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 نبذة حول برنامج حماية الرواتب
برنامج حماٌة الرواتب هو برنامج ُمعد من أجل إبمائن على 

 .  عمالن ودفع رواتبهم والحفاظ على عملن لائًما

 

فً حال إبمائن على موظفٌن ودفع رواتبهم لمدة ثمانٌة 

أسابٌع، فسوف تعفٌن إدارة األعمال التجارٌة الصغٌرة 

(SBA ) من حصة لرضن المستخدمة فً دفع الرواتب

واإلٌجار وفوائد المروض العمارٌة ومدفوعات فواتٌر 

وٌمكن الحصول على لروض بمٌمة تصل إلى . المرافك

 .فً المائة 100ملٌون دوالر وبنسبة إعفاء تصل إلى  10

 (LISC)نبذة حول مؤسسة دعم المبادرات المحلية 
هً مؤسسة مالٌة ( LISC)مؤسسة دعم المبادرات المحلٌة 

ذات تارخ ( CDFI)وطنٌة غٌر ربحٌة لتنمٌة المجتمع 

ً  40طوٌل ٌمتد لـ  ً واالجتماع عاًما من التأثٌر المال

بفضل ما تمدمه من مساعدات فنٌة وتموٌل إلى المجتمعات 

 .  األمرٌكٌة المحرومة

 

ً التابع  immitoمؤسسة  هً الُممِرض غٌر المصرف

الذي ٌمدم ( LISC)لمؤسسة دعم المبادرات المحلٌة 

من الفئة ( SBA)لروض إدارة األعمال التجارٌة الصغٌرة 

7a. 

برنامج حماية الرواتب التابع إلدارة األعمال 
 (SBA)التجارية الصغيرة 

 أحكام برنامج حماية الرواتب

X2.5  متوسط المدفوعات الشهرٌة لتكالٌف الرواتب التً تم تكبدها خالل فترة عام واحد حتى تارٌخ تمدٌم طلب

 مالٌٌن دوالر 10الحصول على المرض حتى حد 

 الحد األلصى لمبلغ المرض

 سعر الفائدة 1%

 تاريخ االستحماق بعد عامٌن( SBA)ٌُستَحك أي رصٌد متبمً بعد تطبٌك إعفاء إدارة األعمال التجارٌة الصغٌرة 

تكالٌف الرواتب؛ والتكالٌف المتعلمة باستمرار مزاٌا الرعاٌة الصحٌة الجماعٌة؛ ومدفوعات فوائد المروض العمارٌة 

؛ ومدفوعات اإلٌجار؛ومدفوعات فواتٌر المرافك؛ ومدفوعات فوائد التزامات الدٌن األخرى (ولٌس أصل المروض)

 .؛ ومدفوعات إعادة تموٌل لروض الكوارث15/2/2020المتكبدة لبل 

 استخدام مبلغ المرض

 سوف ٌستند المبلغ الحمٌمً إلعفاء المرض، الجزئً، إلى المبلغ اإلجمالً لكل مما ٌلً 

 تكالٌف الرواتب و•

 و 15/2/2020مدفوعات فوائد المروض العمارٌة المتكبدة لبل •

 و 15/2/2020مدفوعات اإلٌجار الخاصة بعمود اإلٌجار الُمبرمة لبل •

 15/2/2020مدفوعات فواتٌر المرافك المدفوعة بموجب عمود خدمة ُمبرمة لبل •

 .  من المبلغ الُمعفى للتكالٌف غٌر المتعلمة بالرواتب% 25ال ٌجوز تخصٌص أكثر من 

 إعفاء المرض

 من مبلغ المرض المؤَهل% 100

 

ضمان إدارة األعمال التجارية 

 (SBA)الصغيرة 

 الضمان ال توجد متطلبات ضمان

 الضمان الشخصي ال ٌُطلب أي ضمان شخصً

 الرسوم ال توجد رسوم مطلوبة من الممترض

 غرامة السداد المبكر ال توجد غرامة سداد مبكر

ل أي التزام باإللراض  األحكام والشروط الواردة أعاله إرشادٌة وال تشّكِ
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 paycheckprotection@lisc.org| www.lisc.org/pppلطرح أي أسئلة لدٌن، اتصل بنا من خالل 

