FACT SHEET

استجابة اقتصادية لفيروس كورونا
دعم األعمال للحفاظ على الوظائف
تقدم الحكومة برنامج دعم لدعم الموظفين والشركات .تم تصميم دفعة  JobKeeperلمساعدة الشركات المتضر رة من فيروس كورونا لتغطية
تكاليف أجور موظفيها ،حتى يتمكن المزيد من الموظفين من االحتفاظ بوظائفهم واالستمرار في كسب الدخل
إن إبقاء األستراليين في العمل والشركات في مجال األعمال التجارية سيضع األسس النتعاش اقتصادي أقوى بمجرد انتهاء أزمة فيروس
كورونا.
دفعة JOBKEEPER
ملخص
تشكل اآلثار االقتصادية لفيروس كورونا  Coronavirusتحديات كبيرة للعديد من الشركات  -وكثير منها تكافح من أجل االحتفاظ بموظفيها.
بموجب دفعة  ، JobKeeperستتمكن الشركات التي تأثرت بشكل كبير من تفشي فيروس كورونا من االحصول إلى دعم من الحكومة لمواصلة
الدفع لموظفيها .ستساعد هذه المساعدة الشركات على إبقاء الناس في وظائفهم وإعادة البدء عند انتهاء األزمة .بالنسبة للموظفين ،يعني هذا أنه
يمكنهم االحتفاظ بوظيفتهم وكسب الدخل  -حتى لو تم قطع ساعات عملهم.
دفعة  JobKeeperهي برنامج مؤقت مفتوح للشركات المتأثرة بفيروس كورونا .ستكون دفعة  JobKeeperمتاحة أيضا ألصحاب العمل
الخاص.
ستقدم الحكومة  1500دوالر كل أسبوعين لكل موظف لمدة تصل إلى  6أشهر.
سوف تدعم دفعة  JobKeeperأصحاب العمل للحفاظ على اتصالهم بموظفيهم .ستُمكن هذه االتصاالت األعمال من إعادة تنشيط عملياتها
بسرعة  -دون الحاجة إلى إعادة تعيين الموظفين  -عند انتهاء األزمة .
لجدارة
سيكون أصحاب العمل (بما في ذلك المنظمات غير الهادفة للربح) مؤهلون للحصول على الدعم إذا:
•

كان يبلغ حجم مبيعات أعمالهم أقل من مليار دوالر  ،وانخفض حجم مبيعاتهم بأكثر من  30في المائة (لمدة شهر على األقل) ؛ أو

•

يبلغ حجم أعمالهم  1مليار دوالر أو أكثر وانخفض حجم مبيعاتهم بأكثر من  50في المائة (لمدة شهر على األقل) ؛ و

•

العمل ال يخضع لرسم ضريبة البنك الرئيسي

إلثبات أن عمالً تجاريا ً واجه انخفاضًا بنسبة ( ٪30أو  )٪50في مبيعاتهم ،من المتوقع أن تُثبت معظم الشركات أن حجم أعمالهم قد
انخفض في الشهر أو األشهر الثالثة ذات العالقة (وفقًا لفترة اإلبالغ عن بيان النشاط الطبيعي لتلك األعمال) بالنسبة لمبيعاتهم قبل عام.
ً
ممثال لمبيعاتهم المعتادة أو المتوسطة ،
عندما لم يكن النشاط التجاري قيد التشغيل قبل عام  ،أو عندما لم يكن حجم مبيعاتهم قبل عام
متغيرا بشكل كبير)  ،سيكون لدى
(على سبيل المثال بسبب وجود استحواذ مؤقت كبير  ،تم تأسيسهم حديثًا أو كان معدل مبيعاتهم
ً
مفوض الضرائب السلطة التقديرية للنظر في المعلومات اإلضافية التي يمكن أن تقدمها الشركة إلثبات أنها تأثرت سلبًا من تأثيرات
ضا سلطة تقديرية إلجراء اختبارات بديلة من شأنها أن تثبت األهلية في ظروف معينة
فيروس كورونا .سيكون لدى مفوض الضرائب أي ً
(على سبيل المثال  ،يمكن إثبات األهلية بمجرد أن تتوقف األعمال التجارية أو تقلل بشكل كبير من عملياتها) .سيكون هناك بعض
التسامح حيث يقدر أصحاب العمل  ،بحسن نية  ،انخفاضًا أكبر بنسبة  ٪ 30في حجم المبيعات ولكنهم في الواقع يعانون من انخفاض
أصغر قليالً .
يجب على أصحاب العمل اختيار المشاركة في البرنامج .سيحتاجون إلى تقديم طلب إلى مكتب الضرائب األسترالي ) (ATOوتقديم معلومات
داعمة توضح التراجع في أعمالهم .باإلضافة إلى ذلك  ،يجب على أصحاب العمل اإلبالغ عن عدد الموظفين المؤهلين الذين يعملون في
الشركة على أساس شهري.
سيتلقى أصحاب العمل المؤهلون الدفعة لكل موظف مؤهل مسجالً في دفاترهم في  1مارس  2020ويستمر في الوظيفة من قبل صاحب العمل
ذاك  -بما في ذلك دوام كامل ودوام جزئي والعاملين بشكل متقطع لمدة طويلة والموظفين المتنحين .الموظفون بشكل متقطع مؤهلون للحصول
شهرا على األقل حتى  1مارس  .2020لكي تكون مؤهالً ،
على وظيفة  JobKeeperوهم الموظفون الذين كانوا مع صاحب العمل لمدة 12
ً
يجب أن يكون الموظف مواط ًنا أستراليًا ،وحامل تأشيرة دائمة ،وحامل تأشيرة فئة الحما ية الخاصة ،وحامل تأشيرة فئة عدم الحماية الخاصة،
والمقيم بشكل مستمر في أستراليا لمدة  10سنوات أو أكثر ،أو حامل تأشيرة فئة خاصة (الفئة الفرعية .)444
أصحاب العمل المؤهلين الذين قاموا بتنحية موظفيهم قبل بدء هذا البرنامج سيكونوا قادرين على المشاركة .الموظفون الذين أعيد توظيفهم
من قبل عمل وكان رب عملهم سابقا ً في  1مارس  2020سيكونوا مؤهلين أيضًا.

