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19-COVID ابق عىل اطالع عىل جميع أخبار إلينوي املتعلقة بفريوس كورونا

حامية صحة وسالمة ورفاهية سكان والية إلينوي هي األولوية األوىل للحاكم بريتزكر. تواصل اإلدارة العمل عن كثب مع إدارات الصحة املحلية ومسؤويل املقاطعات والرشكاء الفيدراليني لوضع أنظمة لالستجابة 

.19-COVID 19. للحصول عىل قامئة شاملة باملوارد املتاحة عىل مستوى الوالية، يرجى الرجوع إىل  موقع ويب موارد الحاكم بريتزكر فيام يتعلق بفريوس كورونا-COVID لفريوس كورونا املستجد

للحصول عىل آخر التحديثات من وزارة التجارة والفرص االقتصادية، يرجى متابعتنا عرب قنواتنا عىل وسائل التواصل 
االجتامعي:

كلنا إللينوي 
.Allin.Illinois.gov انضم إىل الحاكم جي. يب. بريتزكر وأهل وسكان والية إلينوي املشهورين من خالل أخذ التعهد هنا



PAGE 2-10  موارد الطوارئ لقطاع األعامل يف ظل فريوس كورونا املستجد COVID-19 لعام 2020

 مساعدة األعامل الصغرية

)SBA( قروض الكوارث من قسم األعامل الصغرية
تلقت والية إلينوي إعالنها حول اإلصابات االقتصادية عىل مستوى الوالية، مام يعني أن األعامل الصغرية يف جميع مقاطعات إلينوي البالغ عددها 102 مقاطعة قد تكون مؤهلة للحصول عىل قروض كوارث ذات 

 /https://disasterloan.sba.gov/ela:فائدة اقتصادية منخفضة تصل إىل 2 مليون دوالر لكل رشكة. ملزيد من املعلومات، انقر هنا

املنح املسبق لقروض الكوارث االقتصادية
تحديث: برنامج قروض الكوارث االقتصادية )EIDL( الخاص بقسم األعامل الصغرية مفتوح اآلن لتقديم الطلبات لألعامل الزراعية فقط. لن يتم قبول األنشطة التجارية غري الزراعية التي ترسل طلبًا. استأنف 

قسم األعامل الصغرية معالجة طلبات برنامج EIDL التي تم إرسالها قبل أن تتوقف البوابة عن قبول الطلبات الجديدة يف 15 أبريل، وستتم معالجتها عىل أساس األولوية لألسبق.

باإلضافة إىل القروض الحالية املتاحة يف إطار قسم األعامل الصغرية لقروض الكوارث االقتصادية )EIDL(، ميكن تقديم منح مسبقة تصل إىل 10,000 دوالر أمرييك لتوفري اإلغاثة الفورية لتكاليف تشغيل األعامل 

الصغرية للكيانات التي تتقدم بطلب للحصول عىل قرض الكوارث االقتصادية. سيتم تقديم األموال يف غضون ثالثة أيام من تقديم الطلب بنجاح.

من املؤهل؟  

األعامل الصغرية التي تضم أقل من 500 موظف )مبا يف ذلك التعاونية، خطط حيازة املوظفني لألسهم، أو األعامل القبائلية الصغرية(، املنظامت غري الربحية الخاصة، امللكية الفردية )مع أو بدون موظفني(، املتعاقدين 

املستقلني، والجمعيات التعاونية الزراعية الصغرية. 

متى ميكنني تقديم طلب؟  

املنحة موجودة لدى قسم األعامل الصغرية اآلن. 

كيفية التقديم؟ 

يتقدم املتقدمون مبارشة إىل قسم األعامل الصغرية.  ميكن للمقرتضني املهتمني بدء عملية التقديم عىل موقع قسم األعامل الصغرية عىل اإلنرتنت يشري قسم األعامل الصغرية )SBA( إىل أن أولئك الذين 

تقدموا بطلبات قبل إطالق هذا الربنامج يف 31 مارس 2020 سيتعني عليهم إعادة التقديم من خالل التطبيق املبسط ليكونوا مؤهلني للتقدم.  يجب أن تتلقى تلك األعامل إشعاًرا بذلك عرب الربيد اإللكرتوين 

والهاتف والربيد إلبالغها بهذا املطلب.

أين ميكنني العثور عىل مزيد من املعلومات؟

يستمر تحديث موقع استجابة الSBA لCOVID-19 مع توفر املزيد من املعلومات. انظر قروض الكوارث االقتصادية وسلف القروض. 	 

