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وس والرئ�س فونج والمدير غونزالس:  ،السادة الرؤساء المشاركون ن الصندوق س�سن�ي  المخمنة �شو وأمني
 

ن  ة (اللجنة) يوم االثنني لندن ن. ب��د جلسة خاصة ح�ث صوتنا بت��ــــح من العمدة  ٢٠٢٠مايو  ١١عقدت لجنة األعمال الصغ�ي
ة  خاللها باإلجماع ع� تقد�م قائمة التوص�ات التال�ة ال�كم للنظر فيها. تم تط��ر هذە التوص�ات بالتنسيق مع أعمال صغ�ي

�د ومجموعات التجار ومنظمات األعمال ومقد�ي خدمات المساعدة التقن�ة. خالل األسابيع المقبلة، سوف نعمل مع المدينة لتحد
و�ــــج لها وتطب�قها حيثما أمكن.  وللمساعدةجدوى هذە التوص�ات،  ي ال�ت

 �ن
 

ة، فقد شعرنا أنه من الملّح تقد�م  ح�ث أن مهمة اللجنة وضع س�اسات للمدينة تعزز الصحة االقتصاد�ة لمجتمع األعمال الصغ�ي
ي سان ، كانت األ COVID-19هذە الوث�قة إ� ف��ق العمل. قبل حالة الطوارئ الناتجة عن 

ة �ن ة تواجه تحد�ات كب�ي عمال الصغ�ي
ي نمثلها. العد�د من  األعمالجدا� بالنسبة ا� العد�د من  حاسمالوقت إن فرا�س�سكو، وقد اشتدت تلك التحد�ات اآلن.  ة اليت الصغ�ي

ي منع موجة من اإلغالق الدائم.  األعمال
ان، والعمل ��عة ع� هذە التوص�ات �مكن أن �ساعد �ن ن ي الم�ي

ة اآلن معلقة �ن  الصغ�ي
 

باإلضافة إ� التوص�ات الموضحة أدناە، تود اللجنة أن تؤكد ع� أهم�ة التواصل المتاح والمؤثر والفعال بالنسبة لمجتمع األعمال 
ة. و�نطبق هذا �شكل خاص ي تصدرها وزارة الصحة العامة ( الصغ�ي ). من المهم أن يتم التواصل مع DPHع� التوص�ات التشغ�ل�ة اليت

ة، بلغة واضحة، ف�ما يتعلق بمعاي�ي ك�ف�ة اتخاذ القرارات، وأن يتم إعطاؤها إشعارات مسبقة قبل فرض متطلبات  األعمال الصغ�ي
�ة عند وقت إصدارها. عالوة ع� ذلك، فإنه �جب أن يتم إ�شاء آل�ة جد�دة عليها، وأن يتم توف�ي التواصل بلغات أخرى غ�ي ا ن إلنجل�ي

مة أو غ�ي مؤهلة إلعادة الفتح.  ن ن أنها غ�ي مل�ت ي يتبني ة اليت كات الصغ�ي  استئناف لل�ش
 

ا التأ��د ع� أن نهج المدينة إلعادة الفتح واالمتثال �جب أن �ستند إ� التعل�م والمساعدة أو�ً  ة وتود اللجنة أ�ض� كات الصغ�ي . فال�ش
ة ع�  كات الصغ�ي ا ع� الصحة العامة. �جب �شجيع ال�ش فة ج�د� ي سان فرا�س�سكو ت��د أن تعمل بأمان، وت��د أن تكون م�ش

�ن
استكشاف حلول مبتكرة تضمن الحفاظ ع� سالمة موظفيها وعمالئها. عند فتحها و�عادة فتحها أو عند تغي�ي محورها بال�امل، ال 

. �جب أن ُ�طل
�
ي عانت منها تار�خ�ا  ب منها تحمل اآلل�ات الشاقة وغ�ي الفعالة اليت

