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ة ة اإلخ�ار�ة لألعمال الصغ�� مكتب ال���
� واجهات المحالت و

والم��د Sml Biz Summit الموض�ع: منحة التخ��ب ��

س�تم�� 2021 3 2

 

،ع��زي القارئ

� سان فرا�س�سكو
ة �� �ات الصغ�� .يوجد أدناە تق��ر موجز عن اإلعالنات والموارد والتحديثات لل��

� مقاطعة سان فرا�س�سكو أن تدون المواع�د النهائ�ة المهمة التال�ة
ة �� �ات الصغ�� .مواع�د االستحقاق القادمة : �جب ع� ال��

� صندوق سان فرا�س�سكو - 31/10 � سان فرا�س�سكو : استحقاق ال��ــع الثالث ( أم��
( رسوم الحد من فضالت السجائر ��

10/31 - CA 3 ة: ال��ــع�� ائب والرسوم CA ) الي عودة المقرر RDالمب�عات واستخدام ال�� ( قسم إدارة ال��
11/1 - �

��ة األعمال �� �� SF: صندوق � ��ة األعمال التقدي��ة ر�ــع السن��ة المستحقة ( أم�� ( SF دفع ��
11/1 - �

خ�ص التنظ��� �� � لدفع تجد�د ال��
� صندوق SF ، 2020-2021 الموعد النها��  ( SF و 2021-22 ( أم��

 11/1 - �
� لتجد�د �سج�ل األعمال ��

� صندوق SF الموعد النها�� ة ، 2021-2022 ( أم�� �ات الصغ�� ( SF لل��

ا ، نحن هنا للمساعدة. اتصل بنا ع� � ، sfosb.org �ما هو الحال دائم�
و�� �د اإلل���   .أو اتصل �الرقم sfosb@sfgov.org ، 6134-554-415 ع�� ال��

،تضامنا مع
 
ة مكتب األعمال الصغ��

ة تحديثات مركز مساعدة األعمال الصغ��

OSB مركز مساعدة �
�� � � سان فرا�س�سكو ، فنحن نوظف وظ�فت��

ة والنمو �� � دعم �دء األعمال التجار�ة الصغ��
ا �� � ا وخب�� تقوم �التوظ�ف ! إذا كنت مهتم�

ون�ة التال�ة ة اإلل��� � ال���
سل معلومات حول الوظائف �� � وقت الحق هذا االسب�ع.  س��

� المواقف سوف يتم ��� هنا ��
ة. �� .األعمال الصغ��

ا من 9/7/21 ، تتوفر خدمات � ساعات العمل : اعت�ار�
ا ح�� 5 مساًء. مكت�نا OSB التغي�� �� الشخص�ة أ�ام الثالثاء واألر�عاء والخم�س من الساعة 9 ص�اح�

ا ح�� � إ� الجمعة ، من الساعة 9 ص�اح� � من االثن��
و�� �د اإلل��� ا ع�� الهاتف وال�� اض�� � والجمعة . سنواصل تقد�م الخدمات اف�� مغلق للجمهور يو�� االثن��

.5 مساًء

اإلعالنات

� 27 س�تم�� 2021 الساعة 4:30 مساًء ة - االثن��  اجتماع لجنة األعمال الصغ��
� سان فرا�س�سكو 

ة �� � سان (SBC) انضم إ� لجنة األعمال الصغ��
ة �� �ات الصغ�� � تؤثر ع� ال�� �عات ال�� امج وال��� � اجتماعها الدوري للتعرف ع� ال��

��
� يتضمن :فرا�س�سكو. جدول أعمال يوم االثن��

ملف رقم 210835 ، القانون اإلداري - برنامج مؤسسة األعمال المحل�ة ، BOS أمر
كة تحد�ث تنف�ذ المساحات المش��
ة �طلب للحصول ع� الموظف االحتفاظ االئتمان T قرار طلب ة األعمال ومساعدة الصغ�� انه مكتب تنم�ة القوى العاملة االقتصاد�ة م�ا��
� ��� ال��

 

SFGovTV : h�p://sfgovtv.org/ch2live شاهد ال�ث الم�ا�� ع�

ة بتعليق عام مكتوب ع� أي من األمور المذكورة أعالە ، ير�� اإلرسال إ� و�د لجنة األعمال الصغ�� � أو االنضمام إ� االجتماع للتعليق ، sbc@sfgov.org ل��
 .العام

� لالستماع إ� االجتماع ع�� مؤتمر للتعليق العام أثناء االجتماع ، اتصل �الرقم 415-655-0001 ؛ رمز الوصول: 2493273 4057. اضغط ع� # مرت��
ا لالنضمام إ� قائمة االنتظار � ، اطلب * 3 عندما تكون مستعد�

.صو��

SF م�م سان فرا�س�سكو اجهة المخزن التخ��ب غرانت غ�� مفت�ح حال�ا ألي طل�ات يوفر واجهة المخزن التخ��ب اإلغاثة منح مساعدات مال�ة ل��
ار من واجهات المحالت. و عرض برنامج الصورة م�الغ إما 1000 $ أو $ 2000 � تؤدي إ� تدم�� أو أ�� � تأثرت األعمال المتعمدة ال�� ة ال�� �ات الصغ�� ال��
� أوال

� ذلك فقدان ال�ضائع الم�وقة أو الممتل�ات) و�توفر ع� أساس من �أ��
ار الماد�ة (ول�س �ما �� اعتمادا ع� الت�لفة اإلجمال�ة المتك�دة إلصالح األ��

كة مع اإليرادات اإلجمال�ة أقل من M 8 �خدم أوال، ع� أساس توافر األموال. و$ 1 نامج سوف �خدم أ��� من 500 �� � وقعت �عد M $ ال�� لل التخ��ب ال��
نامج تم��ل أقفال االس��دال، بوا�ة أمن�ة جد�دة، وتحد�د نظام إنذار، مض�فا اإلضاءة الجد�دة، اس��دال النوافذ والنقوش ع� 1 يوليو 2020. وس�قوم ال��
 . النوافذ والم��د

 
ا إ� . oewd.org/VandalismRelief تعرف ع� الم��د وتقدم ع� ون�� ا إل��� . VandalismRelief@sfgov.org لألسئلة ، أرسل ب��د�

ة ، أ�ت��ر أو�ر 6-5  سجل للحصول ع� قمة أعمال مدينة المسؤول الصغ��
ة من 5 إ� 6  � الف��

ة لمدير المدينة �� � سان فرا�س�سكو لالنضمام إ� قمة األعمال الصغ��
ة �� �ات الصغ�� ؟ تتم دعوة ال�� � � التعامل مع سي��

هل ترغب ��
أ
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ة والموردين �ات الصغ�� � يهدف إ� إزالة الغموض عن ممارسة األعمال التجار�ة مع مدينة ومقاطعة سان فرا�س�سكو لل��
ا�� أ�ت��ر ، وهو حدث اف��

�
. س�تعلم األعمال التجار�ة �� � � S mall المحلي�� اء المدينة للسلع والخدمات ، وأما�ن العثور ع� الفرص القادمة ، ومتطل�ات االمتثال للمقاول�� ك�ف�ة ��

� ذلك االستجا�ة �فعال�ة للطل�ات وك�ف�ة أن تصبح مؤسسة أعمال محل�ة
ا ورش عمل مخصصة للمساعدة الفن�ة ، �ما �� والموردين. وس�تضمن القمة أ�ض�

 .(LBE) معتمدة

. www.sf.gov/2021bizsummit سجل مجانا ع�

 أسب�ع مطاعم سان
� سان فرا�س�سكو 

� موعد أقصاە 9/24 خ��ف أسب�ع المطاعم ��
هو الجمعة من 15 أ�ت��ر إ� األحد 24 (SFRW) فرا�س�سكو - سجل �مطعم مشارك ��

� المدينة. تدعوك SFRW !أ�ت��ر
�� حملة ترو�ج�ة لمدة 10 أ�ام مصممة لتوج�ه حركة المرور إ� المطاعم المشاركة واالحتفال �مشهد الط�� الف��د ��

Golden Gate Restaurant Associa�on وال تحتاج إ� تقد�م � . �ستغرق ال�سج�ل دق�قت�� لل�سج�ل �مطعم مشارك �حلول يوم الجمعة ، 24 س�تم��
. قائمتك لل�سج�ل. تعلم الم��د وسجل هنا

C ه�ك دل�ل GGRA | ل معلومات مفصلة الحدث، أسئلة وأج��ة، ونصائح عن ما �جب مراعاتها عند إ�شاء القائمة الخاصة �ك: دل�ل المشاركة مطاعم �
��

�
  . Guía para Restaurantes المشاركون ��

New CalOSBA Small Business Portal أطلق 
� �ال�فورن�ا 

ة �� calosba.ca.gov موقع ، (GO-Biz) وهو جزء من مكتب الحا�م للتنم�ة االقتصاد�ة لألعمال ، ( CalOSBA ) مكتب محا�� األعمال الصغ��
ة الممول - � �ال�فورن�ا �الموارد الهامة المتاحة من خالل برنامج المساعدة الفن�ة لألعمال التجار�ة الصغ��

ة �� وهو موقع و�ب ي��ط مجتمع األعمال الصغ��
� مراحل مختلفة من األعمال ،

�ات �� من الدولة وموارد الدولة األخرى. نحن �شجعك ع� استكشاف البوا�ة للحصول ع� موارد حول التم��ل ، وأدوات لل��
.والم��د

� ��� ة االئتمان ال�� � II & CDTFA الرئ�س�ة شارع األعمال الصغ�� ��� ة االئتمان ال�� سوف تقدم مساعدات مال�ة II الموارد الشارع الرئ��� األعمال الصغ��
COVID-19 � � 31 د�سم�� 2020 و ه CA إ� المؤهل��

ة مع 500 موظف أو أقل �ما �� �ات الصغ�� ة. ال�� ذلك xperienced أر�اب األعمال الصغ��
نت التابع ��ة الدخل إجما�� اإليرادات مؤهلة. تقدم �طلب من 1 إ� 30 نوفم�� من خالل نظام الحجز ع�� اإلن�� �� �

� المئة أو أ��� ��
�انخفاض قدرە 20 ��

� �ال�فورن�ا
ائب والرسوم �� � ، ح�� 150 ألف دوالر. يتم حجز االعتمادات (CDTFA) إلدارة ال�� � المؤهل�� � الموظف��

لحجز 1000 دوالر ل�ل ز�ادة صاف�ة ��
ائب مع االئتمان عند تقد�م عوائدها. ائب الدخل أو المب�عات واستخدام ال�� ة المؤهلة تع��ض �� �ات الصغ��  .يتعلم أ���ع� أساس أس�ق�ة الحضور. �مكن لل��

 
نت ، و CDTFA موارد مف�دة: انتقل ا� صفحة امج التعل�م�ة ع�� اإلن�� لمجموعة من الموارد و أدلة الصناعة ، أش�ال والمطبوعات المحدثة ، ال��
. ندوات

: حلقات ال��ب

 إعادة بناء افضل االعمال - 29 س�تم�� @ 1:00
ة واستضافة ط جلسة SFمركز تط��ر األعمال و  وك�ف واألعمال التجار�ة والتك�ف ، و ك�ف COVID لت�ادل الدروس المستفادة خالل nterac�ve الصغ��

� والتوقعات. سجل هنا ، والسجالت، وال�س��ق، وجودة الخدمة والموظف�� � القطاع الما��
� قدما ��

.العمل ستكون مختلفة الم��

�
ا�� � االف�� ��� تق��م �امل ) - مواضيع وتوار�ــــخ متعددة ) CDTFA التعل�م ال��

Webinar Básico Sobre Impuesto de Ventas y Uso - 27 ا و 1 مساًء س�تم�� ، 9 ص�اح�
ا ا | ١١ أ�ت��ر @ ١٠ ص�اح� ا | أ�ت��ر ٥ @ ٩ ص�اح� ��ة المب�عات واالستخدام األساس�ة - 1 أ�ت��ر @ 10 ص�اح� ندوة ع�� ال��ب حول ��
ا � - 12 أ�ت��ر @ 9 ص�اح� ��� ��ة المب�عات واالستخدام األساس�ة واإلقرار ال�� إعداد ��
ا ندوة ع�� ال��ب حول صناعة األغذ�ة - 8 أ�ت��ر @ 10 ص�اح�
ا و 1 مساًء ل�ة - 6 أ�ت��ر @ 9 ص�اح� � نت واألعمال التجار�ة الم�� نت ع�� اإلن�� ندوة ع�� اإلن��
ا ��ة المب�عات واالستخدام لمقاو�� البناء - 7 أ�ت��ر @ 9 ص�اح� ندوة ع�� ال��ب حول ��

 
12/10 ، 11/12 ، 10/8 - �

� يوم الجمعة الثا��
 ساعات العمل المكت��ة لقانون العمل الوقا��

 �
� الجمعة الثان�ة من �ل شهر لتتعلم ك�ف�ة التنقل ع�� النظام القانو��

�ائه �� انضم إ� مركز قانون األعمال المجتمع�ة التابع لمجتمع سان فرا�س�سكو و��
ة وال�قاء واالزدهار بنجاح. سجل هنا .المعقد والم��ك لذلك مجتمعك �مكن إطالق األعمال الصغ��

موارد التم��ل

Gov't Funding Resources 
 CA Relief Grant - 9/30 الجولة 9 مفتوحة ، وتغلق 

� قائمة االنتظار من جوالت سا�قة معينة 
): المتقدمون الجدد والمتقدمون ��  .الجولة 9 (9-30 س�تم��

� الجدد الذين �ستوفون معاي�� األهل�ة مؤهلون للحصول  � قائمة االنتظار من جوالت سا�قة معينة والمتقدم��
المتقدمون المؤهلون: المتقدمون الحاليون ��

� الجوالت 1 أو 2 أو 3 أو 5 أو 6 أو 7 ال �حتاجون
� عمل�ة المراجعة ��

ا �� � قدم�
ع� 5000 دوالر إ� 25000 دوالر. المتقدمون الذين لم يتم اخت�ارهم للم��

�
ا إ� الجولة 9. وس�حتاج المتقدمون الجدد إ� التقد�م �� . CAReliefGrant.com إ� إعادة التقد�م وس�تم نقلهم تلقائ��

� سان فرا�س�سكو
ة �� داد األعمال الصغ�� OPEN - صندوق قرض اس��

� مقاطعة سان فرا�س�سكو التقدم �طلب للحصول ع� قروض �فائدة 0٪ تصل إ� 100000 دوالر ع�
ة �� �ات الصغ�� �مكن لل��

www.CALoanFund.org . ا�ة مع نامج من خالل صندوق إعادة بناء �ال�فورن�ا �ال�� CDFIs) والمؤسسات المال�ة لتنم�ة المجتمع المح�� KIVA ُ�دار ال��
).     
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ار االقتصاد�ة فتح - (EIDL) قرض �ارثة اإل��
 لـ

ً
ة التقدم �طلب للحصول ع� قرض �ارثة اإلصا�ات االقتصاد�ة ، COVID-19 استجا�ة امات المال�ة (EIDL) �مكن ألصحاب األعمال الصغ�� � للوفاء �االل��

ا. ال توجد غرامة أو رسوم للدفع ونفقات ال�شغ�ل. �مكن أن �صل م�لغ القرض إ� 500000 دوالر مع معدل فائدة ثا�ت ب�س�ة 3.75٪ لمدة 30 عام�
. sba.gov/ eidl المسبق. اعرف الم��د ع�

 
� لالحتفاظ ���  االئتمان ال��
� يوفر � ع� كشوف المرت�ات. �مكن ألصحاب العمل ERTC �الموظف�� داد �صل إ� 33000 دوالر ل�ل موظف كحافز إل�قاء الموظف��  لالس��

ً
ا قا��

�
ائتمان

ائب العمل الف�درال�ة من خالل األجور المؤهلة المدفوعة لموظفيهم من 13 مارس 2020 إ� 31 د�سم�� 2021. �مكن ERTC االستفادة من �ات المطال�ة �أثر رج�� �االئتمان مقا�ل األر�اع الماض�ة. يتعلم أ���مقا�ل �� .لل��

�
� واجهة المتجر ��

 SF Storefront التخ��ب ��
 D قسم اإلعالنات �

�� .

موارد تم��ل القطاع الخاص

La�nx 30/09 منح فرصة - تطبيق كتبها 
 TikTok ، 30 اء وقد أطلق ع� $ 150،000 ز خرف و اوند تهدف إ� توسيع ورفع� اث اب�ض، وال�� � جميع أنحاء La�nx و مؤسسة ال��

ة �� �ات الصغ�� ال��
. معرفة � 30 س�تم��

الوال�ات المتحدة. س�حصل ثالثون من أصحاب األعمال الالت�ن�ة ع� منح نقد�ة �ق�مة 5000 دوالر ل�ل منهم. تغلق �اب التقد�م ��
. الم��د

GoFundMe Small Business Relief Fund : تقدم GoFundMe تأثرت �أزمة � ة ال�� �ات الصغ�� ا مطا�قة �ق�مة 500 دوالر لل�� ، COVID-19 منح�
عات ع� � اآلخ��ن. �جب ع� �ل مستف�د من المنحة المطا�قة أن ينوي استخدام ، GoFundMe و�دء حملة لجمع الت�� وجمع 500 دوالر من الداعم��

� رعا�ة موظف�ك أو دفع نفقات العمل المستمرة. يتعلم أ���
.األموال للمساعدة ��

 
ا�ة مع ، Alibaba.com تقدم � الوال�ات المتحدة ع� ، Hello Alice �ال��

نت �� ا نقد�ة �ق�مة 10000 دوالر أم���� لمساعدة رواد األعمال ع�� اإلن�� منح�
� السوق. تقدم �طل�ك اآلن ق�ل 21 أ�ت��ر

�ات ومقرها الوال�ات T !إح�اء منتجاتهم المبتكرة أو أف�ارهم �� س �كون مؤهال، �جب أن �كون مسجل ال��
� حصلت ع� مصادر من . Alibaba.com المتحدة جد�دة أو موجودة حساب ة ال�� �ات الصغ�� ق�ل 21 أ�ت��ر Alibaba.com ستع� األفضل�ة لل��
 .2021. م��د من المعلومات
 
، واإلرشاد. COVID 19 مرح�ا أل�س �قدم �

و�� � الوضع الطب��� الجد�د مع الحصول ع� التم��ل، وأدلة التعلم اإلل���
مركز موارد مساعدة ل�ا�� ع� التنقل ��

�ات ج قحاب من ق�ل الصناعة أو ن�ع من األعمال المتنوعة، إ� ط��قة التم��ل، الموارد، و مصممة أدوات �مكن لل��

�ات ع� التحقق من .للحصول ع� موارد جد�دة ومحدثة oewd.org/covid19 نحن �شجع ال��
  

ون�ة ع� ، COVID-19 لل�قاء ع� اطالع دائم �اإلعالنات والموارد المتعلقة �ـ � أخ�ارنا اإلل���
ك �� -h�ps://sfosb.org/subscribe-small اش��

business-e-news .
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