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ةتم إ�شاء  وعات الصغ�ي نامج("برنامج منحة وال�ة ني��ورك لتم��ل الم�ش �م المساعدة لتقد") ال�ب
ي اقتصاد وال�ة ني��ورك

ي تعا�ف
ي المرحلة المبكرة للنجاح �ف

ة �ف كات الصغ�ي .لل�ش

ف تقد�م دل�ل مقبول لوال�ة ني��ورك ع� أن مقدم الطل ف المؤهلني ب المؤهل �عمل �جب ع� المتقدمني
نامج ي متطلبات ال�ب .  و�ليب

ة، أو مؤسسة فن�ة وث كة صغ�ي ة، أو �ش قاف�ة كجزء من الطلب، �جب ع� كل مؤسسة أعمال صغ�ي
ي ذلك مقاولو الفنون المستقلون، تقد�م وثائق كاف�ة بالط��ق

ي تحددها هادفة لل��ــح، بما �ف ة اليت
Empire State Development (ESD)نامج .إلثبات التأه�ل لل�ب

أو رقم الضمان االجتما�ي ) EIN(ُ�سمح بمنحة واحدة فقط ل�ل رقم تع��ف خاص بصاحب العمل 
)SSN (وع .الخاص بالم�ش

وع وموقعه ي �سبب محدود�ة مبلغ التم��ل وحجم الطلبات المتوقع، قد يؤثر ن�ع الم�ش
الجغرا�ف

ي القدرة ع� الحصول ع� المنح
.ومجال عمله �ف



التع��فات
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ة"ُ�قصد بمصطلح  كة الصغ�ي ر �شكل أي �شاط تجاري مقرە وال�ة ني��ورك، مملوك ومدا" ال�ش
ي 

ي مجاله، و�عمل به مائة شخص أو أقل، وقد بدأ عمله �ف
ا �ف أو 2018سبتم�ب 1مستقل، ول�س مه�من�

اوز بعد ذلك وعمل لمدة ستة أشهر كحد أدىف قبل تقد�م الطلب ب�جما�ي مقبوضات ال يتج
ا1,000,000 .دوالر أم���ي سن���

ة" وعات الصغ�ي ة مقرها وال�ة ني��ورك، مملوكة ومدارة" مؤسسة الم�ش كة صغ�ي ي �ش �شكل تعيف
ة أشخاص أو أقل ي مجالها، وتوظف ع�ش

.مستقل، ول�ست مه�منة �ف

الحّ�ة أو الجهات ُ�قصد بها أما�ن العروض" المؤسسات الفن�ة والثقاف�ة المستقلة الهادفة لل��ــح"
ي تعت�ب مؤسسات خ وعات المتعلقة بالعروض واليت كات اإلنتاج أو الم�ش ة أو المتعهدة أو �ش اصة صغ�ي

ة ذات الص وعات الصغ�ي ها من الم�ش لة بالعروض، متوسطة هادفة لل��ــح وتدار بصورة مستقلة أو غ�ي
رت من ي وال�ة ني��ورك وقد ت�ف

ي ذلك المقاولون الفنيون المستقلون، وتقع �ف
بروتوكوالت بما �ف

و�عمل بها عدد ال يتجاوز مائة موظف بدوام كامل، 19-الصحة والسالمة الخاصة بجائحة كوف�د
ف  ف الموسميني .باستثناء الموظفني

ُ�قصد بها أي تقي�دات مفروضة ع�" 19-بروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بجائحة كوف�د"
وعات بموجب األمر التنف�ذي رقم  من الحا�م، أو أي أمر تنف�ذي الحق 2020لعام ) 202(إدارة الم�ش

ا ، أو أي قانون أو قاعدة أو الئحة ُتفرض بموجبه19-أو تمد�دي صادر ضمن االستجابة لجائحة كوف�د
وعات ضمن االستجابة لجائحة كوف�د .  19-تقي�دات ع� إدارة و�شغ�ل الم�ش



ة المؤهلة وعات الصغ�ي وط الم�ش �ش

4

ة والمؤسسات الفن�ة والث وعات الصغ�ي ة ومؤسسات الم�ش وعات الصغ�ي قاف�ة �جب ع� الم�ش
ي ذلك مقاولو الفنون المستقلون الذين �قدمون طلب� 

ا للحصول ع� المستقلة الهادفة لل��ــح، بما �ف
نامج  ا باسم (منحة إ� ال�ب ف "ُ�شار إليهم جم�ع� ف المؤهلني "):المتقدمني

ف للق�ام بأعمال تجار�1. ف أو مسجلني ي وال�ة ني��ورك أو مرخصني
ف �ف ي وال�ة أن �كونوا مسجلني

ة �ف
ي وال�ة ني��ورك؛

ني��ورك وأن �كون مقرهم عملهم �ف

ة أو مؤسسة فن�ة وثقاف�ة2. كات صغ�ي ة أو �ش ا مؤسسات أعمال صغ�ي هادفة لل��ــح، أن �كونوا حال��
ي 

ي ذلك مقاولو الفنون المستقلون الذين بدأوا أعمالهم �ف
أو بعد ذلك 2018سبتم�ب 1بما �ف

وعملوا لمدة ستة أشهر ع� األقل قبل تقد�م الطلب؛

ف خمسة آالف دوالر 3. ي ) دوالر1000000(ومليون دوالر ) دوالر5000(أن �كون لديهم ما بني
�ف

ي ف�درا�ي لأل  �يب ي أحدث إقرار �ف
ف �ف ا ع� النحو المبني أ، 1السطر (عمال إجما�ي المقبوضات سن���

أو أن �كونوا ) IRS Form 1040 Schedule C 1؛ السطر 1065أو IRS 1120نموذج 
ي لم تقدم بع) دوالر5000(قادر�ن ع� إثبات إنفاق خمسة آالف دوالر  كات اليت د كنفقات لل�ش

ائب األعمال الف�درال�ة؛ إقرار �ف

ف واللوائح والمدونات والمتطلبات السار�ة ع� المستو 4. ام الجوهري بالقوانني ف ى الف�درا�ي االل�ت
.والمح�ي وع� مستوى الوال�ة

ائب ف�درال�ة أو محل�ة أو للوال�ة، أو أن �كون لد�5. ا بأي �ف وع مدين� ه خطة تأج�ل أال �كون الم�ش
�ب�ة المعن�ة ع ا التفاق�ة مع الجهات ال�ف م� � المستوى معتمدة إلعادة السداد، أو أن �كون م�ب

.الف�درا�ي والمح�ي وع� مستوى الوال�ة

وعات بموجب قانون خطة اإل 6. امج مساعدات المنح للم�ش وع قد تأهل ل�ب نقاذ أال �كون الم�ش
ي 2021األم���ي الف�درا�ي لسنة 

وعات أو التعا�ف أو أي برامج منح مساعدات أخرى للم�ش
ي ظل جائحة كوف�د

ا�ة ، بما يتضمن القروض الُمع�ف منها بموجب برنامج حم19-االقتصادي �ف
وع غ�ي قادر ع� الحصول ع� مساعدة ، أو أن �كون الم�ش كاف�ة له ش�كات الرواتب الف�درا�ي

امج الف�درال�ة .*من هذە ال�ب

:التال�ةقد تكون الجهات المتقدمة بالطلب المؤهلة قد حصلت ع� المساعدة الف�درال�ة* 
دوالر  250,000قروض برنامج حما�ة الرواتب ب�جما�ي ال يتجاوز •
ار االقتصاد�ة • .بأي حجم19-لجائحة كوف�د) EIDL(قروض كوارث األ�ف
.  بأي حجم19-المقدمة الخاصة بكوف�دEIDLمنحة •
.بأي حجم19-التكم�ل�ة المستهدفة المقدمة الخاصة بكوف�دEIDLمنحة •
.بأي حجمSBAمنحة مشغ�ي األما�ن المغلقة من إدارة •
.منحة صندوق تنش�ط المطاعم بأي حجم•

وعات بموجب برنامج منحة ت7. كة قد تأهلت للحصول ع� مساعدة الم�ش ي أال تكون ال�ش
عا�ف

ة أثناء جائحة كوف�د وعات الصغ�ي ي وال�ة ني��ورك19-الم�ش
.�ف



مبالغ المنحة
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ا للعمل�ات بالفعل ا ف�درال�� �ب�� ا �ض ي قدمت إقرار�
كات اليت تم احتساب مبالغ المنحة سي: بالنسبة لل�ش

ي ل �يب ي اإلقرار ال�ف
كة بناًء ع� المبلغ السنوي للمقبوضات اإلجمال�ة كما هو موضح �ف 2020ل�ش

.2021أو 
ي يبلغ إجما�ي مقبوضاتها 1. وعات اليت ا49999.99دوالر أم���ي وحيت 5000الم�ش ا أم��ك�� :  دوالر�

وع؛/دوالر5,000المنحة  م�ش

ي يبلغ إجما�ي مقبوضاتها 2. وعات اليت ا 99,999.99دوالر أم���ي وحيت 50,000الم�ش دوالر�
ا وع؛/دوالر10,000المنحة :  أم��ك�� م�ش

ي يبلغ إجما�ي مقبوضاتها 3. وعات اليت دوالر 1,000,000دوالر أم���ي وحيت 100,000الم�ش
الحد األق� للمنحة هو (٪ من إجما�ي المقبوضات 10المنحة �ي :  أم���ي 

وع/دوالر25,000 ).م�ش

ي 
2020إجما�ي المقبوضات �ض

مبالغ المنح المؤهلة2021أو 

وع5,000دوالر49,999.99-دوالر 5,000 دوالر ل�ل م�ش

وع10,000دوالر99,999.99-دوالر 50,000 دوالر ل�ل م�ش

٪ من إجما�ي اإليرادات بحد أق� 10المنحة �ي دوالر1,000,000-دوالر 100,000
كة25,000للمنحة �صل إ�  .دوالر ل�ل �ش

ا للعمل�ات حيت اآلن ا ف�درال�� �ب�� ا �ض ي لم تقدم إقرار�
كات اليت :بالنسبة لل�ش

وع؛/دوالر5000المنحة • م�ش



وعات غ�ي المؤهلة الم�ش
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ها من المؤسسات الدين�ة؛ و1. جميع المؤسسات غ�ي ال��ح�ة وال�نا�س وغ�ي

ال��انات المملوكة للحكومة أو المكاتب الرسم�ة المنتخبة؛ و2.

