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 تصاریح العودة إلى األعمال 
 موجھات التأھل 

 7/28/2021آخر تحدیث: 
 

یجب أن تلبي مؤسسات األعمال االشتراطات التالیة كي تكون مؤھلة لتلقي األموال المتاحة من خالل برنامج منح العودة إلى العمل. یرجى 
االمتثال لھا في إقرارات واشتراطات برنامج منح العودة إلى  العلم أن ھذا ملخص، وتوجد مزید من البنود التي یتعین على متلقي المنح 

 العمل، [ھنا]. 
 

یجب أن تكون مؤسسة األعمال شركة مملوكة ومشغلة لتحقیق ربح بصورة مستقلة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة، أو شراكة،  )1
 ربحیة،  أومؤسسة مملوكة لشخص واحد ومصرح لھا بأداء األعمال في والیة إلینوي، أو مؤسسة غیر

 أو قبل ذلك.  2019یجب أن تكون قید التشغیل خالل دیسمبر  )2
، أو عن مبلغ آخر متناسب إذا كانت قید  2019ملیون دوالر أمریكي في عام  20یجب أن یقل إجمالي عائدات التشغیل عن  )3

 . 2020التشغیل لفترة أقل من عام قبل مارس 
بسبب حاالت االضطراب االقتصادي المتعلقة بجائحة فیروس  یجب أن تكون المؤسسة قد تعرضت لخسائر تشغیلیة صافیة )4

 .  19-كورونا المستجد كوفید
یجب أن تكون المؤسسة قد أغلقت أو خفضت عملیاتھا بسبب أوامر حكومیة، أو توجیھات صحة عامة، أو انخفاض طلب  )5

 . 19-المستھلكین خالل جائحة فیروس كورونا المستجد كوفید
متثلت لكافة القوانین ذات الصلة، واللوائح، واألوامر التنفیذیة من حكومة الوالیة والحكومة االتحادیة، یجب أن تكون المؤسسة قد ا )6

 بما في ذلك توجیھات التباعد االجتماعي على النحو المحدد في األوامر التنفیذیة الصادرة عن حاكم إلینوي.
 مؤسسات األعمال التالیة غیر مؤھلة: )7

a. ممن ال یعملوا في تشغیل مؤسسة فردیة،  مقاول مستقل أو عمال أحرار 
b.  مقدمو خدمات الرعایة الصحیة الذین تلقوا و/ أو تم تسجیلھم في  منح إعانة مؤسسات خدمات رعایة

  ؛األطفال
c. وم بتقیید عضویتھا ألسباب خالف السعة، نادي خاص أو مؤسسة أعمال خاصة تق 
d.  مؤسسة أعمال تشارك بشكل أساسي في أنشطة مضاربة تحقق أرباًحا من تقلبات األسعار ولیس من السبل التجاریة

 المعتادة،
e.  مؤسسة أعمال تجني أكثر من ربع صافي عائداتھا السنویة من أنشطة إقراض، ما لم تكن مؤسسة األعمال غیر

 ) CDFIقابضة غیر مصرفیة معتمدة كمؤسسة مالیة لتنمیة المجتمع (مصرفیة أو شركة 
f.   من إجمالي عائداتھا السنویة من أنشطة میسر ومقامرة قانونیة،33مؤسسة أعمال تحقق ما ال یقل عن % 
g.  مؤسسة أعمال تعمل في أنشطة مبیعات ھرمیة، حیث یعتمد حافز المشارك األساسي على المبیعات المتحققة بواسطة

 ن المشاركین یتزاید بشكل متواصل، عدد م
h.   مؤسسة أعمال تشارك في أنشطة محظورة طبقًا للقانون االتحادي أو القانون الساري في الوالیة القضائیة التي توجد بھا

مؤسسة األعمال أو تقوم فیھا بأعمالھا. (تتضمن ھذه األنشطة اإلنتاج، أو الخدمات، أو توزیع منتجات مشروعة یتعین 
باالقتران مع نشاط غیر مشروع، مثل بیع لوازم المخدرات أو تشغیل نزل من المعروف أنھ یسمح بالدعارة   استخدامھا

