
  

 2022أكتوبر   3تم التحدیث في  

 برنامج منحة مقاطعة أالمیدا الستعادة نشاط الشركات الصغیرة
 ) FAQ( اإلرشادات واألسئلة الشائعة 

 نظرة عامة 
من قبل مجلس المشرفین في مقاطعة أالمیدا عندما خصص أمواًال  ") البرنامج(" برنامج منحة مقاطعة أالمیدا الستعادة نشاط الشركات الصغیرةتم اعتماد 

لبرنامج منح الشركات الصغیرة كاستجابةً لحالة طوارئ الصحة العامة والتعافي من اآلثار االقتصادیة السلبیة  ) ARPA(إستنادًا إلى قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة 
للشركات  ) ARPA(اإلدارة لتوفیر ملیون دوالر أمریكي من أموال قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة  وبالتزامن مع إجراء مصاحب أقره مجلس. 19لوباء كوفید 

ھدف البرنامج ھو دعم الشركات الصغیرة . ملیون دوالر  11العاملة في المناطق غیر المسجلة في مقاطعة أالمیدا، یصل إجمالي تمویل المنح المالیة إلى 
 . دوالر أمریكي 10000خالل توفیر تمویل منحة تُقدم لمرة واحدة تصل إلى  للمساعدة في تعافیھا االقتصادي من

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

مسارات التعداد و یدافي مقاطعة أالم 19الرموز البریدیة ذات األولویة النتشار كوفید یقرب من نصف جمیع األموال المتاحة للشركات الواقعة في مناطق 
 . مع في مقاطعة أالمیداھیئة تنمیة المجت و  تحالف إیست باي للتنمیة االقتصادیةیدیر البرنامج  . )QCTs(المؤھلة 

 
دوالر، وقد تتقدم الشركات التي لھا مقرات بنائیة خاصة   5000یمكن للشركات المؤھلة التي تعمل من المنزل الحصول على منحة تُقدّم لمرة واحدة قدرھا 

إذا كان إجمالي طلبات  . یتقدم بطلب یضمن تلقي التمویللن یُطلب تسدید أموال المنح مرة أخرى وھي محدودة العدد؛ لیس كل من . دوالر 10000للحصول على 
 . التمویل المقدمة من جمیع طلبات المنحة یفوق مستویات التمویل المتاحة، فسیتم تقدیم المنح بالقرعة

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

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

 شروط االستحقاق 
 یجب أن تكون الشركات كیانات ھادفة للربح في مقاطعة أالمیدا وتفي بالمعاییر التالیة •

 .  موظفًا  25أن توظف من موظف واحد إلى   .1
 الشركات ذات الملكیة المستقلة التي تعمل من المنزل والشركات ذات المواقع البنائیة الفعلیة والشركات التي تعمل بحق االمتیاز .2
 الملكیات الفردیة، والشراكات، والشركات ذات المسؤولیة المحدودة  .3

 أن یكون نشاط الشركة ال یزال مستمًرا في وقت تقدیم الطلب، ومن المتوقع أن یظل مستمًرا   •
 أن یكون لدى الشركة رخصة ساریة للعمل في موقعھا طبقًا لمتطلبات التشغیل الالزمة  •
أو  / الُمقدمة، بسبب انخفاض اإلیرادات و خسارة دخل للشركة یساوي أو یزید على مبلغ المنحة  19نتج عن اآلثار االقتصادیة السلبیة لوباء كوفید  •

 . زیادة التكالیف
أو تعمل من مواقع متعددة في مقاطعة   / یجوز للشركة التقدم بطلب للحصول على منحة واحدة فقط، بغض النظر عما إذا كانت تلك الشركة تمتلك و  •

 أالمیدا
على سبیل المثال، منح المساعدة (من مقاطعة أالمیدا ) ARPA(تستند إلى قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة  19لم تتلق الشركة من قبل منحة تتعلق بكوفید  •

اطعة  النقدیة للمناطق المحلیة المقدمة من مجلس المشرفین في مقاطعة أالمیدا، ومنح رعایة األطفال المرخصة من ھیئة الخدمات االجتماعیة بمق
 .)أالمیدا

https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html
https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html
https://eastbayeda.org/
https://www.acgov.org/cda/ecd/
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 ي یلزم تقدیمھا المعلومات والمواد الت 
یتم قبول رقم  ). TIN(یحتوي على رقم تعریف ضریبي صالح  IRS ُموقعًا خاص بالشركات من مصلحة الضرائب األمریكیة W-9یجب رفع نموذج  •

 ). EIN(أو رقم تعریف صاحب العمل  ) SSN(الضمان االجتماعي 
 ) موصى بھ ولكنھ غیر مطلوب(أو والیة كالیفورنیا  / أو مقاطعة أالمیدا و  / رقم الترخیص التجاري أو رقم الرخصة التجاریة الصادرة من المدینة و  •
 طلب عبر اإلنترنت ُمستكمل وُموقّع  •

 

