مدينة بورتالند مين
إغاثة المشاريع الصغيرة المتاثرة بجائحة كوفيد ١٩

طور مجلس ادارة مؤسسة بورتالند للتنمية  PDCثالثة برامج لمساعدة شركات بورتالند المتأثرة بجائحة كوفيد .١٩واليمكن الجمع بين
برامج تمويل كوفيد  ١٩المقترحة لكن يمكن للمشاريع التقدم بطلب للحصول على احدى هذه البرامج ,أيضا تم تصميم برامج تمويل
كوفيد  ١٩لتكملة برامج الطوارئ الفيدرالية والخاصة بالوالية .
برنامج كوفيد  ١٩االستجابة السريعة (برنامج القروض الصغيرة )
سيكون برنامج القروض الصغيرة لالستجابة السريعة عبارة عن برنامج قرض يوفر ما يصل إلى  10000دوالر أمريكي للشركات التي
لديها  2إلى  8موظفين في كشوف المرتبات في  31يناير  ، 2020مع  5000دوالر قابلة للغفران إذا كان لدى الشركة ما
ال يقل عن خمسين بالمائة ( )٪50من موظفيها على كشوف المرتبات أو االحتفاظ بها خالل فترة زمنية معينة
وستكون القروض لمدة عامين بفائدة  ، ٪0مع سداد القرض بعد  6أشهر من إغالق القرض .على سبيل المثال حصلت شركة تجارية
لديها اربعة موظفين بدوام كامل على قرض بقيمة  ٥٠٠٠دوالر  ,و احتفظت بموظفين اثنين من موظفي الدوام الكامل ,او عادوا الى
كشوف المرتبات في غضون  ٩أشهر بعد إغالق القرض ,أو بعد  ٦أشهر من رفع الحظر المنزلي أو غيرها من أوامر الطوارئ
 ,الخاصة بكوفيد  ١٩بشكل خاص لهذا النشاط التجاري
ايهما ياتي اوال سيتم غفران ما يصل الى  ٥٠٠٠دوالر من القرض و ستسرد أي مدفوعات زائدة .
وينتهي  PDC ،يوصى بتمويل برنامج القرض المقترح هذا حتى  400،000دوالر أمريكي من صناديق القروض غير المقيدة
 2020.البرنامج  /في  31ديسمبر
برنامج منح المساعدة التجارية لخلق فرص العمل إعادة التوظيف COVID-19
إلعادة توظيف الشركات الصغيرة المتأثرة بكوفيد  ١٩في بورتالند اثنين أو أكثر من ) (BAPيستهدف برنامج مساعدة األعمال
الموظفين .ستوفر خطة العمل المقترحة  5000دوالر من المنح للشركات إلعادة توظيف العمال السابقين أو خلق وظائف لألفراد ذوي
 2020.الدخل المنخفض  /المتوسط الذين كانوا مدرجين على كشوف المرتبات في  31يناير
على وجه التحديد  ،يوصي المجلس بإعادة توظيف وظيفتين متكافئتين بداوم كامل
في غضون  9أشهر من توقيع اتفاقية المنحة  ،أو بعد ستة أشهر من رفع الحظر الصحي في المنزل أو غيرها من اوامر الطوارئ ,
األعمال التجارية  ،أيهما يأتي أوالً  ،حيث تتجاوز األجور المدفوعة للموظفين المعينين الحد األدنى لألجور في بورتالند  ،ويمكن أن
.تمول المنح نفقات رأس المال العامل وخدمات استشارات األعمال والتدريب
برنامج المنح هذا ممول من CDBG FY 2021
 2020.يبلغ إجمالي المبلغ  77000دوالر  ،وينتهي البرنامج في  31ديسمبر
) (MGPبرنامج منح المشاريع الصغيرة في بورتالند COVID-19

يستهدف برنامج منح المشاريع الصغيرة ( ) MGPلمدينة بورتالند الشركات الصغيرة جدًا التي يعمل بها أقل من اثنين ( )2من العاملين بدوام كامل
( .)FTEسيوفر برنامج المنح الصغيرة المقترح من ًحا تصل إلى  2500دوالر للمشاريع الصغيرة الموجودة في بورتالند والتي تأثرت بـ -COVID
.19

