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يف  COVID-19ةحئاج لظ يف ةفايضلا ةعانص ةداعتسا جمانرب
) (Hospitality Industry Recovery Program, CHIRPاينافلسنب

 19- (Hospitalityيف بنسلفانيا COVIDإن برنامج استعادة صناعة الضيافة يف ظل جائحة
هو صندوق جديد عىل مستوى الوالية قيمته )Industry Recovery Program, CHIRP
 145مليون دوالر أمرييك أنشأته كومنولث بنسلفانيا للتخفيف من خسائر اإليرادات ودفع
نفقات التشغيل املؤهلة لبعض الرشكات يف مجال صناعة الضيافة التي تأثرت بشدة بسبب
 .19تتلقى مقاطعة فيالدلفيا ما يقرب من  17مليون دوالر أمرييك من COVIDجائحةالتمويل لتقديم املِنح للرشكات املؤهلة من خالل هذا الربنامج .املِنح متاحة للرشكات املؤهلة
.يف نطاق يرتاوح بني  5,000دوالر أمرييك و 50,000دوالر أمرييك

أولويات الربنامج

امل َعلامت التالية غري مطلوبة لتقديم طلب للمشاركة يف الربنامج ولكن
الرشكات التي تفي بأي من هذه املعايري ستُعطى األولوية عند تقييمها.
نظ ًرا ملحدودية التمويل ،سيعطي هذا الربنامج األولوية للرشكات التي:
•تُظهر انخفاضً ا بنسبة  %50أو أكرب يف اإليرادات ،حسبام أظهرته
اإليرادات اإلجاملية بني الربع الثاين والربع الرابع لعام  2019ومن
الربع الثاين إىل الربع الرابع لعام ( 2020محسوبة سنويًا أو ربع سنوي)
بسبب التأثري املايل الناتج عن جائحة .19-COVID
مالحظة :قد تستخدم الرشكات التي بدأت عملياتها بني  1يناير 2020
و 15فرباير  2020متوسط االنخفاض الشهري يف اإليرادات اإلجاملية
للمقارنة بني األشهر يف الربع األول من عام  2020والربع الثاين حتى
الربع الرابع من عام .2020

تتلق قرضً ا أو منحة لإلغاثة يف ظل
•قبل منحة الربنامج هذه ،مل َ
جائحة  19-COVIDمن مدينة فيالدلفيا ،أو كومنولث بنسلفانيا
أو الحكومة الفيدرالية.
•خضعت لإلغالق اإللزامي مبوجب إعالن الكومنولث لحالة
الطوارئ املتعلقة بالكوارث يف مارس  2020وأي تجديد إلعالنات
حالة الطوارئ املتعلقة بالكوارث.
•ميلكها أشخاص محرومون تاريخ ًيا.
مالحظة :ميتلك الرشكات املحرومة تاريخيا بنسبة  %51عىل األقل

ً
ويديرها أشخاص من ذوي البرشة السوداء ،أو من أصل إسباين ،أو
أمريكيون أصليون ،أو أمريكيون آسيويون ،أو من جزر املحيط الهادئ
ألنهم تعرضوا تقليديًا للتمييز والحرمان عند طلب الحصول عىل
الخدمات واملنتجات املالية.

•تقع يف منطقة تشهد ارتفا ًعا يف مستوى الفقر.
باإلضافة إىل ذلك ،سيضع الربنامج يف االعتبار الرشكات التي:
•متتلكها النساء أو املهاجرون أو األشخاص ذوو اإلعاقة أو قدامى
املحاربني.
•تحقق أربا ًحا أقل من  3ماليني دوالر أمرييك من اإليرادات
السنوية قبل جائحة .19-COVID
•توفر فرص عمل يف فيالدلفيا.

www.PIDCphila.com/CHIRP

األهلية

يجب أن تكون الرشكات:
•واقعة فعل ًيا يف مقاطعة فيالدلفيا ،وتعمل اعتبا ًرا من  15فرباير
 ،2020وتعتزم مواصلة العمل يف غضون عام واحد من تاريخ
تقديم الطلب.
•لديها تصنيف  NAICSداخل القطاع الفرعي لإلسكان ( )721أو
القطاع الفرعي لخدمات الطعام وأماكن توفري املرشوبات ()722
باعتبار ذلك نشاطها األسايس.

	مالحظة :رمز ( NAICSنظام التصنيف الصناعي يف أمريكا الشاملية)
هو رقم مكون من  6أرقام يُستخدم لتحديد نوع النشاط التجاري
الذي تديره وميكن العثور عليه يف الصفحة األوىل من معظم اإلقرارات
الرضيبية للرشكات.