إذا أرادت إحدى الرشكات معرفة حالة القرض، فريجى االتصال مبركز خدمة العمالء عىل 800.659.2955 للتعرف عىل حالتك الخاصة.	 

* يُرجى املالحظة: ال ميكن للرشكات الحصول عىل قرض الكوارث االقتصادية وقرض من برنامج حامية الراتب لنفس الغرض. إذا استفدت من منحة EIDL للطوارئ التي تصل إىل 10,000 دوالر، فهذا يتم خصم 

مبلغ من املبلغ املتنازل عنه ما يصل إىل قرض حامية الراتب. ميكن للرشكات أيًضا إعادة متويل EIDL يف قرض حامية الراتب ألغراض اإلعفاء من القرض. األجزاء املتبقية منEIDL ، ألغراض أخرى غري تلك 

املنصوص عليها يف اإلعفاء من قرض حامية الراتب، تبقى قرًضا. * 

موارد إضافية غري حكومية 
أطلق مكتب التنمية االقتصادية يف مقاطعة كوك صندوق االنتعاش املجتمعي كجزء من مبادرة االنتعاش املجتمعي. يقدم صندوق القروض هذا قروًضا ملرة واحدة بدون فائدة تصل إىل 20,000 دوالر للرشكات 

الصغرية و10,000 دوالر للمتعاقدين املستقلني يف ضواحي مقاطعة كوك. سيتم إدارة القروض من قبل صندوق قروض مجتمع شيكاغو ويتم توفريها من خالل شبكة من املقرضني املجتمعيني. يتم فتح باب التقديم 

يف منتصف أبريل عىل أساس األولوية لألسبق.

 هل يتأثر عملك بـ "باألمر التنفيذي – ابق يف بيتك"؟

ألست متأكًدا مام إذا كنت رشكة أساسية؟

راجع قامئة التحقق األساسية هذه ملزيد من املعلومات:

20FAQ.pdf%20Business%illinois.gov/dceo/Documents/Essential.https://www2 :رابط
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للتقديم، يجب عىل الرشكات واملتعاقدين املستقلني يف ضواحي مقاطعة كوك تلبية املتطلبات التالية:

	األعامل الصغرية

	أقل من 25 موظًفا

	أقل من 3 ماليني دوالر يف اإليرادات

	العامل املستقلني

	ما ال يقل عن نصف الدخل من عقد عمل 1099

	 أقل من 100,000 دوالر كدخل سنوي إجاميل

ملعرفة املزيد حول املبادرة واالشرتاك يف التحديثات عند فتح فرتة تقديم الطلب، يرجى إكامل هذا النموذج. سيتم إرسال التحديثات عىل أساس منتظم.

برنامج حامية الراتب 
مع املوافقة عىل التمويل التحفيزي الفيدرايل اإلضايف، استأنف قسم األعامل الصغرية )SBA( قبول طلبات برنامج حامية الراتب يوم االثنني 27 أبريل.  يتوفر متويل إضايف بقيمة 310 مليار دوالر أمرييك للقروض 

املقدمة للكيانات املؤهلة ملساعدة الرشكات الصغرية واملؤسسات غري الربحية يف الحفاظ عىل القوى العاملة املوجودة لديها ودفع نفقات مثل اإليجار وكشوف املرتبات والرهن العقاري واملرافق العامة. تخضع 

القروض إىل اإلعفاء لألنشطة التجارية التي تحتفظ أو تعيد تعيني املوظفني املرسحني وتحافظ عىل مستويات الرواتب.  سوف يعفي قسم األعامل الصغرية )SBA( عن جزء من عائدات القرض التي يتم استخدامها 

لتغطية األسابيع الثامنية التالية لتاريخ نشأة القرض لتكاليف الرواتب واإليجار واملرافق وفائدة الرهن العقاري. ال يجوز أن يكون أكرث من 25% من املبلغ املُعفى عنه لتغطية تكاليف غري الرواتب. القروض مضمونة 

100% عىل املستوى الفيدرايل مبوجب قسم فرعي جديد من القسم 7 )أ( من قانون األعامل الصغرية.