 عملية تمديم الطلب

بما فً ذلن المؤسسات المؤهلة غٌر الهادفة للربح، والمؤسسات المملوكة  -ٌجوز لألعمال التجارٌة . تأكيد األهلية 1

للمحاربٌن المدامى، وكٌانات األنشطة التجارٌة المَبَلٌة، وشركات الشخص الواحد، واألفراد العاملٌن لحسابهم 

موظف أو ألل  500ممن لدٌها  -الخاص، والمتعالدٌن المستملٌن الموصوفٌن فً لانون األعمال التجارٌة الصغٌرة 

وفً الولت الحالً ، . وٌجب علٌن التأكد من أهلٌتن من خالل الرجوع إلى مستشارن أو مجلس إدارتن. تمدٌم طلب

 .  ال ٌمكننا توفٌر التموٌل للمجموعات العاملة فً مجال التطوٌر العماري

3 

(  LISC)سٌمدم لن مدٌر العاللات الخاص بن لدى مؤسسة دعم المبادرات المحلٌة . إعداد طلبن الخاص بالمرض

المساعدة الفنٌة لمساعدتن فً تحدٌد حجم طلبن بشأن النفمات المؤهلة التً تشمل على سبٌل المثال ال الحصر 

إعفاء ما ٌصل إلى وٌتم . الرواتب ومدفوعات اإلٌجار ومدفوعات فوائد المروض العمارٌة ومدفوعات فواتٌر المرافك

 .فً المائة من المرض إذا تم استخدام مبلغ المرض فً تغطٌة النفمات المؤهلة 100

4 

 immitoسوف ٌموم مدٌر العاللات الخاص بن بإجراء مراجعة نهائٌة لبل إرسال طلبن إلى مؤسسة . إرسال طلبن

 .وسوف تتلمى إشعاًرا بحالة المرض بمجرد إتاحته لن. إلجراء فحص ائتمانً نهائً
5 

الموافمة على طلبن، تموم بتمدٌم إلرار النفمات إلثبات صرفن لمبلغ المرض فً تغطٌة النفمات بمجرد . إرسال اإللرار

وبمجرد تمدٌم هذا اإللرار، . المؤهلة فً ألرب ولت ممكن خالل ثمانٌة أسابٌع من تارٌخ الموافمة على لرضن

وسٌتم إعفاؤن من جزء المرض ( SBA)على امتثالن إلدارة األعمال التجارٌة الصغٌرة  immitoستصدِّق مؤسسة 

وإذا كان كان هنان جزء ما من المرض غٌر مؤهل، فسٌتم تحوٌله إلى لرض بفترة . الذي ٌستوفً متطلبات األهلٌة

 .استحماق ممدارها سنتٌن

 الموارد
ترد فٌما ٌلً لائمة بالموارد الشائعة التً من شأنها 

 :مساعدتن فً طلب لرض برنامج حماٌة الرواتب

البوابة اإللكترونية لوثائك مؤسسة دعم المبادرات •

 (LISC)المحلية 

المولع اإللكتروني لبرنامج حماية الرواتب التابع •

 (SBA)إلدارة األعمال التجارية الصغيرة 

ً الخاص بكل من  تُتاح الموارد على المولع اإللكترون

ومؤسسة ( LISC)مؤسسة دعم المبادرات المحلٌة 

immito. 

2 

 BDOإذا كنت مؤهالً، فسوف تتلمى رابًطا آمنًا إلرسال طلب عبر نظام . الحصو على رابط طلب تمديم

Connect  وسٌتم تعٌٌن مدٌر عاللات خاص بن لدى مؤسسة دعم المبادرات المحلٌة(LISC .) وسٌكون نظام

BDO Connect م من خالله الوثائك المطلوبة ذات الصلة بطلبن  .هو المكان الذي ستُمدِّ

الخاص  Survey Monkeyلم بتعبئة استبٌان (. LISC)تعبئة استبيان مؤسسة دعم المبادرات المحلية 

وإذا كنت مؤهالً، فسوف ٌتم تعٌٌن مدٌر عاللات خاص بن لدى مؤسسة (. LISC)بمؤسسة دعم المبادرات المحلٌة 

 .والذي سٌتواصل معن بشأن الخطوات التالٌة( LISC)دعم المبادرات المحلٌة 

6 
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