آخر تحديث 31 :مارس 2020

في الحاالت التي يحصل فيها موظف على الدعم من خالل  Services Australiaألنه تم تنحيتهم من العمل أو تم تخفيض ساعات عملهم،
سيكون صاحب العمل مؤهالً للحصول على دفعة  ، JobKeeperيجب على الموظف إبالغ  Services Australiaبتغيير في ظروفه عبر
اإلنترنت على  my.gov.auأو عن طريق الهاتف .
سيكون األفراد الذين يعملون لحسابهم الخاص مؤهلين لتلقي مدفوعات  JobKeeperحيث يتوقعون أن يعانوا من انخفاض بنسبة  30في المائة
شهرا) .
في المبيعات مقارنةً بفترة مماثلة منذ عام (على األقل
ً
عندما يكون لدى الموظفين أصحاب عمل متعددين  -فسيكون صاحب عمل واحد فقط مؤهالً لتلقي الدفعة.
سيحتاج الموظف إلى إخطار صاحب العمل األساسي للمطالبة بدفعة  JobKeeperنيابة عنه .ستكون المطالبة بالحد األدنى من الضريبة في
إشعارا كافيا ً بأن صاحب العمل هو صاحب العمل األساسي للموظف .
معظم الحاالت
ً
طريقة الدفع
دوالرا كحد أدنى كل
سيتم دفع  1500دوالر كل أسبوعين ألرباب العمل المؤهلين لكل موظف مؤهل .سيتلقى الموظفون المؤهلون1500 ،
ً
أسبوعين قبل الضريبة ،ويمكن ألصحاب العمل تكملة المبلغ المستحق للموظف.
عندما يشارك أصحاب العمل في البرنامج  ،سيتلقى موظفوهم هذا المبلغ على النحو التالي:
•

إذا كان موظف يتلقى عادة دخال  1500دوالر أو أكثر كل أسبوعين قبل الضرائب  ،فسيستمر في تلقي دخله المنتظم وفقًا لترتيبات
مكان العمل السائدة .ستساعد دفعة  JobKeeperصاحب العمل على مواصلة العمل من خالل دعم كل أو جزء من دخل موظفه
(موظفيه).

•

إذا كان الموظف يتلقى عادة دخالً أقل من  1500دوالر كل أسبوعين قبل الضريبة  ،يجب على صاحب العمل أن يدفع لموظفه ،كحد
أدنى  1500 ،دوالر كل أسبوعين قبل الضريبة.

•

إذا تم تنحية موظف ،يجب على صاحب العمل أن يدفع لموظفه ،كحد أدنى  1500 ،دوالر كل أسبوعين قبل الضريبة .

•

إذا تم توظيف موظف في  1مارس  ، 2020وتوقف بعد ذلك عن العمل مع صاحب عملهم  ،ثم أعيد توظيفه من قبل نفس صاحب العمل
المؤهل  ،سيتلقى الموظف  1500دوالر على األقل كل أسبوعين قبل الضريبة.

سيكون األمر متروكا ً لصاحب العمل إذا كان يريد دفع معاش التقاعد على أي أجر إضافي مدفوع بسبب دفعة . JobKeeper
سيتم دفع المبالغ المستحقة لصاحب العمل شهريا بأثر رجعي من مكتب الضرائب ATO
التوقيت
سيبدأ الدعم في  30مارس  ، 2020مع استالم الدفعات األولى من قبل أصحاب العمل في األسبوع األول من مايو .ستتمكن الشركات من
تسجيل اهتمامها بالمشاركة في الدفع بد ًءا من  30مارس  2020على موقع  ATOاإللكتروني
األثر على الميزانية
من المتوقع أن يكلف هذا اإلجراء  130مليار دوالر عبر  20-2019و. 21-2020