 
 أن نعرب عن دعمنا الشد�د لف��ق العمل ر�ثما �عمل ع� ضمان توز�ــــع اإلغاثة والدعم �شكل منصف. فقد كان االنصاف 

�
نود أ�ضا

ي العد�د من مجتمعاتنا، �عود تار�خها إ� وقت ط��ل قبل األزمة ال
ا إ� جنب مع ف��ق العمل مشكلة مستمرة �ن حال�ة. إننا نقف جنب�

ي ندخلها.  لإلنصافبينما �عمل ع� التأ�د من إعطاء أول��ة  ي هذە المرحلة الجد�دة اليت
 �ن

 
ا، نود أن نعرب عن أملنا وتفاؤلنا  � ي العمر لتح��ل مدينتنا إ� مكان سحري.  ف�ما أخ�ي

: إن لدينا فرصة قد ال تتكرر مجددا� �ن
�
ي الحقا

س�أىت
ا ضمان أن تكون  �دا� ب�د �مكننا إ�شاء مناطق عامة جد�دة مذهلة ومليئة باألعمال والمساحات الفن�ة النابضة بالح�اة. �مكننا أ�ض�
ن  ي مناطق معدودة. �مكننا تمكني

ن �ن ن سكنيني ي جميع أنحاء المدينة بأ�ملها، ول�س فقط ع�ب م��عني
هذە المساحات الجم�لة موزعة �ن

كات للتج��ة واخت ا متساو�ة ال�ش ي �حتاجونها لتحقيق النجاح. �مكننا إ�شاء اقتصاد �منح فرص� بار أش�اء جد�دة، ومنحها األدوات اليت
ي بدء واحد، وحما�ة العمال أثناء الق�ام بذلك. 

 ل�ل من �دير عمً� أو يرغب �ن
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كة، �مكن أن تكون هذە اللحظة فرصة لجعل مدينتنا أفضل مما كانت  إ� الحد الذي �مكننا ف�ه �شكل جما�ي التوجه نحو رؤ�ة مش�ت
وري ن�ابة عن مدينة  عل�ه من قبل. إن اللجنة ع� استعداد لمساعدة ف��ق العمل بأي ط��قة ممكنة خالل أدائه عمله المهم وال�ن

 سان فرا�س�سكو. 
 

 ب�خالص، 
 

 توقيع شار�ي الجونا 
 

 شار�ي الجونا
 الرئ�س

ة  لجنة األعمال الصغ�ي
 

 مل�سا وا�ت هاوس، مكتب ادارة المدينة  �سخة: 
 اندرس باور، مدير الس�اسات، مكتب العمدة لندن ن. ب��د 
 ادوارد ما�افري، المدير، العالقات الفدرال�ة ومع الوال�ات، مكتب العمدة لندن ن. ب��د 
ن   فني  أعضاء مجلس الم�ش
 كاتب المجلس 
ن تور�س، المدير، مكتب التنم�ة االقتصاد�ة وا   لقوى العاملة هوا�ني
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ة  توص�ات ف��ق عمل اإلنعاش االقتصادي لألعمال الصغ�ي
 

 الدعم العام: 
ة مدرجون و�منحون األول��ة ضمن حزم اإلغاثة المحل�ة والتابعة  ● ن لحسابهم الخاص واألعمال الصغ�ي التأ�د من أن العاملني

ي المستقبل. 
 للوال�ة والفدرال�ة �ن

ي قد تكون توج�ه جميع  ● اح تعد�ل أو إلغاء اللوائح اليت الوكاالت التنظ�م�ة المحل�ة ا� تقي�م متطلبات العمل الخاصة بها واق�ت
ي تعرقل تط��ر العمل دون المساس بالمصلحة العامة. �جب ع�  ، أو تلك اليت

�
أصبحت قد�مة، أو الشاقة، أو المرهقة إدار�ا
 أسابيع من اصدار هذا التوج�ه.  4-3الوكاالت العودة إ� العمدة والمجلس خالل 