يوفر قسم األعامل الصغرية )SBA( مزيًدا من التفاصيل حول الرشاكة بني القطاعني العام والخاص )PPP( واإلعفاء من القروض يف قواعدها النهائية املؤقتة، مبا يف ذلك تفاصيل حول حساب حجم القرض وما ميكن 

اعتباره بتكاليف الرواتب. الالئحة النهائية املؤقتة موجودة هنا. 

من املؤهل؟

األعامل الصغرية، c( 501( )3( املنظامت غري الربحية 501)c()3(، منظامت املحاربني القدامى 501)c()9( والشواغل القبلية مع 500 موظف أو أقل، أو ال تزيد عن عدد املوظفني الذي حدده قسم األعامل الصغرية 

)SBA( كحجم قيايس لبعض الصناعات.امللكية الفردية واألفراد العاملني لحسابهم الخاص واملقاولني املستقلني مؤهلون أيًضا. تنطبق معايري االنتساب الخاصة بقسم األعامل الصغرية )SBA( عىل املنظامت غري 

الربحية، ولكن املنظامت الدينية معفاة.  األهلية اإلضافية متاحة. 

رشوط القرض

بالنسبة للجزء الذي مل يُعفى عنه من القرض، فإن الرصيد سيكون مبعدل فائدة 1%، واستحقاق سنتني، وتأجيل سداد القرض األول ملدة ستة أشهر. ال يلزم أي ضامنات رهنية أو ضامنات شخصية وال يطلب من 

 .)SBA( املقرتض أو املقرض دفع أي رسوم إىل قسم األعامل الصغرية

متى ميكنني تقديم طلب؟

اعتباًرا من 3 أبريل 2020، ميكن للرشكات الصغرية وامللكية الفردية التقدم للحصول عىل القروض وتلقيها لتغطية رواتبهم والنفقات األخرى. 	 

بدًءا من 10 أبريل 2020، ميكن للمتعاقدين املستقلني واألفراد العاملني لحسابهم الخاص التقدم بطلب للحصول عىل القروض وتلقيها لتغطية رواتبهم والنفقات األخرى. 	 

كيف أتقدم بطلب؟

يجوز للمقرتضني تقديم الطلبات مبارشة مع مقرض أو مؤسسة إيداع مؤمنة اتحادياً، أواتحاد ائتامن مؤمن اتحادياً، أونظام ائتامن املزرعة مشارك مسجل بقسم األعامل الصغرية )SBA( . استمارة طلب 

مقترض شراكة بين القطاعين العام والخاص )PPP(.هنا 

يمكنك االتصال بالمصرف المحلي أو العثور على مقرضين معتمدين من قسم األعمال الصغيرة )SBA( في منطقتك من خالل SBA عبر اإلنترنت البحث عن مقرض. 
يمكنك أيًضا الرجوع إلى قائمة المقرضين النشطين في إلينوي.  يمكن أيضاً لمركز تطوير األعمال الصغيرالمحلي أو مركز أعمال المرأة  تقديم المساعدة وإرشادك إلى 

المقرضين. 

أين ميكنني العثور عىل مزيد من املعلومات؟

قام SBA بتأسيس مركز اتصال للمقرضني الذين لديهم مشاكل تتعلق بالرشاكة بني القطاعني العام والخاص. الرقم هو 833-572-0502. 	 
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 	  SBAأصدرت ال  

ووزارة الخزانة األمريكية القواعد النهائية املؤقتة يف 2 أبريل، والتي تتضمن توجيهات للربنامج.   تحتوي املواقع االلكرتونية لوزارة الخزانة األمريكية و الSBA عىل معلومات قيمة للمقرتضني 	 

واملقرضني. تتضمن املعلومات القواعد النهائية املؤقتة، واألسئلة الشائعة التي يتم تحديثها باستمرار، والتطبيق، صفحة اتصال واحدة واملزيد. ستكون هذه املواقع االلكرتونية هي املصدر حيث تتوفر املزيد 

من املعلومات من SBA ووزارة الخزانة عىل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص )PPP(. استمر يف التحقق مرة أخرى حيث يتم إصدار تفاصيل إضافية وأكرث وضوح يف كثري من األحيان.

19-SBA COVID صفحة استجابة   

    صفحة وزارة الخزانة األمريكية ملساعدة الخزانة لألعامل الصغرية

إعانات مدفوعات القرض الحالية
سيدفع الSBA تلقائياً رأس املال والرسوم والفوائد املستحقة عىل بعض القروض القامئة ملدة ستة أشهر. سيستمر تراكم الفوائد عىل القروض.