العاملون لحسابهم الخاص
ميليسا تاجرة وحيدة تدير محل بيع زهور .ليس لديها موظفين .تعمل ميليسا منذ عدة سنوات .أثر التباطؤ االقتصادي الناجم عن فيروس
كورونا بشكل سلبي على أعمال ميليسا  ،وتتوقع أن ينخفض معدل مبيعاتها بأكثر من  30في المائة مقارنة بالشهر المماثل في عام .2019
دوالرا كل أسبوعين قبل الضريبة  ،ويتم الدفع شهريًا .
ستتمكن ميليسا من التقدم بطلب للحصول على دفعة  JobKeeperوستتلقى 1500
ً

عامل بوظائف متعددة
تعمل ميشيل حاليًا في وظيفتين دائمتين بدوام جزئي  ،في صالة عرض للفنون خالل أيام األسبوع  ،وفي المقهى المحلي في عطلة نهاية
األسبوع .بسبب تأثير فيروس كورونا  ،تم إغالق المعرض وتم تنحية ميشيل بدون أجر بموجب قانون العمل العادل .تستمر ميشيل في العمل
في المقهى لتوصيل الطلبات السريعة .
تستطيع ميشيل استالم دفعة  JobKeeperمرة واحدة فقط ،من صاحب العمل الذي ترشحه على أنه صاحب العمل األساسي .بما أن ميشيل
تطالب فقط بالمبلغ المعفى من الضرائب من وظيفتها في صالة العرض ،فسيتم التعامل مع هذا على أن ترشيحها للمعرض الفني كصاحب
عملها األساسي .
معرض الفنون مؤهل للحصول على دفعة . JobKeeperسيقوم المعرض الفني بدفع دفعة  JobKeeperإلى ميشيل  ،لذا ستتلقى 1500
دوالرا كل أسبوعين قبل الضرايبة .أثناء عملية تقديم الطلب  ،سوف تقوم صالة العرض الفني بإخطار مكتب الضرائب  ATOبأن ميشيل
ً
تتلقى الدفعة منهم .يُطلب من المعرض الفني أيضًا إبالغ ميشيل بأنه قد تم ترشيحها إلى مكتب  ATOكموظف مؤهل لتلقي الدفعة.
المقهى غير مؤهل الستالم دفعة  JobKeeperلميشيل .الدخل الذي تحصل عليه ميشيل من وظيفتها في المقهى ال يغير حقها في دفعة
 JobKeeperالتي تحصل عليها من معرض الفنون .
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فصل موظف من العمل بعد  1مارس
عمل مايلز كمدرب شخصي دائم بدوام جزئي في صالة األلعاب الرياضية لمدة ستة أشهر ثم تم فصله في  20مارس  2020استجابة
لتوجيهات الحكومة الغالق صاالت األلعاب الرياضية .ال يحق لمايلز لتلقي مبلغ تعويض الفصل بسبب مدة خدمته.
ردا ً على اإلعالن عن دفعة  ، JobKeeperقررت صالة األلعاب الرياضية أنهم يريدون إعادة توظيف مايلز حتى يكونوا في وضع جيد
الستئناف عملهم بمجرد رفع قيود .Coronavirus
بعد فصله  ،سجل مايلز نية للمطالبة مع  Services Australiaللحصول على دفعة  JobSeekerو دفعة  Coronavirusاالضافية .مايلز
دوالرا قبل الضريبة كل أسبوعين.
عازب  ،بدون أطفال  ،و اجماالً سيكون مؤهالً لتلقي 1124.50
ً
دوالرا كل أسبوعين قبل
إذا اختار مايلز أن يتم إعادة تعيينه من قبل صالة األلعاب الرياضية  ،فبموجب دفعة  ، JobKeeperسيتلقى 1500
ً
الضريبة أثناء تنحيته .سوف يحتاج مايلز إلبالغ  Services Australiaعن دخله .لم يعد مؤهالً للحصول على دفعة  JobSeekerودفعة
 Coronavirusاالضافية من  Services Australiaنتيجة تلقي دفعة . JobKeeper

صاحب عمل لديه  5موظفين يحصلون حاليًا على أكثر من  1500دوالر لكل أسبوعين
دوالرا كل أسبوعين قبل الضريبة .وتتوقع
تدير سارة شركة تنسيق حدائق وتوظف خمسة بستانيين بدوام كامل .تدفع سارة لموظفيها 1700
ً
أن ينخفض معدل مبيعاتها بأكثر من  30في المائة خالل األشهر المقبلة  ،وأنها ستحتاج إما إلى اقالة الموظفين أو تخفيض أجورهم بشكل
كبير .
نتيجة لدفعة  ، JobKeeperستتمكن  Saraمن االستمرار في توظيف كل بستاني  ،وتحتاج فقط إلى دفع تكلفة أجر  200دوالر\ كل
أسبوعين قبل الضريبة لكل موظف فوق ال  1500دوالر لكل أسبوعين (قبل الضريبة) دفعة . JobKeeper
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