
ًد
.صويت  ،اطلب *  3عندما تكون مستع ا لالنضمام إىل قائمة االنتظار
اجهة المخزن التخريب غرانت غري مفتوح حاليا ألي طلبات يوفر واجهة المخزن التخريب اإلغاثة منح مساعدات مالية لرت ميم سان فرانسيسكو SF
الرش كات الصغري ة اليت تأثرت األعمال المتعمدة اليت تؤدي إىل تدمري أو أرض ار من واجهات المحالت .و عرض برنامج الصورة مبالغ إما  $ 1000أو 2000 $
اعتمادا عىل التكلفة اإلجمالية المتكبدة إلصالح األرض ار المادية (وليس بما يف ذلك فقدان البضائع المرسوقة أو الممتلكات) ويتوفر عىل أساس من يأيت أوال
لل التخريب اليت وقعت بعد  $ Mالرب نامج سوف يخدم أكرث من  500رش كة مع اإليرادات اإلجمالية أقل من  M 8يخدم أوال ،عىل أساس توافر األموال .و1 $
 1يوليو  .2020وسيقوم الرب نامج تمويل أقفال االستبدال ،بوابة أمنية جديدة ،وتحديد نظام إنذار ،مضيفا اإلضاءة الجديدة ،استبدال النوافذ والنقوش عىل
 .النوافذ والمزيد
ًد
 VandalismRelief@sfgov.org .لألسئلة  ،أرسل بري ا إلكرت ونًي ا إىل  oewd.org/VandalismRelief .تعرف عىل المزيد وتقدم عىل
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سجل للحصول عىل قمة أعمال مدينة المسؤول الصغري ة  ،أكتوبر أوبر 6-5
هل ترغب يف التعامل مع سييت ؟ تتم دعوة الرش كات الصغري ة يف سان فرانسيسكو لالنضمام إىل قمة األعمال الصغري ة لمدير المدينة يف الفرت ة من  5إىل 6
أ
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أكتوبر  ،وهو حدث افرت ايض يهدف إىل إزالة الغموض عن ممارسة األعمال التجارية مع مدينة ومقاطعة سان فرانسيسكو للرش كات الصغري ة والموردين
رش
ني
ني
والخدمات  ،وأماكن العثور عىل الفرص القادمة  ،ومتطلبات االمتثال للمقاول  S mallالمحلي  .ستتعلم األعمال التجارية يف
كيفية .اء المدينة للسلع ًض
والموردين وستتضمن القمة أي ا ورش عمل مخصصة للمساعدة الفنية  ،بما يف ذلك االستجابة بفعالية للطلبات وكيفية أن تصبح مؤسسة أعمال محلية
 (LBE).معتمدة
 www.sf.gov/2021bizsummit .سجل مجانا عىل
أسبوع مطاعم سان
هو الجمعة من  15أكتوبر إىل األحد  (SFRW) 24فرانسيسكو  -سجل كمطعم مشارك يف موعد أقصاه  9/24خريف أسبوع المطاعم يف سان فرانسيسكو
يه حملة ترويجية لمدة  10أيام مصممة لتوجيه حركة المرور إىل المطاعم المشاركة واالحتفال بمشهد الطيه الفريد يف المدينة .تدعوك ! SFRWأكتوبر
للتسجيل كمطعم مشارك بحلول يوم الجمعة  24 ،سبتمرب  .يستغرق التسجيل دقيقتني وال تحتاج إىل تقديم Golden Gate Restaurant Association
 .قائمتك للتسجيل .تعلم المزيد وسجل هنا
يف ل معلومات مفصلة الحدث ،أسئلة وأجوبة ،ونصائح عن ما يجب مراعاتها عند إنشاء القائمة الخاصة بك :دليل المشاركة مطاعم |  GGRAهيك دليل C
 Guía para Restaurantes .المشاركون يف
أطلق New CalOSBA Small Business Portal
 calosba.ca.govموقع  (GO-Biz) ،وهو جزء من مكتب الحاكم للتنمية االقتصادية لألعمال  ( CalOSBA ) ،مكتب محايم األعمال الصغري ة يف كاليفورنيا
وهو موقع ويب يربط مجتمع األعمال الصغري ة يف كاليفورنيا بالموارد الهامة المتاحة من خالل برنامج المساعدة الفنية لألعمال التجارية الصغري ة الممول -
من الدولة وموارد الدولة األخرى .نحن نشجعك عىل استكشاف البوابة للحصول عىل موارد حول التمويل  ،وأدوات للرش كات يف مراحل مختلفة من األعمال ،
.والمزيد
رض
سوف تقدم مساعدات مالية  IIالموارد الشارع الرئييس األعمال الصغري ة االئتمان الرض ييب  II & CDTFAالرئيسية شارع األعمال الصغري ة
االئتمان ال ييب
ني
ذلك  xperiencedأرباب األعمال الصغري ة .الرش كات الصغري ة مع  500موظف أو أقل كما يف  31ديسمرب  2020و ه  CAإىل المؤهل COVID-19
بانخفاض قدره  20يف المئة أو أكرث يف رض يبة الدخل إجمايل اإليرادات مؤهلة .تقدم بطلب من  1إىل  30نوفمرب من خالل نظام الحجز عرب اإلنرت نت التابع
لحجز  1000دوالر لكل زيادة صافية يف الموظفني المؤهلني  ،حىت  150ألف دوالر .يتم حجز االعتمادات ) (CDTFAإلدارة الرض ائب والرسوم يف كاليفورنيا
عىل أساس أسبقية الحضور .يمكن للرش كات الصغري ة المؤهلة تعويض رض ائب الدخل أو المبيعات واستخدام الرض ائب مع االئتمان عند تقديم عوائدها.