 غیر المشروعة)، 
i.  ،مؤسسة أعمال تحقق غالبیة دخلھا كمالك لعقار ویؤجر ھذا العقار لمستأجر أو مستأجرین بموجب عقد إیجار 
j. توجیھ أو االستشارات، أو تلقین المبادئ الدینیة أو المعتقدات  مؤسسة أعمال تعمل بشكل أساسي في أنشطة التدریس أو ال

 الدینیة، سواء في أوضاع دینیة أو علمانیة،
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k. ،(فیما عدا مؤسسات األعمال المملوكة أو الخاضعة لقبیلة من سكان أمریكا األصلیین) منشأة أعمال تمتلكھا الحكومة 
l. شطة لجماعات الضغط السیاسي، مؤسسة أعمال تشارك بشكل أساسي في أنشطة سیاسیة أو أن 

m.  مؤسسة أعمال تعمل في أنشطة تصنیع أو بیع بالجملة لمنتجات التبغ أو الكحولیات أو تصنع أو بیع أسلحة ناریة بالجملة
 أو التجزئة،

n.  ،نادي لیلي أو نادي تعري 
o.  ،وكالة توظیف 
p.  ،متجر للرھن 
q.  ،متجر خمور 
r. منشأة تخزین أو ساحة مقطورات التخزین أو ساحة خردة ، 
s.  مؤسسة تماثل أیًا من األنشطة المذكورة آنفًا، أو 
t.  مؤسسة أعمال حیث یمون مالك الغالبیة یتمتع بصلة مالیة أو عائلیة بعضو مجلس إدارة، أو مساھم رئیسي أو عضو

 قیادي باإلدارة أو شریك باإلدارة طبقًا للبرنامج. 
 

 الصناعات ذات األولویة 
ذات األولویة" التي واجھت صعوبات معینة خالل جائحة فیروس كورونا المستجد  لقد قمنا بتحدید مجموعة من "الصناعات

یتم تحدید تلك الصناعات على وواستمرت معاناتھا من انخفاض الطلب أو وجود صعوبة في زیادة نشاط عملیاتھا.  19-كوفید
حدید حصة األرباح المستمدة من أحد ال تدرج التبرعات في الحساب عند توالنحو التالي. بالنسبة للمؤسسات غیر الربحیة، 

 األنشطة.
 

 الفنادق )1
a.  مؤسسات األعمال التي توفر إقامة لمدد قصیرة، بما في ذلك الفنادق، والنزل، والحانات، وبیوت الشباب، والمنشآت

 التي توفر خدمات المبیت واإلفطار.
b. .ال یتضمن ذلك المنازل المستأجرة لقضاء العطالت 

 إعانة إحیاء المطاعمولكنھا لم تتلقى منحة منھالة لتلقي منحالمطاعم والحانات المؤھ )2
 یة: المؤسسات الفنیة ومؤسسات األعمال التي تشتمل على الفئات التال )3

a.  ،مشغلو أو مروجو مرافق الحفالت المباشرة، ومنتجو العروض المسرحیة، ومشغلو مؤسسات العروض الفنیة المباشرة
 ) تشغیل المرافق المغلقةSVOG) ولكنھا لم تتلقى منحةوممثلو المواھب المؤھلة لتلقي منح 

b.  مؤسسات العروض الفنیة وفنون األداء 
i.  مؤسسة أعمال أو مؤسسة لدیھا مھمة أساسیة أو تضیف إلى مھمتھا األساسیة أداء أو تقدیم عروض فنیة

م، والفنون األدبیة، وفنون اإلعالم،  للجمھور، بما في ذلك التخصصات الفنیة التي تضم الرقص، واألفال
 والموسیقى، والمسرح، والفنون البصریة.