ي المجال الس�ا�ي أو أ�شطة جماعات الضغط �شكل أسا�ي 3.
ي تعمل �ف وعات اليت ؛ والم�ش

ي 4. وعات الدخل العقاري السليب ؛)ال��ــــع العائد(مالك العقارات وم�ش



متطلبات تقد�م المستندات
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�ل شهادة مقدم الطلب ع� 1. ف -https://nyseedgrant.com/wpقم بت�ف
content/uploads/2022/09/NYS-Seed-Fund_Applicant-

Certification_20220913-FINALFillable.pdf إجما�ي المقبوضات وتار�ــــخ إلثبات
:التك��ن

ي ف�درا�ي لألعمال مقدم لعام • �يب كة قد (2021أو 2020آخر إقرار �ف إذا كانت ال�ش
ا منذ بدء العمل ). قدمت إقرار�

وعات 2. ي متاح� (إلثبات منظمة الم�ش �يب ا -ا وتار�ــــخ التك��ن إذا لم �كن المستند ال�ف )  1(قدم واحد�
):مما ��ي 

الرخصة التجار�ة الحال�ة؛ أو •
عقد تأس�س المؤسسة؛ أو•
ض • ؛ أو)DBA(شهادة االسم المف�ت
؛ أوNYSشهادة التف��ض من •
شهادة التأس�س؛ أو•
ف • ؛ أو)IRS CP-575نموذج (بواسطة دائرة اإليرادات الداخل�ة EINإثبات تعيني
وعات• ي وال�ة مستند صادر عن إحدى بلد�ات وال�ة ني��ورك �ظهر اإلذن بمزاولة الم�ش

�ف
.ني��ورك

ف فقط4. ا تقد�م دل�ل ع� تن*بالنسبة لمقاو�ي الفنون المستقلني وعات ، �مكن أ�ض� ظ�م الم�ش
: والعمل�ات السابقة من خالل تقد�م ما ��ي 

قائمة أ�شطة العروض لألشهر الستة السابقة للطلب؛ و •
ي تحدث من خالل تقد�م واحد مما ��ي • :دل�ل ع� تلك العروض اليت

oي المنفذ الذي �صف العرض مع إثبات المدفوع
ات؛ أو�سخة من العقد القانوىف

o ف العروض، و�فادة كتاب�ة من طرف ثالث تص/لمدفوعات األداء1099نموذج
والمشاركة، و�س�ي مقاول الفنون، وتقدم معلومات حول مدفوعات العرض؛

ون أخرى وقد �طلب مسؤول المنحة إثبات أن المقاول �عمل كمقاول فنESDأي وثائق •
.مستقل

ي هذە اإلرشادات سار�ة ع� م*
قاو�ي تظل جميع المتطلبات األخرى المنصوص عليها �ف

ف ومن أجلهم .الفنون المستقلني

https://nyseedgrant.com/wp-content/uploads/2022/09/NYS-Seed-Fund_Applicant-Certification_20220913-FINALFillable.pdf


متطلبات تقد�م المستندات
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ي وال�ة ني��ورك 5.
:  من المستندات التال�ة) 1(أي واحد -إثبات موقع العمل �ف

؛ أو • عقد اإل�جار الحا�ي
فوات�ي مرافق حال�ة؛ أو•
وع؛ أو • كشف حساب رهن عقاري حا�ي للم�ش
وع؛ أو • كشف حساب بطاقة االئتمان للم�ش
ف المهن�ة؛ أو • صفحة إقرارات التأمني
كشف معالجة المدفوعات؛ أو •
�بة المب�عات • بوال�ة ني��ورك؛ أوST-100أو ST-809مستندات تحص�ل �ف
.مقدمNYS 45آخر مستند •

ائب قائمة األسماء والعناو�ن وأرقام الضمان االجتما�ي أو أرقام ه��ة دافع ال: جدول المل��ة6. �ف
)ITIN (ي و�سب المل��ة وه��ة مزودة بص

وىف �د اإلل��ت ور شخص�ة وأرقام الهواتف وعناو�ن ال�ب
ف الحائ��ن لنسبة  وع% 20ألي من المال�ني .  أو أ��� من مل��ة الم�ش

ي تجاري يوضح ال7.
نشاط الحا�ي كشوف الحسابات الم�ف�ة لثالثة أشهر سابقة لحساب م��ف

كا( ي لم تقدم �جب أن تعكس الب�انات التدفقات ال�اف�ة إلثبات النفقات المطل��ة لل�ش ت اليت
ا بعد �ب�� ا �ف ).  إقرار�

كة أو : لتوز�ــــع األموال8. ي لل�ش
ي تجاري W-9ب�انات الحساب الم��ف

مطلوب حساب م��ف
.لتوز�ــــع األموال

.عالجة المنحةقد يتم طلب وثائق إضاف�ة �شأن إثبات النفقات ع� النحو الذي �حددە وك�ل م9.



التكال�ف المؤهلة
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ف  نامج2022يناير 1و2018سبتم�ب 1تعت�ب التكال�ف التال�ة المتكبدة بني :و�ي تتضمن. مؤهلة لل�ب

تكال�ف الرواتب أو1.

ي وال�ة ني��ورك؛ أ2.
و مدفوعات اإل�جار التجاري أو الرهن العقاري للممتل�ات القائمة �ف

ي وال 3.
ة �ف كة صغ�ي ائب الممتل�ات أو المدرسة المحل�ة المرتبطة بموقع �ش �ة ني��ورك؛ أودفع �ف

؛ أو4. ف الص�ي تكال�ف التأمني

تكال�ف المرافق؛ أو5.

؛ ) PPE(تكال�ف معدات الحما�ة الشخص�ة 6. ف الالزمة لحما�ة صحة وسالمة العمال والمستهل�ني
أو

تكال�ف التدفئة والته��ة وتكي�ف الهواء؛ أو7.

تكال�ف اآلالت أو المعدات األخرى؛ أو8.

وتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بكوف�د9. ؛ أو 19-اللوازم والمواد الالزمة لالمتثال ل�ب

.  ESDالموثقة األخرى كما تمت الموافقة عليها من قبل 19-تكال�ف كوف�د10.