تعريف المشاريع الصغيرة المؤهلة لهذا البرنامج هو (عمل ليس لديه أكثر من موظف واحد في العمل) .يجب أن يكون صاحب العمل
وما ال يقل عن  ٪51من الموظفين من ذوي الدخل المنخفض  /المتوسط وفقًا للتعريف الفيدرالي .هدف البرنامج هو تحقيق االستقرار في
المشاريع الصغيرة التي تستأجر مساحة تجارية  ،سواء كانت الشركة مفتوحة أو مغلقة مؤقتًا
ستحتاج الشركات المحتمل تأهيلها للبرنامج إلى إظهار الحاجة إلى أموال المنح إلبقاء األعمال مفتوحة وتشغيلها  ،أو إثبات الحاجة إلى
 ١٩أموال المنح للحفاظ على المساحة المستأجرة للشركة حتى يتم إعادة فتح األعمال بمجرد أن تهدأ أزمة كوفيد
يتم تمويل  MGPمن قانون الرعاية الفدرالية ,تم تخصيص تمويل إضافي من  HUD CDBGلمدينة بورتالند و سينتهي هذا البرنامج
المقترح في  31ديسمبر . 2020
برنامج القروض الصغيرة لالستجابة السريعة من بورتالند COVID-19
وصف البرنامج
يستهدف برنامج القروض الصغيرة لالستجابة السريعة ( )RRMPلمدينة بورتالند الشركات الصغيرة التي كان لديها موظفان ( )2إلى ثمانية ( )8في
 31يناير  .2020يقدم  RRMPقروضًا تصل إلى  10000دوالر لشركات بورتالند األكثر تأثرا ً بـ  19 -COVIDالمعرضين لخطر اإلغالق  ،أو
الذين سرحوا العمال  ،أو اضطروا لإلغالق مؤقتًا .ال يقصد من هذا البرنامج أن يحل محل  19-COVIDالمتاح للتمويل التجاري الفيدرالي و  /أو
قادرا على الوصول إلى أحدهما أو كليهما .ال يمكن دمج التمويل من خالل هذا البرنامج مع أي برنامج PDC
الحكومي إذا كان النشاط التجاري ً
 19-COVIDآخر.

مصادر تمويل البرنامج
 400،000دوالر من أموال قروض المدينة غير المقيدة  ،بحد أقصى  250،000دوالر للجولة األولى من البرنامج .

شروط تمويل البرنامج
●

قروض تصل إلى  10000دوالر لكل شركة مع  5000دوالر قابلة للغفران إذا استوفت المتطلبات (انظر قسم االحتفاظ
بالموظفين أو إعادة التوظيف أدناه) .

●

ال توجد رسوم تقديم الطلب .

●

دوالرا أمريكيًا على قرض  10000دوالر أمريكي) ؛
رسم التزام بنسبة  ٪0.5من مبلغ القرض (على سبيل المثال 50 ،
ً

●

 ٪0معدل فائدة لمدة سنتين لسدادها ؛

●

بدأ مدفوعات القرض  6شهور .2500
متطلبات البرنامج  /األهلية

●

يقع العمل في بورتالند

●

كان لدى الشركة موظفان الى ثمانية بدوام كامل في كشوفات حسابات  ٣١يناير , ٢٠٢٠العدد المطلوب من الساعات وظيفة بدوام كامل و
بدوام جزئي ,موضح أدناه تحت التعريفات .

● مبيعات < 1،000،000دوالر
● كانت األعمال موجودة في  31يناير 2020
● يوضح|\ يثبت أن برامج القروض الطارئة الفيدرالية وبرامج الواليات األخرى غير متوفرة لمساعدة الشركة.

أنشطة التمويل المؤهلة

اإليجار  ،والمرافق  ،والمخازن  ،وكشوف المرتبات وأي نفقات أخرى الزمة للحفاظ على العمليات التجارية أو إعادة بدء األعمال .إذا تم
.إغالق النشاط التجاري  ،فال يمكن استخدام األموال لدفع المال للمالك
االحتفاظ بالموظفين أو إعادة توظيفهم

يمكن إعفاء  5000دوالر من القرض إذا كان  ٪50على األقل من الموظفين أو الوظائف المعادلة بدوام كامل التي كانت مدرجة في
كشوف المرتبات في  31يناير  ، 2020إذا ما عادوا إلى كشوف المرتبات أو ظلوا في كشوف المرتبات في اإلطار الزمني التالي
في غضون تسعة ( )9أشهر من توقيع اتفاقية القرض أو ستة ( )6أشهر بعد رفع اإلقامة المطبقة في المنزل أو غيرها من .