c. مؤسسات تعلیم الفنون 
i.  مؤسسة أعمال أو منظمة لدیھا مھمة أساسیة أو تضیف إلى مھمتھا األساسیة تقدیم خدمات تعلم الفنون، أو

 % من نماذج أعمالھا على تقدیم خدمات تعلیم الفنون.50تركز بأكثر من نسبة 
d. .مقدمو خدمة ومنظمات معنیة بالفنون 

i. خدمات التصمیم، أو المعدات الصوتیة،  ھي مؤسسات أعمال تقدم خدمات لقطاع الفنون، بما في ذلك مقدمي
أو تأجیر المعدات، أو اإلعداد، أو اختیار الممثلین، وخدمات تصفیف الشعر والتجمیل، وإدارة المواھب،  

والحجز، والتصویر الفوتوغرافي/ تصویر الفیدیو، والطباعة، ومؤسسات خدمات لقطاع الفنون تقدم خدمات 
 مھنیة، وتدریب ومساعدة فنیة.

ii. من اإلیرادات من أداء األنشطة المذكورة آنفًا لقطاع الفنون، بما في ذلك الفعالیات 50أكثر من  تحقق %
 الفنیة، وعروض األداء، والمعارض.

 مؤسسات تجارة التجزئة للمالبس واألجھزة اإللكترونیة (باستثناء التجارة اإللكترونیة)  )4
a.  تقدم بشكل أساسي بضائع للبیع بالموقع للمستھلكین النھائیین تتكون مؤسسة األعمال من مؤسسة فعلیة واحدة على األقل

 في الصناعات التالیة: 
i. المالبس ومشتمالت المالبس 
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ii.  األجھزة اإللكترونیة االستھالكیة 
b.  من عائداتھا من بیع البضائع بالتجزئة للمستھلكین النھائیین في الموقع (أي، لیس من خالل طلب 50تحقق أكثر من %

 إلكتروني).
 الرعایة الصحیة المنزلیة خدمات )5

a.  مؤسسة أعمال أو منظمة تقدم بشكل أساسي خدمات الرعایة الصحیة في منزل المریض للمرض أو اإلصابة، بما في
ذلك رعایة الجروح، وتثقیف المرضى ومقدمي خدمات الرعایة، والعالج عن طریق الحقن الوریدي أو التغذیة، 

 والحاالت الصحیة غیر المستقرة.والحقن، و/ أو مراقبة األمراض الخطیرة 
b.  من اإلیرادات من مكافآت تقدیم خدمات الرعایة الصحیة في منزل المریض.80یجب تحقیق أكثر من % 

 مقدمو خدمات رعایة األطفال )6
a.  تتضمن فقط مقدمي خدمات رعایة األطفال الذین لم یتلقوا منح و/ أو غیر المسجلین في منح إعانة مقدمي خدمات

 حیث إن مقدمي الخدمات الذین تلقوا منح و/ أو تم تسجیلھم في منح إعانة مقدمي خدمات رعایة ,رعایة األطفال
 ).B2Bاألطفال غیر مؤھلین لمنح العودة إلى العمل (

 محل حالقة وخدمات صالون تجمیل )7
a. ؤسسة أعمال أو منظمة تقدم خدمات تصفیف الشعر، وتقلیم األظافر، والخدمات األخرى المتعلقة باالعتمادات أدناه. م 
b.  یجب أن تحتفظ مؤسسات األعمال المؤھلة بشھادة ساریة للتسجیل كحالق، أو اختصاصي تجمیل، أو خبیر تجمیل، أو

محل حالقة أو خدمات تجمیل، أو تصفیف شعر، أو عنایة فني أظافر، أو مصفف شعر، أو شھادة تسجیل ساریة لتشغیل 
من قانون تقنیات الحالقة، والتجمیل، والعنایة بالبشرة، وتصفیف  IIIDبالبشرة، أو أعمال عنایة باألظافر طبقًا للبند 