االستخدامات غ�ي المؤهلة لألموال 
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نامج ال �جوز استخدامها ألغراض سداد أو دفع أي جزء مقدم م ن إن المنح المقدمة بموجب هذا ال�ب
لمساعدة 19-قرض تم الحصول عل�ه من خالل إحدى حزم اإلغاثة الف�درال�ة الخاصة بكوف�د

ي وال�ة ني��ورك
وعات �ف وعات أو أي برامج مساعدة أخرى للم�ش .  الم�ش



نصائح لتقد�م الطلبات



ا): 1(النص�حة  ي صالح�
ويض استخدم عنوان ب��د إل��ت

ا وأنه مكتوب �شكل صح ي صالح�
ويض ي الطلبير�ب التأ�د من أنك �ستخدم عنوان ب��د إل��ت

.  يح �ض
ي •

وىف �د اإلل��ت ال .  الذي تقدمهسيتم إرسال التحديثات واإلرشادات اإلضاف�ة لطلبك إ� عنوان ال�ب
ي نظام 

ي معينة �ف
وىف ي Lendistry�مكن التعرف ع� عناو�ن ب��د إل��ت

وقد يتسبب ذلك �ف
ي التواصل ف�ما يتعلق بطلبك

ات �ف .تأخ�ي

ي طلبك، ف�ي 
ي غ�ي صحيح أو غ�ي صالح �ض

ويض �ب االتصال إذا كنت قد استخدمت عنوان ب��د إل��ت
ض إ� الجمعة )888(585-0312بمركز االتصال لدينا ع� الرقم  ا 8:00(، من االثنني –صباح�

ي 5:00
�ت .، لتحد�ث معلوماتك)مساًء بالتوق�ت ال�ش

ا ا جد�د� مل و�ؤدي إ� قد يتم ال�شف عن تقد�م طلبات متعددة ع� أنه احت�ال محت. ال تقدم طلب�
.  تعط�ل عمل�ة مراجعة طلبك

ي غ�ي صالحة
وىف �د اإلل��ت عناو�ن ال�ب

ي نظام
ي التال�ة أو لن يتم التعرف عليها �ف

وىف �د اإلل��ت :نالن ُتقَبل عناو�ن ال�ب

ي  ي اليت
وىف �د اإلل��ت @infoبـ تبدأعناو�ن ال�ب

info@mycompany.com: مثال

ي 
وىف �د اإلل��ت @noreply.comأو @contact.comبـ المنته�ةعناو�ن ال�ب

mycompany@contact.com: مثال
mycompany@noreply.com: مثال
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ض مستنداتك بتنسيق ): 2(النص�حة  PDFقم بتجه�ي

�جب أن تكون . فقطPDF�جب تحم�ل جميع المستندات المطل��ة ع� البوابة بتنسيق 
.المستندات واضحة و�محاذاة مستق�مة وال تحتوي ع� خلف�ات مزعجة عند تحم�لها

:مالحظات مهمة �شأن تحم�ل المستندات
�مكن تقد�م بطاقة ه��ة حكوم�ة (PDF�جب تقد�م جميع المستندات بتنسيق 1.

).JPEGأو PDFبص�غة 
.م�جابا�ت15�جب أن �كون حجم الملف أقل من 2.
.(+_()*&^%$#@!)ال �مكن أن �حتوي اسم الملف ع� أي أحرف خاصة 3.
ا بكلمة مرور، فستحتاج إ� إدخاله4. .إذا كان الملف الخاص بك محم��

؟ ي
أل�س لد�ك ماسح ضويئ

ي ع� الهاتف المحمول
�ل واستخدام تطبيق مسح مجاىف ف .نو�ي بت�ف

تحم�ل صحيح: عّينة

تحم�ل غ�ي صحيح: عّينة

Genius Scan
Apple |ل� ف انقر هنا للت�ف

Android |ل� ف انقر هنا للت�ف

Adobe Scan
Apple |ل� ف انقر هنا للت�ف

Android |ل� ف انقر هنا للت�ف

!

.المستند واضح ومحاٍذ �شكل مستق�م

.لم تتم محاذاة المستند �شكل مستق�م1.
وتظهر �د ) خلف�ة مزدحمة(المستند أمام النافذة 2.

ي الصورة
.�ف

12
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https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


Google Chromeاستخدم ): 3(النص�حة 

طوال عمل�ة تقد�م Google Chromeللحصول ع� أفضل تج��ة للمستخدم، ُير�ب استخدام 
.  الطلبات بأ�ملها

ي 
ي حدوث أخطاء �ف

. طلبكإن بعض متصفحات ال��ب األخرى قد ال تدعم واجهتنا، وقد تتسبب �ف

ا من Google Chromeإذا لم �كن لد�ك متصفح 
�
�له مجان ف ع� جهازك، ف�مكنك ت�ف

https://www.google.com/chrome/.

:Google Chromeقبل بدء عمل�ة تقد�م الطلب، ُير�ب الق�ام بما ��ي ع� 
امسح ذا�رة التخ��ن المؤقت1.
ي 2.

