
  2021يوليو/ تموز  23إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

 ( بمدينة أوكالند إلى مؤسساتEWDDهذه النشرة عبارة عن تحديث ترسله إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

وتعد هذه المعلومات مجرد نقاط  الشريكة التي تدعمهم.األعمال والمؤسسات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمؤسسات 
المتاحة يرجى معلومات عن امتيازات العمالة، والمنح، والقروض، وخدمات الدعم بارزة للموارد المتاحة. للحصول على 

ونعمل على تحديث هذا الموقع باستمرار عند توفر . صفحة "موارد مؤسسات األعمال والعمالة" على اإلنترنتزيارة 
   معلومات جديدة، ولذلك يُرجى زيارة هذه الصفحة من حين آلخر.

 

، حيث تحول دون حدوث تقريبًا جميع الحاالت التي 19يعد أفضل عوامل الوقاية ضد فيروس كوفيد  تلقي اللقاحاتال يزال 

تتطلب دخول المستشفى والوفيات ذات الصلة. إن شعرت بأية أعراض، يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمقاطعة أالميدا 

  .مواقع االختبارات المجتمعيةللتعرف على 

 

بيانًا أصدرت مقاطعة أالميدا محليًا وزيادة انتشار متحور دلتا شديد العدوى،  19مع ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد 

 يوليو/تموز ينصح الجميع بارتداء الكمامات في األماكن العامة المغلقة بغض النظر عن تلقيهم اللقاح أم ال. 16في  مشترًكا

 

 

( إلى ورش األعمال بقيمة تصل إلى EIDLيتم تقديم الدفعات المقدمة الموجهة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية )

 دوالر أمريكي  15,000

إذا كانت مؤسستك التجارية أو غير الربحية تتواجد في منطقة محدودة الدخل، فقد تكون مؤهالً للحصول على ما يصل إلى 

الفيدرالي. وتشبه هذه "الدفعات  )EIDLدفعات مقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية )دوالر في صورة  15,000

تصنف . ال يتعين عليك التأهل للحصول على قرض أو قبوله لكي تتلقى تلك الدفعات المقدمة. ال يلزم ردهاالمقدمة" المنح، و

 !بصفتها منطقة محدودة الدخل I-580غالبية مناطق أوكالند دون حد 

 

دوالر أمريكي  10,000توفر الدفعات المقدمة الموجهة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية دفعات بقيمة تصل إلى  .1

بالمئة  30الربحية الكائنة في منطقة محدودة الدخل والتي انخفضت عائداتها بقيمة تتجاوز لمؤسستك التجارية أو غير 

 موظف أو أقل.  300وتضم 

دوالر أمريكي لمؤسستك التجارية أو غير الربحية الكائنة في  5,000وتوفر الدفعات المقدمة التكميلية دفعة إضافية بقيمة  .2

 موظفين أو أقل.  10بالمائة وتضم  50ها بقيمة تتجاوز منطقة محدودة الدخل والتي انخفضت عائدات

 

يمكن أن تقترن الدفعة المقدمة التكميلية مع قرض التعافي من الكوارث االقتصادية األصلي و/ أو الدفعة المقدمة الموجهة من 

 دوالر أمريكي. 15,000قرض التعافي من الكوارث االقتصادية بقيمة إجمالية تصل إلى 

 

لمساعدة مؤسسات األعمال  (، فتقدم اآلن!EIDLم من قبل للحصول على قرض التعافي من الكوارث االقتصادية )إذا لم تتقد

في شرق أوكالند  ورش عمل مجانية على المستوى الشخصي لتقديم الطلباتالمؤهلة على التقدم، تستضيف مدينة أوكالند 

 وغرب أوكالند. 

