
  0202فبراير/شباط  5إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

( بمدينة أوكالند تحديثات دورية مهمة إلى EWDDمن الُمقّرر أن ترسل إدارة الشؤون االقتصادية وتنمية القوى العاملة )

 التي ستتضمن إشارات مؤسسات األعمال والمنظمات غير الربحية والمتعهدين المستقلين والمنظمات الشريكة التي تدعمهم.

صفحتنا اإللكترونية لموارد  ولمزيد من المعلومات بشأن جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيارة فحسب إلى الموارد المتاحة.

 .األعمال والعمالة

 

  فبراير/ شباط. 21يرجى العلم أنه لن يتم إرسال تحديث للبريد اإللكتروني في 

 

 

 فبراير/ شباط 8في  تنتهي مدة تقديم طلبات برنامج المنح

الجولة الثانية من برنامج منح مؤسسات األعمال الصغيرة التابع لمكتب والية فبراير/ شباط، تُقبل طلبات  8اعتباًرا من اإلثنين، 

ل في الندوة اإللكترونية .فبراير/ شباط 8من اإلثنين، خالل الفترة  كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة ر الوثائق  سجِّ وحضِّ

إن تقدمت بطلب في أثناء الجولة األولى، ال تعد نفسك للتقديم في أثناء الجولة  .دليل تقديم الطلباتالالزمة على النحو المحدد في 

 ترحيل الطلبات المؤهلة تلقائيًا. الثانية حيث سيتم

 

يستهدف برنامج المنح مؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة، والمنظمات غير الربحية الصغيرة، والمقاولين المستقلين، 

تتراوح المنح الممنوحة بين  مليون دوالر أمريكي أو أقل. 1,2والمنشآت ذات المالك الوحيد، التي ال يتعدى إجمالي أرباحها 

 دوالر أمريكي استناًدا إلى العائدات السنوية. 12,555دوالر أمريكي وحتى  2,555

 
 ابحث عن شريك حسب اللغة
 أالميدا  ابحث عن شريك في مقاطعة

 على برنامج المنح بلغات متعددة شاهد الندوات اإللكترونية المسجلة
  اقرأ اإلرشادات للتعرف على عملية تقديم الطلبات بشكل أفضل

  دليل تقديم الطلبات باللغة اإلسبانية
  دليل تقديم الطلبات باللغة الصينية

 الخاصة ببرنامج المنح قرأ األسئلة الشائعةا

 

 

 منح الطوارئ لمشغلي المرافق

مليار دوالر أمريكي  22، خصص الكونغرس 1515كجزء من حزمة المساعدات االقتصادية االتحادية في ديسمبر/ كانون أول 

مليار دوالر أمريكي لمقدمي الطلبات من المشغلين  1تخصيص  ؛ وتم(SVOالمغلقة )في صورة منح تقدم إلى مشغلي المرافق 

في حين أنه لم يتم نشر تفاصيل األهلية ومواعيد تقديم  موظفًا بدوام كامل. 25األصغر حجًما بالمؤسسات التي تضم حتى 

نية صفحة إلكتروأنشأ مكتب مساعدات الكوارث التابع لمكتب المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية  الطلبات حتى اآلن،

 .تتضمن المعلومات والتوجيهات المبدئية

 

من إجمالي اإليرادات المكتسبة،  %52قد يؤهل مقدمو الطلبات المستحقون لنيل منح مشغلي المرافق المغلقة بقيمة تصل إلى 

  ماليين دوالر أمريكية. 25بحيث يصل الحد األقصى المتاح للمنحة الواحدة إلى 

 

 تتضمن الكيانات المؤهلة:

 مشغلي أو مروجي مرافق الحفالت 

 المنتجين المسرحيين 

 مشغلي مؤسسات الفنون المسرحية المباشرة 

 مشغلي المتاحف ذات الصلة، وحدائق الحيوان، وحدائق األسماك الذين يستوفون معايير محددة 

 مشغلي مسارح الصور المتحركة 

 وكالء المواهب 
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 االشتراطات األخرى التي يجب وضعها في االعتبار:

  ً1515فبراير / شباط  12ا من يجب أن يكون المشروع التجاري قيد التشغيل اعتبار. 

  أو بعد  1515ديسمبر/ كانون أول  12يجب أال يكون مشغل المرفق أو المروج قد تلقى قرض حماية الرواتب في

 ذلك.

 

 %25أو أكثر وخسائر بنسبة  %25تكون هناك فترات ألولوية تقديم الطلبات للمشغلين الذين تكبدوا خسائر في العائدات بنسبة 

 أو أكثر.

 

أو يمكنك المراسلة على البريد اإللكتروني  األسئلة الشائعة الخاصة بمنح مشغلي المرافق المغلقة لتفاصيل اإلضافية، انظرل

SVOGrant@sba.gov. 