من املؤهل؟

حاميل قروض a(7 SBA( و504 الحالية واملستقبلية والقروض الصغرية. يجب أن يكون لدى حاميل القروض املستقبلية قرض صادر قبل 27 سبتمرب 2020. 

أين ميكنني الحصول عىل مزيد من املعلومات؟ 

 .SBA19 مع توفر املزيد من املعلومات. انظر تخفيف عبء الديون من ال-COVIDل SBAيستمر تحديث موقع استجابة ال

صندوق القروض الطارئة لألعامل الصغرية يف إلينوي
تقوم DCEO وإدارة التنظيم املايل واملهني بوالية إلينوي )IDFPR( بإنشاء صندوق القروض الطارئة لألعامل الصغرية يف إلينوي لتقديم قروض منخفضة الفائدة لألعامل الصغرية تصل إىل 50,000 دوالر. 

الرشكات التي تقع خارج مدينة شيكاغو والتي يقل عدد العاملني فيها عن 50 عامالً وأرباح أقل من 3 ماليني دوالر يف عام 2019 ستكون مؤهلة للتقدم. لن يدين املتقدمون الناجحون بأي يشء ملدة ستة أشهر، ثم 

سيبدأون يف دفع مدفوعات ثابتة بسعر فائدة أقل من السوق للفرتة املتبقية من مدة القرض البالغة خمس سنوات. ملزيد من املعلومات، انقر هنا.

من املؤهل؟

ميكن لألعامل الصغرية الواقعة خارج مدينة شيكاغو التي تضم أقل من 50 عامالً وأقل من 3 ماليني دوالر يف عام 2019 التقدم. ميكن للرشكات الصغرية داخل مدينة شيكاغو التقدم بطلب للحصول عىل برنامج قرض 

مامثل من هنا.

يف ماذا ميكن استخدام أموال القروض؟

ميكن استخدام القروض لدعم رأس املال العامل.

كيف ميكن للرشكات أن تتقدم بطلب؟

صندوق القروض الطارئة لألعامل الصغرية يف إلينوي

كم مقدار املال املتاح؟

ميكن للرشكات الحصول عىل قرض بفائدة منخفضة تصل إىل 50,000 دوالر مع فرتة سداد مدتها 5 سنوات بدون مدفوعات مستحقة لألشهر الستة األوىل.

متى ستتلقى الرشكات األموال؟

نتوقع ارتفاع الطلب عىل هذا الربنامج، ومبجرد إرسال طلبك، سيستغرق معالجة طلبك وتلقي الرد وقتاً. يقوم املقرضون مبراجعة الطلبات يف أرسع وقت ممكن، ونحن نعمل عىل إضافة املزيد من املقرضني إىل 

الربنامج. يرجى متابعة التحقق من موقع DCEO للحصول عىل قامئة محدثة باملقرضني والربامج املتاحة.
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برنامج استقرار األعامل الصغرية يف وسط الوالية
لدعم الرشكات الصغرية يف جنوب الوالية واملقاطعات الريفية عرب والية إلينوي، تقوم DCEO بإعادة تخصيص 20 مليون دوالر من أموال مرصف التنمية الكاريبي CDBG للوقوف يف برنامج تثبيت األعامل الصغرية 

يف وسط الوالية. سيوفر هذا الصندوق للرشكات الصغرية التي يصل عدد موظفيها إىل 50 موظًفا فرصة للرشاكة مع حكوماتهم املحلية للحصول عىل منح تصل إىل 25,000 دوالر يف رأس املال العامل. سيتم تقديم 

هذه املنح عىل أساس متجدد.

من املؤهل؟

ميكن للحكومات املحلية التقدم بطلب نيابة عن الرشكات التي تضم 50 موظًفا أو أقل. فقط املدن والقرى واملقاطعات التي ليست ضمن وزارة االسكان والتنمية الحرضية )HUD( أو تقع يف مقاطعة حرضية تتلقى 

أموال "استحقاق" هي املؤهلة للتقدم بطلب. 

املجتمعات التي تتلقى مخصصات سنوية مبارشة من HUD عىل أساس االستحقاق )القاعدة( غري مؤهلة للتقدم بطلب للحصول عىل متويل CDBG للوالية. الرشكات املوجودة يف املقاطعات والبلديات هي بالتايل 

غري مؤهلة لهذا الربنامج. 