ة ح�ث �مكن لممث�ي جميع الوكاالت التنظ�م�ة ( ●  ,DBI, Planningإ�شاء مركز واحد شامل مخصص لدعم األعمال الصغ�ي
DPH, DPW, SF Fire Department, SF Police Department .معالجة جميع التصار�ــــح والرسوم والتطب�قات (

ة. �جب أن تكون هناك آل�ة "ممر  كات الصغ�ي  ��ــــع" لخدمة ال�ش
 

 االتصاالت: 
 التأ�د من أن جميع التوجيهات والموارد وتطب�قات المساعدة المحل�ة مكت��ة بلغة واضحة.  ●
�ة  ● ن عند التأ�د من أن جميع اإلرشادات والموارد والتطب�قات المحل�ة للمساعدة المنشورة متاحة بلغات أخرى غ�ي اإلنجل�ي

، حيت يتمكن الجميع من الوصول إ� المعلومات �شكل منصف. �شمل هذا ع� سب�ل المثال ال الح� وقت إصدارها
 . SF.govالموارد المنشورة ع� 

ات�ج�ة لمشاركة اإلرشادات والموارد وتطب�قات المساعدة المنشورة ع�ب وسائل اإلعالم.  ●  التأ�د من وجود إس�ت
نت �مكن الوصول إليها �شكل كاف ع�ب األجهزة المحمولة. التأ�د من أن المعلومات المنشورة ع� اإلن ●  �ت
ي المدينة بأن  ●

ي أقرب وقت ممكن. �جب أن يتم منح الخ�ار ل�ل �شاط تجاري مسجل �ن
ات�ج�ة اتصال منظمة �ن تنف�ذ إس�ت

كات اخت�ار عدم المشاركة إذا ل ن خط اتصاالت يوفر لهم المعلومات المهمة عند إصدارها. �مكن لل�ش ي يتم تأمني
م ترغب �ن

ي االتصاالت. 
 تل�ت

 
 دعم إعادة الفتح: 

ي الممرات التجار�ة (األح�اء السكن�ة التجار�ة  ●
ة �ن ي تتلقاها الوكاالت التنظ�م�ة المرتبطة باألعمال الصغ�ي  -���ــــع الطلبات اليت

NCDS  األح�اء السكن�ة التجار�ة العابرة ،- NCTs .( 
ا  ● ي سان فرا�س�سكو، لعمل�ة �جب أن تخضع جميع تراخ�ص إعادة الفتح، وفق�

لما تحددە الوال�ة ووزارة الصحة العامة �ن
كات تقد�م طلب استئناف إلعادة الفتح.   استئناف بح�ث �مكن لل�ش

ي الوقت المناسب، قبل أسب�ع ع� األقل من إعادة الفتح. �جب توف�ي  ●
كات �ن �جب توف�ي جميع إرشادات إعادة الفتح لل�ش

نت. بروتوكوالت األمان والالفتات  كات ع�ب مجموعات أدوات �مكن الوصول إليها ع�ب اإلن�ت  لل�ش
كات استالم الفتات حس�ة ال �مكنها طباعتها بنفسها.  ●  �جب إ�شاء موقع مركزي �مكن ف�ه لل�ش
ة القدرة ع�  ● كات الصغ�ي ة و�جب أن يتم منح ال�ش اء معدات الوقا�ة الشخص�ة بالجملة و�كم�ات كب�ي �جب ع� المدينة �ش

اء مع اء بكلفة أقل وحجم أقل مما لو كان �ش ة من ال�ش كات الصغ�ي ، ستتمكن ال�ش دات الحما�ة الشخص�ة من المدينة. بالتا�ي
اء بمفردها.   عليها ال�ش

نتضمان الوصول المنصف والم�سور  ● ة.  لإلن�ت كات الصغ�ي  بالنطاق الع��ض لل�ش
كات المهتمة بتغي�ي محورها وك�ف �مك ●  نها أن تفعل ذلك بنجاح. تقد�م المساعدة التقن�ة لل�ش