 

 

 يولي برنامج حماية الرواتب التابع إلدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية األولوية لمؤسسات األعمال الصغيرة

ة الجولو بالجولة األولىفي برنامج حماية الرواتب  طلبات القروضمارس/ آذار، تقبل إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة  12حتى 

 يناير/ كانون ثاني. 22منذ  لمشاركة جميع المقترضينيتاح البرنامج  .الثانية

 

حافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة لالحتفاظ بالعمالة على كشف يعد برنامج حماية الرواتب بمثابة قرض صمم لتوفير 

 1522ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  1,2رضة، يبلغ أقصى مبلغ للقرض وبالنسبة ألغلب الجهات المقت .الرواتب

وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات األطعمة، يبلغ  مليون دوالر أمريكي. 1بحد أقصى  1515أو 

 مليون دوالر أمريكي. 1ى بحد أقص 1515أو  1522ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  1,3أقصى مبلغ للقرض 

 

في حالة تلبية جميع معايير االحتفاظ  باإلعفاء من سداد القروضتقضي إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية 

 بالموظفين، وتمت االستفادة من األموال في أوجه االستحقاق.

 

وكيفية تقديم طلبات،  خاصة ببرنامج حماية الرواتب لكترونية مجانيةندوات إيعرض العديد من شركاء دعم مؤسسات األعمال 

  ا.يتعقدها غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورن ندوات إلكترونية باللغة اإلسبانية مرتين في األسبوعوتتضمن 

 

من قروض برنامج حماية الرواتب الذي يستهدف مؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة )عادة، تلك التي تضم  يتاح السحب األول

موظف أو أقل(، والمنظمات غير الربحية، ومنظمات قدامى المحاربين، والهيئات القبلية، وأصحاب األعمال الحرة،  255

كما يمكن كذلك أن تتقدم بالطلبات الكيانات األكبر في قطاعات معينة  والمؤسسات ذات الملكية الفردية، والمقاولين المستقلين.

 ها إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية للقطاعات المحددة.والتي تلبي معايير الحجم التي تحدد

 

  مليار دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال المملوكة لألقليات. 21يخصص التشريع 

  بالمائة. 2وتقدر بنسبة  –في حالة عدم إعفاء المبلغ  –تفرض فائدة على القروض الخاصة ببرنامج حماية الرواتب 

 ت إضافية أو شخصية.ال تتطلب أية ضمانا 

 .لن تفرض الحكومة أو الجهات المقرضة أية رسوم على مؤسسات األعمال الصغيرة 

 

مراجعة راجع مع شريكك المصرفي للتعرف إن كان سيشارك في هذه الجولة الجديدة من قروض برنامج حماية الرواتب أو 

  .قائمة المؤسسات المقرضة المحلية المشاركة

 

من قروض برنامج حماية الرواتب لبعض الجهات المقترضة المستحقة التي انتفعت بجميع المبالغ المخصصة  السحب الثانييتاح 

 تقل موظف والتمكن من إظهار انخفاض في المبيعات بنسبة ال 155تتضمن مؤهالت االستحقاق وجود أقل من  للقرض األول. 

مليار دوالر أمريكي للسحب الثاني من  12تم تخصيص مبلغ ال يقل عن  بالمائة في ربع واحد على األقل من العام. 12عن 
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 125,555موظفين بحد أقصى أو قرض بقيمة  25قروض برنامج حماية الرواتب للجهات المقترضة المستحقة التي تضم 

 دوالر أمريكي أو أقل للجهات المقترضة المستحقة في المناطق منخفضة أو متوسطة الدخل.

 

 

 الموارد الخاصة بإعادة االفتتاح

للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم  موارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعمالتفضل بزيارة موقع ويب 

 إعادة الفتح، بما في ذلك:

  في مقاطعة أالميدانموذج إشعار صاحب العمل بالتطعيم 

  والخاصة بإدارة الصحة العامة بمقاطعة أالميداالملصقات الخاصة بضرورة ارتداء الكمامة للسماح بالدخول 

 بعدة لغات توجيهات الفحص في المقاطعة ألرباب العمل 

 بعدة لغات توجيهات التقييم الذاتي للعاملين  

 بواسطة غرفة التجارة بمنطقة أوكالند الحضرية، باالشتراك مع أوكالنديش  الفتات دليل إعادة االفتتاح

"Oaklandish .والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي، بأربع لغات "  

 بإدارة الصحة العامة بمقاطعة ( في بيئة العمل وتفاصيل االتصال 22-نموذج اإلبالغ عن حاالت فيروس كورونا )كوفيد

 أالميدا

  بتخطيط التطعيم بمقاطعة أالميداالمعلومات الخاصة 

 

 

 م المستمر لمؤسسات األعمالالدع

يمكن مراجعة قائمة بالموارد المحدثة، بما في ذلك المعلومات الخاصة بامتيازات العاملين والمنح وخدمات دعم األعمال 

بمدينة  الصفحة اإللكترونية لموارد مؤسسات األعمال والقوى العاملة الصغيرة، والمؤسسات غير الربحية والمقاولين المستقلين، من

  جعة الموقع باستمرار.علًما بأن الموقع يخضع للتحديث دوريًا إلتاحة المزيد من المعلومات، لذلك يرجى مرا أوكالند؛

 إذ إنه مسار المدينة الُمخصص لطلب المساعدة استبيان بيانات تأثير جائحة فيروس كورونا على أنشطة األعمال استكمال ،

 المباشرة ألنشطة األعمال.

