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برنامج منح اإلعانة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة
يقدّم برنامج منح اإلعانة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة منح ممولة بالكامل للمشاريع لضمان حصولها على الدعم الالزم خالل وبعد جائحة
كوفيد.19-
أُغلق باب تقديم الطلبات حاليًا
آخر تحديث 2 :يوليو /تموز 2021



أُغلق باب تقديم الطلبات حاليًا
مراجعة طلبك



كيف يعمل البرنامج



معايير التقييم



استكمال خطة التعافي الخاصة بك



التمويل المتاح



سبل استخدام التمويل الخاص بك

أُغلق باب استقبال الطلبات حاليًا
أُغلق برنامج منح اإلعانة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الساعة  11:59مسا ًء في  2يوليو/تموز 2021

طلبات قيد اإلنجاز
إن كنت قد تقدمت بطلبك للبرنامج قبل الساعة  11:59مسا ًء في  2يوليو /تموز :2021









سيُراجع طلبك وفقًا لترتيب وقت استالمه
سيراجعك موظفو المنحة إن كان لديهم أي سؤال أو إن احتاجوا أية معلومات إضافية
قد يستغرق إنجاز الطلب لمدة قد تصل إلى ثماني أسابيع
ستؤخر الطلبات غير المكتملة وقت معالجة الطلب وبالتالي دفع التمويل
هناك خطوتان في العملية  -ستتم دعوة المشاريع المؤهلة إلكمال خطة التعافي
سيصلك قرار المنحة عن طريق البريد اإللكتروني
سيوزع التمويل في غضون  4أسابيع من قرار المنحة

مراجعة طلبك
أُغلق برنامج منح اإلعانة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في الساعة  11:59مسا ًء في  2يوليو/تموز .2021مراجعة طلبك قيد
اإلنجاز
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تسجيل دخول للطلب

كيف يعمل البرنامج
تتوفر منح تتراوح بين  10آالف و 30ألف دوالر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بجائحة كوفيد 19-في مقاطعة بريتش كولومبيا.
تتوفر منح إضافية تتراوح بين  5آالف إلى  15ألف دوالر للمشاريع المؤهلة ذات الصلة بالسياحة.
أُغلق البرنامج في الساعة  11:59مسا ًء في  2يوليو/تموز 2021

عملية تقديم الطلب
إذا كنت مؤهالً للحصول على التمويل ،فسيُطلب منك وضع خطة تعافي خاصة بك .يتوفر مقدمو الخدمات المحترفون لمساعدة المشاريع
على وضع خطة التعافي التي تتماشى مع احتياجاتهم .يتوفر المزيد من المعلومات في الطلب.
بمجرد تقديم خطة التعافي الخاصة بك ومراجعتها ،ستتلقى المشاريع التي حظيت بالموافقة على منحة تمويل لخطتها.
قد يُطلب من المشاريع تقديم معلومات ووثائق حول الجهود المبذولة للتعافي وسبل استخدام التمويل.

اعتبارات التقييم
معايير األهلية
المنحة األساسية
يجب أن تكون المشاريع قد استوفت كافة معايير التأهل للحصول على المنحة األساسية.
معايير التأهل للبرنامج


أن يكون المشروع مملو ًكا بغالبه لواحد أو أكثر من سكان بريتش كولومبيا



شهرا كحد أدنى من تاريخ تقديم الطلب إلى برنامج المنح
أن يكون المشروع قد بدأ بالعمل في مقاطعة بريتش كولومبيا قبل 18
ً
هذا.



تقع العمليات التجارية الفردية أو األساسية وتجري في بريتش كولومبيا.



o

ً
مسجال في مقاطعة بريتش كولومبيا.
أن يكون المشروع

o

أن يكون المشروع ساريًا ويدفع الضرائب المترتبة عليه في بريتش كولومبيا.

o

أن يكون المشروع قيد التشغيل حاليًا (المشاريع الموسمية أو المغلقة مؤقتًا مؤهلة أيضًا)

صا في بريتش كولومبيا لمدة أربعة أشهر على األقل من السنة التقويمية
أن يوظف المشروع ما يصل إلى  149شخ ً
o

