
  
 التقدیم لطلب منحة مقاطعة أالمیدا الستعادة نشاط الشركات الصغیرة 

 22/ 3/ 10: تاریخ اإلصدار

من قبل مجلس المشرفین في مقاطعة أالمیدا عندما ") البرنامج(" برنامج منحة مقاطعة أالمیدا الستعادة نشاط الشركات الصغیرةتم اعتماد 
لبرنامج منح الشركات الصغیرة كاستجابةً لحالة طوارئ الصحة العامة  ) ARPA(خصص أمواًال إستنادًا إلى قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة 

وبالتزامن مع إجراء مصاحب أقره مجلس اإلدارة لتوفیر ملیون دوالر أمریكي من  . 19والتعافي من اآلثار االقتصادیة السلبیة لوباء كوفید 
غیر المسجلة في مقاطعة أالمیدا، یصل إجمالي تمویل المنح   للشركات العاملة في المناطق) ARPA(أموال قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة  

ھدف البرنامج ھو دعم الشركات الصغیرة للمساعدة في تعافیھا االقتصادي من خالل توفیر تمویل منحة تُقدم  . ملیون دوالر 11المالیة إلى 
 . دوالر أمریكي 10000لمرة واحدة تصل إلى  

 
المؤھلة مع إعطاء األولویة للشركات الواقعة والعاملة في المجتمعات المتضررة بشكل غیر  البرنامج متاح لجمیع الشركات الصغیرة

مناطق الرموز البریدیة ذات األولویة النتشار كوفید  متساوي، مع تخصیص ما یقرب من نصف جمیع األموال المتاحة للشركات الواقعة في 
ھیئة تنمیة المجتمع في و تحالف إیست باي للتنمیة االقتصادیةیدیر البرنامج  . )QCTs(مسارات التعداد المؤھلة و في مقاطعة أالمیدا  19

 . مقاطعة أالمیدا
 

دوالر، وقد تتقدم الشركات التي لھا  5000یمكن للشركات المؤھلة التي تعمل من المنزل الحصول على منحة تُقدّم لمرة واحدة قدرھا 
لن یُطلب تسدید أموال المنح مرة أخرى وھي محدودة العدد؛ لیس كل من یتقدم بطلب  . دوالر 10000مقرات بنائیة خاصة للحصول على  

إذا كان إجمالي طلبات التمویل المقدمة من جمیع طلبات المنحة یفوق مستویات التمویل المتاحة، فسیتم تقدیم المنح  . یضمن تلقي التمویل
 . بالقرعة

 
سیتم االتصال بالمتقدمین الذین فازوا بالمنح عبر البرید  . أكتوبر  31أكتوبر حتى االثنین  3سیتم قبول الطلبات عبر اإلنترنت من االثنین 

 . 2022دیسمبر   30سیتم توفیر التمویل عن طریق شیك ُمقدم من مقاطعة أالمیدا في موعد أقصاه  . اإللكتروني
 

  W-9یجب ملء . IRSالخاص بشركتك من مصلحة الضرائب األمریكیة  W-9یرجى رفع نسخة موقعة من نموذج  : الوثائق المطلوبة
یسمح ذلك للمقاطعة إصدار مدفوعات لنشاطك التجاري إذا تم  . وُموقعة، وال یوجد استثناءات) TIN(بالكامل وبھا رقم التعریف الضریبي 

یمكنك تنزیل النموذج من .  IRSالخاص بمصلحة الضرائب  W-9سیتم إرسال الشیك بالبرید إلى العنوان الموضح في نموذج . اختیارك
 . IRSالموقع اإللكتروني لمصلحة الضرائب األمریكیة 

 
 . www.eastbayeda.org/grants: للحصول على إرشادات البرنامج واألسئلة الشائعة، یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

 . info@eastbayeda.orgیرجى إرسال األسئلة بالبرید اإللكتروني إلى 
 

لن . لقد تم إعداد ھذه الوثیقة كي یراجعھا المتقدمون قبل إرسال استجاباتھم. تقدیم جمیع الطلبات عبر اإلنترنتیجب یرجى مالحظة أنھ 
 . الورقیةیتم قبول الطلبات  

 

 

https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html
https://eastbayeda.org/
https://www.acgov.org/cda/ecd/
https://www.acgov.org/cda/ecd/
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
mailto:info@eastbayeda.org


