
نامج  دليل البر
والتقديم

ي 
تمت المراجعة ف 
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ةتم إنشاء  وعات الصغبر نامج)"برنامج منحة والية نيويورك لتمويل المشر يم المساعدة لتقد"( البر

ي اقتصاد والية نيويورك
 
ي تعاف

 
ي المرحلة المبكرة للنجاح ف

 
ة ف كات الصغبر .للشر

ب المؤهل يعمل يجب عىل المتقدمير  المؤهلير  تقديم دليل مقبول لوالية نيويورك عىل أن مقدم الطل

نامج ي متطلبات البر .  ويلبر

ة، أو مؤسسة فنية وث كة صغبر ة، أو شر قافية كجزء من الطلب، يجب عىل كل مؤسسة أعمال صغبر

ي ذلك مقاولو الفنون المستقلون، تقديم وثائق كافية بالطريق
 
ي تحددها هادفة للرب  ح، بما ف

ة الب 

نامج .إلثبات التأهيل للبر

أو رقم الضمان االجتماعي ( ُيسمح بمنحة واحدة فقط لكل رقم تعريف خاص بصاحب العمل 
وع(  .الخاص بالمشر

وع وموقعه ي بسبب محدودية مبلغ التمويل وحجم الطلبات المتوقع، قد يؤثر نوع المشر
 
الجغراف

ي القدرة عىل الحصول عىل المنح
 
.ومجال عمله ف



التعريفات
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ة"ُيقصد بمصطلح  كة الصغبر ر بشكل أي نشاط تجاري مقره والية نيويورك، مملوك ومدا" الشر

ي 
 
ي مجاله، ويعمل به مائة شخص أو أقل، وقد بدأ عمله ف

 
ا ف

ً
أو 2018سبتمبر 1مستقل، وليس مهيمن

اوز بعد ذلك وعمل لمدة ستة أشهر كحد أدن  قبل تقديم الطلب بإجمالي مقبوضات ال يتج

.دوالر أمريكي سنوًيا1,000,000

ة" وعات الصغبر ة مقرها والية نيويورك، مملوكة ومدارة" مؤسسة المشر كة صغبر ي شر
بشكل تعب 

ة أشخاص أو أقل ي مجالها، وتوظف عشر
 
.مستقل، وليست مهيمنة ف

الحّية أو الجهات ُيقصد بها أماكن العروض" المؤسسات الفنية والثقافية المستقلة الهادفة للرب  ح"

ي تعتبر مؤسسات خ
وعات المتعلقة بالعروض والب  كات اإلنتاج أو المشر ة أو المتعهدة أو شر اصة صغبر

ة ذات الص وعات الصغبر ها من المشر لة بالعروض، متوسطة هادفة للرب  ح وتدار بصورة مستقلة أو غبر

رت من ي والية نيويورك وقد تض 
 
ي ذلك المقاولون الفنيون المستقلون، وتقع ف

 
بروتوكوالت بما ف

ويعمل بها عدد ال يتجاوز مائة موظف بدوام كامل، 19-الصحة والسالمة الخاصة بجائحة كوفيد

.باستثناء الموظفير  الموسميير  

ُيقصد بها أي تقييدات مفروضة عىل" 19-بروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بجائحة كوفيد"
وعات بموجب األمر التنفيذي رقم  من الحاكم، أو أي أمر تنفيذي الحق 2020لعام ( 202)إدارة المشر

فرض بموجبه19-أو تمديدي صادر ضمن االستجابة لجائحة كوفيد
ُ
ا ، أو أي قانون أو قاعدة أو الئحة ت

وعات ضمن االستجابة لجائحة كوفيد .  19-تقييدات عىل إدارة وتشغيل المشر



ة المؤهلة وعات الصغبر وط المشر شر
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ة والمؤسسات الفنية والث وعات الصغبر ة ومؤسسات المشر وعات الصغبر قافية يجب عىل المشر

ي ذلك مقاولو الفنون المستقلون الذين يقدمون طلبً 
 
ا للحصول عىل المستقلة الهادفة للرب  ح، بما ف

نامج  "(:المتقدمير  المؤهلير  "ُيشار إليهم جميًعا باسم )منحة إل البر

ي والية نيويورك أو مرخصير  أو مسجلير  للقيام بأعمال تجاري
 
ي والية أن يكونوا مسجلير  ف

 
ة ف

ي والية نيويورك؛
 
نيويورك وأن يكون مقرهم عملهم ف

ة أو مؤسسة فنية وثقافية كات صغبر ة أو شر هادفة للرب  ح، أن يكونوا حالًيا مؤسسات أعمال صغبر