فيما يتعلق بنوع عمل المقترض  ،أيهما يأتي أوالً .يمكن تعديل اإلطار الزمني لستة أشهر بنا ًء  COVID-19أوامر الطوارئ
 COVID-19.على كيفية رفع قيود

معايير مراجعة الطلب
سيتم تقييم المعايير التالية  ،ولكن هيئة تنمية بورتالند ( ، )PDCمجلس إقراض المدينة  ،لديها السلطة التقديرية إلقرار موافقتها
على اعتبارات أخرى أيضًا:
اكمال حزمة استمارات الطلبات (جميع المستمسكات المطلوبة (
تكون المشاريع قد تأثرت بشكل كبير ب؛ COVID- 19
؛ إذا كان مغلقًا  ،فحينئ ٍذ سيتم إعادة فتح العمل
اعتبارا من  31يناير
؛  2020مدى سرعة إعادة إنشاء الوظائف أو إعادة تعيين الموظفين إذا لم يتم االحتفاظ بجميع الموظفين
ً
؛ )حزمة تعويضات ومزايا الموظفين (على سبيل المثال  ،األجور  ،الصحة  ،اإلجازة  ،اإلجازة المرضية
؛  600درجة ائتمان شخصية ال تقل عن
؛صحة األعمال قبل أزمة COVID-19
اعتبارا من  31يناير ، 2020
المرتبات
كشوف
إلى
ردها
مستوى
أو
الشركة
(منتجات)
منتج
أو
المنفعة االجتماعية لخدمة (خدمات) و /
ً
؛ والتي توضح عدد الموظفين بدوام كامل ودوام جزئي
.تواصل اجتماعي

التقديمات المطلوبة
؛ تطبيق برنامج القروض الصغيرة لمدينة بورتالند لالستجابة السريعة
؛ بيان مالي شخصي من جميع أصحاب األعمال بنسبة ملكية  ٪20أو أكثر
؛ و (إن وجد) اإلقرارات الضريبية لألعمال 2019\ 2018
؛  2019الميزانية العمومية لعام
؛  2019الربح والخسارة لعام
خطة األعمال لتلك الشركات التي تم تأسيسها في عام  2019؛
أثبتت الجهود للوصول إلى الموارد الفيدرالية وموارد الدولة التي لم تنجح (على سبيل المثال  ،برنامج قروض  SBAللتأثير االقتصادي
للكوارث  ،وبرنامج حماية الراتب  ،و 19-FAME COVID

؛  2019خطة العمل لتلك الشركات التي تم تأسيسها في عام

للتأثير  SBAجهود مثبتة للوصول إلى الموارد الفيدرالية وموارد الدولة التي باءت بالفشل (على سبيل المثال  ،برنامج قروض
أو رسالة بريد إلكتروني ) FAME COVID-19االقتصادي للكوارث  ،برنامج حماية الراتب  ،برنامج القرض المباشر إلغاثة األعمال
.مقبولة للموظفين توضح أسباب عدم استخدام أي من هذه برامج
ضمان القرض المعتمد
؛ ضمانات شخصية غير محدودة من الجميع بملكية  ٪20أو أكثر
.بغض النظر عن منصب االمتياز نسبة إلى حاملي االمتيازات األخرى  ،إن وجدت ) (ABAعلى جميع األصول التجارية UCC-1
جدول تقديم الطلبات وعملية الموافقة
بالسلطة لتحديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات .سيتم توفير عمليات إغالق القرض العاجل بعد ) (PDCتتمتع مؤسسة بورتالند للتنمية
 PDCاستالم حزم طلبات القروض المكتملة من قبل الموظفين ومراجعتها للتأكد من أهليتها  ،وتحليلها من قبل شركة التأمين وتقديمها إلى
.للمراجعة والموافقة عليها
إنهاء البرنامج
 2020هذا البرنامج له تاريخ انتهاء في  31ديسمبر
تعريفات
.وظيفة بدوام كامل تساوي وظيفتين بدوام جزئي  (FTE):مكافئ دوام كامل *
وفقًا لدائرة التنمية االقتصادية والمجتمعية بوالية مين  ،يبلغ تعريف وظيفة بدوام كامل  1750ساعة  /سنة على األقل ( 34ساعة ** /
.أسبوعًا) ولوظيفة بدوام جزئي  875ساعة على األقل في السنة ( 17ساعة  /األسبوع) ولكن أقل من  1750في السنة
بورتالند برنامج مساعدة رجال األعمال لعام COVID-19
)خلق فرص عمل (إعادة توظيف

