
  9292يناير/كانون الثاني  92إدارة التنمية االقتصادية والقوى العاملة  –تحديث موارد األعمال 

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

ات التي ستتضمن إشار 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

 

 

 مقاطعة أالميدا تعاود الرجوع إلى المستوى البنفسجي مما يسمح بإعادة افتتاح مؤسسات أعمال محددة

تلبية منطقة الخليج المعايير للخروج من األمر يناير/ كانون ثاني، أعلنت إدارة الصحة العامة بوالية كاليفورنيا عن  52بتاريخ 

برنامج عمل الوالية  الذي يتماشى مع األمر الجديد التابع للمسؤول الصحيأصدرت مقاطعة أالميدا  .اإلقليمي للبقاء في المنزل

اعتباًرا  .، حيث يجوز لألنشطة ومؤسسات األعمال المسموح بها في المستوى البنفسجي استئناف أعمالها فوًرالالقتصاد اآلمن

تتضمن مؤسسات األعمال واألنشطة المسموح  يناير/ كانون ثاني، ال تسري أية قيود محلية إضافية. 52من األربعاء، 

  بافتتاحها:

 

  األماكن المفتوحة فقط، مع التعديالت

 المخيمات  

 صاالت األلعاب وحلبات السباق  

 مراكز الترفيه العائلي ودور السينما  

 الصاالت الرياضية 

 المتاحف  

 دور العبادة والحفالت الثقافية  

 المطاعم، والحانات، وقاعات تذوق األطعمة  

 حدائق الحيوان وحدائق األسماك  

 

  األماكن الداخلية، مع إجراء التعديالت

 صالونات الحالقة وتصفيف الشعر  

 )الفنادق وأماكن اإلقامة )تظل صاالت الرياضة الداخلية ومراكز اللياقة مغلقة  

 خدمات الرعاية الشخصية، بما في ذلك صالونات خدمات التدليك، واألظافر وخدمات رعاية البشرة  

  بالمائة 25يجوز زيادة سعة متاجر البقالة إلى  

  بالمائة 52يجوز زيادة سعة متاجر التجزئة إلى 

 

بموجب المستوى البنفسجي بالوالية مع تعديالت التوجيهات  ال واألنشطة المسموح بافتتاحهايجب أن تمتثل مؤسسات األعم

يمكن مراجعة . guidance/-https://covid19.ca.gov/industryالصناعية بالوالية المنشورة على الموقع اإللكتروني: 

وتتاح هنا الموارد الخاصة بالعمالة في مقاطعة  acgov.org/recovery-https://covid.19 موارد األعمال اإلضافية هنا

 . resources-19.acgov.org/worker-https://covidأالميدا 

 

التوسع في أعمالها باألماكن الخارجية االمتثال إلى توجيهات يجب على مؤسسات األعمال بمدينة أوكالند التي تحتاج إلى 

وبموجب مبادرة الشوارع المرنة، يمكن لمؤسسة األعمال التقديم من خالل  .مبادرة الشوارع المرنة بالمدينةأن تدرس  الوالية

 إجراء ميسر للحصول على تصريح لخمسة استخدامات مختلفة:

 

 الرصيف أو حارة انتظار السيارات 

 الحارات المرورية 

 موقف السيارات الخاص أو منطقة خارجية خاصة أخرى 
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 شاحنة أو مقطورة أو عربة دفع مخصصة للطعام 

 مقرات عقارية خارجية مملوكة للمدينة 

 

تقديم طلب التصريح قبل أن تبدأ وتكمن الخطوة الرئيسية في  باإلضافة إلى التصريح بالتنظيم، تم التنازل عن جميع الرسوم.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  .في استخدام المساحة الخارجية

www.oaklandca.gov/flexstreets. 

 

للتأكد من مضي مقاطعة أالميدا قدًما عبر إطار العمل الملون بالوالية والسماح بإعادة افتتاح المزيد من األنشطة ومؤسسات 

 األعمال، يشجع المقيمون بشدة على مواصلة البقاء داخل المنزل ألكبر قدر ممكن وتجنب التجمع مع العائالت األخرى.