 

Avenue Library st81 

  صباًحا أو ظهًرا 11صباًحا أو  10تموز في الساعة يوليو/ 29الخميس 

  مساءً  7مساًء او  6مساًء،  5أغسطس/آب، الساعة  4األربعاء 

 

 مركز شباب غرب أوكالند

  مساًء    7مساًء أو  6مساًء أو  5أغسطس/آب الساعة  5الخميس 

 

للتسجيل في ورشة عمل والتعرف على المعلومات التي يجب أن تقدمها، يرجى زيارة  

www.oaklandca.gov/EIDLAdvance 

 

https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://www.oaklandca.gov/resources/coronavirus-2019-covid-19-business-and-worker-resources
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/vaccines
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community
https://covid-19.acgov.org/testing.page?#Community
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-statement-2021.07.16.pdf
https://covid-19.acgov.org/covid19-assets/docs/press/joint-statement-2021.07.16.pdf
https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/eidl/targeted-eidl-advance-supplemental-targeted-advance
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/
https://sbaeidl.policymap.com/newmaps#/
http://www.oaklandca.gov/EIDLAdvance


وم إدارة (، من المفترض أن تقEIDLإذا كنت قد تقدمت من قبل بطلب للحصول على قرض التعافي من الكوارث االقتصادية )

( باالتصال بك إلبالغك بالتفاصيل. إن لم تتمكن من العثور على دعوتك SBAالمشروعات التجارية الصغيرة األمريكية )

المرسلة بالبريد اإللكتروني، يمكنك االتصال بمركز خدمة العمالء التابع إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية على 

أو بالبريد اإللكتروني على العنوان  )TTY 1-800-877-8339( 1-800-659-2955الرقم 

TargetedAdvance@sba.gov  .لطلب دعوة جديدة. تأكد من إدراج رقم تقديم الطلب الخاص بك 

 

 وثائق بلغات مختلفةفي حين أنه يجب تقديم الطلبات باللغة اإلنجليزية، توفر إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية 

 لمساعدتك على فهم اشتراطات األهلية، وتقديم الطلبات، واإلجابة عن األسئلة الشائعة.

 

 

 يوليو/تموز 27يمكنك التعرف على "كيفية القيام بأعمال تجارية مع المدينة" في ورشة العمل المقرر عقدها في 

مدينة أوكالند ورشة عمل افتراضية بعنوان "كيفية القيام بأعمال تجارية  ستقدم غرف التجارة متعددة الثقافات في أوكالند وإدارة

مساًء. سيحصل المشاركون على معلومات حول فرص  3:30إلى  2يوليو/تموز، من الساعة  27مع المدينة" يوم الثالثاء، 

. يوجد مزيد من المعلومات ورابط التعاقد وكيفية االستجابة لطلبات المدينة لتقديم العروض الخاصة وكيفية التواصل المستمر

  oakland-of-city-the-with-business-do-to-https://www.oaklandca.gov/meetings/howالتسجيل على: 

 

 

 CalCompetesالتقدم بطلب للحصول على الخصم الضريبي 

( خصًما ضريبيًا على الدخل متاًحا للشركات التي CCTC) California Competes Tax Creditيعد الخصم الضريبي 

كاليفورنيا. تتنافس مؤسسات األعمال المنتمية ألي مجال وذات أي حجم أو موقع على  تريد البقاء وتنمية أعمالها في والية

الخصومات الضريبية المتاحة التي تقدر بالماليين. سيتم تحليل طلبات التقديم بناًء على عوامل مختلفة تشمل عدد فرص العمل 

، حصلت أكثر من 2015يجية للوالية أو المنطقة. منذ العام التي يتم خلقها أو االحتفاظ بها ومقدار االستثمار واألهمية االسترات

 مليون دوالر لخلق وظائف عالية الجودة بدوام كامل.  150اثنتي عشرة شركة في أوكالند على خصومات ضريبية تزيد عن 

 

 Tax Credit California Competesلمساعدة الشركات على التقديم، ستُعقد ندوات عبر اإلنترنت تتناول الخصم الضريبي 

ومقاطع فيديو تعليمية  يتوفر أيًضا دليل. أغسطس/آب 10الثالثاء و أغسطس/آب5الخميس، و يوليو/تموز 28يوم األربعاء، 

