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برنامج والية نيويورك 
وعات  ي المشر

ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)لِمنح تعاف  19-الصغير

نامج وتقديم الطلب اتدليل الير
(08.04.21تاري    خ المراجعة )



مبلغ المنحة

وع لعام  *:2019سيتم حساب المنح بناًء عىل إجمالي اإليرادات السنوية للمشر

وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

نامج نظرة عامة عىل الير

مة
ِّ
ُمقد

وعات  ي المشر
 
ة من ج( المؤسسات)تم إنشاء برنامج والية نيويورك لمنح تعاف ائحة الصغير

نامج)"19-كوفيد ة وال"( الير وعات الصغير ي صورة منح للمشر
 
متناهية لتقديم مساعدات مرنة ف

ي والية الصغر والمؤسسات الفنية والثقافية المستقلة الهادفة للرب  ح القابلة لالستمر 
 
ار حالًيا ف

ي عانت من صعوبات اقتصادية بسبب جائحة كوفيد
.19-نيويورك والت 

وعات الصغير  ي المشر
 
ة من جائحة للمزيد من المعلومات حول برنامج والية نيويورك لمنحة تعاف

ي التقدم بطلب، ُيرجر االطالع عىل 19-كوفيد
 
والحصول عىل المساعدة ف

.

2

مبلغ المنحة(2019)إجمالي اإليرادات السنوية 

وع5,000دوالًرا49,999-دوالر25,000 دوالر لكل مشر

وع10,000دوالًرا99,999-دوالر 50,000 دوالر لكل مشر

من إجمالي اإليرادات % 10دوالر500,000-دوالر 100,000
(دوالر50,000بحد أقىص )

يحة * ".إجمالي اإليرادات"لالطالع عىل معلومات حول كيفية تحديد ( 5)انظر الشر

تكون مبالغ المنح وحساباتها عرضة للتغيير من قبل وكالة 
Empire State Development

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/


أماكن العروض ُيقصد بها " المؤسسات الفنية والثقافية المستقلة الهادفة للرب  ح"3.
وعات المتعلقة بال كات اإلنتاج أو المشر عروض الحّية أو الجهات المتعهدة أو شر
ة أو متوسطة هادفة للرب  ح وتدار بص ي تعتير مؤسسات خاصة صغير

ورة والت 
رت من بروتوكوالت الصحة ي والية نيويورك وقد تض 

 
والسالمة مستقلة، وتقع ف

موظف بدوام كامل، 100ال يتجاوز ويعمل بها عدد 19-الخاصة بجائحة كوفيد
ن  ن الموسميي  ي . باستثناء الموظفي 

 
إطار هذا وقد تشتمل المؤسسات المؤهلة ف

ي مجاالت من بينها 
 
-ل ال الحضعىل سبيل المثا-التعريف عىل المشاري    ع العاملة ف

ألوبرا الهندسة المعمارية والرقص والتصميمات واألفالم والموسيق  والمشح وا
ختيار واإلعالم واألدب وأنشطة المتاحف والفنون البضية والفنون الشعبية وا

.الممثلير  

ُيقصد بها أي " 19-بروتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بجائحة كوفيد"4.
وعات بموجب األمر التنفيذي رقم  (  202)تقييدات مفروضة عىل إدارة المشر

بة من الحاكم، أو أي أمر تنفيذي الحق أو تمديدي صادر ضمن االستجا2020لعام 
فرض بموجبها تقييدات ع19-لجائحة كوفيد

ُ
ىل ، أو أي قانون أو قاعدة أو الئحة ت

وعات ضمن االستجابة لجائحة كوفيد .19-إدارة وتشغيل المشر

التعريفات

ة"1. وعات الصغي  وعات الكائنة بوالية نيويورك والمؤ " المشر سسة بوالية ُيقصد بها المشر
ي والية نيويورك

 
ي تكون مسجلة أو مرخًصا لها بمزاولة أعمالها ف

، والمملوكة نيويورك والت 
ا 
ً
ي مجالها، وتوظف لديها عدد

 
جاوز ال يتوتدار بصورة مستقلة، وليست مهيمنة ف

.موظف100

وعات متناهية الصغر"2. وعات الكائنة بوالية نيويورك" المشر والمؤسسة ُيقصد بها المشر
ي والية ن