 المستبعدون 
 : فئات الشركات التالیة ُمستبعدة من النظر في ھذا البرنامج

 
 سالسل الشركات المملوكة للشركات  •
 الشركات العاملة في مجال القنب  •
 والتأمین واالستثمارشركات التمویل   •
 شاحنات الطعام وعربات البائعین واألكشاك المتنقلة األخرى   •
 أصحاب العقارات السكنیة أو التجاریة •
 الشركات والشركات القابضة العاملة في مجال الممتلكات العقاریة، بما فیھم سماسرة العقارات السكنیة أو التجاریة   •
 غیر الربحیة تالكیانا •

 

 األموال استخدام 
) الستعادة نشاط الشركات الصغیرة في مقاطعة أالمیدا  في البنود  ARPAیمكن استخدام األموال المصروفة من برنامج منحة قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة (

 التالیة:

 الرھن العقاري والخدمات العامة للمرافق التجاریة  / اإلستئجار/ مدفوعات اإلیجار •
 كشوف الرواتب  •
 . ل مثل التوریدات، والمواد، والتأمین، وما إلى ذلكمصاریف التشغی  •
 ، ومعدات المرافق الصحیة أو السالمة الصحیة  )PPE( معدات الحمایة الشخصیة  •
 أو منصات التكنولوجیا الرقمیة / معدات و •
 )إلى ذلكعلى سبیل المثال، الحواجز والالفتات والمقاعد الخارجیة وما (التعدیالت المادیة الداخلیة والخارجیة  •

یتعین على الشركات االحتفاظ باإلیصاالت وغیرھا من مستندات إثبات النفقات تحُسبًا لخضوع مبلغ المنحة . یجب أن تُعادل النفقات أو تزید على مبلغ المنحة
 . المدفوع لك للتدقیق
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 )FAQ(  األسئلة الشائعة
 

 كانت شركتي مدرجة فیھ؟ ) وكیف یمكنني معرفة إذا QCTما ھو مسار التعداد المؤھل ( .1
) ھي تسمیة وضعتھا وزارة الخزانة األمریكیة لتحدید المجتمعات المحرومة والمتأثرة بشكل غیر متناسب. مسارات  QCTsمسارات التعداد المؤھلة ( 

للعثور على مسار التعداد  ) ھي مناطق تعدادایة یكون فیھا دخل نصف األسر على األقل أقل من معظم المناطق المحیطة. QCTsالتعداد المؤھلة (
(أي عام یصلح)، یرجى زیارة   2022أو   2021) الخاص بك لعام  QCTالمؤھل (

https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html   عمل تجاري  لھا رخصة  منزلمقرھا الواكتب عنوان شركتك. شركة
 ساریة 

 

 ھل األنشطة التجاریة التي مقرھا المنزل مؤھلة للتقدیم؟  .2
 نعم، األنشطة التجاریة التي مقرھا المنزل والتي لدیھا رخصة تجاریة ساریة مؤھلة للتقدم. 

 
 ھل المؤسسات غیر الربحیة مؤھلة للتقدیم؟  .3

 ال، المؤسسات غیر الربحیة لیست مؤھلة للتقدیم. 
 

 . ھل أنا مؤھل للتقدیم؟ الفنون والثقافةیندرج نشاطي التجاري في فئة  .4
 یُتاح التقدیم فقط للكیانات الربحیة في فئة الفنون والثقافة.  

 
 ھل أنا مؤھل للتقدیم؟  مناطق مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة.یقع نشاطي التجاري في  .5

الند، شیریالند، كاسترو فالي، فیرفیو، ھایوارد أكریس، سان لورینزو، سانول،  نعم، الشركات الواقعة في مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة (أش
 لمعرفة إذا كانت شركتك تقع في مقاطعة أالمیدا غیر المسجلة.   ھناولیفرمور غیر المسجلة.). یُرجى النقر 

 
 مؤھل للتقدیم؟ . ھل أنا صناعة القنب نشاطي التجاري في نطاق   .6

 ال.  
 

 أنا مالك وحید ولیس لدي موظفین و/أو مقاول مستقل. ھل أنا مؤھل للتقدیم؟  .7
 نعم. إذا كانت لدیك رخصة لتشغیل نشاط تجاري في مقاطعة أالمیدا، فیمكنك التقدم بطلب للحصول على منحة. 

 
 للتقدیم؟ھل شاحنات الطعام المتنقلة واألنشطة التجاریة المؤقتة مؤھلة   .8

 ال.  
 

 ھل أنا مازلت مؤھالً للتقدیم إذا كانت رخصة نشاطي منتھیة الصالحیة؟ .9
 ال.   

 
 ولكن أعید فتحھ منذ ذلك الحین. ھل مازلت مؤھالً للتقدیم؟    19تم إغالق نشاطي بسبب كوفید  .10

أن یكون لدیك أیًضا رخصة نشاط تجاري ساریة   نعم، طالما أن نشاطك التجاري مستمر في وقت تقدیم الطلب ومن المتوقع أن یظل مفتوًحا. یجب 
 موظفًا أو أقل.  25ولدیك 

 
 

https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html
https://acgov.org/cda/
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 . ھل أنا مؤھل للتقدیم؟19تم إغالق نشاطي التجاري نھائیًا بسبب كوفید   .11
 ال.  