 أغسطس/آب.  16يوليو/تموز وتستمر حتى يوم اإلثنين  26لكيفية التقديم. تبدأ فترة التقديم يوم اإلثنين 

 

 

 مصادر إلعادة االفتتاح

إعادة  للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم موارد التخطيط إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة موقع ويب 

 الفتح، بما في ذلك:

  للمقيمين بمقاطعة أالميدا( اللقاحاحجز موعدًا ألخذ(   

  بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميداالمعلومات الخاصة 

 State’s Beyond the Blueprint Framework 

 بالوالية أغطية الوجهو ارتداء الكمامة األسئلة الشائعة بخصوص توجيهات 

 التوجيهات الخاصة بأماكن العمل في المقاطعة  

 أدوات التلقيح الخاصة بصاحب العمل 

 بمقاطعة أالميدا مواقع االختبار المجتمعية 

  بالوالية (19المنصة المشتركة لإلبالغ عن حاالت اإلصابة بفيروس كورونا )كوفيد 

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

 فيما يلي أمثلة لورش العمل والندوات اإللكترونية المزمع عقدها. تعرف على القوائم اإلضافية وراجع أحدث اإلضافات على

and-nonprofits-businesses-for-https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-الموقع اإللكتروني: 

contractors-independent  
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 االستعداد للطوارئ: كيف تحمي مؤسستك التجارية قبل فوات األوان

 ظهًرا  1يوليو/تموز، ظهًرا حتى  26اإلثنين 

 يندوسينومركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة بم

 مجانا

 

 3المعسكر التدريبي المالي لمؤسسات األعمال الصغيرة، النقطة 

  صباًحا حتى الظهر 10:30يوليو/تموز، من الساعة  27الثالثاء 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا 

 مجانا

 

(: فرص لتنمية رأس SBAكيف تمول مؤسستك التجارية من خالل إدارة مؤسسات األعمال التجارية الصغيرة األمريكية )

 مالك

 صباًحا 11إلى  10يوليو/تموز، من الساعة  28األربعاء 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانا

 

 المستجدات الخاصة بقروض التعافي من الكوارث  

 صباًحا حتى الظهر  10:30تموز، يوليو/ 28األربعاء ، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانا

 

  (EIDLورش عمل عن كيفية التقديم للحصول على الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية )

 صباًحا، أو ظهًرا 11صباًحا ،  10يوليو/تموز،  29الخميس ، 

 مبنى مدينة أوكالند 

 مجانا

 

  )تقدم باللغة الفيتنامية(  (PPPورشة عمل اإلعفاء من القرض ضمن برنامج حماية الراتب )

 ظهًرا  1يوليو/تموز، ظهًرا حتى  29الخميس ، 

 (AnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانا

 

 اإلدارة المالية لمؤسسات األعمال الصغيرة

 بعد الظهر 1:30يوليو/تموز، ظهًرا حتى  29الخميس ، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانا

 

  )تقدم باللغة الفيتنامية(  (PPPورشة عمل اإلعفاء من القرض ضمن برنامج حماية الراتب )

 ظهراً  1يوليو/تموز، ظهراً حتى  30الجمعة 

 (AnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانا

 

  )تقدم باللغة الفيتنامية(  (PPPورشة عمل اإلعفاء من القرض ضمن برنامج حماية الراتب )

 صباًحا حتى الظهر 11أغسطس/آب،  4األربعاء 

 (AnewAmericaمركز أنيو أمريكا )

 مجانا

https://www.mendosbdc.org/event/emergency-preparation-how-to-protect-your-business-before-its-too-late/
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-small-business-financials-bootcamp-pt-3/
https://www.sba.gov/events/1694363
https://www.sba.gov/events/1694363
https://www.norcalsbdc.org/event/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates/
https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances
https://www.sba.gov/events/1692953
https://www.acsbdc.org/event/financial-management-for-small-business/
https://www.sba.gov/events/1692955
https://www.sba.gov/events/1692956