ي 
 
ي ذلك مقاولو الفنون المستقلون الذين بدأوا أعمالهم ف

 
أو بعد ذلك 2018سبتمبر 1بما ف

وعملوا لمدة ستة أشهر عىل األقل قبل تقديم الطلب؛

ي ( دوالر1000000)ومليون دوالر ( دوالر5000)أن يكون لديهم ما بير  خمسة آالف دوالر 
 
ف

ي فيدرالي لل  يبر
ي أحدث إقرار ض 

 
أ، 1السطر )عمال إجمالي المقبوضات سنوًيا عىل النحو المبير  ف

أو أن يكونوا ( ؛ السطر 1065أو نموذج 

ي لم تقدم بع( دوالر5000)قادرين عىل إثبات إنفاق خمسة آالف دوالر 
كات الب  د كنفقات للشر

ائب األعمال الفيدرالية؛ إقرار ض 

ام الجوهري بالقوانير  واللوائح والمدونات والمتطلبات السارية عىل المستو   
ى الفيدرالي االلب 

.والمحىلي وعىل مستوى الوالية

ائب فيدرالية أو محلية أو للوالية، أو أن يكون لدي ا بأي ض 
ً
وع مدين ه خطة تأجيل أال يكون المشر

يبية المعنية ع ًما التفاقية مع الجهات الض  ىل المستوى معتمدة إلعادة السداد، أو أن يكون مبر
.الفيدرالي والمحىلي وعىل مستوى الوالية

وعات بموجب قانون خطة اإل  امج مساعدات المنح للمشر وع قد تأهل لبر نقاذ أال يكون المشر
ي 2021األمريكي الفيدرالي لسنة 

 
وعات أو التعاف أو أي برامج منح مساعدات أخرى للمشر

ي ظل جائحة كوفيد
 
اية ، بما يتضمن القروض الُمعف  منها بموجب برنامج حم19-االقتصادي ف

وع غبر قادر عىل الحصول عىل مساعدة ، أو أن يكون المشر كافية له شيكات الرواتب الفيدرالي
امج الفيدرالية .*من هذه البر

:التاليةقد تكون الجهات المتقدمة بالطلب المؤهلة قد حصلت عىل المساعدة الفيدرالية* 
دوالر  250,000قروض برنامج حماية الرواتب بإجمالي ال يتجاوز •
ار االقتصادية • .بأي حجم19-لجائحة كوفيد( قروض كوارث األض 
.  بأي حجم19-المقدمة الخاصة بكوفيدمنحة •
.بأي حجم19-التكميلية المستهدفة المقدمة الخاصة بكوفيدمنحة •
.بأي حجممنحة مشغىلي األماكن المغلقة من إدارة •
.منحة صندوق تنشيط المطاعم بأي حجم•

وعات بموجب برنامج منحة ت كة قد تأهلت للحصول عىل مساعدة المشر ي أال تكون الشر
 
عاف

ة أثناء جائحة كوفيد وعات الصغبر ي والية نيويورك19-المشر
 
.ف



مبالغ المنحة
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يبًيا فيدرالًيا للعمليات بالفعل ي قدمت إقراًرا ضر
كات الت  تم احتساب مبالغ المنحة سي: بالنسبة للشر

ي ل يبر
ي اإلقرار الض 

 
كة بناًء عىل المبلغ السنوي للمقبوضات اإلجمالية كما هو موضح ف 2020لشر

.2021أو 
ي يبلغ إجمالي مقبوضاتها 

وعات الب  :  دوالًرا أمريكًيا49999.99دوالر أمريكي وحب  5000المشر
وع؛/دوالر5,000المنحة  مشر

ي يبلغ إجمالي مقبوضاتها 
وعات الب  دوالًرا 99,999.99دوالر أمريكي وحب  50,000المشر

وع؛/دوالر10,000المنحة :  أمريكًيا مشر

ي يبلغ إجمالي مقبوضاتها 
وعات الب  دوالر 1,000,000دوالر أمريكي وحب  100,000المشر

الحد األقىص للمنحة هو )٪ من إجمالي المقبوضات 10المنحة هي :  أمريكي 
وع/دوالر25,000 (.مشر

ي 
ر
2020إجمالي المقبوضات ف

2021أو 
مبالغ المنح المؤهلة

وع5,000دوالر49,999.99-دوالر 5,000 دوالر لكل مشر

وع10,000دوالر99,999.99-دوالر 50,000 دوالر لكل مشر

دوالر1,000,000-دوالر 100,000
٪ من إجمالي اإليرادات بحد أقىص 10المنحة هي 

كة25,000للمنحة يصل إل  .دوالر لكل شر

يبًيا فيدرالًيا للعمليات حت  اآلن ي لم تقدم إقراًرا ضر
كات الت  :بالنسبة للشر

وع؛/دوالر5000المنحة • مشر



وعات غبر المؤهلة المشر
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ها من المؤسسات الدينية؛ و جميع المؤسسات غبر الربحية والكنائس وغبر