 لمساعدة المدينة على قياس تأثيرات جائحة  استبياننا الموجز الخاص بإعادة تشغيل األعمال والتعافيعة يُرجى مراج

 على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.  (22-فيروس كورونا )كوفيد

 

 

 ورش العمل والندوات اإللكترونية القادمة

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

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

 contractors-independent 

 

 

 1512 5-1المنتدى التفاعلي لبرنامج حماية الرواتب 

Cada lunes y miércoles, 6 – 9 p.m. 

 غرفة التجارة لذوي األصول اإلسبانية في كاليفورنيا

Sin Costo Alguno 

 
  ورشة عمل لرواد األعمال من أصول إسبانية 21سلسلة من  

9 p.m. –Cada martes hasta el 20 de Abril, 6  

  غرفة التجارة الالتينية بمنطقة أوكالند الحضرية

Sin Costo Alguno 
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 نزهات التسوق مع العام القمري الجديد

 م 1 –ص  22فبراير/  2فبراير/ شباط واألحد،  3السبت، 

 الشارع التاسع 188باسيفيك رينيسانس بالزا، أوكالند تشاينا تاون، 

 مجانًا

 

 ( 22-الندوة اإللكترونية الخاصة بالجولة الثانية من منح مؤسسة األعمال الصغيرة المتضررة جراء فيروس كورونا )كوفيد

 ظهًرا –ص  22فبراير/ شباط،  8اإلثنين، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 
 أفضل االستراتيجيات لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة كيف تحصل على نشرة إخبارية مجانية:

 م 2 – 1فبراير/ شباط،  8اإلثنين، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 سهولة االحتفاظ بسجل ضريبي سلسلة تعافي مؤسسات األعمال:

 ص 25 – 2فبراير/ شباط،  2ثالثاء، ال

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 اإلعفاء من برنامج حماية الرواتب وبرامج التعافي األخرى

 ظهًرا 2:15 –فبراير/ شباط، ظهًرا  2الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 الجزء الثاني بسبب الجائحة.  -تمر تنفيذ جميع األعمال إلكترونيًا يس

 م 2 – 1فبراير/ شباط،  2الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 برنامج حماية الرواتب وقروض التعافي من الكوارث االقتصادية تحديثات قروض التعافي من الكوارث:

 ظهًرا  –ص  25:15فبراير/ شباط،  25األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 
 الجزء األول  -كيف تبيع أعمالك الفنية إلكترونيًا

 ظهرا 1 – 2فبراير/ شباط،  25األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

 تنفيذ استراتيجيات تطوير مؤسسة األعمال لتنمية مؤسسة األعمال لديك اآلن!

 م. 1 – 2فبراير/ شباط،  22الخميس، 

 ( بمقاطعة أالميداCSBDمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

http://www.oaklandchinatownchamber.org/
https://www.acsbdc.org/events/ca-relief-grant-covid-19-round-2-small-business-webinar-4
https://www.norcalsbdc.org/events/how-get-free-pr-best-strategies-small-business-owners-1
https://www.norcalsbdc.org/events/how-get-free-pr-best-strategies-small-business-owners-1
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-tax-record-keeping-made-easy
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-tax-record-keeping-made-easy
https://www.norcalsbdc.org/events/webinar-finance-series-paycheck-protection-program-forgiveness-other-recovery-programs
https://www.acsbdc.org/events/every-business-going-online-thanks-pandemic-pt2
https://www.acsbdc.org/events/every-business-going-online-thanks-pandemic-pt2
https://www.norcalsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-ppp-and-eidl
https://www.norcalsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-ppp-and-eidl
https://www.norcalsbdc.org/events/how-sell-your-art-online-part-1
https://www.acsbdc.org/events/implementation-business-development-strategies-grow-your-business-now


 (22-اإلرشادات الدولية في أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد

 م 1 – 2فبراير/ شباط،  23الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا
 

 التنوع والمساواة واإلدماج

 م 5 – 1فبراير/ شباط،  23الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا
 

 تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة

  الظهيرة –ص  25:15فبراير/ شباط،  22األربعاء، 

 شمال كاليفورنيا مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في

  مجانًا

 