وهذا يتضمن المشاريع التي توظف موظفين أو موظفين متعاقدين قبل  1فبراير /شباط 2020

o

أما بالنسبة للمشاريع التي ال توظف موظفين ،يرجى إخبارنا في طلبك كيف سيدعم تمويل المنحة تعافيك ويفيد
مجتمعك.
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أن يكون للمشروع تدفق نقدي إيجابي آلخر بيان مالي مقدّم قبل  1فبراير /شباط  2020كحد أدنى



سجلت المشاريع خسارة في العائدات بنسبة  ٪30في الفترة الواقعة من مارس/آذار  2020حتى اآلن عند مقارنتها بنفس فترة
الشهر في العام 2019



أال تكون ملكية المشروع قد أعدته لإلغالق أو الحل أو البيع بعد  1فبراير /شباط 2020

*على المشاريع الموسمية تقديم معلومات ذات صلة بدورة أعمالها المحددة.
المشاريع السياحية
يمكن أن تتأهل المشاريع المرتبطة بالسياحة لتلقي ما يصل إلى  15ألف دوالر كتمويل إضافي إذا كانت هذه المشاريع مؤهلة للحصول على
المنحة األساسية وتفي بمعايير المنحة السياحية التكميلية.
كبيرا من إجمالي السلع أو الخدمات الخاصة بمشروعك يتم شراؤها من
للحصول على المنحة السياحية التكميلية ،يجب أن تعلن أن جز ًءا ً
قبل الزوار.
معايير األهلية للحصول على المنحة السياحية التكميلية
المشاريع المرتبطة بالسياحة هي تلك التي تلبي احتياجات األشخاص الذين يسافرون إلى أماكن خارج بيئتهم المعتادة ويقيمون فيها لمدة ال
تزيد عن سنة واحدة متتالية للترفيه والعمل وأغراض أخرى .هذا وفقًا لتعريف السياحة الوارد في.Statistics Canada
تشمل مشاريع القطاع السياحي:


النقل



اإلقامة



خدمات الطعام والشراب



االستجمام



الخدمات الترفيهية



خدمات السفر

تشمل اإلقامة:
الفنادق


الفنادق الصغيرة



النُزل



المخيمات



تأجير المركبات الترفيهية



المشاريع السياحية المشابهة

يُستثنى من أماكن اإلقامة:


أماكن اإلقامة طويلة األمد
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الشقق



الشقق المؤجرة بالباطن



ترتيبات اإلقامة في المنزل



أماكن التأجير في العطل

الوثائق المطلوبة
مالحظة :يجب أن تشمل المستندات على األسماء وغيرها من معلومات التعريف الشخصية مع تعديلها عند عدم السماح للمشاريع
بالمشاركة.
على المشاريع الموسمية تقديم معلومات ذات صلة بدورة أعمالها المحددة.

على المشاريع غير المسجلة بما في ذلك المشاريع الفردية والشراكات تقديم ما يلي:


) (T1-T2125 Statement of Businessبيان المشروع أو األنشطة المهنية الذي يبين نسبة الملكية



شهرا) .الرجاء
اإليرادات الشهرية الفعلية لألشهر الـ  24الماضية (لألشهر الـ  18الماضية بالنسبة للمشاريع العاملة أقل من 24
ً
إدراج إيرادات كل شهر على حدة .انظر المثال أدناه:
شهر

العائدات

يناير /كانون الثاني 2019

$##,###

فبراير  /شباط 2019

$##,###

مارس/آذار 2019

$##,###
…

…

ديسمبر /كانون األول $##,### 2020



صا:
اإلقرارات الضريبية للمشاريع من العامين األخيرين المشمولين بالتقارير ( 2018إن وجد) و  ،2019وخصو ً
o

إشعارات التقييم

 oالقسم األول من نموذج إقرار المالك ( T1النموذج )5010-R



T1-T2125 Statement of Business or Professional Activities oبيان المشروع أو
األنشطة المهنية
مستندات كشوف المرتبات من  1سبتمبر /ايلول  2019إلى اآلن ،إن وجدت .يجب أن توضح المستندات عدد
الموظفين أو المتعاقدين من سكان بريتش كولومبيا وأن تدرج األحرف األولى من أسمائهم والمدينة واألجر
والخصومات لكل موظف .قدّم معها أحد المستندات التالية:
 )T4 Statement of Remuneration Paid( oبيان األجر المدفوع T4
 oوثائق تقديم كشوف الرواتب PD7A
 oكشوف الرواتب والشيكات المدفوعة
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على المشاريع المدمجة تضمين:






سجل المساهمين ( )Shareholder registerأو شهادة التأسيس ( )Certificate of Incorporationالتي يجب أن تحدد
المدينة التي يتواجد بها المساهمون .قدّم أحد الوثائق التالية:
o

سجل األوراق المالية المركزي ()Central Securities Register

o

جدول معلومات المساهمين ()T2-Schedule 50 Shareholder Information

البيانات المالية عن السنة الحالية والسنتين السابقتين بما في ذلك:
o

بيان الميزانية

o

بيان الدخل

o

بيان التدفق النقدي (إن وجد)

شهرا)
شهرا الماضية (لألشهر الـ  18الماضية بالنسبة للمشاريع العاملة أقل من 24
اإليرادات الشهرية الفعلية خالل الـ 24
ً
ً
الرجاء تضمين اإليرادات لكل شهر على حدة .أنظر المثال أدناه:
شهر

العائدات

يناير /كانون الثاني 2019

$##,###

فبراير  /شباط 2019

$##,###

مارس/آذار 2019

$##,###
…

…
ديسمبر /كانون األول $##,### 2020



اإلقرارات الضريبية للمشاريع من العامين األخيرين المشمولين بالتقارير ( 2018إن وجد) و ،2019على وجه التحديد:
o

إشعارات التقييم

o

القسم األول من اإلقرار الضريبي ( T2الصفحات التسع األولى)

 مستندات كشوف المرتبات من  1سبتمبر /ايلول  2019إلى اآلن ،إن وجدت .يجب أن توضح المستندات عدد الموظفين
أو المتعاقدين من سكان بريتش كولومبيا وأن تدرج األحرف األولى من أسمائهم والمدينة واألجر والخصومات لكل
موظف .قدم معها أحد المستندات التالية:
 T4 Statement of Remuneration Paid oبيان األجر المدفوع T4
o
o

وثائق تقديم كشوف الرواتب PD7A
كشوف الرواتب والشيكات المدفوعة

ح ّمل قائمة الوثائق المطلوبة ()PDF, 72KB

وزارة العمل واالقتصاد التعافي واالبتكار
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استكمال خطة التعافي الخاصة بك
خطة التعافي هي قائمة باإلجراءات المحددة التي يمكن لمشروعك اتخاذها لدعم التشغيل المستمر في ظل الظروف "العادية الجديدة" لـ
لكوفيد .19-يجب أن تكون هذه اإلجراءات حقيقية وسهلة التنفيذ وتشرح اإلطار الزمني لتنفيذ كل إجراء وإدراج كلفته.

خيارات استكمال خطة التعافي الخاصة بك
إذا كان طلبك يفي بمعايير األهلية ،فسيكون لديك بعض الخيارات إلكمال خطة التعافي الخاصة بك:
 .1ستصلك دائرة المشاريع الصغيرة في بريتش كولومبيا بمزود خدمات محترف إلعداد خطة التعافي الخاصة بك (بتمويل من
الحكومة يصل إلى ألفي دوالر لمقدمي الخدمات)
 .2يمكنك إعداد خطة التعافي الخاصة بك مع تقديم خيار استخدام مزود الخدمة المحترف الخاص بك ،يُرجى المالحظة:




إذا اعتمدت مقدم الخدمة الخاص بك ،فعليه التسجيل عبر صفحة إبداء االهتمام للحصول على التمويل والحصول على
(تمول الحكومة لغاية  2000دوالر مقابل خدمات مزود
تأكيد التسجيل من دائرة المشاريع الصغيرة في بريتش كولومبيا ّ
الخدمة)
إن لم تعتمد مزود للخدمة أو اعتمدت مزود خدمة غير مسجل ،فلن تحصل على التمويل

يجب أن يكون مزود الخدمة المحترف:


مسؤول حسابات حسن السيرة والسلوك معتمد ويحمل شهادة ( CPBCANمسؤول حسابات محترف معتمد في كندا)



مخطط مالي محترف معتمد ()CFP




محامي متمرس بوضع حسن السيرة والسلوك منتسب لجمعية القانون في بريتش كولومبيا ()Law Society of B.C.
محاسب قانوني معتمد حسن السية والسلوك من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين في بريتش كولومبيا

سيتم تقييم خطط التعافي المقدمة .إن تمت الموافقة على خطة التعافي الخاصة بك ،سيتم تزويدك بمنحة التمويل.
تحميل نموذج خطة التعافي ()PDF, 997KB