 
ي تكون مسجلة أو مرخًصا لها بمزاولة أعمالها ف

يويورك، بوالية نيويورك والت 
ي مجالها، وتوظف لديها ع

 
ا ال يتجاوز والمملوكة وتدار بصورة مستقلة، وليست مهيمنة ف

ً
دد

.أشخاص10

نامج نظرة عامة عىل الير

3 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



ة المؤهلة وعات الصغير وط المشر شر

وعات متناهية الصغر، والمؤسسات ال• ة، والمشر وعات الصغير فنية يجب أن تكون المشر
ي يشار إليها مجتمعة باسم )والثقافية المستقلة الهادفة للرب  ح 

المتقدمة الجهات"والت 
ي مزاولة أعمالها بتاري    خ"( المؤهلة

 
مارس 1أقصاه قابلة لالستمرار حالًيا وأن تكون قد بدأت ف

ي مزاولة أعمالها اعتباًرا من تاري    خ التقدم بالطل2019
 
ومن )ب وأن تكون قد استمرت ف

(.19-المحتمل أن تكون قد تعرضت لإلغالق بسبب تقييدات جائحة كوفيد
o حدد

ُ
ب قد حققت بناًء عىل ما إذا كانت الجهة المتقدمة بالطل" قابلية االستمرار"وت

ا لما تشهد به األرباح الصافية المبلغ عن2019ربًحا صافًيا إيجابًيا عام 
ً
ي ، وفق

 
ها ف

ي الفيدرالي المقدم من الجهة مقدمة الطلب لعام  يتر
(.انظر أدناه)2019اإلقرار الض 

ي اإليصاالت اإلجمالية نتيجة•
 
وس سُيطلب من المتقدمير  المؤهلير  إظهار خسارة ف لوباء فير

وس ك( COVID-19)كورونا  وتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بفير ورونا أو االمتثال لير
(COVID-19)ي األعمال

 
ي أدت إل تعديالت أو انقطاعات أو إغالق ف

.والت 

نامج نظرة عامة عىل الير

4 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



ة المؤهلة  وعات الصغير وط المشر (تابع)شر

ة والمتناهية الصغر• وعات الصغير :يجب عىل المشر
اوح بير  2020أو 2019أن يكون لديها إجمالي إيرادات لعام 1.

25,000بقيمة تي 
دوالر سنوًيا 500,000و

يبة الدخل رقم . 1aالسطر رقم • ؛ 1065أو 1120نموذج مصلحة ض 
يبة الدخل رقم . 1أو السطر رقم • ؛Cالجدول 1040نموذج مصلحة ض 
يبة الدخل 2السطر + 1aأو إجمالي السطر • ، نموذج مصلحة ض 

F، الجدول 1040رقم 

وع لعام 2. ي إيرادات المشر
 
ي ف ي رب  ح إيجابر

 
(  دوالر واحد أو أكي  )2019إثبات وجود صاف

يبة الدخل رقم 28السطر • ، نموذج 21السطر )1120، نموذج مصلحة ض 
يبة الدخل رقم  ؛ (1120Sمصلحة ض 

يبة الدخل رقم . 22السطر رقم • ؛ 1065نموذج مصلحة ض 
يبة الدخل رقم . 31أو السطر رقم • ؛Cالجدول 1040نموذج مصلحة ض 
يبة الدخل رقم 34السطر رقم • F، الجدول 1040، نموذج مصلحة ض 

نامج نظرة عامة عىل الير

5 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

ي مقارنة سن% 25إثبات وجود خسارة ال تقل عن 3.
 
ي إجمالي اإليرادات السنوية ف

 
وية ف

ي عام 2020ديسمير 31لإليرادات اإلجمالية بتاري    خ 
 
ة ف .2019مع نفس الفي 

حسب الخسائر بناًء عىل الفارق بير  السطر •
ُ
ي نموذج 1aت

 
1120رقم IRSف

، أو مجموع Cالجدول -1040رقم IRS، نموذج 1، أو السطر 1065أو 
ي نموذج 2السطر + 1aالسطر 

 
ي Fالجدول -1040رقم IRSف

 
المبلغ عنه ف

ي الفيدرالي لعام  يتر
أو 1120رقم IRSبنموذج 1aوالسطر 2019اإلقرار الض 

، أو مجموع السطر Cالجدول -1040رقم IRS، نموذج 1، أو السطر 1065
1a + ي نموذج 2السطر