املقاطعات الحرضية

مقاطعة كوك  مقاطعة ماديسون مقاطعة دوبيج مقاطعة ماكهرني

مقاطعة كني مقاطعة سانت كلري مقاطعة ليك مقاطعة ويل

      

املدن الحرضية

أرلينغتون هايتس ديكالب نابرفيل روك آيسالند

أورورا ديس بالينز نورمال شومربج

بروين إلجني أوك الون سكويك

بلومنجتون إيفانستون أوك بارك سربينغفيلد

شامبني هوفامن استيتس باالتني أوربانا

شيكاغو جوليت بيكني واوكيجان

شيرشون كانكايك بيوريا

دانفيل مولني رانتول

ديكاتور ماونت بروسبكت روكفورد

يف ماذا ميكن استخدام املنح؟

ميكن استخدام املنح لدعم رأس املال العامل.

كيف ميكن للرشكات أن تتقدم بطلب؟

 يجب أن تعمل الرشكات يف املناطق املؤهلة مع الحكومات املحلية لتقديم الطلبات. 

تطبيق استقرار األعامل الصغرية يف جنوب الوالية

كم مقدار املال املتاح؟

ستتوفر منح تصل إىل 25,000 دوالر لكل رشكة تجارية.

متى ستتلقى الرشكات األموال؟ 

هدف DCEO هو تنفيذ املنح يف غضون 30 يوًما من استالم الطلب، وبعد ذلك سيتم الوصول إىل األموال.

 مساعدة األعامل متوسطة الحجم
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  يتطلب قانون CARES برنامًجا خاًصا من خالل وزارة الخزانة األمرييكية ونظام االحتياطي الفيدرايل تستهدف عىل وجه التحديد الرشكات املتوسطة الحجم بني 500 إىل 15,000 موظف لتوفري القروض وضامنات 

القروض واالستثامرات األخرى.لن يتم اإلعفاء عن هذه القروض. أنشأ االحتياطي الفيدرايل برامج اإلقراض للمحال التجارية الصغرية )Main Street Lending Programs( يف 9 أبريل لتوفري 600 مليار دوالر لهذه 

الكيانات. بينام تم إصدار رشوط الربنامج من قبل االحتياطي الفيدرايل، مل يتم االنتهاء من الربنامج بعد. ستستمر إتاحة املزيد من املعلومات. 

  لدى وزارة الخزينة األمريكية ونظام االحتياطي الفيدرايل مساحة لتطوير هذه الربامج، مثل تحديد رشوط إضافية للمقرتضني املؤهلني والضامنات املطلوبة.  هناك قيود ومعايري مطبقة عىل الرشكات كام هو 

 .CARES منصوص عليه يف قانون

من املؤهل؟

الرشكات غري الربحية والرشكات املتوسطة الحجم بني 500 و 15,000 موظف، أو بإيرادات تصل إىل 5 مليار دوالر، يتم إنشاؤها أو تنظيمها يف الواليات املتحدة أو مبوجب قوانني الواليات املتحدة والتي أعاملها هامة، 

وغالبية موظفيها من املقيمني يف الواليات املتحدة.  يجب أن تكون الرشكات يف وضع مايل جيد.  

كيف سيعمل هذا؟

  قدمت وزارة الخزانة األمريكية رأس املال إىل نظام االحتياطي الفيدرايل لتنفيذ برامج اإلقراض يف الطريق الرئييس التي ستوفر التمويل للمقرضني املؤهلني، وهم مؤسسات اإليداع املؤمن عليها يف الواليات املتحدة، 

رشكات مرصفية أمريكية ورشكات ادخار وقروض أمريكية. سيتقدم املقرتضني املؤهلني بطلب من خالل املقرضني املؤهلني.

رشوط القرض املعروفة: القروض هي قروض ملدة 4 سنوات ودفع رأس املال وفائدة مؤجلة ملدة عام. ميكن أن ترتاوح القروض بني 500,000 دوالر إىل 150 مليون دوالر ويتم تحديدها اعتامًدا عىل حالة كل مقدم 

طلب.  ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف أوراق املصطلحات املرتبطة يف قسم مزيد من املعلومات.