 
/الطابق الضع�ف:  ي

  قسم تفت�ش المبايض
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ي الحا�ي لالمتثال للطابق الضع�ف ( ●
ا ال تزال بحاجة  ٤٦٣. هناك ٢٠٢٠سبتم�ب  ١٥) هو Soft Storyإن الموعد النهاىئ عقار�

ي 
ض إ� إ�مال العمل. تمد�د الموعد النهاىئ ي �شغلها  بمدة عامني ي لم تبدأ البناء بعد والمساحات التجار�ة اليت للعقارات اليت

 مستأجر �شط. 
هم ع� إ�مال  ● ن ، فإعطاء األول��ة ألصحاب العقارات وتحف�ي ي أو أ���

إذا استمر إغالق البارات والمطاعم لمدة شهر اضا�ن
 . ي  متطلبات التعد�ل التحديي�

 �ي تتمكن من إ�مال توف�ي إعفاء من النفقات التشغ�ل�ة، ر�ما ع�ب اإل  ●
�
ي تحتاج إ� اإلغالق مؤقتا �ب�ة، لألعمال اليت عفاءات ال�ن

ف�ه.  وري �شكل خاص للمطاعم والبارات وأما�ن ال�ت  العمل. هذا �ن
 

 تخف�ف الرسوم: 
ي تجمعها الوكاالت التنظ�م�ة ( ●  DBI, Planning, DPH, DPW, SF Fire Department, SFالتنازل عن جميع الرسوم اليت

Police Department .لمدة سنة تق��م�ة واحدة ( 
ي تجمعها الوكاالت التنظ�م�ة لمدة سنة  ● ي ال تتعلق �سالمة الح�اة واليت التنازل عن جميع الغرامات المتأخرة والعق��ات اليت

 تق��م�ة واحدة. 
ي تجمعها الوكاالت التنظ�م�ة لمدة سنة تق��م�ة واح ●  دة. التنازل عن رسوم تقد�م الطلبات واإلحالة اليت
ة لمدة عام واحد.  ●  التنازل عن رسوم �سج�ل األعمال التجار�ة لألعمال الصغ�ي
كات ل�ن لم �ستخدمها (ع� سب�ل المثال ، ت��ــــح موقف لمقاول،  ● ي دفعتها ال�ش إعادة أو تقد�م ائتمان ع� التصار�ــــح اليت

ف�ه  DPWوتصار�ــــح   ). مثل العرض ال�ي المحدود -المؤقتة، والتصار�ــــح المتعلقة بال�ت
ة.  ● كات الصغ�ي �بة األمالك غ�ي المضمونة لل�ش  التنازل عن �ن
ي تديرها  ● ن إ� الممرات التجار�ة. SFTMAتخف�ض رسوم وقوف الس�ارات اليت  ، بمبلغ معقول، من أجل جذب المستهل�ني

 
 : ي

 استخدام األرا�ض
ال من أجل تقل�ل تكال�ف اإل�جار السماح بم��د من المرونة لألعمال التجار�ة ع� مستوى المدينة لمن �سعون إ� االنتق ●

ي 
وط �ن التجاري الشهري أو ألسباب اقتصاد�ة أخرى. ع� سب�ل المثال، �مكن التنازل عن طلب ترخ�ص االستخدام الم�ش

 .  حالة وجودە واال�تفاء بطلب إعالم ال�ي
ي تدعم حاج ● ي / المرن اليت

ة العمل التجاري إ� إعادة �جب منح جميع أذونات االستخدام المؤقت ألغراض االستخدام اإلضا�ن
ا إلضافة الم��د من النشاط، إذا كان  ا ضمن�� ا. �جب منح األعمال تف��ض� ور�� المحورة. �جب أال �كون تقد�م الطلب �ن

نت.  كات ملء نموذج تف��ض ع�ب اإلن�ت  معقوً�. إذا تم تقد�م شكاوى، فسوف ُ�طلب عندها من ال�ش
�ــــع االستخدام المرن ل�كون  ● ي كل المدينة. توسيع ��ش