 
 ھل أنا مؤھل إذا تحولت شركتي إلى العمل عن بعد؟  .12

 موظفًا أو أقل.  25ساریة، ویعمل بھا نعم، إذا كانت الشركة تقع في مقاطعة أالمیدا، ولدیك رخصة تجاریة 
 

   EIDLأو  PPP) (مثل قرض  SBAھل أنا مؤھل للتقدم إذا تلقیت بالفعل إحدى القروض المقدمة من إدارة الشركات الصغیرة (  .13
 من والیة كالیفورنیا؟  19) أو منحة إغاثة كوفید  Express Bridgeأو  

حة الخاصة بك لتغطیة النفقات التي تم تغطیتھا بالفعل من المنح والقروض األخرى المتعلقة  نعم، على الرغم من أنھ ال یجوز استخدام أموال المن 
 .  19بفیروس كوفید 

 
، منح المساعدة النقدیة  مقاطعة أالمیدا (على سبیل المثال) من ARPAھل أنا مؤھل للتقدم إذا تلقیت بالفعل منحة قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة ( .14

 حة رعایة األطفال المرخصة من ھیئة الخدمات االجتماعیة)؟ للمناطق المحلیة، ومن
 ال. 

 
 ھل سالسل الشركات المملوكة للشركات مؤھلة للتقدم؟  .15

 ال.  
 

 ھل أنا مؤھل للتقدیم إذا كنت أمتلك/أدیر شركة حق امتیاز؟  .16
 موظفًا أو أقل.  25نعم، إذا كانت الشركة تقع في مقاطعة أالمیدا، ولدیك رخصة تجاریة ساریة، ویعمل بھا 

 
 ھل یمكنني التقدیم على أكثر من منحة واحدة إذا كان لدي مواقع متعددة في مقاطعة أالمیدا؟  .17

 ال، سیتم اعتبار المواقع المتعددة التي تعمل تحت كیان تجاري واحد نشاًطا تجاریًا واحًدا ألغراض البرنامج.  
 

 ھل المقاولون المستقلون مؤھلون؟  .18
) الستعادة نشاط الشركات  ARPAالذین یستوفون جمیع متطلبات األھلیة للحصول على منحة قانون خطة اإلنقاذ األمریكیة (المقاولون المستقلون 

 الصغیرة في مقاطعة أالمیدا والمنصوص علیھا أعاله مؤھلون للتقدیم. 
 

 ؟ IRSالخاص بمصلحة الضرائب األمریكیة   W-9لماذا أحتاج إلى ملء نموذج  .19
ویحتوي على رقم تعریف ضریبي صالح إذا كانوا یریدون الحصول على منحة.   ُموقّع و  مستكمل بالكامل W-9رفع نموذج یجب على المتقدمین 

الخاص   W-9یسمح ذلك للمقاطعة إصدار مدفوعات لنشاطك التجاري إذا تم اختیارك. سیتم إرسال الشیك بالبرید إلى العنوان الموضح في نموذج 
 دم إكمال ھذا النموذج إلى استبعاد الطلب، ولن یتم االتصال بالمتقدمین لتصحیح ذلك. . سیؤدي ع IRSبمصلحة الضرائب 

 
 . كیف أحصل على نسخة منھ؟ IRSالخاص بمصلحة الضرائب األمریكیة   W-9لیس لدي نموذج  .20

 یُرجى التأكد من توقیع النموذج. یتم قبول التوقیعات الرقمیة.  . pdf/fw9.pdf-https://www.irs.gov/pub/irsانقر ھنا لتنزیل نموذج: 
 

 ھل أحتاج إلى االحتفاظ باإلیصاالت إذا حصلت على منحة؟  .21
 وغیرھا من مستندات إثبات النفقات تََحسُّبًا لخضوع مبلغ المنحة المدفوع لك للتدقیق. نعم، سوف یتعین علیك االحتفاظ باإلیصاالت  

 
 

 

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
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 ما ھو الموعد النھائي للتقدیم؟  .22
  11:59الساعة  2022بر أكتو 31بحلول  www.eastbayeda.org/grantsیجب على الشركات ملء طلب مكتمل عبر اإلنترنت على الرابط 

 مساًء. 
 

 كیف سیتم تقدیم المنح؟  .23
 إذا كانت طلبات التمویل المقدمة من جمیع طلبات المنحة تفوق مستویات التمویل المتاحة، فسیتم تقدیم المنح بالقرعة. 

 
 كیف ومتى سیتم إخطاري؟  .24

. سیتم توفیر التمویل عن طریق شیك صادر  2022دیسمبر   30اإللكتروني في موعد أقصاه  سیتم االتصال بالمتقدمین الذین فازوا بالمنح عبر البرید 
 من مقاطعة أالمیدا. 

http://www.eastbayeda.org/grants
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