ما هي الرشوط املعروفة؟

  يجب أن يكون املقرتضون رشكة أمريكيةالتي تم تأسيسها قبل 13 مارس 2020. يجب عىل املقرتضني االلتزام باستخدام عائدات هذه القروض لسداد أرصدة القروض األخرى ويجب أن ميتنعوا عن سداد ديون أخرى 

ذات أولوية متساوية أو أقل، باستثناء مدفوعات رأس املال اإللزامية. يجب عىل املقرتضني أيًضا أن يشهدوا عىل أن التمويل مطلوب بسبب فريوس كورونا املستجد COVID-19 وأن العائدات ستسمح للمقرتضني 

بشكل معقول بالحفاظ عىل كشوف املرتبات واالحتفاظ باملوظفني خالل فرتة القرض.

ال ميكن للمقرتضني املشاركة يف عمليات إعادة رشاء األسهم، ما مل يتم االلتزام بالتعاقد، أو دفع أرباح األسهم أثناء سداد القرض باستثناء الحاالت التي يتم فيها التوزيع من قبل رشكة نوع S؛ حيث يجب عىل املقرتض 

بذل جهد معقول تجاريًا لالحتفاظ باملوظفني وكشوف املرتبات خالل مدة القرض.  ميكن العثور عىل مزيد من املعلومات يف األسئلة الشائعة لنظام لالحتياطي الفيدرايل لربنامج اإلقراض للمحال التجارية الصغرية. 

أين ميكنني العثور عىل مزيد من املعلومات؟

أصدر مجلس االحتياطي االتحادي بنود برامج اإلقراض يف الطريق الرئييس وهو يواصل استكامل الربنامج. يجب على المقترضين المهتمين الرجوع إلى الموقع اإللكتروني لبرنامج اإلقراض 

للمحال التجارية الصغيرة. التابع لنظام االحتياطي الفيدرالي للحصول على معلومات محددة.  

سيتم توفير التمويل لقروض الشركات متوسطة الحجم للبنوك والمقرضين اآلخرين، كما هو موضح أعاله. يمكن للمقترضين المهتمين أيًضا التواصل مع مصرفهم 
للحصول على مزيد من المعلومات عند توفرها.
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 مساعدة األعامل الكبرية

  أعلنت وزارة الخزانة األمريكية ونظام االحتياطي الفيدرايل أن االحتياطي الفيدرايل سيبدأ يف رشاء ما يصل إىل 750 مليار دوالر من قروض وسندات الرشكات من الرشكات الكبرية من خالل التسهيالت االئتامنية للرشكات 

يف السوق األولية والثانوية.

من املؤهل؟ 

يجب أن يكون املشاركون املهتمون رشكات تجارية أمريكية، ويتم تنظيمهم مبوجب قانون الوالية أو القانون الفيدرايل، وأن يكون لديهم جزء كبري من أعاملهم وأغلبية موظفيهم يف الواليات املتحدة. يجب أن يكون 

لدى املشاركني املهتمني أيًضا تصنيف استثامري عىل األقل يف 22 مارس.  

كيف سيعمل هذا؟

  التمويل منوزارة الخزانة األمريكية لنظام الحتياطي الفيدرايل يسمح بإنشاء برنامج يسمى "تسهيالت" لتقديم قروض لرشكات الدرجة االستثامرية ورشاء سندات الرشكات ملساعدة الرشكات عىل العمل خالل أزمة 

فريوس كورونا املستجد COVID-19.  سوف ميول االحتياطي الفيدرايل أداة ذات أغراض خاصة )SPV( لتقديم القروض ورشاء السندات من هذه التسهيالت للرشكات. القروض والسندات تستحق حتى 4 سنوات.  

سيتوقف الربنامج يف 30 سبتمرب 2020، ما مل يتم متديده من قبل االحتياطي الفيدرايل.

ما هي الرشوط والقيود املعروفة؟

يجب إنشاء الرشكات أو تنظيمها يف الواليات املتحدة أو مبوجب قوانني الواليات املتحدة مع عمليات هامة وأن يكون غالبية موظفيها يف الواليات املتحدة ومن درجة استثامرية اعتباًرا من 22 مارس 2020.  يتم رشح 

معايري إضافية يف أوراق الرشوط من االحتياطي الفيدرايل املرتبط يف قسم مزيد من املعلومات.

أين ميكنني الحصول عىل مزيد من املعلومات؟

يجب أن تشري الكيانات املهتمة إىل أوراق الرشوط املدرجة يف أسفل الصفحة للحصول عىل تسهيالت القروض لألوراق املالية املدعومة باألصول ألجل، والتسهيالت االئتامنية للرشكات يف السوق األولية، والتسهيالت 

االئتامنية للرشكات يف السوق الثانوية. املزيد من التوجيه من مجلس االحتياطي االتحادي سيتوفر قريباً. 
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 مساعدة جميع األعامل

يُجري قانون CARES سلسلة من التغيريات عىل قانون الرضائب التي قد تفيد عملك.  