استخدم وضع التصفح المتخ�ض
ل حاجب النوافذ المنبثقة3. عطِّ

امسح ذا�رة التخ��ن المؤقت

ي تم تخ��نها من موقع أو تطبيق مست ا �ي المعلومات اليت ا، الب�انات المخزنة مؤقت� خدم مسبق�
ي لمع

ومع . لوماتكوُ�ستخدم �شكل أسا�ي لجعل عمل�ة التصفح أ�ع من خالل الملء التلقاىئ
ا ع� معلومات قد�مة مثل كلمات الم ا أ�ض� رور القد�مة أو ذلك، قد �شتمل الب�انات المخزنة مؤقت�

ا �شكل غ�ي صحيح ي أدخلتها مسبق� ي . المعلومات اليت
 طلبك وقد وهذا قد يؤدي إ� حدوث أخطاء �ف

.يؤدي إ� تصن�فه باعتبارە عمل�ة احت�ال محتملة

ي 
استخدم وضع التصفح المتخ�ف

ي ب�دخال المعلومات �شكل �ي و�منع تذكر ب�ان
اتك أو تخ��نها �سمح لك وضع التصفح المتخ�ف

ا .مؤقت�

ل حاجب النوافذ المنبثقة عطِّ

ة للتأ�د من صحة �شتمل عمل�ة تقد�م الطلبات لدينا ع� العد�د من الرسائل المنبثقة المستخدم
ي تقدمها Google Chrome�جب عل�ك تعط�ل حاجب النوافذ المنبثقة ع� . المعلومات اليت

.لرؤ�ة هذە الرسائل

14
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ك�ف�ة مسح ذا�رة التخ��ن المؤقت

1الخطوة 

ي الزاو�ة ال�ميف العلGoogle Chromeافتح نافذة 
��ة، جد�دة، واضغط فوق النقاط الثالث �ف

.  )اإلعدادات(" Settings"ثم انتقل إ� 

2الخطوة 

 Clear Browsing"حدد ، ثم )الخصوص�ة واألمان" (Privacy and Security"انتقل إ� 
Data) "محو ب�انات التصفح(.”

3الخطوة 

”.)محو الب�انات" (Clear Data"“حدد 

1

2

2
1

15
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ي 
ك�ف�ة استخدام وضع التصفح المتخ�ض

1الخطوة 

انقر ع� النقاط الثالث بالزاو�ة ال�ميف العل��ة من متصفح ال��ب، ثم حدد 
“New incognito window.”) ي

.)نافذة جد�دة للتصفح المتخ�ض

2الخطوة 

ي طوال . جد�دةGoogle Chromeس�فتح المتصفح نافذة 
استخدم وضع التصفح المتخ�ف

.عمل�ة تقد�م الطلب

1

2
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ك�ف�ة تعط�ل حاجب النوافذ المنبثقة

1الخطوة 

ي الزاو�ة ال�ميف العلGoogle Chromeافتح نافذة 
��ة، جد�دة، واضغط فوق النقاط الثالث �ف

.  )اإلعدادات(" Settings"ثم انتقل إ� 

2الخطوة 

"  Site Settings“"ثم حدد ،  )الخصوص�ة واألمان" (Privacy and Security"انتقل إ� 
.)إعدادات الموقع(

3الخطوة 

يت انقر ع� الزر ح”.)النوافذ المنبثقة و�عادة التوج�ه" (Pop-up and Redirects"حدد 
.)السماح(Allowedإ� ) حظر(Blockedيتحول إ� اللون األزرق وستتغ�ي الحالة من 

1

2

1

2

3
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عمل�ة التقدم بالطلب



أما�ن تقد�م الطلب

نت  نامج ع� اإلن�ت لتقد�م طلب الحصول ع� منحة، ير�ب ز�ارة موقع ال�ب
https://nyseedgrant.com/.

� ستتم إعادة توجيهك إ. من القائمة)التقدم بطلب" (Apply"لبدء تقد�م طلب جد�د، حدد 1.
ا لك22اطلع ع� الصفحة (Lendistryبوابة طلبات التقدم الخاصة بـ  ).  بوصفها مرجع�

ي أي وقت بالنقر ع� 2.
Lendistry’s"س�مكنك الوصول إ� طلبك و�دارته �ف Portal) " بوابة

Lendistry(.

ا ع� موارد مختلفة للمس ة أ�ض� وعات الصغ�ي ي إرشادك �حتوي موقع برنامج منحة تم��ل الم�ش
اعدة �ف

:�شتمل الموارد ع�. خالل عمل�ة تقد�م الطلب بأ�ملها
نامج• إرشادات لل�ب
نامج والتقد�م• دل�ل ال�ب
�ل إقرار الطلب• ف ت�ف
رقم مركز االتصاالت وساعات عمله•
مقاطع ف�ديو عند الطلب•
األسئلة الشائعة•

1

2

19
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إ�شاء حساب ع� البوابة

ي تقد�م طلب جد�د، ستحتاج إ� إ�شاء حساب ع� بوابة 
.  Lendistryقبل أن تتمكن من البدء �ف

Lendistryك�ف�ة إ�شاء حساب ع� بوابة 

1الخطوة 

.إل�شاء حساب" التقدم بطلب اآلن"انقر ع� 

2الخطوة 

ي ورقم هاتفك
وىف ل عنوان ب��دك اإلل��ت ي وكلمة. سجِّ

ويض �د اإلل��ت المرور اللذان س�كون ال�ب
ا ، لذلك من المه�سجلهما هنا هما ب�انات اعتماد �سج�ل الدخول الخاصة بك للبوابة م جد�

ي . تدو�نهما
ا �ض ي �كون مستخدم�

ا إ� إدخال رقم هاتف محمول حق��ت .  هذا القسمستحتاج أ�ض�

3الخطوة 

رسالة نص�ة، تحتاج إليها إل�مال �سج�ل /SMSإل�ك عن ط��ق رسالة رمز تأ��د سيتم إرسال 
ا إ� رمز تأ��. حسابك ي تقدمها، ستحتاج أ�ض� ي كل مرة لحما�ة خصوصيتك والمعلومات اليت

