في  27مارس  ,2020تم سنّ قانون ( CARESالمعونة ,ا0غاثة و ا-من ا,قتصادي الخاص بجائحة الفيروس
التاجي) ,كبرنامج للمساعدة ا,قتصادية استجابة لجائحة  .COVID-19و يقدّم قانون  CARESالدعم
ا,قتصادي على المستوى الفدرالي لقطاع ا-عمال و للموظفين و لLفراد و العائKت و للصناعات المحدّدة التي
الجوي ,و قطاعات الص ّحة و التعليم.
تأثّرت ,بما فيها قطاع النقل
ّ

وفيما يلي ملخص للجوانب الرئيسية لبرنامج حماية اجور ,وهو برنامج بقيمة  349مليار دور
للقروض و ا3عفاء من سداد .القروض تقوم عليه إدارة المؤسسات الصغرى (  )SBAبيانه في
البند  Aمن الباب  Iمن قانون  :CARESالحفاظ على أجور .العمال امريكيين و على وظائفهم.

عموميات
يوسع قانون  CARESمعايير ا(هلية للمقترضين للتأهل للحصول على القروض المتاحة من خل ا*دارة ا(مريكي.ة
للمؤسس..ات الص..غيرة ( )SBAمن خل إض..افة برن..امج حماي..ة ا(ج..ور إلى مجموع..ة ب..رامج الق..روض الخاص..ة ب.
 .SBAوي..وفر برن..امج حماي..ة ال..رواتب قروض..ا مض..مونة ف..دراليا تص..ل إلى ح..د أقص..ى ق..دره  10ميين دوHر
مفص.ل أس.فله) و ذل.ك لتش.جيع الش.ركات على
للمؤسسات المؤهلة ،ويمكن أن تكون معفاة جزئيا من الس.داد (كم.ا ه.و
ّ
اHحتفاظ بالموظفين طيلة أزمة  COVID-19من خل المساعدة في دفع بعض التكاليف التنفيذي..ة .و كي يتكي..ف م..ع
هذه ا*ضافة ,أذن قانون  CARESبالتزامات لبرنامج ( SBA 7)aللقروض كما تم تعديله بموجب قانون ,CARES
بمبلغ  349مليار دوHر .يغطي برنامج حماي.ة ا(ج.ور الف.ترة ال.تي تب.دأ في  15ف.براير  2020و تنتهي في  30يوني.و
( 2020فترة التغطية).

أ .زيادة ا-هلية لبعض المؤسسات الصغيرة والمنظمات
با*ضافة إلى أي مؤسسة تندرج ضمن "المؤسسات التجارية الصغرى" حسب قانون المؤسس..ات الص..غرى,
فإن أي مؤسسة تجارية أو منظمة غير ربحية أو منظمة لق.دماء المح.اربين أو ش.ركة قبلي.ة (ك.ل منه.ا ,كي.ان
مشمول) مؤهلة للحصول على قرض (قرض لحماية ا(جور) لفترة التغطية إذا كان الكيان المشمول يس..تخدم
ما  Hيزيد عن ( 500 .)1موظفا (بما في ذلك ا(فراد العاملين بدوام كامل أو بدوام جزئي أو أي أساس آخ.ر)
أو ( )2حيثما أمكن ,العدد المعياري للموظفين حسبما حددته ال SBA.للقطاع الذي ينشط فيه الكيان المشمول.