 . 1985الشعر، والعنایة باألظافر لعام 
 ترفیھ داخلي )8

a. اخلیة قابلة لالستخدام ومخصصة ألنشطة اللعب أو اللیاقة  مؤسسة أعمال أو منظمة توفر منشأة داخلیة مع مساحة د
البدنیة في األماكن الداخلیة. قد یتضمن ذلك صاالت بولینج، وحلبات تزلج، وتجھیزات ترامبولین، وساحات لعب 

 داخلیة، وغرف أدوات، وبطاقات اللیزر، ومحالت ألعاب فیدیو، ووسائل تستخدم في الریاضات الداخلیة. 
b. فرد، فیما عدا تجھیزات الترامبولین، وساحات اللعب الداخلیة المؤھلة جمیعھا   100سعة المنشأة عن  یجب أال تقل

 بغض النظر عن السعة.
c.  من اإلیرادات من تذاكر ورسوم المشاركة في أنشطة الترفیھ الداخلیة والخدمات 50تحقق المؤسسة أكثر من %

 المرتبطة بھا، مثل تأجیر األحذیة. 
 یة ومراكز اللیاقة البدنیة الصاالت الریاض )9

a.  تتكون مؤسسة األعمال مما ال یقل عن مؤسسة فعلیة واحدة مفتوحة لألعضاء أو الجمھور العام للمشاركة في األنشطة
 المتعلقة باللیاقة البدنیة في الموقع. 

b. مراكز الصحیة مطلوب أن یكون لمؤسسة األعمال اتفاق عضویة حالي أو إخالء مسؤولیة حالي وذلك بالنسبة لجمیع ال
 ومراكز اللیاقة البدنیة المفتوحة للجمھور. 

c.  وال یتضمن ذلك مؤسسات األعمال التي تقدم الخدمات المتنقلة أو الخدمات عن بعد بشكل حصري والتي ال تعمل
 كمؤسسة فعلیة یشارك األعضاء أو الجمھور فیھا أنشطة اللیاقة البدنیة بالموقع، 

d.  من الرسوم، بما في ذلك رسوم العضویة، للمشاركة في أنشطة اللیاقة البدنیة.  % من اإلیرادات80یتحقق أكثر من 
 السیاحة والنقل الجماعي (بما في ذلك سیارات األجرة، أو اللیموزین أو مشاركة ركوب المركبات)  )10

a. حیین، وھي تتضمن الترویج السیاحي، وسیاحة المخیمات، والسیاحة الریفیة، والجوالت السیاحیة، والمرشدین السیا
ووكالء السیاحة، وتأجیر المركبات على المدى القصیر، وتأجیر الحافالت، والحافالت بین المدن والمناطق القرویة،  

 وخدمات النقل المكوكیة.
b.  وال تتضمن سیارات األجرة، أو مشاركة ركوب المركبات، أو المؤسسات التي توجد في أماكن یقبل علیھا السیاح وال

 ق بالسیاحة على النحو المذكور عالیھ.تشارك في أنشطة تتعل
 خدمات دعم المشاھدین والفعالیات االجتماعیة )11

a.   مؤسسات أعمال تقدم خدمات للفعالیات، بما في ذلك تأجیر المعدات أو اإلعداد، وتصفیف الشعر، والتجمیل، ومتعھدي
ات، وباعة الزھور،  الحفالت، والمصورین الفوتوغرافیین/ مصوري الفیدیو، والمروجین، ومخططي الفعالی

 واختصاصیي الطباعة.
b.  من اإلیرادات من أداء الخدمات المذكورة أعاله لألغراض الخاصة بفعالیة من 50یجب أن تحقق أكثر من %

 الفعالیات.
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c. ) ال یتضمن ذلك األماكن، أو مؤسسات األعمال، أو المؤسسات المؤھلة لمنح تشغیل األماكن المغلقةSVOG .( 
 SVOG) ولم یتلقوا منحة) تشغیل األماكن المغلقةات األفالم والمسارح المؤھلین لمنحة مشغلو المتاحف وقاع )12
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