 قابً� للتطبيق �ن
●  .  لساعات العمل المسم�ح خاللها لألعمال بممارسة العمل ع�ب ممر ال�ي

�
 التمد�د مؤقتا

ن تط��ر األعمال الجد�دة.  ● ي الممرات التجار�ة لتحف�ي
 ازالة القيود عن السماح باالستخدام �ن

●  .
�
 ازالة القيود عن التصنيع الخف�ف عندما �كون متاحا

 تع��ف ص�غة التجزئة لتخف�ف القيود الحال�ة. تعد�ل وتوسيع  ●
ها. �جب السماح بجميع أنواع  ● تخف�ف القيود ع� الالفتات الخارج�ة للسماح بعدد من الفتات اإلسقاط المضيئة وغ�ي

.  المؤقتة الالفتات الخارج�ة ي  �شكل ضمين
ا لمدة عام واحد.  ●  تعليق اإليرادات التقدي��ة مؤقت�
 لمدة عام واحد. تعليق الحاجة إ� أذون اال  ●

�
وط مؤقتا  ستخدام الم�ش

ي ذلك الشوارع واألزقة واألرصفة  ●
�شجيع المدينة ع� إ�شاء ساحات عامة ومساحات مفتوحة حيثما أمكن (ر�ما بما �ن

كات من توسيع عمل�اتها. �جب ع�  ح أول  DPWبالتنسيق مع  SFMTAومواقف الس�ارات) حيت تتمكن ال�ش أن تق�ت
ي غضون شهر. 

ي �مكن أن �طبق هذا فيها �ن  مجموعة من المواقع اليت
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 : HCSOإعادة �شك�ل 

نامج لمدة  ● ت خالل غ�ابه.  ٣-١�جب تعليق ال�ب  سنوات وتقي�مه من أجل فائدة استخدامه وألي قضا�ا أث�ي
 

ي صكوك الرهن العقاري: 
 اإل�جار التجاري والمساعدة �ض

ن  ● ي المكان للمستأج��ن �جب ع� المدينة تحف�ي
ة االحتماء �ن أصحاب العقارات ع� خفض اإل�جار المستحق خالل ف�ت

ن من  . مثً�: السماح ألصحاب العقارات بخصم مبلغ اإل�جار الذي تم التنازل عنه أو تخف�ضه للمستأج��ن التجار�ني ن التجار�ني
وس  ة حالة الطوارئ المتعلقة بف�ي ة  ،COVID19إجما�ي إ�صاالتها طوال ف�ت ي المكان أو الف�ت

ة االحتماء �ن ول�س فقط خالل ف�ت
 الزمن�ة الخاصة بوقف اإلخالء التجاري. 

 تمد�د وقف اإلخالء التجاري حيت نها�ة السنة التق��م�ة.  ●
ة بخدمات قانون�ة مجان�ة أو منخفضة التكلفة �مكنها تقد�م المشورة �شأن مفاوضات  ● ر�ط أصحاب األعمال الصغ�ي

 اإل�جار. 
 

 القطاع الخاص: تنظ�م 
ي ذلك ع� سب�ل المثال ال الح� رسوم  ●

سة، بما �ن ي ممارسات مف�ت
منع منصات التسل�م التابعة ألطراف ثالثة من االنخراط �ن
 العمولة المرتفعة و�ضافة أعمال إ� المنصة دون إذنهم. 