.يتعلم أكرث
لمجموعة من الموارد و أدلة الصناعة  ،أشكال والمطبوعات المحدثة  ،الرب امج التعليمية عرب اإلنرت نت  ،و  CDTFAموارد مفيدة :انتقل اىل صفحة
 .ندوات
 :حلقات الويب
إعادة بناء افضل االعمال  29 -سبتمرب @ 1:00
وكيف واألعمال التجارية والتكيف  ،و كيف  COVIDلتبادل الدروس المستفادة خالل  nteractiveالصغري ة واستضافة ط جلسة SFمركز تطوير األعمال و
.العمل ستكون مختلفة الميض قدما يف القطاع المايل  ،والسجالت ،والتسويق ،وجودة الخدمة والموظفني والتوقعات .سجل هنا
رت
رض
تقويم كامل )  -مواضيع وتواريخ متعددة (  CDTFAالتعليم ال ييب االف ايض
سبتمرب  9 ،صباًح ا و  1مساًء Webinar Básico Sobre Impuesto de Ventas y Uso - 27
ندوة عرب الويب حول رض يبة المبيعات واالستخدام األساسية  1 -أكتوبر @  10صباًح ا | أكتوبر  ٩ @ ٥صباًح ا |  ١١أكتوبر @  ١٠صباًح ا
إعداد رض يبة المبيعات واالستخدام األساسية واإلقرار الرض ييب  12 -أكتوبر @  9صباًح ا
ندوة عرب الويب حول صناعة األغذية  8 -أكتوبر @  10صباًح ا
ندوة عرب اإلنرت نت عرب اإلنرت نت واألعمال التجارية المزن لية  6 -أكتوبر @  9صباًح ا و  1مساًء
ندوة عرب الويب حول رض يبة المبيعات واالستخدام لمقاويل البناء  7 -أكتوبر @  9صباًح ا
ساعات العمل المكتبية لقانون العمل الوقايئ يوم الجمعة الثاين 12/10 ، 11/12 ، 10/8 -
رش
انضم إىل مركز قانون األعمال المجتمعية التابع لمجتمع سان فرانسيسكو و كائه يف الجمعة الثانية من كل شهر لتتعلم كيفية التنقل عرب النظام القانوين
.المعقد والمربك لذلك مجتمعك يمكن إطالق األعمال الصغري ة والبقاء واالزدهار بنجاح .سجل هنا
موارد التمويل
Gov't Funding Resources
الجولة  9مفتوحة  ،وتغلق CA Relief Grant - 9/30
.الجولة  30-9( 9سبتمرب ) :المتقدمون الجدد والمتقدمون يف قائمة االنتظار من جوالت سابقة معينة
المتقدمون المؤهلون :المتقدمون الحاليون يف قائمة االنتظار من جوالت سابقة معينة والمتقدمني الجدد الذين يستوفون معايري األهلية مؤهلون للحصول
عىل  5000دوالر إىل  25000دوالر .المتقدمون الذين لم يتم اختيارهم للميض قدًم ا يف عملية المراجعة يف الجوالت  1أو  2أو  3أو  5أو  6أو  7ال يحتاجون
ًي
 CAReliefGrant.com .إىل إعادة التقديم وسيتم نقلهم تلقائ ا إىل الجولة  .9وسيحتاج المتقدمون الجدد إىل التقديم يف
 - OPENصندوق قرض اسرت داد األعمال الصغري ة يف سان فرانسيسكو
يمكن للرش كات الصغري ة يف مقاطعة سان فرانسيسكو التقدم بطلب للحصول عىل قروض بفائدة  ٪0تصل إىل  100000دوالر عىل
 (CDFIsوالمؤسسات المالية لتنمية المجتمع المحيل ُ KIVAي دار الرب نامج من خالل صندوق إعادة بناء كاليفورنيا بالرش اكة مع www.CALoanFund.org .