أين ميكنني الحصول عىل مزيد من املعلومات لإلعفاءات الرضيبية أدناه؟ 

يجب عىل الرشكات املهتمة استشارة خبري الرضائب أو الرجوع إىل مصلحة الرضائب للحصول عىل إرشادات محدثة. سيتم تحديث موقع مصلحة الرضائب األمريكية )IRS( كلام توفرت املزيد من املعلومات. يهدف 

ما ييل إىل تقديم نظرة عامة عىل التغيريات التي تم إجراؤها. 

ائتامن االحتفاظ باملوظفني

    أطلقت وزارة الخزانة األمريكية ومصلحة الرضائب الداخلية رصيد االحتفاظ باملوظفني يف 31 مارس 2020.ميكن للكيانات املؤهلة الحصول عىل ائتامن رضائب عىل الرواتب قابل لالسرتداد بنسبة 50% يصل إىل 

 .COVID 10,000 دوالر يف األجور املؤهلة لالحتفاظ بالعاملني العاطلني عن العمل يف كشوف مرتباتهم خالل جائحة فريوس كورونا املستجد

تستند األجور املؤهلة إىل متوسط عدد موظفي الرشكة يف عام 2019.  إذا كان لدى صاحب العمل أكرث من 100 موظف يف املتوسط يف عام 2019، فإن االئتامن مسموح به فقط لألجور املدفوعة للموظفني الذين مل يعملوا خالل 

ربع السنة التقوميي. بالنسبة ألصحاب العمل املؤهلني الذين تقل عاملهم عن 100 موظف، فإن جميع أجور املوظفني مؤهلة للحصول عىل االئتامن. الحد األقىص لالئتامن هو أول 10,000 دوالر من التعويض، مبا يف ذلك الفوائد 

الصحية. يرسي هذا املخصص عىل األجور املدفوعة أو املتكبدة من 12 مارس 2020 إىل 1 يناير 2021. 

من املؤهل؟ 

أصحاب العمل بغض النظر عن الحجم واملؤسسات املعفاة من الرضائب مبوجب c( 501( من مصلحة الرضائب، التي تم تعليق عملياتها كليًا أو جزئيًا بسبب أمر إغالق حكومي أو انخفاض إجاميل اإليصاالت بأكرث 

من 50% مقارنة بالربع املامثل من العام السابق .  

األعامل الصغرية التي تحصل عىل قرض من برنامج حامية الراتب غري مؤهلة للحصول عىل هذا االئتامن الرضيبي. 

كيف أحصل عىل االئتامن؟

 راجع األسئلة الشائعة  من  وزارة الخزانة األمرييك "أنا صاحب عمل مؤهل.   كيف أتلقى ائتامين؟ "

يجب أن تستمر الرشكات املهتمة يف الرجوع إىل مصلحة الرضائب للحصول عىل إرشادات محدثة. 

تأخري دفع رضائب الرواتب عىل صاحب العمل

يجوز لجميع أصحاب العمل واألفراد العاملني لحسابهم الخاص تأجيل حصة صاحب العمل البالغة 6.2% من رضائب الضامن االجتامعي ملدة عامني. تستحق 50 يف املائة من رضائب الرواتب املؤجلة يف 31 ديسمرب 

2021، واملبالغ املتبقية مستحقة يف 31 ديسمرب 2022. 

التغيريات الرضيبية اإلضافية

تغيريات خصم نفقات األعامل: متت زيادة حدود خصم نفقات األعامل من 30% إىل 50% لعامي 2019 و 2020. تنطبق قواعد إضافية عىل الرشاكات. 	 

رضيبة البيع بالتجزئة: سيتمكن تجار التجزئة واملطاعم والفنادق من خصم التحسينات املؤهلة عىل العقارات وتعديل تسجيالت العام السابق عىل الفور. 	 

التخفيف من صايف خسائر التشغيل: سُيسمح للرشكات بإرجاع صايف خسائر التشغيل الناشئة يف األعوام الرضيبية 2018 و 2019 و 2020 إىل خمس سنوات. متت إزالة حد الدخل الخاضع 	 

للرضيبة مؤقًتا للسامح لصايف خسارة التشغيل بتعويض الدخل بالكامل لتلك السنوات. تنطبق قواعد إضافية لرشكات التأمني عىل الحياة. 