ب .ا,ستعمال المر ّخص للمكسب
يمكن استخدام المكسب من قرض حماية ا(جور لخص البنود التالي.ة فق.ط (ك.ل من الح.اHت تخض.ع بعض
اHستثناءات المحدّدة) )1( :تكاليف ا(ج.ور ( )2و التك.اليف المتعلّق.ة بامتي.ازات الرعاي.ة الص.حية الجماعي.ة
خل ف..ترات ا*ج..ازة المرض..ية أو الطبي..ة أو ا(س..رية المدفوع..ة ا(ج..ر ,و أقس..اط الت..أمين ( )3و أج..ور
الموظفين أو عموHتهم أو أي مكافآت أخرى ( )4مدفوعات فوائد القروض العقارية (باستثناء أي دف.ع مس..بق
أو سداد دفعة من أصل خاص بالتزام ق.رض عق.اري) ( )5و دفوع.ات إيج.ار ( )6و الخ.دمات ( )7و الفائ.دة
على أي التزامات ديون أخرى تم تكبّدها قبل فترة التغطية.
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ج .الح ّد ا-قصى لمبلغ القرض ,سعر الفائدة و آجال ا,ستحقاق للقروض ذات ا-رصدة المتبقية
خل فترة التغطية ,المبلغ ا(قصى المسموح به لقرض لكيان مشمول مؤهل هو ا(دنى من بين 10000000
دوHرا و المبل..غ المحتس..ب على أس..اس ص..يغة كش..وف ا(ج..ور و ال..ذي يع..ادل أساس..ا  2,5م..رات متوس..ط
المجموع الشهري لمبالغ ا(جور المتكبّدة في فترة السنة الواحدة التي تسبق الموافقة على القرض.
و  Hيجوز أن تتجاوز أسعار الفائدة على القروض التي يقترضها الكيان المشمول .في إطار البرن.امج ا(ربع.ة
في المائة (.)%4
كما أنه بالنسبة (ي قرض لحماية ا(جور ذو رصيد أصلي متبقي بعد أي إعفاء من السداد قابل للتطبيق (كما
مفص.ل أدن..اه) ,فإن..ه يجب أن  Hيتج..اوز ت..اريخ اHس..تحقاق ال 10..س..نوات من الت..اريخ ال..ذي تق..دم في..ه
ه..و
ّ
المقترض بطلب للحصول على إعفاء سداد للقرض.

د .تأجيل السداد
سوف تعطي  SBAالتعليمان للمقرضين لتأجيل جميع المدفوعات (أصل الدين والفائدة والرسوم) التي كانت
دون ذلك مستحقة بموجب قرض حماية ا(جور لمدة  Hتقل عن  6أشهر و Hتزيد عن  12شهرا.

ه .الضمان أو أي دعم ائتماني آخر
لن يُطلب من المقترض التعهد بأي ضمانات أو تقديم ضمانات شخصية لتأمين أو دعم قرض حماية ا(جور.

و .ا0عفاء من سداد القروض (و ا0قKل المحتمل في مبلغ ا0عفاء)
خل فترة ال 8.أسابيع التي تبدأ من تاريخ تموي.ل ق.رض حماي.ة ال.راتب (ف.ترة ا*عف.اء)  ،س.يكون المق.ترض
ä
مؤه لâعفاء وإلغاء المديونية مقابل مبلغ أصل الدين الكامل لهذا القرض .المبل.غ المؤه.ل لâعف.اء (إجم.الي
مبلغ ا*عفاء المؤهل) يساوي إجمالي التكاليف المتكبدة والمدفوعات ال.تي تم س.دادها خل ف.ترة ا*عف.اء ل( ..
 )1ا(جور( )2و فوائد الرهن العقاري ( )3و ا*يجار ( )4و الخدمات.

ويخض.ع مبل.غ ا*عف.اء من س.داد الق.رض المت.اح للمق.ترض لâقل إذا أنهى المق.ترض الم.وظفين أو خفض
أجور الم.وظفين أو رواتبهم خل ف.ترة ا*عف.اء .و م.ع ذل.ك ,فإن.ه في ح.ال قي.ام المق.ترض بإع.ادة توظي.ف
الموظفين أو تعويضهم على التنقيص في ا(جور بحل.ول  30يوني.و  2020فإن.ه س.يعفى من ا*قل في مبل.غ
ا*عفاء من السداد.
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