 شروط االستحقاق 

 .   بتحدید ھذا المربع، أقر بأنني أمتلك نشاًطا تجاریًا ھادفًا للربح في مقاطعة أالمیدا  •
 ). بما فیھم العاملین بدوام كامل وبدوام جزئي (موظفًا أو أقل   25بتحدید ھذا المربع، أقر بأنني أوظف  •
قد أدت إلى خسارة دخل للشركة یساوي أو یزید على   19بتحدید ھذا المربع، أقر أن اآلثار االقتصادیة السلبیة لوباء كوفید  •

 . أو زیادة التكالیف  / مبلغ المنحة الُمقدمة، بسبب انخفاض اإلیرادات و 
شركة للدخل بناًءا على ذلك لم یتم تعویضھا  وخسارة ال   19بتحدید ھذا المربع، أقر أن اآلثار االقتصادیة السلبیة لوباء كوفید  •

 . من خالل التأمین أو أي مصدر آخر 
بتحدید ھذا المربع، أقر بأنني أتقدم فقط للحصول على منحة نشاط تجاري واحدة، بغض النظر عما إذا كان نشاطي تجاري لھ   •

 . عدة مواقع في مقاطعة أالمیدا
یتلق من قبل تمویًال یستند إلى قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة من مقاطعة أالمیدا  بتحدید ھذا المربع، أقر أن نشاطي التجاري لم  •

على سبیل المثال، منح المساعدة النقدیة للمناطق المحلیة المقدمة من مجلس المشرفین في مقاطعة أالمیدا، ومنح رعایة  (
 .) األطفال المرخصة من ھیئة الخدمات االجتماعیة بمقاطعة أالمیدا 

ا المربع، أقر أن نشاطي التجاري ال یزال عامًال في وقت تقدیم الطلب، ومن المتوقع أن یظل عامالً على األقل في  بتحدید ھذ •
 . العام المقبل

أو والیة  / أو مقاطعة أالمیدا و/ بتحدید ھذا المربع، أقر بأّن لدي التراخیص والتصاریح المطلوبة للعمل في المدینة و •
 .  كالیفورنیا 

 معلومات المتقدم 
 

 اإلسم األول للمتقدم  .1
 اإلسم األخیر للمتقدم  .2
 ) EIN  أو رقم تعریف صاحب العمل SSN یُقبل رقم الضمان االجتماعي (  TIN رقم التعریف الضریبي لمقدم الطلب  .3
 رقم ھاتف المتقدم  .4
 العنوان البریدي  .5
 المدینة البریدیة  .6
 الوالیة البریدیة  .7
 الرمز البریدي  .8
 عنوان البرید اإللكتروني  .9

ف مالك الشركة األكبر على أنھ فرد یمتلك أكثر من (جنس مالك الشركة األكبر   .10  ) ٪50یُعرَّ
 أنثى  •
 ذكر •
 متحول الجنس  •
 غیر محدد الجنس  •
 أمتنع عن ذكر اإلجابة •

 
ف مالك الشركة األكبر على أنھ فرد یمتلك أكثر من  (األصل اإلثني لمالك الشركة األكبر / عرق .11  ) ٪ 50یُعرَّ

 أمریكي من أصل أفریقي أو أسود  •
 أمریكي من أصول ھندیة أو من سكان أالسكا األصلیین •
 من أصول إسبانیة أو التینیة •
 من سكان جزر المحیط الھادئ  •
 شرق آسیوى  •
 شرق أوسطي  •
 جنوب آسیوى  •
 جنوب شرق آسیوى  •
 أبیض •



 اإلجابةأمتنع عن ذكر  •
 )یُرجى التحدید(غیر ذلك  •

 معلومات الشركة 

 ) إن وجد" شركة تعمل تحت اسم"یُرجى إدراج (اسم الشركة  .12
 ) ال تدرج صندوق برید. عنوان الشركة الفعلي(العنوان الفعلي للشركة   .13
 موقع الشركة  .14

:  ھنایمكنكم التحقق مما إذا كانت شركتكم تقع في مناطق مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة من 
 /http://communitylocator.acgov.org   http://communitylocator.acgov.org/ 

 أالمیدا  •
 ألباني  •
 بیركلي  •
 دبلن  •
 إیمیریفایل •
 فریمونت  •
 ھایوارد •
 لیفرمور •
 نیوأرك •
 أوكالند •
 بایدمونت •
 بلیزانتون  •
 سان لیندرو •
 یونیون سیتي  •
 )آشالند(مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة  •
 ) كاسترو فالي(مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة  •
 )شیري الند(مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة  •
 )فیرفیو ( مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة  •
 ) لیفرمور(مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة  •
 ) سان لورینزو(مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة  •
 )سانول ( مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة •

 رقم رخصة الشركة  .15
 . إذا كنت ال تعرف رقم رخصة شركتك، فیرجى ترك ھذا الحقل فارًغا. یجب أن یكون لدى شركتك رخصة عمل تجاري ساریة

 موقع الشركة اإللكتروني  .16
 نوع موقع الشركة  .17

 بنایة تجاریة •
 شركة منزلیة لھا رخصة عمل تجاري ساریة  •

 یُرجى وصف كیان شركتك   .18
 فردي أو شركة ذات مسؤولیة محدودة ذات عضو واحد / مالك وحید •
 Cشركة  •
 ) LP( شراكة محدودة  •
 ) LLC( شركة ذات مسؤولیة محدودة  •
 )یُرجى التحدید(غیر ذلك  •

 

http://communitylocator.acgov.org/


 ھل الشركة مفتوحة وتعمل حالیًا؟  .19
 نعم •
 ال •

 نوع الشركة األساسي  .20
 )تھدف للربح(الفنون والترفیھ واالستجمام  •
 الفندقة  •
 البارات والمطاعم •
 أعمال البناء •
 اللیاقة البدنیة •
 ) صالون تجمیل (العنایة الشخصیة   •
 خدمات شخصیة وغسیل المالبس  •
 التصنیع   •
 الخدمات المھنیة والتقنیة  •
 البیع بالتجزئة •
 التخزین والتوزیع •
 : غیر ذلك، یُرجى التحدید •

 الشركة بحق امتیاز من شركة أخرى؟ ھل تعمل   .21
 نعم •
 ال •

 على السؤال السابق، فھل شركتك مملوكة لشركة أخرى أم ھي ملكیة مستقلة؟  " نعم"إذا أجبت بـ  .22
إلى جانب منتجاتھ وعالماتھ التجاریة ومعلوماتھ إلى شركة   -حق االمتیاز ھو عمل تجاري یقوم فیھ المالك بترخیص عملیاتھ 

 . مقابل رسوم االمتیاز -أخرى 
 مملوكة لشركة أخرى  •
 ملكیة مستقلة •

 
 كم سنة تعمل الشركة في مقاطعة أالمیدا؟  .23

 سنوات  5أقل من  •
 سنة  19إلى  5من  •
 سنة  49إلى   20من  •
 سنة  50أكثر من  •

 
 كم عدد الموظفین الحالیین لدیك؟  .24

 . أعمل لحسابي الخاص ولیس لدي موظفینأنا  •
 4إلى  1من  •
 9إلى  5من  •
   19إلى   10من  •
 25إلى   20من  •

 
 
 
 
 
 

 



 ) ضع عالمة على كل ما ینطبق(كیف ستستخدم أموال المنحة؟  .25
 الرھن العقاري والخدمات العامة للمرافق التجاریة/ اإلستئجار/ مدفوعات اإلیجار •
 كشوف الرواتب  •
 . التوریدات، والمواد، والتأمینمصاریف التشغیل مثل  •
 ، ومعدات المرافق الصحیة أو السالمة الصحیة  )PPE( معدات الحمایة الشخصیة  •
 أو منصات التكنولوجیا الرقمیة / معدات و •
 ) على سبیل المثال، الحواجز والالفتات والمقاعد الخارجیة(التعدیالت المادیة الداخلیة والخارجیة  •

 
 

التجارة أو منطقة تحسین األعمال أو مؤسسة شركات صغیرة أخرى؟ إذا كانت اإلجابة نعم، یُرجى  ھل تنتمي شركتك إلى غرفة  .26
 . ذكرھم

 
 ھل أنت مھتم بتلقي اتصال من مقاطعة أالمیدا والمنظمات التجاریة التابعة لھا بشأن موارد الشركات في المستقبل؟  .27

 نعم •
 ال •

 رفع ملفات مطلوبة 

یجب أن یتضمن نموذج   IRSالخاص بشركتك من مصلحة الضرائب األمریكیة   W-9من نموذج " موقعة"یرجى رفع نسخة  .28
W-9   رقم التعریف الضریبي)TIN (وأن یكون موقعًا، وال توجد استثناءات  . 

