
 0202مايو  8دائرة تنمية االقتصاد والقوى العاملة  -تحديث موارد األعمال 

 

تحديثات مهمة للشركات والمنظمات غير  امدينة أوكالند دوري  بترسل دائرة تنمية االقتصاد والقوى العاملة من الُمقّرر أن 

ا  ،الفئات لنا التي تدعم هذهالتابعة الربحية والمقاولين المستقلين والمنظات الشريكة  هذه ليست سوى النقاط الرئيسية بأن علم 

 Business & Workerة صفحة للموارد المتاحة. للحصول على معلومات حول جميع برامج الدعم المتاحة، يرجى زيار

Resource web page (الشركات والعمال واردصفحة الويب الخاصة بم). 

 

 

 إلعادة فتح الشركاتالتخطيط 

المؤشرات الرئيسية ) five key indicatorsيراقب المسؤولون الصحيون السبعة في منطقة الخليج التقدم المحرز بشأن 

، لتحديد موعد إعالن مجتمعنا آمن ا لالنتقال إلى المرحلة (مايو 4الصادر في األمر ) May 4th order علنة فيالمُ  (الخمسة

تم التالية من تخفيف القيود المفروضة على نظام البقاء في المنازل. ويستغرق األمر حوالي أسبوعين لمعرفة آثار األنشطة التي 

ا على السماح  إليجابية المستمرة هي العوامل الحاسمة لمنح مزيد من تكون النتائج امن المزمع أن المؤشرات. وهذه بها مؤخر 

 .التيسير

 

في منطقة الخليج بمعدل إصابة أعلى من بقية الوالية، مما قد يعني وجود قيود أكثر صرامة من بدأ المرض جديٌر بالذكر أن 

ستظل و تكون أكثر صرامة. المناطق األخرى لبعض الوقت. وكما صرح الحاكم، فإن إعالنه ال يلغي األوامر المحلية عندما

األمر الُمنقح الشامل الصادر ) revised and extended Alameda County Order للقيود الواردة فيخاضعة أوكالند 

ال تسمح األوامر الخاصة بمنطقة الخليج حالي ا بالحصول على و .0202 مايو 4دخل حيز التنفيذ في والذي  (في مقاطعة أالميدا

ا من يوم الجمعة   مايو. 8السلع أثناء الوقوف على الرصيف من الشركات غير الضرورية وغير الخارجية، ويُحظر ذلك بدء 

 

الموقع  سابيع المقبلة، نشرت المدينة موارد التخطيط علىوتحسب ا لعمليات الفتح الُمحدد الذي يمكن السماح به خالل األ

ومن بين الموارد المدرجة في  resources-opening-https://www.oaklandca.gov/resources/re: اإللكتروني

القائمة المبادئ التوجيهية للصناعة في والية كاليفورنيا لمساعدة الشركات على الحد من المخاطر وتهيئة بيئة آمنة ونظيفة 

للعاملين والعمالء. يمكنك قراءة اإلرشادات، والعثور على قوائم المراجعة الخاصة بالصناعة ومعرفة المزيد على الموقع 

 /https://covid19.ca.gov/roadmap كتروني:اإلل

    

 

 فرص منح األسبوع

ا من شركة   صندوق الدعم األحمر() Red Backpack Fundيقدم من المقرر أن  من خالل مؤسسة  «سبانكس»مدعوم 

دوالر أمريكي لكل سيدة أعمال في  0555منحة بقيمة  GlobalGiving ،1000وتحت إشراف مؤسسة  «سارة بالكلي»

مليون دوالر  0الشركات األمريكية ذات األغلبية المملوكة للنساء والمنظمات غير الربحية ذات اإليرادات السنوية التي تقل عن 

 الشركات التي تم دمجها ككيان قانوني مؤهلةتعتبر موظف ا، و 05على األقل وأقل من  أمريكي، ويعمل بها موظف واحد

ا بأن للحصول على هذه المنح  .مايو 11في تنتهي المقررة فترة التقديم ؛ علم 

 

 (ألقلياتوكالة تطوير األعمال التجارية الخاصة با) Minority Business Development Agencyتقدم في السياق نفسه، 

(MBDA ا لدعم الشركات واألعمال التجارية الداخلية التي تملكها األقليات، وخاصة  تلك ( داخل وزارة التجارة األمريكية منح 

 مال التجارية المملوكة لألقلياتالتي تعمل في القطاعات المبتكرة تقني ا، عبر مراكز اإلبداع داخل المدينة لمؤسسة األع

(MBE)ا بأن  مايو. 11يبدأ في موعد تقديم الطلبات  ؛ علم 

 

صندوق فيريزون/مؤسسة دعم المبادرات المحلية ) Verizon/LISC Small Business Recovery Fundيقدم كما 

ا تصل إلى  (إلنعاش األعمال التجارية الصغيرة دوالر أمريكي لمساعدة الشركات الصغيرة، وخاصة  رجال  05555منح 

والشركات المملوكة للنساء وغير ذلك من الشركات التي ال تتمتع بإمكانية الوصول إلى من األصول غير األمريكية األعمال 

ا تاريخي ا في الخدمات . وتهدف المنح إلى سد الفجوات المالية الملحة رأس المال المرن والميسور في المجتمعات التي تعاني نقص 
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ا لديها ا بأن حتى تتمكن هذه الفئات من استئناف العمليات العادية أو حتى يصبح التمويل الدائم متاح  المجموعة التالية من ؛ علم 