 

 

 ة من برنامج منح الوالية تفتتح األسبوع المقبل الجولة الثاني

الجولة الثانية من برنامج منح مؤسسات األعمال الصغيرة التابع لمكتب والية ، ُتقبل طلبات فبراير/ شباط 9اعتباًرا من الثالثاء، 

التسجيل استعد للجولة الثانية اآلن من خالل  .فبراير/ شباط 8من اإلثنين، خالل الفترة  كاليفورنيا لدعم مؤسسات األعمال الصغيرة

إن تقدمت بطلب  .دليل تقديم الطلباتوحاول تجميع الوثائق الالزمة على النحو الموضح في  بالندوة اإللكترونية لشهر فبراير/ شباط

 في أثناء الجولة األولى، ال تعد نفسك للتقديم في أثناء الجولة الثانية حيث سيتم ترحيل الطلبات المؤهلة تلقائًيا.

 

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

تتراوح المنح الممنوحة بين  مليون دوالر أمريكي أو أقل. 5,2والمنشآت ذات المالك الوحيد، التي ال يتعدى إجمالي أرباحها 

 ائدات السنوية.دوالر أمريكي استناًدا إلى الع 52,555دوالر أمريكي وحتى  2,555

 

 ابحث عن شريك حسب اللغة
 ابحث عن شريك في مقاطعة أالميدا 

 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 المنحاقرأ األسئلة الشائعة 

 

 

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

 بالجولة األولىفي برنامج حماية الرواتب  طلبات القروضمارس/ آذار، تقبل إدارة مؤسسات األعمال الصغيرة  13حتى 

 يناير/ كانون ثاني. 31منذ  لمشاركة جميع المقترضينيتاح البرنامج  .الجولة الثانيةو

 

شف لالحتفاظ بالعمالة على كحافز مباشر لمؤسسات األعمال الصغيرة  يعد برنامج حماية الرواتب بمثابة قرض صمم لتوفير

ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  5,2وبالنسبة ألغلب الجهات المقترضة، يبلغ أقصى مبلغ للقرض  .الرواتب

وبالنسبة للجهات المقترضة في قطاع خدمات اإلسكان وخدمات  مليون دوالر أمريكي. 5بحد أقصى  5555أو  5531

مليون  5بحد أقصى  5555أو  5531ضعف المتوسط الشهري لتكلفة الرواتب في  1,3األطعمة، يبلغ أقصى مبلغ للقرض 

 دوالر أمريكي.

 

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

 بالموظفين، وتمت االستفادة من األموال في أوجه االستحقاق.
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من قروض برنامج حماية الرواتب الذي يستهدف مؤسسات األعمال الصغيرة المؤهلة )عادة، تلك التي تضم  يتاح السحب األول

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

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

 لمحددة.والتي تلبي معايير الحجم التي تحددها إدارة المشروعات التجارية الصغيرة األمريكية للقطاعات ا

 

  مليار دوالر أمريكي لمؤسسات األعمال المملوكة لألقليات. 35يخصص التشريع 

  بالمائة. 3وتقدر بنسبة  –في حالة عدم إعفاء المبلغ  –تفرض فائدة على القروض الخاصة ببرنامج حماية الرواتب 

 .ال تتطلب أية ضمانات إضافية أو شخصية 

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

 

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  السحب الثانييتاح 

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

مليار دوالر أمريكي للسحب  52تم تخصيص مبلغ ال يقل عن  م.بالمائة في ربع واحد على األقل من العا 52بنسبة ال تقل عن 

موظفين بحد أقصى أو قرض بقيمة  35الثاني من قروض برنامج حماية الرواتب للجهات المقترضة المستحقة التي تضم 

 دوالر أمريكي أو أقل للجهات المقترضة المستحقة في المناطق منخفضة أو متوسطة الدخل. 525,555

 

لمؤسسات األعمال التي تحصل على إعفاء يتعلق بقروض برنامج حماية الرواتب بشطب اإليرادات الداخلية األمريكية  تسمح دائرة

، تماشًيا مع سياستها الخاصة بالتشريعات التي أقرها الكونغرس في ديسمبر/ كانون المصروفات المدفوعة من خالل هذا المبلغ

 .5555أول 

 

 

 الموارد الخاصة بإعادة االفتتاح

للحصول على أحدث المعلومات حول الموارد لدعم  لموارد تخطيط المدينة إلعادة فتح أنشطة األعماتفضل بزيارة موقع ويب 

 إعادة الفتح، بما في ذلك:

  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،بأربع لغات.  " والمجلس االستشاري للتعافي االقتصادي  

 

 

 الدعم المستمر لمؤسسات األعمال

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 دورًيا 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 ُيرجى مراج

 على أنشطة أعمالك والموارد الالزمة لمساعدتك.  (31-فيروس كورونا )كوفيد
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 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 
 

 تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة
 الظهيرة –ص  35:15فبراير/ شباط،  1األربعاء، 

  مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
 مجاًنا

 
 تحديثات قرض التعافي من الكوارث االقتصادية وبرنامج حماية الرواتب لمؤسسات األعمال الصغيرة 

  م 2 – 51:15فبراير/ شباط،  4الخميس، 
 ميدا( بمقاطعة أالSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

 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
 مجاًنا

 
 

 سهولة االحتفاظ بسجل ضريبي سلسلة تعافي مؤسسات األعمال:
 ص 35 – 1فبراير/ شباط،  1ثالثاء، ال

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
 مجاًنا

 
 

 الرواتب وبرامج التعافي األخرىاإلعفاء من برنامج حماية 
 ظهًرا 3:15 –فبراير/ شباط، الظهر  1الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
 مجاًنا

 
 الجزء الثاني بسبب الجائحة.  -يستمر تنفيذ جميع األعمال إلكترونًيا 

 م 2 – 1فبراير/ شباط،  1الثالثاء، 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 امجانً 
 

 برنامج حماية الرواتب وقروض التعافي من الكوارث االقتصادية تحديثات قروض التعافي من الكوارث:
 الظهر  –ص  35:15فبراير/ شباط،  35األربعاء، 

 صغيرة في شمال كاليفورنيامركز تطوير مؤسسات األعمال ال
 مجاًنا

 
 

 الجزء األول  -كيف تبيع أعمالك الفنية إلكترونًيا
 ظهرا 5 – 3فبراير/ شباط،  35األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
 مجاًنا

https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.oaklandca.gov/resources/webinars-for-businesses-nonprofits-and-independent-contractors
https://www.acsbdc.org/events/norcal-sbdc-finance-center-presents-disaster-relief-loan-updates-caseforce-1
https://www.acsbdc.org/events/pop-small-business-eidl-ppp-update
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


 
 تنفيذ استراتيجيات تطوير مؤسسة األعمال لتنمية مؤسسة األعمال لديك اآلن!

 م. 1 – 3فبراير/ شباط،  33الخميس، 
 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )

 مجاًنا
 

 (31-اإلرشادات الدولية في أثناء جائحة فيروس كورونا )كوفيد
 م. 1 – 3فبراير/ شباط،  33الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCسسات األعمال الصغيرة )مركز تطوير مؤ
 مجاًنا

 
 تحديثات قروض اإلغاثة من الكوارث وحاالت القوة القاهرة

  الظهيرة –ص  35:15فبراير/ شباط،  32األربعاء، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

  مجاًنا
 

 زيادة أوامر طلب األطعمة إلكترونًيا من المطاعم
  اظهر 1 – 3فبراير/ شباط،  32األربعاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
 مجاًنا

 
 سلسلة الندوات اإللكترونية لتطوير وتحسين المواقع اإللكترونية الجزء األول

 م. 1 – 3فبراير/ شباط،  38الخميس، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة بمقاطعة أالميدا

 مجاًنا  
 

 استعد! االستعداد الضريبي لمالك مؤسسات األعمال الصغيرة:
 الظهر –ص  33فبراير/ شباط،  51الثالثاء، 

 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا
 مجاًنا

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

  الظهر –ص  35:15فبراير/ شباط،  54األربعاء، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

  مجاًنا
 

 ول من الضغط إلى النجاحالتح –إنهاء الفترة العصيبة بهدوء  (:31-فيروس كورونا )كوفيد
  ظهرا 1 – 3فبراير/ شباط،  54األربعاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

 
  إعادة التفاوض بشأن اإليجارات :5553نجاة األعمال في 

 م. 5 – 3فبراير/ شباط،  52الخميس، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجاًنا
 

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

https://www.acsbdc.org/events/implementation-business-development-strategies-grow-your-business-now
https://www.acsbdc.org/events/international-guidance-during-covid-19
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.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/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/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.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


 ص. 35 – 1مارس/ آذار،  1الثالثاء، 
 مركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة في شمال كاليفورنيا

 مجاًنا
 

 بسبب الجائحة، الجزء الثالث –يستمر تنفيذ جميع األعمال إلكترونًيا 
  م. 2 – 1مارس/ آذار،  1الثالثاء، 

 ( بمقاطعة أالميداSBDCمركز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة )
 مجاًنا

https://www.acsbdc.org/events/every-business-going-online-thanks-pandemic-pt3