الكيانات المملوكة للحكومة أو المكاتب الرسمية المنتخبة؛ و

ي المجال السياسي أو أنشطة جماعات الضغط بشكل أساسي 
 
ي تعمل ف

وعات الب  ؛ والمشر

ي  وعات الدخل العقاري السلبر
؛(الري    ع العائد)مالك العقارات ومشر



متطلبات تقديم المستندات
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يل شهادة مقدم الطلب عىل  قم بتب  

إلثبات إجمالي المقبوضات وتاري    خ 

:التكوين

ي فيدرالي للعمال مقدم لعام • يبر
كة قد )2021أو 2020آخر إقرار ض  إذا كانت الشر

(. قدمت إقراًرا منذ بدء العمل

وعات  ي متاًح )إلثبات منظمة المشر يبر
ا -ا وتاري    خ التكوين إذا لم يكن المستند الض 

ً
(  1)قدم واحد

(:مما يىلي 

الرخصة التجارية الحالية؛ أو •

عقد تأسيس المؤسسة؛ أو•

ض • ؛ أو(شهادة االسم المفب 

؛ أوشهادة التفويض من •

شهادة التأسيس؛ أو•

؛ أو(575نموذج )بواسطة دائرة اإليرادات الداخلية إثبات تعيير  •

وعات• ي والية مستند صادر عن إحدى بلديات والية نيويورك يظهر اإلذن بمزاولة المشر
 
ف

.نيويورك

ا تقديم دليل عىل تن*بالنسبة لمقاولي الفنون المستقلير  فقط
ً
وعات ، يمكن أيض ظيم المشر

: والعمليات السابقة من خالل تقديم ما يىلي 
قائمة أنشطة العروض للشهر الستة السابقة للطلب؛ و •
ي تحدث من خالل تقديم واحد مما يىلي •

:دليل عىل تلك العروض الب 
oي المنفذ الذي يصف العرض مع إثبات المدفوع

ات؛ أونسخة من العقد القانون 
o ف العروض، وإفادة كتابية من طرف ثالث تص/لمدفوعات األداء1099نموذج

والمشاركة، وتسمي مقاول الفنون، وتقدم معلومات حول مدفوعات العرض؛
ون أخرى وقد يطلب مسؤول المنحة إثبات أن المقاول يعمل كمقاول فنأي وثائق •

.مستقل

ي هذه اإلرشادات سارية عىل م*
 
قاولي تظل جميع المتطلبات األخرى المنصوص عليها ف

.الفنون المستقلير  ومن أجلهم

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


متطلبات تقديم المستندات
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ي والية نيويورك 
 
:  من المستندات التالية( 1)أي واحد -إثبات موقع العمل ف

؛ أو • عقد اإليجار الحالي

فواتبر مرافق حالية؛ أو•

وع؛ أو • كشف حساب رهن عقاري حالي للمشر

وع؛ أو • كشف حساب بطاقة االئتمان للمشر

صفحة إقرارات التأمير  المهنية؛ أو •

كشف معالجة المدفوعات؛ أو •

يبة المبيعات • بوالية نيويورك؛ أوأو مستندات تحصيل ض 

ائب قائمة األسماء والعناوين وأرقام الضمان االجتماعي أو أرقام هوية دافع ال: جدول الملكية ض 
ي ونسب الملكية وهوية مزودة بص( 

ون  يد اإللكب  ور شخصية وأرقام الهواتف وعناوين البر
وع% 20ألي من المالكير  الحائزين لنسبة  .  أو أكبر من ملكية المشر

ي تجاري يوضح ال
 
نشاط الحالي كشوف الحسابات المضفية لثالثة أشهر سابقة لحساب مضف

كا) ي لم تقدم يجب أن تعكس البيانات التدفقات الكافية إلثبات النفقات المطلوبة للشر
ت الب 

يبًيا بعد (.  إقراًرا ض 

كة أو : لتوزي    ع األموال ي للشر
 
ي تجاري بيانات الحساب المضف

 
مطلوب حساب مضف

.لتوزي    ع األموال

.عالجة المنحةقد يتم طلب وثائق إضافية بشأن إثبات النفقات عىل النحو الذي يحدده وكيل م



التكاليف المؤهلة
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نامج2022يناير 1و2018سبتمبر 1تعتبر التكاليف التالية المتكبدة بير   :وهي تتضمن. مؤهلة للبر

تكاليف الرواتب أو

ي والية نيويورك؛ أ
 
و مدفوعات اإليجار التجاري أو الرهن العقاري للممتلكات القائمة ف

ي وال 
 
ة ف كة صغبر ائب الممتلكات أو المدرسة المحلية المرتبطة بموقع شر ية نيويورك؛ أودفع ض 

؛ أو تكاليف التأمير  الصحي

تكاليف المرافق؛ أو

؛ ( تكاليف معدات الحماية الشخصية  الالزمة لحماية صحة وسالمة العمال والمستهلكير 
أو