د �ف
.قد ُتفرض رسوم ع� الرسائل والب�انات. تقوم فيها بتسج�ل الدخول إ� البوابة

2

ي 
وىف ل ب��دك اإلل��ت سجِّ

.ورقم هاتفك

+5551-555-5555أرسلنا رسالة نص�ة برمز التأ��د ع� الرقم 

3

.أدخل رمز التأ��د

1
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تفاص�ل المالك : 1القسم 

وعك دعونا نناقش تفاص�ل المالك لم�ش
ي •

االسم األول القانوىف
ي •

اسم العائلة القانوىف
تار�ــــخ الم�الد•
ي •

وىف �د اإلل��ت ال�ب
�د�ة سطر • 1عنوان المراسلة ال�ب
�د�ة سطر • 2عنوان المراسلة ال�ب
مدينة السكن•
وال�ة السكن•
�دي لمكان السكن• الرمز ال�ب
ائب الفردي• 1(NITI)رقم الضمان االجتما�ي أو رقم تع��ف دافع ال�ف

إفادة المل��ة•
رقم هاتف العمل•
2الموافقة ع� مكالمات االتصال اآل�ي أو الرسائل النص�ة•

).OFAC(مطلوب للتأ�د من أن مقدم الطلب ل�س ع� قائمة مكتب مراقبة األصول األجنب�ة 1
ي تحديثات ع� طلبك أثناء عمل�ة المراجعة عن ط��ق رسالة 2

ي تل�ت
.رسالة نص�ة/SMSحدد الم��ــع إذا كنت ترغب �ف

21

وع تفاص�ل المالك وع 1-معلومات الم�ش التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش
أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
اإلفصاح عن المعلومات



وع : 2القسم  1معلومات الم�ش

وعك نا عن م�ش أخ�ب
ي •

وع القانوىف اسم الم�ش
وعات باسم• )إن وجد" (DBA/"الق�ام بالم�ش
وع ) EIN(رقم تع��ف صاحب العمل • الخاص بالم�ش

o إذا كانت اإلجابة نعم، فأدخل رقمEINالخاص بك.
�د�ة سطر • 1عنوان المراسلة ال�ب
�د�ة سطر • 2عنوان المراسلة ال�ب
وع• ي يوجد بها الم�ش المدينة اليت
وع• ي يوجد بها الم�ش الوال�ة اليت
وع• �دي لمكان الم�ش الرمز ال�ب
رقم هاتف العمل•
وع هادف لل��ــح؟• هل أنت مؤسسة غ�ي هادفة لل��ــح أم م�ش
وع• ن�ع ك�ان الم�ش
وع• وال�ة تأس�س الم�ش
وع• تار�ــــخ تأس�س الم�ش
نت • وع ع� اإلن�ت )  إن وجد(موقع الم�ش

22

وع تفاص�ل المالك وع 1-معلومات الم�ش التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش
أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
اإلفصاح عن المعلومات



وع : 3القسم  2معلومات الم�ش

ك�ف �مكننا مساعدتك؟
االستخدام األو�ي للمنحة•
المبلغ المطلوب•
ي لألعمال منذ بدء التشغ�ل؟• �يب هل قمت بتقد�م إقرار �ف

23

وع تفاص�ل المالك التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش وع  1-معلومات الم�ش
أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
اإلفصاح عن المعلومات



وع: 4القسم  الب�انات الد�موغراف�ة للم�ش

كتك نا عن �ش أخ�ب
اللغة المفضلة•
ما قاعدة عمالئك؟•
NAICSرمز •
مملوكة للنساء•
ف القدا�• مملوكة للمحار�ني
مملوكة لذوي اإلعاقة•
ي لمقدم الطلب•

1األصل العر�ت

ي لمقدم الطلب• 1األصل اإلثيف

رخصة/حق امت�از•
ي •

ر��ف
اسم مقدم الطلب المفضل•

.لن تؤثر استجابتك ع� عمل�ة مراجعة طلبك1

24

وع تفاص�ل المالك التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش وع  1-معلومات الم�ش
أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
اإلفصاح عن المعلومات



أسئلة وأج��ة عن س�اسة اإلفصاح عن المعلومات: 5القسم 

ي تحد�د أهليتك
بضعة أسئلة أخرى للمساعدة �ض

وعك مفت�ح و�زاول أعماله؟• ا من تار�ــــخ تقد�م الطلب، هل م�ش اعتبار�
ف واللوائح والمدونات والمتطلبات السار�ة ع• ام جوهري بالقوانني ف ي حالة ال�ت

� المستوى هل أنت �ف
الف�درا�ي والمح�ي وع� مستوى الوال�ة؟

هل تعرف نفسك كمقاول فنون مستقل؟•
ة أثناء جائحة كوف�د• وعات الصغ�ي ي الم�ش

ا لمنحة تعا�ف ي وال�ة ني��ورك؟19-هل كنت مستلم�
�ف

ألف دوالر؟250هل حصلت ع� قرض من برنامج حما�ة الرواتب بق�مة ت��د عن •
وعك • ي النفقات المتعلقة بكوف�د5000هل تكبد م�ش

ف 19-دوالر ع� األقل �ف 9/1/2018بني
؟1/1/2022و
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وع تفاص�ل المالك التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش وع  1-معلومات الم�ش
أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
اإلفصاح عن المعلومات