الرضيبة الدنيا البديلة: الرشكات قادرة عىل ترسيع قدرتها عىل اسرتداد االئتامنات الرضيبة الدنيا البديلة من السنوات السابقة واملطالبة بأي اسرتداد ناتج. 	 
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املساعدة الفنية األخرى واملعلومات واإلغاثة

تراخيص األعامل

إدارة التنظيم املايل واملهني بوالية إلينوي )IDFPR( توفر اإلغاثة من متطلبات الرتخيص املهني، مبا يف ذلك متديد الرتاخيص املستحقة من مارس حتى يوليو واإلعفاءات من بعض متطلبات 	 

التعليم املستمر.

Press Release.pdf 2020 19-IDFPR Covid  

اإلعفاء الرضيبي

أصدرت مصلحة الرضائب األمريكية أسئلة متكررة ملساعدة الرشكات الصغرية ومتوسطة الحجم عىل التنقل يف اإلعفاءات الرضيبية لإلجازة العائلية واملرضية املدفوعة.	 

قدمت إدارة اإليرادات يف إلينوي معلومات االتصال ملوارد دافعي الرضائب بينام تم إغالق مكاتب مساعدة دافعي الرضائب وخطوط الهاتف.	 

Outbreak.aspx-29%28Coronavirus%-19-illinois.gov/rev/Pages/Taxpayer-Resources-during-COVID.https://www2 :الرابط

سيتم التنازل عن العقوبات والفوائد املرتتبة عىل التأخري يف دفع رضائب املبيعات املستحقة من فرباير حتى أبريل بالنسبة ملنشآت األكل والرشب التي تكبدت مسؤولية رضيبة مبيعات أقل من 75,000 	 

دوالر يف عام 2019.

pdf.19-Relief from Penalties for Late Sales Tax Payments COVID    

التأمني ضد البطالة

قامت ادارة إلينوي لألمن الوظيفي )IDES( بتجميع األسئلة الشائعة حول التأمني ضد البطالة وحالة فريوس كورونا COVID الطارئة

العامل الذين تم ترسيحهم بسبب فريوس كورونا املستجد COVID مؤهلون للتأمني ضد البطالة طاملا أنهم عىل استعداد للعودة إىل العمل.	 

العامل الذين يتم إرسالهم إىل املنزل بسبب مرض فريوس كورونا COVID أو الحجر الصحي، أو يرعون أحد أفراد األرسة املترضرين، مؤهلون أيًضا للحصول عىل تغطية التأمني ضد البطالة.	 

تتنازل IDES عن االنتظار القيايس ملدة أسبوع واحد لتكون مؤهالً لتغطية التأمني ضد البطالة.	 

and-Unemployment-Benefits.aspx-19-illinois.gov/ides/Pages/COVID.https://www2:الرابط

)DCEO( معلومات االتصال ملكاتب ادارة إلينوي للتجارة والفرص التجارية
برنامج مركز تطوير األعامل الصغرية

يقدم املساعدة الفنية والدعم لألعامل الصغرية يف إلينوي	 

illinois.gov/dceo/SmallBizAssistance/BeginHere/pages/sbdc.aspx.https://www2:الرابط

التنمية االقتصادية اإلقليمية

 يوفر املساعدة الفنية والتواصل مع الرشكات عرب والية إلينوي: 	 

TeamREDInquiries@Illinois.gov :الربيد اإللكرتوين

التمكني االقتصادي لألقليات

يعزز الفرص لجميع مجتمعات األعامل األقلية مبا يف ذلك النساء واملحاربني القدماء،  	 

أو األشخاص ذوي اإلعاقة يف جميع أنحاء الوالية من خالل الربامج واملوارد املستهدفة واملحامني CEO.OMEE@illinois.govالسياحة

 	   CEO.Tourism@illinois.gov :يشجع السياحة

التوظيف والتدريب

 	/https://www.illinoisworknet.com :يوفر التدريب عىل مهارات القوى العاملة ملساعدة العامل والرشكات

الفيلم

 	  CEO.film@illinois.gov :يروج ويدعم صناعة السينام يف إلينوي

CEO.support@illinois.gov  2923-252-800-1 :لالستفسارات التجارية العامة
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