 زيادة أوامر طلب األطعمة إلكترونيًا من المطاعم

  ظهرا 1 – 2فبراير/ شباط،  22األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

  كيف يحقق رواد األعمال الناجحون نمًوا في األوقات العصيبة –ألعاب العقل 

  ظهرا 1 – 2فبراير/ شباط،  22األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

 مع فانيز جونسون 1512استراتيجية تعافي مؤسسات األعمال في  سلسلة "سيدات األعمال الجادات" بمنطقة الخليج الشرقي 

  ظهرا 2 – 2فبراير/ شباط،  22األربعاء، 

 مركز النهضة لريادة األعمال

 مجانًا

 

 سلسلة الندوات اإللكترونية لتطوير وتحسين المواقع اإللكترونية الجزء األول

 م. 1 – 2فبراير/ شباط،  28الخميس، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة بمقاطعة أالميدا

 مجانًا  

 

 استعد! االستعداد الضريبي لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة:

 ظهًرا –ص  22فبراير/ شباط،  11الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة بمقاطعة أالميدا )الندوة اإللكترونية وجلسة األسئلة واألجوبة( حول موارد مؤسسات األعمال 

 الصغيرة 

 م 1 – 2فبراير/ شباط،  11الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 

https://www.acsbdc.org/events/international-guidance-during-covid-19
https://www.norcalsbdc.org/events/diversity-equity-and-inclusion
https://www.acsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-caseforce-2
https://www.norcalsbdc.org/events/increasing-restaurant-online-food-orders-2
https://www.acsbdc.org/events/mind-game-how-successful-entrepreneurs-thrive-tough-times
https://www.rencenter.org/event/women-mean-business-east-bay-girl-get-your-business-straight-richmond-copy/
https://www.rencenter.org/event/women-mean-business-east-bay-girl-get-your-business-straight-richmond-copy/
https://www.norcalsbdc.org/events/website-development-optimization-webinar-series-pt1
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-0
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-prep-small-business-owners-get-prepared-0
https://www.norcalsbdc.org/events/sbdc-webinar-and-qa-small-buiness-resources
https://www.norcalsbdc.org/events/sbdc-webinar-and-qa-small-buiness-resources


 )22-األنظمة المستدامة في أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد –األنظمة القائمة 
  م 1 – 2فبراير/ شباط،  11الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 
 برنامج حماية الرواتب وقروض التعافي من الكوارث االقتصادية  تحديثات قروض التعافي من الكوارث:

  ظهًرا –ص  25:15فبراير/ شباط،  15األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

  
 االستعداد الضريبي لمؤسسات األعمال ذات المالك الوحيد

  ظهًرا –ص  22فبراير/ شباط،  15األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 
 ول من الضغط إلى النجاحالتح –إنهاء الفترة العصيبة بهدوء  (:22-فيروس كورونا )كوفيد

  ظهرا 1 – 2فبراير/ شباط،  15األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 
  إعادة التفاوض بشأن اإليجارات :1512نجاة األعمال في 

 م. 1 – 2فبراير/ شباط،  12الخميس، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجانًا

 
 حصول األمريكيين من أصول إفريقية على رأس المال من أجل استعادة وإعادة بناء األنشطة التجارية

  م. 1 – 2فبراير/ شباط،  13الجمعة، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمال الصغيرة )مركز تطوير مؤسسات األع

 مجانًا

 
 كيف سيؤثر قرض التعافي من الكوارث االقتصادية على أنشطة أعمالي؟ سلسلة تعافي مؤسسات األعمال:

 ص. 25 – 2مارس/ آذار،  2الثالثاء، 

 يفورنيامركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كال

 مجانًا

 
 بسبب الجائحة، الجزء الثالث –يستمر تنفيذ جميع األعمال إلكترونيًا 

  م. 2 – 1مارس/ آذار،  2الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجانًا

 

https://www.acsbdc.org/events/systems-place-sustainable-systems-during-covid
https://www.norcalsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-ppp-and-eidl-0
https://www.norcalsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-ppp-and-eidl-0
https://www.norcalsbdc.org/events/tax-preparation-sole-proprietors
https://www.norcalsbdc.org/events/covid-19-end-overwhelm-easily-move-stress-success
https://www.norcalsbdc.org/events/covid-19-end-overwhelm-easily-move-stress-success
https://www.norcalsbdc.org/events/2021-business-survival-lease-renegotiation
https://www.norcalsbdc.org/events/2021-business-survival-lease-renegotiation
https://www.acsbdc.org/events/access-capital-african-americans-business-restoration-rebuilding
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-how-will-my-eidl-loan-affect-my-business
https://www.norcalsbdc.org/events/business-recovery-series-how-will-my-eidl-loan-affect-my-business
https://www.acsbdc.org/events/every-business-going-online-thanks-pandemic-pt3