التحقق من اله��ة: 6القسم 

ي هذا القسم، ستحتاج إ� التحقق من ه��تك باستخدام
تحم�ل صورة لبطاقة عن ط��ق Persona�ف

ا إ� التقاط صورة ذات�ة . ه��تك الحكوم�ة السار�ة ي (ستحتاج أ�ض�
ا باستخد) س�ل�ف ام جهاز به كام�ي

.أمام�ة

؟ Personaما هو 
Persona ي منصة طرف ثالث �ستخدمها�Lendistryي عمل�ة منع االحت�ال والتخف�ف منه

.  �ف
ن Personaمنصة 

�
من التحقق من ه��ة أي فرد والحما�ة من تزو�ر اله��ة من Lendistryُتمك

ي للفرد بصورة اله��ة الخاصة به مع التحقق
من ثالث نقاط خالل المقارنة التلقائ�ة لصورة الس�ل�ف

�ة �سمح بالتعرف ع� الوجوە بدقة بة بيوم�ت
�
.مرك

26

وع تفاص�ل المالك التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش وع  1-معلومات الم�ش
أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
اإلفصاح عن المعلومات



المعلومات الم�ف�ة: 7القسم 

لماذا هناك حاجة إ� معلوماتك الم�ف�ة؟
من خالل ACHإلعداد تح��الت ) Plaidو�ي (تقن�ة مقدمة من جهة خارج�ة Lendistry�ستخدم 

ي الوال�ات المتحدة بتطبيق مثل بو 
ي �ف

.  Lendistryابة ر�ط الحسابات لدى أي م�ف أو اتحاد ائتماىف
م الجهة الخارج�ة بعدم مشاركة معلوماتك الشخص�ة دون إذن منك، وتتعهد بعدم ب ف �عها أو وتل�ت

كات خارج�ة ها إ� �ش هذە التقن�ة للتحقق من كشوف حسابك Lendistry�ستخدم تطبيق . تأج�ي
ي 
.  الم��ف

ي هذە ط��قة مفضلة، ول�نها لن تعمل طوال الوقت إ
ذا لم تكن وتعت�ب ط��قة التحقق الم��ف

ي هذە الحالة، �مكنك التحقق من حس. مؤسستك الم�ف�ة متاحة من خالل مقدم الخدمة
ابك �ف

ي من خالل التواصل مع 
.  866-759-5320ع� الرقم Lendistryالم��ف
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وع تفاص�ل المالك التقدم بطلبتحم�ل المستنداتالتحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش

حدد موقع مؤسستك .Plaidتابع إ� 
.الم�ف�ة

قم بتسج�ل الدخول إ� 
ي ع�ب اإلن

نتحسابك الم��ف .�ت
.أ�د اإلذن

1234

وع  1-معلومات الم�ش
أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
ةالمعلومات الم�ف�اإلفصاح عن المعلومات



تحم�ل المستندات: 8القسم 

1الخطوة 

.لتحد�د موقع ملف المستند ع� جهازكحدد أ�قونة التحم�ل 

2الخطوة 

ا بكلمة مرور، فحدد  من القائمة المنسدلة المعنونة ) نعم(YESإذا كان الملف محم��
"?Password Protected)إذا . وأدخل كلمة المرور الخاصة بالملف"  )مح�ي بكلمة مرور؟

ا بكلمة مرور، فحدد  ).ال(Noلم �كن الملف محم��

3الخطوة 

ي أن تتغ�ي الحالة من 
".تم اإلرسال"إ�" تم الطلب"ينب�ف

4الخطوة 

ر الخطوات أعالە حيت يتم تحم�ل جميع المستندات .  كرِّ

إذا كان الملف )نعم(YESيتم تحد�د 
ا بكلمة مرور .محم��

إذا كان الملف )ال(NOيتم تحد�د 
.بدون كلمة مرور
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وع تفاص�ل المالك التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش

1

3

2

أسئلة وأج��ة عن س�اسة 
اإلفصاح عن المعلومات وع  1-معلومات الم�ش



مراجعة الطلب قبل اإلرسال: 9القسم 

.  الهالطلب إلرسجميع أقسام�جب عل�ك إ�مال . قبل إرسال طلبك، س�مكنك مراجعة إجاباتك
:يتضمن ذلك

ي نموذج طلب التقد�م؛•
ملء جميع الحقول �ف

تحم�ل جميع المستندات المطل��ة؛ •
؛ • ي

إثبات حسابك الم��ف
.و�ثبات ه��تك•

مراجعة طلبك
لدي بعض (I have some edits"إذا كنت بحاجة إ� تعد�ل طلبك، فانقر ع� 1.

.وأصلح أي أخطاء" )التعد�الت
وط واألحكام وضع عالمة ع� الم��ــع للموافقة2. .اطلع ع� ال�ش
ي وقت الحق، فانقر ع� 3.