تكاليف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء؛ أو

تكاليف اآلالت أو المعدات األخرى؛ أو

وتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بكوفيد ؛ أو 19-اللوازم والمواد الالزمة لالمتثال لبر

.  الموثقة األخرى كما تمت الموافقة عليها من قبل 19-تكاليف كوفيد



االستخدامات غبر المؤهلة لألموال 
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نامج ال يجوز استخدامها ألغراض سداد أو دفع أي جزء مقدم م ن إن المنح المقدمة بموجب هذا البر

لمساعدة 19-قرض تم الحصول عليه من خالل إحدى حزم اإلغاثة الفيدرالية الخاصة بكوفيد

ي والية نيويورك
 
وعات ف وعات أو أي برامج مساعدة أخرى للمشر .  المشر



نصائح لتقديم الطلبات



ا(: 1)النصيحة 
ً
ي صالح

ر
ون استخدم عنوان بريد إلكب 

ا وأنه مكتوب بشكل صح
ً
ي صالح

ر
ون ي الطلبيرجر التأكد من أنك تستخدم عنوان بريد إلكب 

ر
.  يح ف

ي •
ون  يد اإللكب  ال .  الذي تقدمهسيتم إرسال التحديثات واإلرشادات اإلضافية لطلبك إل عنوان البر

ي نظام 
 
ي معينة ف

ون  ي يمكن التعرف عىل عناوين بريد إلكب 
 
وقد يتسبب ذلك ف

ي التواصل فيما يتعلق بطلبك
 
ات ف .تأخبر

ي طلبك، فبر 
ر
ي غبر صحيح أو غبر صالح ف

ر
ون جر االتصال إذا كنت قد استخدمت عنوان بريد إلكب 

ر إل الجمعة (888)585-0312بمركز االتصال لدينا عىل الرقم  ا 8:00)، من االثنير
ً
صباح

ي 5:00
 
ف .، لتحديث معلوماتك(مساًء بالتوقيت الشر

ا
ً
مل ويؤدي إل قد يتم الكشف عن تقديم طلبات متعددة عىل أنه احتيال محت. ال تقدم طلًبا جديد

.  تعطيل عملية مراجعة طلبك

ي غبر صالحة
ون  يد اإللكب  عناوين البر

ي نظام
 
ي التالية أو لن يتم التعرف عليها ف

ون  يد اإللكب  قَبل عناوين البر
ُ
:نالن ت

ي 
ي الب 

ون  يد اإللكب  @ب  تبدأعناوين البر
مثال

ي 
ون  يد اإللكب  @أو @ب  المنتهيةعناوين البر

مثال
مثال
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ر مستنداتك بتنسيق (: 2)النصيحة  قم بتجهبر

يجب أن تكون . فقطيجب تحميل جميع المستندات المطلوبة عىل البوابة بتنسيق 
.المستندات واضحة وبمحاذاة مستقيمة وال تحتوي عىل خلفيات مزعجة عند تحميلها

:مالحظات مهمة بشأن تحميل المستندات
يمكن تقديم بطاقة هوية حكومية )يجب تقديم جميع المستندات بتنسيق 

(.أو بصيغة 
.ميجابايت15يجب أن يكون حجم الملف أقل من 

.ال يمكن أن يحتوي اسم الملف عىل أي أحرف خاصة 
.إذا كان الملف الخاص بك محمًيا بكلمة مرور، فستحتاج إل إدخاله

؟ ي
 
أليس لديك ماسح ضون

ي عىل الهاتف المحمول
يل واستخدام تطبيق مسح مجان  .نوصي بتب  

تحميل صحيح: عّينة

تحميل غبر صحيح: عّينة

يل|  انقر هنا للتب  
يل|  انقر هنا للتب  

يل|  انقر هنا للتب  
يل|  انقر هنا للتب  

!

.المستند واضح ومحاٍذ بشكل مستقيم

.لم تتم محاذاة المستند بشكل مستقيم
وتظهر يد ( خلفية مزدحمة)المستند أمام النافذة 

ي الصورة
 
.ف
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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


استخدم (: 3)النصيحة 

طوال عملية تقديم للحصول عىل أفضل تجربة للمستخدم، ُيرجر استخدام 
.  الطلبات بأكملها

ي 
 
ي حدوث أخطاء ف

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

ا من إذا لم يكن لديك متصفح 
ً
يله مجان عىل جهازك، فيمكنك تب  

.