 مايو. 14اعتباًرا من سيتم قبولها الطلبات 

 

 

 االقتصاديةتحديث بشأن برنامج قرض الكوارث الناجمة عن األضرار 

( المدينة بأنه يجب على الشركات التي تقدمت بطلبات للحصول على قرض بسبب SBAأخطرت إدارة األعمال الصغيرة )

ا اآلن باستخدام البوابة اإللكترونية على الموقع:  05( قبل EIDLكوارث األضرار االقتصادية )  مارس أن تقدم طلب ا جديد 

https://covid19relief.sba.gov/#/  ويشمل برنامج القرض بسبب كوارث األضرار االقتصاديةemergency advance 

 0555على عدد الموظفين قبل وقوع الكارثة؛ بمعدل  ال  دوالر أمريكي )تعتمد السلفة إجما 05555تصل إلى  (سلفة طارئة)

 وحتى إذا قررت عدم الحصول على القرض أو تم رفضه، فسوف تحتفظ بالسلفة النقدية كمنحة.(، لكل موظفدوالر أمريكي 

 

 

األحكام الضريبية لقانون المعونة واإلغاثة واألمن االقتصادي الخاص بالفيروسات التاجية تساعد في الحفاظ على التدفق 

 النقدي

ا ضريبية جديدة للشركات  يتضمن قانون المعونة واإلغاثة واألمن االقتصادي الخاص بالفيروسات التاجية الفيدرالي أحكام 

تعرض األسئلة المتكررة الجديدة من دائرة اإليرادات الداخلية بشأن ثالثة إجراءات وستساعد في الحفاظ على التدفق النقدي. 

 حول كيفية المطالبة بها.تفصيلية ضريبية نظرة 

 حيث ؛ الموظفين في كشوف مرتباتهااستبقاء الشركات على  قرض استبقاء الموظفينيشجع  - قرض استبقاء الموظفين

ر أمريكي لكل دوال 05555من إجمالي األجور التي يصل إلى  %05تبلغ نسبة االعتماد الضريبي القابل لالسترداد 

ا مالي ا بجائحة فيروس كورونا )كوفيد يسري قرض استبقاء و(. 01-موظف يدفعه صاحب عمل مؤهل تأثر أعماله تأثر 

يرجى . للمزيد من المعلومات، 1510يناير  0وقبل  1515مارس  01الموظفين على األجور المؤهلة المدفوعة بعد 

under-credit-retention-employee-https://www.irs.gov/newsroom/faqs- الموقع اإللكتروني  زيارة

act-cares-the 

 يسمح قانون المعونة واإلغاثة واألمن االقتصادي الخاص بالفيروسات التاجية  - تأجيل مدفوعات ضريبة الرواتب

ألصحاب العمل بتأجيل إيداع وسداد حصة صاحب العمل من ضرائب الضمان االجتماعي ويسمح لألفراد العاملين 

لمبلغ ويمكن دفع ا .1515ديسمبر  00لحسابهم الخاص بتأجيل سداد بعض ضرائب العمل الحر المستحقة حتى 

 :الموقع اإللكتروني زيارةيرجى المستحق على مدى العامين التاليين. للمزيد من المعلومات، 

-payments-and-deposits-tax-ymentemplo-of-https://www.irs.gov/newsroom/deferral

2020-31-december-through  

   ( صافي خسائر التشغيلNOL )-  يتم منح اإلعفاء من الضرائب بموجب قانون المعونة واإلغاثة واألمن االقتصادي

قد تتمكن أي شركة تدعي الخسارة في  الخاص بالفيروسات التاجية لدافعي الضرائب حسب صافي الخسائر التشغيلية.

وقد يؤدي تعديل اإلقرارات  من ترحيل هذه الخسارة لمدة خمس سنوات. 1515أو  1501أو  1508السنة الضريبية 

. للمزيد لديكالضرائب محاسب ، ينبغي عليك مراجعة ومن ثمالضريبية الخاصة بك إلى استرداد األموال بشكل فوري. 

provides-https://www.irs.gov/newsroom/irs-الموقع اإللكتروني ارة زييرجى من المعلومات، 

slosse-operating-net-with-taxpayers-to-act-cares-the-under-guidance 

 

 

 دعم األعمال التجارية المستمر 

يمكن العثور على قائمة بأحدث الموارد، بما في ذلك معلومات حول إعانات العمال والمصادر العامة والخاصة للتمويل 

 Business & Worker Resourceوخدمات الدعم للشركات الصغيرة والمنظمات غير الربحية والمقاولين المستقلين، على 

web page ( الويب الخاصة بموارد الشركات والعمال في مدينة أوكالندصفحة).  ا بأنه يجري تحديث الموقع بانتظام متى علم 

  : ما يلي . ونشجعك علىبصفة دوريةيرجى االطالع عليه ومن ثم توفر المزيد من المعلومات، 

  19المشاركة في استبيان Business Impact Data Survey-COVID ( بيانات تأثر األعمال بجائحة فيروس

  .إجراء قبول في المدينة لطلب المساعدة الفردية، والذي يُعد بمثابة (01-كورونا )كوفيد
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  زيارةBusiness & Worker Resource web page (صفحة الويب الخاصة بموارد الشركات والعمال) 

 .للحصول على أحدث المعلومات حول المنح والقروض وخدمات الدعم المتاحة
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