وصف البرنامج
يوفر برنامج المساعدة التجارية  19-COVIDمن مدينة بورتالند من أجل خلق فرص العمل ( )BAPمبلغ  5000دوالر أمريكي في شكل
اعتبارا من 31
منح للمنشآت الصغيرة إلعادة توظيف اثنين أو أكثر من الموظفين المتفرغين أو الوظائف التي كانت على كشوف المرتبات
ً
يناير  .2020الوظائف  ،التي يجب أن يملؤها األفراد ذوي الدخل المنخفض  /المتوسط  * ،يمكن أن تشمل الموظفين السابقين أو الموظفين
الجدد .ال يقصد من هذا البرنامج أن يحل محل برامج التمويل التجاري الفيدرالي  19-COVIDالمتوفرة و  /أو الحكومية إذا كان النشاط
قادرا على الوصول إليها .ال يمكن دمج التمويل من خالل هذا البرنامج مع أي برنامج  19-PDC COVIDآخر.
التجاري ً

أهداف البرنامج
خلق (إعادة) وظائف لفردين أو أكثر من ذوي الدخل المنخفض  /المتوسط ؛
استقرار وتعزيز األعمال القائمة التي تأثرت بأزمة  19-COVID؛
استقرار وتقوية اقتصاد بورتالند.

.

مصادر تمويل البرنامج
.صناديق المنح الخاصة بتنمية المجتمع

شروط تمويل البرنامج
؛ الحد األقصى منحة  5000دوالر أمريكي لكل شركة تجارية
يتم تقديم المنحة على أساس سداد النفقات المؤهلة أو من خالل الدفع المباشر للنفقات المؤهلة بمجرد عودة وظيفتين ( )2بدوام كامل ()FTE
إلى جدول الرواتب .يمكن الوصول إلى نصف المنحة بمجرد عودة  )1( FTEإلى قائمة الرواتب

متطلبات البرنامج  /األهلية
وظيفتين بدوام جزئي( .انظر التعريفات أدناه على الساعات =  FTEواحد  (FTE).إنشاء (إعادة) وظيفتين ( )2على األقل متكافئتين
)*** المطلوبة بدوام كامل ** بدوام جزئي

* ؛ الوظائف التي تم إنشاؤها (المعاد توظيفها) بمساعدة المنحة يتم تسويقها وشغلها من قبل األفراد ذوي الدخل المنخفض  /المتوسط
؛ ستتجاوز األجور الحد األدنى لألجور في بورتالند
؛  2020كانت األعمال قائمة في  31يناير
.يوضح \يبرهن أن مساعدة الطوارئ الفيدرالية وحكومات الواليات األخرى غير متاحة للشركة
؛ يجب أن يقع العمل داخل مدينة بورتالند
ال يمكن لمقدم الطلب أن يدين بضرائب أو رسوم أو أحكام ملكية مستحقة للمدينة ويجب أن يكون العقار خاليًا من جميع امتيازات المدينة
.واألعباء
أنشطة التمويل المؤهلة
؛ )نفقات رأس المال العامل (مثل اإليجار  ،والمرافق  ،والرواتب  ،والتأمين  ،والمخزون
؛ )خدمات استشارات األعمال (مثل المحاسبة والتسويق والبرمجيات والمساعدة القانونية
.تدريب الموظفين
األنشطة غير المؤهلة
؛ إعادة تمويل الدين الحالي
؛ دفعة أولى للتمويل اآلخر
؛ إذا تم إغالق النشاط التجاري  ،فال يمكن استخدام األموال للدفع للمالك
.استخدام أموال المنحة لألنشطة  ،بدأ أو اكتمل قبل الموافقة على تمويل البرنامج وقبل التوقيع على اتفاقية المنحة
معايير مراجعة الطلب
اإلمكانات الوظيفية
التدريب الوظيفي في مهارة قابلة للتسويق ؛
إمكانية التقدم الوظيفي داخل الشركة أو في أي مكان آخر