 
ي اإلقرار Fالجدول -1040رقم IRSف

 
المبلغ عنه ف

ي الفيدرالي لعام  يتر
ي كل حالة)2020الض 

 
ة ف يجب أن(. مع تغطية نفس الفي 

ا بنسبة 
ً
ظهر القيمة المحسوبة انخفاض

ُ
بالنسبة . عن العام الذي سبقه% 25ت

ي 
 
يبية جزئية ف ي بدأت سنة ض 

وعات الت  ، فستحسب الخسارة 2019للمشر
ي عام % 25بنسبة 

 
.2020بناًء عىل عدد األشهر الخاضعة للمقارنة ف

وع لعام 4. ي عائدات المشر
 
.  أكير من مبالغ المنح2020إثبات أن إجمالي المضوفات ف

oح ع ىل سيعتمد حساب إجمالي المضوفات مقارنة بمبلغ المنحة المقي 
ي الفيدرالي ل يتر

ي اإلقرار الض 
 
وع المبلغ عنها ف 2020عام مضوفات المشر

.الذي ترسله الجهة المتقدمة بالطلب



ة المؤهلة  وعات الصغير وط المشر (تابع)شر

ام الجوهري بالقوانير  واللوائح والمدونات والمتطلبات السارية عىل5.  
 المستوى االلي 

.الفيدرالي والمحىلي وعىل مستوى الوالية

ائب فيدرالية أو محلية أو للوالية قبل6. ا بأي ض 
ً
وع مدين يوليو 15أال يكون المشر

، إال إذا كان مشموال بتغطية خطة إعادة سداد معتمدة أو خطة تأجيل أو 2020
يبية المعنية عىل المستوى الفي درالي والمحىلي اتفاقية أخرى سارية مع الجهات الض 

.وعىل مستوى الوالية

وعات بموجب قان7. امج مساعدات المنح للمشر وع قد تأهل لير ون أال يكون المشر
أو أي برامج منح مساعدات أخرى 2021خطة اإلنقاذ األمريكي الفيدرالي لسنة 

ي ظل جائحة كوفيد
 
ي االقتصادي ف

 
وعات أو التعاف ، بما يتضمن القروض 19-للمشر

، أو أن يك وع الُمعق  منها بموجب برنامج حماية شيكات الرواتب الفيدرالي ون المشر
امج الفيدرالية .*غير قادر عىل الحصول عىل مساعدة كافية له من هذه الير

نامج نظرة عامة عىل الير

6 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

:تاليةقد تكون الجهات المتقدمة بالطلب المؤهلة قد حصلت عىل المساعدة الفيدرالية ال*

دوالر 100,000قروض برنامج حماية شيكات الرواتب بإجمالي ال يتجاوز •

دوالر10,000بقيمة ال تتجاوز 19-المقدمة الخاصة بكوفيدEIDLمنحة •

بقيمة ال تتجاوز 19-التكميلية المستهدفة المقدمة الخاصة بكوفيدEIDLمنحة •
دوالر5,000

SBAمنحة مشغىلي األماكن المغلقة من إدارة •



معلومات إضافية

 لدى وال •
ً
ا مقبوال

ً
ية نيويورك يفيد يجب عىل الجهات المتقدمة بالطلب المؤهلة أن تقدم إثبات

قدمة بالطلب إدارية وبأن الجهة المت/بأن الجهة المتقدمة بالطلب المؤهلة هي جهة تشغيلية
الحكومة المؤهلة ليست خاضعة ألي تقييدات من قبل أي جهة اختصاص تابعة للوالية أو 

ها من الوكاالت  .المحلية أو غير

وع• وموقعه بسبب محدودية مبلغ التمويل وحجم الطلبات المتوقع، قد يؤثر نوع المشر
ي القدرة عىل الحصول عىل المنح

 
ي ومجال عمله ف

 
.الجغراف

وعات المحرومير  اجتماعًيا واقتصادًيا، بما ي• عىط األولوية لمالكي المشر
ُ
عىل سبيل -تضمن ست

ط ت)المؤسسات التجارية المملوكة لألقليات والنساء -المثال ال الحض صديق من ال ُيشي 
وعات المملوكة للمحاربير  القداىم الذين أصيبوا بإعاقة(والية نيويورك أثناء ، والمشر