:قبل بدء عملية تقديم الطلب، ُيرجر القيام بما يىلي عىل 
امسح ذاكرة التخزين المؤقت

ي 
استخدم وضع التصفح المتخفر
ل حاجب النوافذ المنبثقة

ِّ
عط

امسح ذاكرة التخزين المؤقت

ي تم تخزينها من موقع أو تطبيق مست
ا هي المعلومات الب 

ً
ا، البيانات المخزنة مؤقت

ً
خدم مسبق

ي لمع
ستخدم بشكل أساسي لجعل عملية التصفح أشع من خالل الملء التلقان 

ُ
ومع . لوماتكوت

ا عىل معلومات قديمة مثل كلمات الم
ً
ا أيض

ً
رور القديمة أو ذلك، قد تشتمل البيانات المخزنة مؤقت

ا بشكل غبر صحيح
ً
ي أدخلتها مسبق

ي . المعلومات الب 
 
 طلبك وقد وهذا قد يؤدي إل حدوث أخطاء ف

.يؤدي إل تصنيفه باعتباره عملية احتيال محتملة

ي 
استخدم وضع التصفح المتخف 

ي بإدخال المعلومات بشكل شي ويمنع تذكر بيان
اتك أو تخزينها يسمح لك وضع التصفح المتخف 

ا
ً
.مؤقت

ل حاجب النوافذ المنبثقة
ِّ
عط

ة للتأكد من صحة تشتمل عملية تقديم الطلبات لدينا عىل العديد من الرسائل المنبثقة المستخدم
ي تقدمها

يجب عليك تعطيل حاجب النوافذ المنبثقة عىل . المعلومات الب 
.لرؤية هذه الرسائل

14
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كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت

1الخطوة 

ي الزاوية اليمب  العلافتح نافذة 
 
وية، جديدة، واضغط فوق النقاط الثالث ف

.  (اإلعدادات)" "ثم انتقل إل 

2الخطوة 

حدد ، ثم (الخصوصية واألمان" )انتقل إل 
”.(محو بيانات التصفح" )

3الخطوة 

”.(محو البيانات" )“حدد 

1

2

2
1
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1



ي 
كيفية استخدام وضع التصفح المتخفر

1الخطوة 

انقر عىل النقاط الثالث بالزاوية اليمب  العلوية من متصفح الويب، ثم حدد 
ي )”.“

.(نافذة جديدة للتصفح المتخفر

2الخطوة 

ي طوال . جديدةسيفتح المتصفح نافذة 
استخدم وضع التصفح المتخف 

.عملية تقديم الطلب

1

2
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كيفية تعطيل حاجب النوافذ المنبثقة

1الخطوة 

ي الزاوية اليمب  العلافتح نافذة 
 
وية، جديدة، واضغط فوق النقاط الثالث ف

.  (اإلعدادات)" "ثم انتقل إل 

2الخطوة 

"  “"ثم حدد ،  (الخصوصية واألمان" )"انتقل إل 
.(إعدادات الموقع)

3الخطوة 

ب  انقر عىل الزر ح”.(النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه" )حدد 
.(السماح)إل ( حظر)يتحول إل اللون األزرق وستتغبر الحالة من 

1

2

1

2

3
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عملية التقدم بالطلب



أماكن تقديم الطلب

نت  نامج عىل اإلنب  لتقديم طلب الحصول عىل منحة، يرجر زيارة موقع البر
.

ل ستتم إعادة توجيهك إ. من القائمة(التقدم بطلب" )لبدء تقديم طلب جديد، حدد 
(.  بوصفها مرجًعا لك22اطلع عىل الصفحة )بوابة طلبات التقدم الخاصة ب  

ي أي وقت بالنقر عىل 
 
بوابة " )"سيمكنك الوصول إل طلبك وإدارته ف

).

ا عىل موارد مختلفة للمس
ً
ة أيض وعات الصغبر ي إرشادك يحتوي موقع برنامج منحة تمويل المشر

 
اعدة ف

:تشتمل الموارد عىل. خالل عملية تقديم الطلب بأكملها
نامج• إرشادات للبر
نامج والتقديم• دليل البر
يل إقرار الطلب• تب  
رقم مركز االتصاالت وساعات عمله•
مقاطع فيديو عند الطلب•
األسئلة الشائعة•

1

2

19
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إنشاء حساب عىل البوابة

ي تقديم طلب جديد، ستحتاج إل إنشاء حساب عىل بوابة 
 
.  قبل أن تتمكن من البدء ف

كيفية إنشاء حساب عىل بوابة 

1الخطوة 

.إلنشاء حساب" التقدم بطلب اآلن"انقر عىل 

2الخطوة 

ي ورقم هاتفك
ون  ل عنوان بريدك اإللكب  ي وكلمة. سجِّ

ر
ون يد اإللكب  المرور اللذان سيكون البر
ا ، لذلك من المهتسجلهما هنا هما بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك للبوابة

ً
م جد

ي . تدوينهما
ر
ي يكون مستخدًما ف

ا إل إدخال رقم هاتف محمول حقيف 
ً
.  هذا القسمستحتاج أيض

3الخطوة 

رسالة نصية، تحتاج إليها إلكمال تسجيل /إليك عن طريق رسالة رمز تأكيد سيتم إرسال 
ا إل رمز تأكي. حسابك