صاحب العمل
؛ )اكتمال حزمة االستمارات (جميع المستمسكات المطلوبة
 600درجة ائتمان شخصية ال تقل عن
؛  COVID-19الحاجة الواضحة إلى أموال المنح إلنشاء (وظائف) (إعادة) الوظائف  ،أي أنها تأثرت إلى حد كبير بأزمة o
؛ مدى سرعة إنشاء الوظائف مرة أخرى أو إعادة تعيين الموظفين
؛  (2) FTEيتجاوز عدد الوظائف المراد إنشاؤها مرة أخرى وظيفتين
 ١٩صحة األعمال قبل أزمة كوفيد
قطاع األعمال :النمو  /االتجاه في بورتالند
؛ )التعويضات والمزايا :جودة مجموعة التعويضات والمزايا (على سبيل المثال  ،األجور والصحة والعطلة واإلجازة المرضية
.المجتمع :المنفعة االجتماعية لخدمة (خدمات) و  /أو منتج (منتجات) الشركة أو مستوى فائدة إرجاعها للمجتمع

جدول تقديم الطلبات وعملية الموافقة

إدارة التنمية االقتصادية بالمدينة هي المسؤولة عن إدارة برنامج مساعدة األعمال  19-COVIDإلعادة خلق الوظائف  ،بتوجيه من قسم
اإلسكان وتنمية المجتمع.
يتم تقديم الطلبات المؤهلة إلى الموظفين  ،ويتم تحليلها من قبل شركة تأمين ثم يتم تقديمها إلى مؤسسة بورتالند للتنمية ( )PDCلمراجعتها
والموافقة عليها PDC .لديها السلطة لتحديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات.

التقديمات المطلوبة
؛ تطبيق برنامج مدينة بورتالند
؛ البيان المالي الشخصي  -من جميع أصحاب األعمال بنسبة ملكية  ٪20أو أكثر
؛ و ( 2019إن وجد) اإلقرارات الضريبية لألعمال 2018
؛  2019الميزانية العمومية لعام
؛  2019الربح والخسارة لعام
؛  2019خطة العمل إذا تم تأسيس األعمال في
؛ كشوف المرتبات من  31يناير  2020تظهر عدد الموظفين بدوام كامل وبدوام جزئي
للتأثير  SBAجهود مثبتة للوصول إلى الموارد الفيدرالية وموارد الدولة التي باءت بالفشل (على سبيل المثال  ،برنامج قروض
أو رسالة بريد إلكتروني ) FAME COVID-19االقتصادي للكوارث  ،برنامج حماية الراتب  ،برنامج القرض المباشر إلغاثة األعمال
مقبولة للموظفين توضح أسباب عدم استخدام أي من هذه برامج .سيتم تحديد الحد األقصى لمنح المنح بإجمالي المبلغ المطلوب للمستفيد
.لمنع تكرار المزايا

متطلبات إعداد التقارير والتتبع بعد الموافقة على المنحة
يجب إنشاء الوظائف مرة أخرى في غضون تسعة ( )9أشهر من توقيع اتفاقية المنحة (بعد الموافقة عليها) أو ستة ( )6أشهر بعد رفع
اإلقامة المطبقة في المنزل أو غيرها من أوامر الطوارئ  19-COVIDفيما يتعلق بنوع العمل المستفيد .أيهما أقرب .يمكن تعديل اإلطار
الزمني لستة أشهر بنا ًء على كيفية رفع قيود  .19-COVIDسيطلب من الحاصلين على المنحة تقديم ربع سنوي .
تقارير الرواتب حتى وظيفتين ( FTE )2عادت إلى كشوف المرتبات ثم تقرير سنوي بعد عام واحد من تاريخ إعادة التوظيف.