).
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فتح  (EIDL) -قرض كارثة اإلرض ار االقتصادية
ًة
للوفاء بااللزت امات المالية ) (EIDLيمكن ألصحاب األعمال الصغري ة التقدم بطلب للحصول عىل قرض كارثة اإلصابات االقتصادية  COVID-19 ،استجاب لـ
ونفقات التشغيل .يمكن أن يصل مبلغ القرض إىل  500000دوالر مع معدل فائدة ثابت بنسبة  ٪3.75لمدة  30عاًم ا .ال توجد غرامة أو رسوم للدفع
 sba.gov/ eidl .المسبق .اعرف المزيد عىل
االئتمان الرض ييب لالحتفاظ
ًن اًل
ائتما ا قاب لالسرت داد يصل إىل  33000دوالر لكل موظف كحافز إلبقاء الموظفني عىل كشوف المرتبات .يمكن ألصحاب العمل  ERTCبالموظفني يوفر
مقابل رض ائب العمل الفيدرالية من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من  13مارس  2020إىل  31ديسمرب  .2021يمكن  ERTCاالستفادة من
.للرش كات المطالبة بأثر رج باالئتمان مقابل األرباع الماضية .يتعلم أكرث
يع
 SF Storefrontالتخريب يف واجهة المتجر يف
 .يف قسم اإلعالنات D
موارد تمويل القطاع الخاص
منح فرصة  -تطبيق كتبها Latinx 30/09
الرش كات الصغري ة يف جميع أنحاء  Latinxو مؤسسة الرت اث ابيض ،والرش كاء وقد أطلق عىل  150،000 $ز خرف و اوند تهدف إىل توسيع ورفع TikTok ، 30
الواليات المتحدة .سيحصل ثالثون من أصحاب األعمال الالتينية عىل منح نقدية بقيمة  5000دوالر لكل منهم .تغلق باب التقديم يف  30سبتمرب  .معرفة
 .المزيد
 COVID-19 ،منًح ا مطابقة بقيمة  500دوالر للرش كات الصغري ة اليت تأثرت بأزمة  GoFundMeتقدم GoFundMe Small Business Relief Fund :
وجمع  500دوالر من الداعمني اآلخرين .يجب عىل كل مستفيد من المنحة المطابقة أن ينوي استخدام  GoFundMe ،وبدء حملة لجمع الترب عات عىل
.األموال للمساعدة رعاية موظفيك أو دفع نفقات العمل المستمرة .يتعلم أكرث
يف
منًح ا نقدية بقيمة  10000دوالر أمرييك لمساعدة رواد األعمال عرب اإلنرت نت يف الواليات المتحدة عىل  Hello Alice ،بالرش اكة مع  Alibaba.com ،تقدم
س يكون مؤهال ،يجب أن يكون مسجل الرش كات ومقرها الواليات ! Tإحياء منتجاتهم المبتكرة أو أفكارهم يف السوق .تقدم بطلبك اآلن قبل  21أكتوبر
قبل  21أكتوبر  Alibaba.comستعىط األفضلية للرش كات الصغري ة اليت حصلت عىل مصادر من  Alibaba.com .المتحدة جديدة أو موجودة حساب
 .2021.مزيد من المعلومات
مركز موارد مساعدة ليايل عىل التنقل يف الوضع الطبييع الجديد مع الحصول عىل التمويل ،وأدلة التعلم اإللكرت وين  ،واإلرشاد COVID 19 .مرحبا أليس يقدم
يمكن للرش كات ج قحاب من قبل الصناعة أو نوع من األعمال المتنوعة ،إىل طريقة التمويل ،الموارد ،و مصممة أدوات
.للحصول عىل موارد جديدة ومحدثة  oewd.org/covid19نحن نشجع الرش كات عىل التحقق من
 https://sfosb.org/subscribe-smallاشرت ك يف أخبارنا اإللكرت ونية عىل  COVID-19 ،للبقاء عىل اطالع دائم باإلعالنات والموارد المتعلقة بـbusiness-e-news .
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