ي الم
 
وعات الكائنة ف وعات المملوكة للمحاربير  القداىم، أو المشر جتمعات خدمتهم، والمشر

ي من صعوبات اقتصادية قبل 
ي كانت تعاب 

، حسب ما تحدده أحدث 2020مارس 1الت 
.البيانات اإلحصائية

نامج نظرة عامة عىل الير

7 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



نامج نظرة عامة عىل الير

وعات غير المؤهلة المشر

ها من المؤسسات الدينية؛• جميع المؤسسات غير الربحية والكنائس وغير

والكيانات المملوكة للحكومة أو المكاتب الرسمية المنتخبة؛•

ي المجال السياسي أو أنشطة جماعات الضغط بشكل أس•
 
ي تعمل ف

وعات الت  ؛والمشر اسي

ي حصلت عىل منح من برنامج منح تنشيط المطاعم لدى إدارة •
وعات الت  ؛SBAوالمشر

ي • وعات الدخل العقاري السلتر
؛(الري    ع العائد)ومالك العقارات ومشر

كات غير القانونية؛• وعات والشر والمشر

وعات أو المجاالت األخرى حسبما تحدده وكالة • .ESDأنواع المشر

8 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



نامج نظرة عامة عىل الير

المستندات المطلوبة

ها من الصعوبات االقتص1. ي إجمالي اإليرادات أو غير
 
إقرارات : اديةإلثبات الخسائر المتكبدة ف

وعات لعاىمي 
يبة الدخل للمشر 2020و2019ض 

كات ذات المسؤولية المحدودة • كات والشر 1120رقم IRSنموذج –للشر
اكات • K-1sوالجدول 1065رقم IRSنموذج –للشر
وعات المملوكة لمالكير  منفردين • Cوالجدول 1040رقم IRSنموذج –للمشر

o وعات الزراعية المملوكة لمالكير  منفردين IRSوذج يتم تضمير  نم-للمشر
Fالجدول -1040رقم 

يبية الفيدرالية الكاملة لعام : ملحوظة 2020و2019يلزم تقديم اإلقرارات الض 

(Lendistryإذا كان مطلوًبا من قبل )مكتمل C-4506رقم IRSنموذج 2.

وع والتشغيل الحالي له 3.
:(من المستندات التالية( 2)يجب تقديم اثنير  )إثبات موقع المشر

عقد اإليجار الحالي •
فاتورة المرافق•
وع • ي حالي للمشر

 
كشف حساب مضف

وع • كشف حساب رهن عقاري حالي للمشر
وع • كشف حساب بطاقة االئتمان للمشر
ي •

فاتورة تأمير  مهت 
كشف معالجة المدفوعات•
يبة المبيعات • بوالية نيويوركST-100أو ST-809مستندات تحصيل ض 

9 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



نامج نظرة عامة عىل الير

(تابع)المستندات المطلوبة 

رقام الضمان قائمة األسماء والعناوين وأ(: ال ينطبق عىل المالكير  المنفردين)جدول الملكية 4.
ائب الفردي)االجتماعي  ، رقم هوية دافع الض  الهواتف وأرقام( للمالكير  غير األمريكيير 

ي ونسب الملكية وهوية مزودة بصور شخصية ألي من
وب  يد اإللكي  المالكير  وعناوين الير

وع% 20الحائزين لنسبة  :أو أكي  من ملكية المشر
أن مقدم الطلب/إلكمال تقديم طلبات الحصول عىل المنح، يجب عىل المالك•

ا بنسبة 
ً
ن عىل األقل، وأن يقدم قائمة باالسم والعنوان ورقم الضما% 20يكون مالك
ائب الفردي)االجتماعي  ، رقم هوية دافع الض  ورقم الهاتف ( للمالكير  غير األمريكيير 

ي ونسب الملكية وبطاقة هوية مزودة بصورة ش
وب  يد اإللكي  .خصيةوعناوين الير

علقة إلكمال تمويل المنحة، يجب عىل مقدم الطلب إرسال جدول بالمعلومات المت•
وع% 20بالملكية لجميع المالكير  الحائزين عىل نسبة  :  أو أكي  من ملكية المشر