إنهاء البرنامج
هذا البرنامج له تاريخ انتهاء في  31ديسمبر .2020
تعريفات
* ألغراض هذا البرنامج  ،تم تعريف الدخل المنخفض  /المتوسط من قبل وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية على أنه  ٪80من
متوسط دخل األسرة .يمكن العثور على مخطط يوضح مستويات الدخل المؤهلة على موقع المدينة على الرابط التالي:
8939/http://www.portlandmaine.gov/DocumentCenter/Home/View
** تعريف وظيفة بدوام كامل  ،وفقًا إلدارة التنمية االقتصادية والمجتمعية في والية مين  ،ال يقل عن  1750ساعة  /سنة.
*** تعريف وظيفة بدوام جزئي  ،حسب إدارة التنمية االقتصادية والمجتمعية بوالية مين  ،هو  875ساعة على األقل في السنة ولكن أقل
من  1750ساعة في السنة.
 19-COVIDبرنامج منح المشاريع الصغيرة من بورتالند ()MGP
وصف البرنامج
يستهدف برنامج منح المشاريع الصغيرة ( )MGPلمدينة بورتالند الشركات الصغيرة جدًا التي يعمل بها أقل من اثنين ( )2من الموظفين
المتكافئين ( )FTEبدوام كامل .يقدم برنامج المنح الصغيرة ( )MGPمن ًحا تصل إلى  2500دوالر لمشاريع بورتالند الصغيرة التي تأثرت
بأزمة  .19 COVIDتعريف المشاريع الصغيرة * ألغراض هذا البرنامج  ،هو نشاط تجاري ليس لديه أكثر من موظف واحد في FTE
(وهو موظف بدوام كامل أو موظفان بدوام جزئي)  ،باإلضافة إلى مالك (أصحاب) األعمال الذين يجب عليهم أن يكون الفرد منخفض /
متوسط الدخل ** .ال يمكن دمج التمويل من خالل هذا البرنامج مع أي برنامج آخر .19-PDC COVID
أهداف البرنامج

استقرار المؤسسات الصغيرة في بورتالند التي تستأجر مساحة تجارية  ،سواء كانت الشركة مفتوحة أو مغلقة مؤقتًا.
مصدر تمويل البرنامج
منحة كتلة التنمية المجتمعية.
شروط تمويل البرنامج
الحد األقصى لمنحة  2500دوالر لكل مؤسسة صغيرة.
متطلبات البرنامج  /األهلية

األعمال مفتوحة :الحاجة إلى منح أموال إلبقاء األعمال مفتوحة وتشغيلها ؛
العمل مغلق مؤقتًا :الحاجة إلى منح األموال للحفاظ على المساحة المستأجرة للشركة وإعادة فتح األعمال في أقرب وقت ممكن ؛
يجب أن يكون صاحب (أصحاب) الدخل منخفض  /متوسط:
إذا كان لدى الشركة موظفون  ،يجب أن يكون  ٪ 51على األقل من الدخل المنخفض  /المعتدل ؛
ال يمكن أن يكون لألعمال التجارية أكثر من موظف واحد من  ، FTEوكذلك المالك ؛
يجب أن يقع العمل داخل مدينة بورتالند ؛
المالك غير قادر على تمويل نفقات األعمال التجارية بمفرده ؛
المصادر األخرى للتمويل الحكومي غير متوفرة ؛
ال يدين مقدم الطلب بضرائب أو رسوم أو أحكام ملكية مستحقة للمدينة ويجب أن يكون العقار خاليًا من جميع امتيازات المدينة وأعبائها.
أنشطة التمويل المؤهلة
النفقات الالزمة إلبقاء النشاط التجاري مفتو ًحا أو للحفاظ على المساحة المؤجرة للنشاط التجاري إذا تم إغالق النشاط التجاري جزئيًا أو كليًا
وإعادة فتحه في أقرب وقت ممكن.
األنشطة غير المؤهلة
إعادة تمويل الدين الحالي ؛
دفعة أولى للتمويل اآلخر ؛
أجور صاحب (أصحاب) األعمال وأفراد عائلة صاحب (أصحاب) العمل ؛
استخدام أموال المنح ألنشطة غير تلك التي تعتبر مؤهلة.
معايير مراجعة الطلب
ستقوم هيئة تطوير بورتالند ( ، )PDCمجلس اإلقراض والمنح في المدينة  ،بوزن المعايير التالية  ،ولكن لديها السلطة التقديرية إلقرار
موافقتها على اعتبارات أخرى أيضًا:
اكتمال حزمة الطلب (جميع الطلبات المطلوبة) ؛
تأثرت األعمال بشكل كبير من أزمة :19-COVID