 

 موارد لمؤسسات األعمال الصغيرة المملوكة لألقليات

 مساًء  3إلى  1أغسطس/آب، من  4األربعاء 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانا 

 

  (EIDLورش عمل عن كيفية التقديم للحصول على الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية )

 مساًء  7مساًء أو  6مساًء أو  5أغسطس/آب،  4األربعاء 

 مبنى مدينة أوكالند 

 مجانا

 

 CANVAالتسويق اإللكتروني: تعلم كيفية استخدام تطبيق 

 بعد الظهر  1:30أغسطس/آب ظهراً حتى  5الخميس 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

  مجانا

 

  (EIDLورش عمل عن كيفية التقديم للحصول على الدفعات المقدمة من قرض التعافي من الكوارث االقتصادية )

 مساًء  7مساًء أو  6مساًء أو  5أغسطس/آب،  5الخميس، 

 مبنى مدينة أوكالند 

 مجانا

 

 األعمال: عمليات الخداع الشائعة التي تستهدف مؤسسات األعمال الصغيرةسلسلة تعافي مؤسسات 

 صباًحا  10 - 9أغسطس/آب ،  10الثالثاء 

 (Shasta-Cascade SBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانا

 

 دليل مؤسسات األعمال الصغيرة والمؤسسات غير الربحية إلدارة الموظفين

 ظهًرا 12:30صباًحا حتى  10، من الساعة 2021أغسطس/آب  11األربعاء 

SCORE East Bay 

 دوالًرا 40

 

  (1أال يكلفك "عدم" امتالكك لموقع ويب أمواالً؟ يمكنك إنشاء موقع بنفسك! )الجزء 

 مساءً  5:30حتى  4:30أغسطس/آب، من  11األربعاء 

 النسائية التجارية لألعمال (AnewAmerica) أمريكا أنيو مركز

 مجانا

 

 اإلنترنت لىع التقييمات ومواقع Google و Yelp اإللكترونية: السمعة إدارة

 مساءً  3 إلى 1 من آب،/أغسطس 12 الخميس

 أالميدا بمقاطعة (SBDC) الصغيرة األعمال مؤسسات تطوير مركز

 مجانا

 

 حةناج استراتيجيات تطوير التشرد: لمعالجة المجتمعي الحوار

  صباًحا 11 – 10 الساعة من أغسطس/آب، 17 الثالثاء

  التجارية أوكالند غرفة

 مجانا

 

https://www.acsbdc.org/event/minority-owned-small-business-resources/
https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances
https://www.acsbdc.org/event/online-marketing-learning-how-to-use-canva/
https://www.oaklandca.gov/resources/targeted-and-supplemental-targeted-eidl-advances
https://www.sbdcsc.org/event/common-scams/
http://events.r20.constantcontact.com/register/event?llr=xdwxhscab&oeidk=a07ei4guk4k3aec4c26
https://www.eventbrite.com/e/is-not-having-a-website-costing-you-money-create-one-yourself-part-1-tickets-157710304767
https://www.acsbdc.org/event/online-reputation-management-yelp-google-online-review-sites/
https://business.oaklandchamber.com/events/details/community-impact-committee-community-conversation-to-address-homelessness-developing-successful-strategies-20273?calendarMonth=2021-08-01


 كيفية اختيار منصة التجارة اإللكترونية الخاصة بك

 بعد الظهر  30: 12 –صباًحا  11أغسطس/آب، من الساعة  18األربعاء 

 (Shasta-Cascade SBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانا

 

 تسويق خدماتك في أوقات األزمات

 مساًء  3حتى  1أغسطس/آب، من الساعة  25األربعاء 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCعمال الصغيرة )مركز تطوير مؤسسات األ

 مجانا

 

 

https://www.sbdcsc.org/event/ecommerce-platform/
https://www.acsbdc.org/event/marketing-your-services-during-challenging-times/