•لديها انخفاض موثق بنسبة  %25يف اإليرادات اإلجاملية بني عامي
 2019و( 2020محسوبة سنويًا أو ربع سنوي) بسبب التأثري املايل
الناتج عن جائحة .19-COVIDمالحظة :ميكن للرشكات التي بدأت
عملياتها يف الفرتة بني يناير و 15وفرباير  2020مقارنة الربع األول من
عام  2020بأي ربع آخر يف عام .2020

•رشكة تهدف إىل الربح وليست كيانًا مطرو ًحا للتداول العام.
•لديها أقل من  300موظف يعملون بدوام كامل عىل مستوى
الكيان اعتبا ًرا من  15فرباير .2020
•لديها حد أقىص لقيمة رأس املال الصافية املادية ال يتجاوز 15
مليون دوالر أمرييك اعتبا ًرا من  15فرباير 	.2020
•ملتزمة بجميع الرضائب املحلية والوالئية والفيدرالية ،أو مسجلة
يف خطة سداد معتمدة أو قادرة عىل إثبات أنها يف مرحلة
الحصول عىل خطة سداد.
•لديها الرتاخيص والتصاريح الفيدرالية والوالئية واملحلية املطلوبة
للعمل بشكل قانوين ويف وضع جيد مع مدينة فيالدلفيا.
•تُقدم طلب للحصول عىل منحة  CHIRPواحدة فقط لكل موقع
عمل يف مقاطعة فيالدلفيا (لكل رقم تعريف صاحب العمل
( )EINالفريد).
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أماكن تقديم الطلب وكيفية تقدميه

APPLY ONLINE: PIDCPHILA.COM/CHIRP
ميكن ملاليك الرشكات املؤهلة تقديم الطلبات عرب اإلنرتنت عىل PIDCphila.
 ،com/CHIRPاعتبا ًرا من الساعة  11صبا ًحا من يوم االثنني املوافق 15
مارس .املوعد النهايئ لتقديم الطلبات هو الساعة  11:59مسا ًء من يوم األحد
املوافق  ١٢أبريل .الطلب املتاح عرب اإلنرتنت بسيط ويُق َّدر أن يستغرق ما
يرتاوح بني  15و 20دقيقة تقريبًا الستكامله .ميكن استكامله عىل جهازك
املحمول أو الكمبيوتر الخاص بك.
ستتم مراجعة جميع الطلبات بعد  5أبريل .ال يعتمد الربنامج عىل أساس
أسبقية الطلبات املقدمة ،وسيتم َمنح الطلبات بنا ًء عىل األهلية واملواءمة مع
أولويات الربنامج.

ما ستحتاج إليه لتقديم الطلب

املعلومات األساسية الخاصة برشكتك ،مثل:
•نوع الرشكة وهيكلها
•رقم تعريف صاحب العمل ( ،)EINأو رقم الضامن
االجتامعي ،أو رقم تعريف دافع الرضائب الفردي ()ITIN
ملالك الرشكة
•رمز ( NAICSهو رقم مكون من  6أرقام يُستخدم لتحديد
نوع النشاط التجاري الذي تديره ميكن العثور عليه يف
الصفحة األوىل من معظم اإلقرارات الرضيبية للرشكات)
•اإليرادات اإلجاملية السنوية وربع السنوية من عام 2019
و2020
•عدد املوظفني الذين يعملون بدوام كامل وجزيئ قبل جائحة
 COVIDويف الوقت الحايل
الوثائق التي سيتعني عليك تقدميها:
•اإلقرار الرضيبي لعام  ،2019إذا كانت الرشكة بدأت عملياتها
يف عام 2019
•بيانات األرباح والخسائر لعام  2019عىل أساس ربع سنوي
أو شهري ،إذا كانت الرشكة بدأت عملياتها يف عام 2019
•بيانات األرباح والخسائر لعام  2020عىل أساس ربع سنوي
أو شهري
•استامرة ( W9يجب استخدام إصدار أكتوبر  )2018موقعة
ومؤرخة ومكتملة.

ما ميكن استخدام األموال من أجله

إذا متت املوافقة عىل املنحة ،يجوز للرشكات استخدام األموال لتغطية
النفقات املؤهلة التي تم تكبدها بني  1مارس  2020وحتى تاريخ
تقديم الطلب .يتم تعريف النفقات املؤهلة عىل أنها نفقات التشغيل،
مبا فيها النفقات املتعلقة بالرواتب وتلك التي ال تتعلق بالرواتب ،التي
ت ُعد عادية ورضورية .النفقات العادية هي النفقات الشائعة واملقبولة
يف املجال الصناعي ملقدم الطلب املؤهل .النفقات الرضورية هي
نفقات مفيدة ومناسبة للعمل التجاري أو لرشكة مقدم الطلب املؤهل.
يف حالة استخدام أموال املِنح لتغطية النفقات املتعلقة بالرهن العقاري
أو اإليجار أو املرافق ،يجب أن تكون هذه الخدمات قد بدأت قبل 15
فرباير .2020
ال ميكن استخدام أموال املِنح لتغطية النفقات أو الخسائر التي متت
تغطيتها بالفعل من خالل أي متويل من القطاع العام تلقته الرشكات
بسبب جائحة  19-COVIDبني  1مارس  2020وحتى تاريخ تقديم
الطلب لهذا الربنامج.

www.PIDCphila.com/CHIRP