 .IRSلمصلحة الضرائب األمریكیة   ع اإللكترونيالموق؟ یمكنك تنزیل النموذج من W-9لست متأكدا ما ھو نموذج  
 . یسمح ذلك للمقاطعة بإصدار مدفوعات لشركتك إذا تم اختیارك

 األحكام والشروط 

 : بتحدید ھذا المربع، أنا، بصفتي مقدم الطلب لإللتحاق بالبرنامج، أوافق على شروط وأحكام البرنامج التالیة .29

 . لإللتحاق ببرنامج المنح ھذا على النحو المبین في إرشادات البرنامجتفي شركتي بجمیع متطلبات األھلیة  •
، وال توجد  ) إذا كانت شركتي واقعة في مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة(شركتي لھا وضع جید في مدینة أو مقاطعة أالمیدا  •

 .  قضایا إنفاذ قانون أو بناء أو حریق تتصل بالشركة
قوانین الفیدرالیة والوالئیة والمحلیة المعمول بھا باإلضافة إلى إرشادات الصحة  أفھم أنھ یجب علي االلتزام بجمیع ال •

 .  في والیة كالیفورنیا ومقاطعة أالمیدا لتلقي تمویل المنحة  19والسالمة الخاصة بكوفید  
 أقر بأن بعض المعلومات الُمقدمة من خالل ھذا الطلب ھي سجل عام وقد تخضع للكشف بموجب قانون كالیفورنیا •

 .  للسجالت العامة
أو المحلیة الناتجة عن البرنامج ھي مسؤولیتي ولن   / أو الحكومیة و /  أقر وأوافق على أن أي وجمیع الضرائب الفیدرالیة و •

 . تدفعھا مقاطعة أالمیدا
كاب أي من  تتعلق بارت ) فیدرالي أو حكومي أو محلي(لست ُمتھًما حالیًا بأیة تُّھم جنائیة أو مدنیة من قِبل كیان حكومي  •

فیدرالیة كانت أو حكومیة  (؛ أو تم إیقاف إحدى معامالتي العامة أو أكثر )أ(  180.800الجزء   CFR 2الجرائم المدرجة في  
 . خالل السنوات الثالث السابقة أو تقصیر في سداد مدیوناتي) أو محلیة

أنا حالیًا لست مستبعدًا أو غیر مؤھل لتلقي األموال، ولم تتم إدانتي خالل السنوات الثالث السابقة بأي من الجرائم المدرجة   •
 . أو وقع على حكم مدني بارتكاب إحدى تلك الجرائم خالل تلك الفترة الزمنیة) أ( 180.800الجزء  CFR  2في 

 . في ھذا الطلب حقیقیة وصحیحة، وقد تخضع للتدقیق من قبل مقاطعة أالمیداأقر بموجب ھذا بأن جمیع المعلومات الُمقدمة   •
 

 

 

 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf


 ن ا عإقرار واتفاقیة ُموقّ 

 ع ویؤكد وقّ قر المُ بالتوقیع على ھذا الطلب وتقدیمھ، یُ 

 أنھ ُمخّول رسمیًا بتقدیم الطلب؛  •
 أن جمیع المعلومات الواردة في الطلب والمواد المقدمة صحیحة ودقیقة؛ •
 أن الطلب ُمقدّم نیابة عن الشركة؛ و   •
أنھ إذا كانت أي معلومات غیر صحیحة أو خاطئة أو تنتھك أي من متطلبات قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة، فقد یُطلب من الشركة   •

 . سداد أموال المنحة إلى المقاطعة
 

-------------------------------------------- 

 یُرجى التوقیع فوق الخط 

 : ة الشكرواجھ

 
 ! الستعادة نشاط الشركات الصغیرة بمقاطعة أالمیدا)  ARPA( تم استالم طلب منحة قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة 

 
إذا تم منحك منحة قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة   2022دیسمبر   30في موعد أقصاه  سیتم إخطارك بالبرید اإللكتروني . تم استالم طلبك

)ARPA  (یرجى مالحظة أنھ نظًرا لالھتمام الكبیر بھذا البرنامج، فقد یكون الجدول  . الستعادة نشاط الشركات الصغیرة بمقاطعة أالمیدا
مك أثناء عملنا لدعم مجتمع األعمال نشكرك على سعة صدرك وتفھ. الزمني للبت في الطلبات واالستفسارات والرد علیھا أطول من المعتاد

 . الصغیرة لدینا
 

نظًرا لَكم رسائل البرید اإللكتروني الكبیر، یُرجى توقع الرد في  . info@eastbayeda.orgیرجى إرسال األسئلة بالبرید اإللكتروني إلى 
  . أیام عمل 3-2غضون 

 

mailto:info@eastbayeda.org