 oالحاجة الواضحة ألموال المنح إذا كانت األعمال التجارية مفتوحة ؛
 oالحاجة الواضحة إلى أموال المنح للحفاظ على المساحة المستأجرة إذا تم إغالق األعمال ؛
إذا كان مغل ًقا  ،فحينئ ٍذ سيتم إعادة فتح العمل ؛
إذا كان لدى الشركة موظفون  ،فإن الوقت الذي سيعيد فيه العمل موظفًا (موظفين) مضطربين أو يعيد إنشاء وظيفة (وظائف) كانت
موجودة في  31يناير  2020؛
إذا كان العمل التجاري لديه موظفين  ،وملف تعريف الشركة بأجور الموظفين ومزاياهم ؛
الصحة في  31يناير  2020؛
درجة ائتمان شخصية ال تقل عن 600
التقديمات المطلوبة
تطبيق برنامج مدينة بورتالند للمشاريع الصغيرة ؛
البيان المالي الشخصي  -من جميع أصحاب األعمال بنسبة ملكية  ٪20أو أكثر ؛

اإلقرارات الضريبية لألعمال ؛لعام  ٢٠١٨و ( ٢٠١٩ان وجد )
إذا لم تتوفر الضرائب لعام  ، 2019فتعوض بالميزانية العمومية واألرباح والخسائر لعام  2019؛
إذا كان لديك موظفون في  31يناير  ، 2020فإن كشوف المرتبات تظهر عدد الموظفين بدوام كامل ودوام جزئي ؛
جهود مثبتة للوصول إلى الموارد المالية الفيدرالية والوالئية التي لم تنجح (على سبيل المثال  ،برنامج قروض  SBAللتأثير االقتصادي
للكوارث  ،برنامج حماية الراتب  ،برنامج القرض المباشر إلغاثة األعمال  )19-FAME COVIDأو رسالة بريد إلكتروني مقبولة
للموظفين توضح أسباب عدم استخدام أي من هذه البرامج.
سيتم تحديد الحد األقصى لمنح المنح عند إجمالي حاجة المستفيدين لمنع تكرار المزايا
جدول تقديم الطلبات وعملية الموافقة
إدارة التنمية االقتصادية بالمدينة مسؤولة عن إدارة برنامج منح  19-COVIDللمشاريع الصغيرة  ،بتوجيه من قسم اإلسكان وتنمية
المجتمع .يتم تقديم الطلبات إلى الموظفين لمراجعة األهلية ويمكن تحليلها بواسطة مكتتب .يتم تقديم الطلبات المؤهلة إلى مؤسسة تنمية
بورتالند ( )PDCلمراجعتها والموافقة عليها PDC .لديها السلطة لتحديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات
إعداد التقارير والتتبع (بعد الموافقة على المنحة)
إذا كانت األعمال ال تزال تعمل  ،في غضون ستة أشهر بعد اإلقامة المطبقة في المنزل أو غيرها من أوامر الطوارئ  19-COVIDلنوع
العمل المستفيد  ،فسيكون جدول الرواتب بنفس السعة التي كان عليها في  31يناير  .2020إذا كان العمل مغلق مؤقتًا  ،سيتم تشغيله في
غضون ستة أشهر بعد رفع أوامر حالة الطوارئ المطبقة في المنزل أو مدينة أخرى  19-COVIDلنوع العمل المستفيد .يمكن تعديل
اإلطار الزمني لستة أشهر بنا ًء على كيفية رفع قيود .19-COVID
إنهاء البرنامج
البرنامج له تاريخ انتهاء في  31ديسمبر .2020

تعريفات
* ألغراض هذا البرنامج  ،يتم تعريف األعمال التجارية الصغيرة على أنها مؤسسة تجارية ليس لديها أكثر من موظف واحد بدوام كامل
( 34ساعة على األقل في األسبوع) أو اثنين من الموظفين بدوام جزئي (على األقل  17ساعة  /أسبوع) على أنها وكذلك صاحب
(أصحاب) العمل .يجب أن يكون صاحب (أصحاب) الدخل منخفض  /متوسط.
** ألغراض هذا البرنامج  ،تم تعريف الدخل المنخفض  /المتوسط من قبل وزارة اإلسكان والتنمية الحضرية األمريكية على أنه  ٪80من
متوسط دخل األسرة .يمكن العثور على مخطط يوضح مستويات الدخل المؤهلة على موقع المدينة على الرابط التالي:

http://www.portlandmaine.gov/DocumentCenter/Home/View/8939