ي مراجعة طلبك وتقد�مه �ف
 Save and Come“إذا كنت ترغب �ف
Back Later)ا

�
ي أي وقت”  .)حفظ وعودة الحق

إلدارة �مكنك �سج�ل الدخول ع� البوابة �ف
ي البوابة، ستتمكن من إنهاء و�كمال طلبك، وتحم�ل المستندات، ور�ط م. طلبك

علوماتك �ف
.الم�ف�ة، والتحقق من تحديثات الحالة

ي قدمتها، انقر ع� 4. "  Submit"بعد مراجعة طلبك والتأ�د من دقة جميع المعلومات اليت
.بمجرد أن ترسل طلبك، لن تتمكن من تعد�ل إجاباتك. إلرسال طلبك) إرسال(
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وع تفاص�ل المالك التقدم بطلبتحم�ل المستنداتةالمعلومات الم�ف�التحقق من اله��ة�ةالب�انات الد�موغراف2-معلومات الم�ش

1

4

2
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تقد�م الطلب

ي تأ��د�ة من 
وىف ي noreply@lendistry.comع� Lendistryستتل�ت رسالة ب��د إل��ت

لتأ��د تل�ت
�ب التحقق. طلبك ي تأ��د�ة بعد إرسال طلبك، ف�ي

وىف من مجلد الرسائل إذا لم تتلق رسالة ب��د إل��ت
ي من 

وىف �د اإلل��ت و�ضافة noreply@lendistry.comغ�ي المرغوب فيها لالطالع ع� رسائل ال�ب
ف الخاصة بحساب ب��دك اإلل��ت  ف اآلمنني ي إ� قائمة المرسلني

وىف �د اإلل��ت ي عنوان ال�ب
.وىف

ي حالة طلب الم��د من المعلومات أو المستندات، �مكن أن تتصل 
�د Lendistry�ف بك ع�ب ال�ب

، أو الهاتف، و ي
وىف ا بها(أو المراسلة النص�ة /اإلل��ت ي قدمتهاللتحقق من المعلوما) إذا كان م�ح� .  ت اليت

ي عمل�ة المراجعة
.�جب عل�ك الرد ع� جميع الطلبات للحفاظ ع� طلبك �ف

�ط البحث الخاص بك" Lendistry"ضع : نص�حة ي �ش
.�ف
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عمل�ة المراجعة



عمل�ة المراجعة

؟Lendistryما هو المطلوب لـ  ي لمراجعة طليب
ي بوابة Lendistryل�ي تتم مراجعة طلبك بواسطة 

:Lendistry، �جب إ�مال العنا� التال�ة �ف
ي نموذج طلب التقد�م؛1.

ملء جميع الحقول �ف
تحم�ل جميع المستندات المطل��ة؛2.
ي ع�ب 3.

؛ وPlaidإثبات حسابك الم��ف
.Personaإثبات ه��تك ع�ب 4.

سأعرف ما إذا تم من�ي المنحة؟ك�ف 
نامج ع� مراحل متعددة من مراحل التحقق من الص �جب . حة�شتمل عمل�ة تقد�م الطلب لهذا ال�ب

ي حصول
نامج من أجل النظر �ف .  ك ع� منحةعل�ك أوً� تلب�ة الحد األدىف من متطلبات األهل�ة لل�ب

.  ال �ضمن است�فاء الحد األدىف من متطلبات األهل�ة منح المنحة: مالحظة مهمة

نامج، س�خضع طلبك ي الحد األدىف من معاي�ي األهل�ة لهذا ال�ب بعد ذلك للتحقق بمجرد تحد�د أنك تليب
ي لتحد�د ما إذا تمت الموافقة عل�ك أو رفضك من الناح�ة التم��ل�ة

ل�ة التحقق كجزء من عم. النهاىئ
ل معك أحد أعضاء سيتواص. سُ�طلب منك تأ��د معلومات معينة بالتواصل المبا�ش ع�ب الهاتفهذە،
ة إل�مال هذە العمل�ةLendistryف��ق  .  مبا�ش

ي من 
وىف إلعالمك بما Lendistryبمجرد التحقق من صحة طلبك بال�امل، ستتل�ت رسالة ب��د إل��ت

.إذا تمت الموافقة عل�ك أو رفضك ف�ما �خص تم��ل المنحة

ي الذي تقدمت به؟ ي معرفة حالة طليب
ك�ف ُ�مكنيض

ي أي وقت عن ط��ق �سج�ل الدخول إ� بوابة 
Lendistry�مكنك التحقق من حالة طلبك �ف

جرد بم. باستخدام اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسج�له
.�سج�ل الدخول، ستظهر الحالة ع� لوحة التحكم

ل الدخول إ� بوابة  :من هناLendistryسجِّ
https://nyseedgrant.mylendistry.com/landing

ي بال�امل وتمت الموافقة لقد تم التحقق من صحة المستندات والمعلومات الم�ف�ة الخاصة يب
ميت سأحصل ع� التم��ل؟. ع� تم���ي 

من�ح ونموذج بمجرد التحقق من طلبك بال�امل والموافقة ع� تم��ل المنحة، ستصبح اتفاق�ة الم
W-9 ي ص�غة مستند

ف لك �ف ي بوابة DocuSignمتاحني
ير�ب �سج�ل الدخول واتباع .Lendistry�ف

االسم لتوقيع كال المستندين وتأر�خهما والتوقيع باألحرف األو� منDocuSignالتعل�مات من 
.عليهما

ل الدخول إ� بوابة  :  من هناLendistryسجِّ
https://nyseedgrant.mylendistry.com/landing

.لن يتم إطالق أموالك حيت يتم تنف�ذ اتفاق�ة المستف�د بال�امل: مالحظة مهمة
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مركز االتصاالت 
(888) 585-0312

ف  الجمعة-االثنني
ا 08:00 ي 5:00-صباح�

�ت مساًء التوق�ت ال�ش

:روابط ��عة
نامج نظرة عامة ع� ال�ب

التع��فات
متطلبات األهل�ة

مبالغ المنح
الوثائق المطل��ة

نصائح لتقد�م الطلبات
عمل�ة التقدم بالطلب

عمل�ة المراجعة
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