ً
ي تقدمها، ستحتاج أيض

ي كل مرة لحماية خصوصيتك والمعلومات الب 
 
د ف

فرض رسوم عىل الرسائل والبيانات. تقوم فيها بتسجيل الدخول إل البوابة
ُ
.قد ت

2

ي 
ون  ل بريدك اإللكب  سجِّ

.ورقم هاتفك

+5551-555-5555أرسلنا رسالة نصية برمز التأكيد عىل الرقم 

3

.أدخل رمز التأكيد

1
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تفاصيل المالك : 1القسم 

وعك دعونا نناقش تفاصيل المالك لمشر
ي •

االسم األول القانون 
ي •

اسم العائلة القانون 
تاري    خ الميالد•
ي •

ون  يد اإللكب  البر
يدية سطر • 1عنوان المراسلة البر
يدية سطر • 2عنوان المراسلة البر
مدينة السكن•
والية السكن•
يدي لمكان السكن• الرمز البر
ائب الفردي• 1رقم الضمان االجتماعي أو رقم تعريف دافع الض 

إفادة الملكية•
رقم هاتف العمل•
الموافقة عىل مكالمات االتصال اآللي أو الرسائل النصية•

2

(.مطلوب للتأكد من أن مقدم الطلب ليس عىل قائمة مكتب مراقبة األصول األجنبية 1
ي تحديثات عىل طلبك أثناء عملية المراجعة عن طريق رسالة 2

ي تلف 
 
.رسالة نصية/حدد المرب  ع إذا كنت ترغب ف

21

وع تفاصيل المالك وع 1-معلومات المشر التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر
أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات



وع : 2القسم  1معلومات المشر

وعك نا عن مشر أخبر
ي •

وع القانون  اسم المشر
وعات باسم• (إن وجد" )القيام بالمشر
وع ( رقم تعريف صاحب العمل • الخاص بالمشر

o الخاص بكإذا كانت اإلجابة نعم، فأدخل رقم.
يدية سطر • 1عنوان المراسلة البر
يدية سطر • 2عنوان المراسلة البر
وع• ي يوجد بها المشر

المدينة الب 
وع• ي يوجد بها المشر

الوالية الب 
وع• يدي لمكان المشر الرمز البر
رقم هاتف العمل•
وع هادف للرب  ح؟• هل أنت مؤسسة غبر هادفة للرب  ح أم مشر
وع• نوع كيان المشر
وع• والية تأسيس المشر
وع• تاري    خ تأسيس المشر
نت • وع عىل اإلنب  (  إن وجد)موقع المشر

22

وع تفاصيل المالك وع 1-معلومات المشر التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر
أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات



وع : 3القسم  2معلومات المشر

كيف يمكننا مساعدتك؟
االستخدام األولي للمنحة•
المبلغ المطلوب•
ي للعمال منذ بدء التشغيل؟• يبر

هل قمت بتقديم إقرار ض 

23

وع تفاصيل المالك التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر وع  1-معلومات المشر
أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات



وع: 4القسم  البيانات الديموغرافية للمشر

كتك نا عن شر أخبر
اللغة المفضلة•
ما قاعدة عمالئك؟•
رمز •
مملوكة للنساء•
مملوكة للمحاربير  القداىم•
مملوكة لذوي اإلعاقة•
ي لمقدم الطلب•

 
1األصل العرف

ي لمقدم الطلب•
1األصل اإلثب 

رخصة/حق امتياز•
ي •

ريف 
اسم مقدم الطلب المفضل•

.لن تؤثر استجابتك عىل عملية مراجعة طلبك1

24

وع تفاصيل المالك التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر وع  1-معلومات المشر
أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات



أسئلة وأجوبة عن سياسة اإلفصاح عن المعلومات: 5القسم 

ي تحديد أهليتك
ر
بضعة أسئلة أخرى للمساعدة ف

وعك مفتوح ويزاول أعماله؟• اعتباًرا من تاري    خ تقديم الطلب، هل مشر
ام جوهري بالقوانير  واللوائح والمدونات والمتطلبات السارية ع•  

ي حالة الب 
 
ىل المستوى هل أنت ف

الفيدرالي والمحىلي وعىل مستوى الوالية؟
هل تعرف نفسك كمقاول فنون مستقل؟•
ة أثناء جائحة كوفيد• وعات الصغبر ي المشر

 
ي والية نيويورك؟19-هل كنت مستلًما لمنحة تعاف

 
ف

ألف دوالر؟250هل حصلت عىل قرض من برنامج حماية الرواتب بقيمة تزيد عن •
وعك ما ال يقل عن • 2018يناير 9دوالر من المصاريف المتعلقة بالعمل بير  5000هل تكبد مشر

؟2022يناير 1و 

25

وع تفاصيل المالك التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر وع  1-معلومات المشر
أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات



التحقق من الهوية: القسم 

ي هذا القسم، ستحتاج إل التحقق من هويتك باستخدام
 
تحميل صورة لبطاقة عن طريق ف

ا إل التقاط صورة ذاتية . هويتك الحكومية السارية
ً
ي )ستحتاج أيض

ا باستخد( سيلف  ام جهاز به كامبر
.أمامية

؟ ما هو 
ي عملية منع االحتيال والتخفيف منههي منصة طرف ثالث تستخدمها 

 
.  ف

ن منصة 
ِّ
مك
ُ
من التحقق من هوية أي فرد والحماية من تزوير الهوية من ت

ي للفرد بصورة الهوية الخاصة به مع التحقق
من ثالث نقاط خالل المقارنة التلقائية لصورة السيلف 

ية تسمح بالتعرف عىل الوجوه بدقة بة بيومب 
ّ
.مرك

26

وع تفاصيل المالك التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر وع  1-معلومات المشر
أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات



المعلومات المرصفية: 7القسم 

لماذا هناك حاجة إل معلوماتك المرصفية؟
من خالل إلعداد تحويالت ( وهي )تقنية مقدمة من جهة خارجية تستخدم 

ي الواليات المتحدة بتطبيق مثل بو 
 
ي ف

.  ابة ربط الحسابات لدى أي مضف أو اتحاد ائتمان 
م الجهة الخارجية بعدم مشاركة معلوماتك الشخصية دون إذن منك، وتتعهد بعدم ب يعها أو وتلب  

كات خارجية ها إل شر هذه التقنية للتحقق من كشوف حسابك يستخدم تطبيق . تأجبر
ي 
 
.  المضف

ي هذه طريقة مفضلة، ولكنها لن تعمل طوال الوقت إ
 
ذا لم تكن وتعتبر طريقة التحقق المضف

ي هذه الحالة، يمكنك التحقق من حس. مؤسستك المضفية متاحة من خالل مقدم الخدمة
 
ابك ف

ي من خالل التواصل مع 
 
.  866-759-5320عىل الرقم المضف
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وع تفاصيل المالك التقدم بطلبتحميل المستنداتالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر

حدد موقع مؤسستك .Plaidتابع إل 
.المضفية

قم بتسجيل الدخول إل 
ي عبر اإلن

 
نتحسابك المضف .ب 

.أكد اإلذن

1234

وع  1-معلومات المشر
أسئلة وأجوبة عن سياسة 
ةالمعلومات المضفياإلفصاح عن المعلومات



تحميل المستندات: 8القسم 

1الخطوة 

.لتحديد موقع ملف المستند عىل جهازكحدد أيقونة التحميل 

2الخطوة 

من القائمة المنسدلة المعنونة ( نعم)إذا كان الملف محمًيا بكلمة مرور، فحدد 
إذا . وأدخل كلمة المرور الخاصة بالملف"  (محمي بكلمة مرور؟)"

(.ال)لم يكن الملف محمًيا بكلمة مرور، فحدد 

3الخطوة 

ي أن تتغبر الحالة من 
".تم اإلرسال"إل" تم الطلب"ينبغ 

4الخطوة 

ر الخطوات أعاله حب  يتم تحميل جميع المستندات .  كرِّ

إذا كان الملف (نعم)YESيتم تحديد 
.محمًيا بكلمة مرور

إذا كان الملف (ال)NOيتم تحديد 
.بدون كلمة مرور

28

وع تفاصيل المالك التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر

1

3

2

أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات وع  1-معلومات المشر



مراجعة الطلب قبل اإلرسال: 9القسم 

.  الهالطلب إلرسجميع أقساميجب عليك إكمال . قبل إرسال طلبك، سيمكنك مراجعة إجاباتك
:يتضمن ذلك

ي نموذج طلب التقديم؛•
 
ملء جميع الحقول ف

تحميل جميع المستندات المطلوبة؛ •
؛ • ي

 
إثبات حسابك المضف

.وإثبات هويتك•

مراجعة طلبك
لدي بعض )"إذا كنت بحاجة إل تعديل طلبك، فانقر عىل 

.وأصلح أي أخطاء" (التعديالت
وط واألحكام وضع عالمة عىل المرب  ع للموافقة .اطلع عىل الشر

ي وقت الحق، فانقر عىل 
 
ي مراجعة طلبك وتقديمه ف

 
“إذا كنت ترغب ف
ا)

ً
ي أي وقت”  .(حفظ وعودة الحق

 
إلدارة يمكنك تسجيل الدخول عىل البوابة ف

ي البوابة، ستتمكن من إنهاء وإكمال طلبك، وتحميل المستندات، وربط م. طلبك
 
علوماتك ف

.المضفية، والتحقق من تحديثات الحالة
ي قدمتها، انقر عىل 

"  بعد مراجعة طلبك والتأكد من دقة جميع المعلومات الب 
.بمجرد أن ترسل طلبك، لن تتمكن من تعديل إجاباتك. إلرسال طلبك( إرسال)
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وع تفاصيل المالك التقدم بطلبتحميل المستنداتةالمعلومات المضفيالتحقق من الهويةيةالبيانات الديموغراف2-معلومات المشر