 
 التم��ل: 

ة من أجل ت�س�ي قدرتها ع� تم�  ● �ل أمور مثل معدات الحما�ة الشخص�ة �جب إ�شاء صندوق إعادة فتح لألعمال الصغ�ي
والرسوم وأ�ة نفقات أخرى تتعلق ب�عادة فتح العمل. س�عمل هذا �شكل مشابه لصندوق المرونة الذي تم إ�شاؤە من قبل  

OEWD  ي الصندوق.  ٥ول�ن بحد أق� قدرە
كة ومع رأسمال بدا�ة قدرە مليون دوالر �ن  آالف دوالر ل�ل �ش

 آالف دوالر لتم��ل مشار�ــــع تجم�ل الممرات.  ١٠كن منح منظمات الممرات التجار�ة ما �صل إ� إ�شاء برنامج منح ح�ث �م ●
ي أوقات  ●

ة والمحل�ة �ن كات الصغ�ي استكشف جدوى إ�شاء صندوق يوم ممطر �مكن استخدامه لتقد�م المنح والقروض لل�ش
 دوالر).  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠دوالر و  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠الطوارئ (

باإلضافة إ� ���ــــع مسار عمل�ة الموافقة للحصول ع� األموال  Legacy Business Programطلب تم��ل برنامج  ●
نامج ع� الفور.  كات المشمولة ضمن ال�ب ي �دي ال�ش

ور�ة ووضعها �ن  ال�ن
 

 التقي�م االقتصادي؛ جمع الب�انات وتحل�لها: 
 �جب جمع الب�انات التال�ة: 

 اعتبار�  ●
�
ي أغلقت شه��ا )   ٣١حيت  ٢٠٢٠آذار (مارس)  ١٣ا من عدد األعمال التجار�ة اليت بحسب  ٢٠٢١كانون األول (د�سم�ب

،  NAICSالصناعة ورمز  ن ن [أصحاب األعمال الحرة / المالك الوح�دون بدون موظفني ومنطقة ال�ي التجار�ة وحجم الموظفني
 : ن  ]. ٥٠٠، أ��� من٥٠٠-١٠١، ١٠٠-٥١، ٥٠-٢٦، ٢٥-١١، ١٠-٦، ٥-١عدد الموظفني

ي ق�مة ا ●
�بة األمالك غ�ي الخسارة �ن �بة الرواتب و�ن ي ذلك المب�عات و�جما�ي اإل�صاالت و�ن

ائب المدفوعة بما �ن ل�ن
كة.   المضمونة من قبل كل �ش

ن وتار�ــــخ الفتح.  ● ي تفتح حسب الصناعة وتك��ن العمل وعدد الموظفني  عدد األعمال اليت
ي �ستخدم المساعدة التقن�ة المؤمنة من المدينة، بأي شكل ●  من األشكال.  عدد األعمال اليت
نت.  ●  الطلب من تطب�قات التسل�م توف�ي معلومات �شأن اتجاهات مب�عات التسل�م ع�ب اإلن�ت
 تتبع أي ب�انات ذات صلة بمختلف مراحل العودة إ� العمل�ات العاد�ة.  ●
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(سلف قرض االصابة بال�وارث االقتصاد�ة) و  EIDL Advances(برنامج حما�ة الرواتب) و  PPPالحصول ع� عدد قروض  ●
EIDL  كات سان فرا�س�سكو وعدد المنح الممنوحة من (قرض االصابة بال�وارث االقتصاد�ة) ومتوسط ي تلقتها �ش المبالغ اليت

 مبلغ القرض. قبل كل بنك ومتوسط 
ي استطاعت الحصول ع� سماح كامل بقرض برنامج حما�ة الرواتب.  ●  عدد األعمال اليت
ن االئتمان�ة بدً� من برنامج حما�ة الرواتب.  ● ي استخدمت أرصدة الموظفني كات اليت  عدد ال�ش
كات الستالم قروض برنامج حما�ة الرواتب وقرض اإلصابة بال�وارث االقتصاد�ة. متوسط  ●  الوقت الذي �ستغرقه ال�ش
ي المحالت ●

ي ذلك: الشواغر �ن
ي �جب ق�اسها، بما �ن ات األخرى اليت وعدم دفع / تأج�ل دفع اإل�جارات التجار�ة  تحد�د المتغ�ي

 وعدم دفع / تأج�ل دفع اإل�جار الشخ�ي / صكوك الرهن العقاري. 