التمويل المتاح
مول المنح بالكامل تخضع المنحة وزيادة المنحة التكميلية للسياحة الستيفاء مشروعك لمعايير األهلية ووضع خطة تعافي يمكنك تطبيقها.
تُ ّ
يجب على المشروع إعادة التمويل إذا:


كانت أي من المعلومات التي تم تقديمها غير صحيحة



لم يطبق خطة التعافي المقدّمة أو



تم استخدام التمويل ألغراض غير مؤهلة ضمن البرنامج

وزارة العمل واالقتصاد التعافي واالبتكار
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المنحة األساسية بنا ًء على اإليرادات السنوية

العائدات السنوية قبل جائحة كوفيد19-

مبلغ المنحة

لغاية  100ألف دوالر

 10آالف دوالر

 100.001إلى مليون دوالر

 15ألف دوالر

من أ 1,000,001دوالر ولغاية  2مليون دوالر

 20ألف دوالر

 2,000,001دوالر لغاية  3مليون دوالر

 25ألف دوالر

أكثر من  3مليون دوالر

 30ألف دوالر

*تعتبر فترة قبل جائحة كوفيد 19-هي الفترة قبل تاريخ  1فبراير/شباط .2020

منحة السياحة التكميلية بنا ًء على عدد الموظفين المعينين أو المتعاقدين من سكان بريتش كولومبيا

عدد الموظفين من سكان بريتش كولومبيا فبل جائحة كوفيد

مقدار المنحة التكميلية

 0إلى 1

 5آالف دوالر

 2إلى 4

 10آالف دوالر

 5إلى 149

 15ألف دوالر

سبل استخدام التمويل الخاص بك
يمكن استخدام التمويل لتنفيذ اإلجراءات المحددة في خطة التعافي الخاصة بكً .
مثال ،قد تقترح أن:


توفر خدمات جديدة للزبائن



تعدل موقع المشروع الخاص بك



تركب فناء خارجي جديد مع حواجز تباعد اجتماعي

وزارة العمل واالقتصاد التعافي واالبتكار
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تدعم تحويل مشروعك للبيع عبر االنترنت



توظيف خدمة تسويق عبر اإلنترنت قائمة في مقاطعة بريتش كولومبيا



نوع عملك للوصول إلى عمالء جدد أو تقديم خدمات جديدة (على سبيل المثال ،خدمات التوصيل ،حزم الرحالت الجديدة،
ّ
المنتجات الجديدة)



شراء المعدات لدعم التغيير أو تحسين السلع أو الخدمات الخاصة بك



دفع اإليجار أو التكاليف الثابتة األخرى



اإلجراءات األخرى التي تدعم تعافي عملك

يمكنك تضمين اإلجراءات في خطة التعافي التي اتخذها مشروعك منذ بدء البرنامج في  17سبتمبر /أيلول .2020
على سبيل المثال:


إذا قمت بوضع حواجز زجاج شبكي في  20سبتمبر/أيلول  ،2020فإن هذا اإلجراء مؤهل للحصول على تعويض ويمكن
إضافته إلى خطة التعافي الخاصة بك

نموذج لخطة التعافي

التكلفة
التقديرية

األسابيع /األشهر
الالزمة للتنفيذ

$5,432.26

أسبوعان

$9,000.00

 9أشهر

$6,000.00

 6أشهر

إجراءات التعافي

تركيب حواجز من الزجاج الشبكي للمحافظة على التباعد الجسدي في  20سبتمبر/أيلول
 .2021إرفاق نسخ من اإليصال.
اإليجار من أكتوبر/تشرين أول  2020إلى يونيو/حزيران  .2021مرفق صورة من عقد
اإليجار إلظهار مقدار اإليجار الذي ندفعه.
توظيف خدمة تسويق عبر اإلنترنت قائمة في BC

تحتاج إلى مساعدة؟
للحصول على معلومات عامة ،تتوفر المساعدة من االثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة صبا ًحا وحتى الخامسة مسا ًء بتوقيت المحيط
الهادي عدا العطل الرسمية.
هاتف1-833-254-4357 :

وزارة العمل واالقتصاد التعافي واالبتكار
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البريد اإللكترونيBusinessRecoveryGrantProgram@gov.bc.ca :

وزارة العمل واالقتصاد التعافي واالبتكار