1

4

2

3

أسئلة وأجوبة عن سياسة 
اإلفصاح عن المعلومات وع  1-معلومات المشر



تقديم الطلب

ي تأكيدية من 
ون  ي عىل ستتلف  رسالة بريد إلكب 

لتأكيد تلف 
جر التحقق. طلبك ي تأكيدية بعد إرسال طلبك، فبر

ون  من مجلد الرسائل إذا لم تتلق رسالة بريد إلكب 
ي من 

ون  يد اإللكب  وإضافة غبر المرغوب فيها لالطالع عىل رسائل البر
ي إل قائمة المرسلير  اآلمنير  الخاصة بحساب بريدك اإللكب  

ون  يد اإللكب  ي عنوان البر
.ون 

ي حالة طلب المزيد من المعلومات أو المستندات، يمكن أن تتصل 
 
يد ف بك عبر البر

، أو الهاتف، و ي
ون  ي قدمتهاللتحقق من المعلوما( إذا كان مضًحا بها)أو المراسلة النصية /اإللكب 

.  ت الب 
ي عملية المراجعة

 
.يجب عليك الرد عىل جميع الطلبات للحفاظ عىل طلبك ف

يط البحث الخاص بك" ضع : نصيحة ي شر
 
.ف
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عملية المراجعة



عملية المراجعة

؟ما هو المطلوب ل   ي لمراجعة طلتر
ي بوابة لكي تتم مراجعة طلبك بواسطة 

 
:، يجب إكمال العناض التالية ف

ي نموذج طلب التقديم؛
 
ملء جميع الحقول ف

تحميل جميع المستندات المطلوبة؛
ي عبر 

 
؛ وإثبات حسابك المضف

.إثبات هويتك عبر 

سأعرف ما إذا تم منحي المنحة؟كيف 
نامج عىل مراحل متعددة من مراحل التحقق من الص يجب . حةتشتمل عملية تقديم الطلب لهذا البر

ي حصول
 
نامج من أجل النظر ف  من متطلبات األهلية للبر

 تلبية الحد األدن 
ً
.  ك عىل منحةعليك أوال

.  ال يضمن استيفاء الحد األدن  من متطلبات األهلية منح المنحة: مالحظة مهمة

نامج، سيخضع طلبك  من معايبر األهلية لهذا البر
ي الحد األدن  بعد ذلك للتحقق بمجرد تحديد أنك تلبر

ي لتحديد ما إذا تمت الموافقة عليك أو رفضك من الناحية التمويلية
لية التحقق كجزء من عم. النهان 
ل معك أحد أعضاء سيتواص. سُيطلب منك تأكيد معلومات معينة بالتواصل المباشر عبر الهاتفهذه،
ة إلكمال هذه العمليةفريق  .  مباشر

ي من 
ون  إلعالمك بما بمجرد التحقق من صحة طلبك بالكامل، ستتلف  رسالة بريد إلكب 

.إذا تمت الموافقة عليك أو رفضك فيما يخص تمويل المنحة

ي الذي تقدمت به؟ ي معرفة حالة طلتر
مكنتر

ُ
كيف ي

ي أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إل بوابة 
 
يمكنك التحقق من حالة طلبك ف

جرد بم. باستخدام اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله
.تسجيل الدخول، ستظهر الحالة عىل لوحة التحكم

ل الدخول إل بوابة 
ِّ
:من هناسج

ي بالكامل وتمت الموافقة لقد تم التحقق من صحة المستندات والمعلومات المرصفية الخاصة نر
مت  سأحصل عىل التمويل؟. عىل تمويىلي 

منوح ونموذج بمجرد التحقق من طلبك بالكامل والموافقة عىل تمويل المنحة، ستصبح اتفاقية الم
ي صيغة مستند 

 
ي بوابة متاحير  لك ف

 
يرجر تسجيل الدخول واتباع .ف

االسم لتوقيع كال المستندين وتأريخهما والتوقيع باألحرف األول منالتعليمات من 
.عليهما

ل الدخول إل بوابة 
ِّ
:  من هناسج

.لن يتم إطالق أموالك حت  يتم تنفيذ اتفاقية المستفيد بالكامل: مالحظة مهمة
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مركز االتصاالت 

الجمعة-االثنير  
ي 5:00-صباًحا 08:00

ف  مساًء التوقيت الشر

:روابط شيعة
نامج نظرة عامة عىل البر

التعريفات
متطلبات األهلية

مبالغ المنح
الوثائق المطلوبة

نصائح لتقديم الطلبات
عملية التقدم بالطلب

عملية المراجعة