، رقم للمالكير  غير األمريكي)قائمة األسماء والعناوين وأرقام الضمان االجتماعي  ير 
ائب الفردي ي ( هوية دافع الض 

وب  يد اإللكي  ونسب وأرقام الهواتف وعناوين الير
.الملكية وبطاقة هوية مزودة بصورة شخصية

ا• ئب الفردي يخضع المالكون غير األمريكيير  للتحقق من صحة رقم هوية دافع الض 
.CP565رقم IRSمن خالل نموذج 

10 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

تم إرساله بالنسبة لجهات العمل من NYS-45أحدث مستند : إثبات عدد الموظفير  5.
كات .الشر

:(فقط من المستندات التالية(1)واحد تقديم )إثبات منظمة العمل 6.
الرخصة التجارية الحالية •
ة العمل الحالية• شهادة مباشر
شهادة المنظمة•
ض • (DBA)شهادة االسم المفي 
NYSشهادة التفويض من •
عقد التأسيس•
مستند صادر عن إحدى بلديات والية نيويورك يظهر اإلذن بمزاولة األعمال•

ي والية نيويورك
 
.ف

ي W-9رقم IRSنموذج : لتوزي    ع األموال7.
 
.وبيانات الحساب المضف



نامج نظرة عامة عىل الير

االستخدامات المؤهلة لألموال

وس كورونا  المتكبدة بير  (COVID-19)يجب استخدام المنح لتغطية النفقات المتعلقة بفير
:وهي تتضمن. 2021أبريل 1و2020مارس 1

تكاليف الرواتب؛1.

ي والية نيويو 2.
 
وليس أًيا )رك مدفوعات اإليجار التجاري أو الرهن العقاري للممتلكات القائمة ف

؛(من دفعات السداد المسبق للرهن العقاري أو اإليجار
ي 3.

 
وع الصغير ف ائب المدارس أو العقارات المحلية المرتبطة بموقع المشر سداد ض 

والية نيويورك؛
؛4. تكاليف التأمير 
تكاليف المرافق؛5.
الالزمة لحماية صحة وسالمة العاملير  ( PPE)تكاليف معدات الحماية الشخصية 6.

؛ والمستهلكير 
؛(HVAC)تكاليف التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 7.
تكاليف المعدات أو اآلالت األخرى؛8.
وس9. وتوكوالت الصحة والسالمة الخاصة بفير كورونا؛ أو اللوازم والمواد الالزمة لالمتثال لير

ها من التكاليف األخرى الموثقة المرتبطة بكوفيد10. حسبما توافق عليه وكالة 19-وغير
Empire State Development  .

االستخدامات غير المؤهلة لألموال

نامج قدم استخدامها ألغراض سداد أو دفع أي جزء مال يجوز إن المنح المقدمة بموجب هذا الير
19-من قرض تم الحصول عليه من خالل إحدى حزم اإلغاثة الفيدرالية الخاصة بكوفيد

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

11 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير
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الوثائق المطلوبة
أمثلة



ها من الصعوبات االقتصادية  ي إجمالي اإليرادات أو غير
 
إثبات الخسائر المتكبدة ف

13 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

كات ذات  المؤسسات والشر
المسؤولية المحدودة 

S-1120رقم IRSنموذج 

اكات الشر
K-1الجدول 1065النموذج 

مالك منفرد 
(المشاري    ع الزراعية)

Fالجدول 1040النموذج 

4506-Cمكتمل
ي حالة الطلب من )

 
فقط ف

LENDISTRY)



إثبات منظمة العمل

14 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

ة العمل الحاليةالرخصة التجارية الحالية شهادة مباشر



إثبات منظمة العمل

15 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

ض شهادة التأسيس (DBA)شهادة االسم المفي 



إثبات منظمة العمل

16 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

عقد التأسيسشهادة التفويض



وع والتشغيل الحالي له
إثبات موقع المشر

17 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

وع والتشغيل ( 2)اثنير  يجب عىل مقدىمي الطلبات تقديم  مما يىلي إلبراز إثبات موقع المشر
:الحالي له
عقد اإليجار الحالي •
فاتورة المرافق•
وع • ي حالي للمشر

 
كشف حساب مضف

وع • كشف حساب رهن عقاري حالي للمشر
وع • كشف حساب بطاقة االئتمان للمشر
ي •

فاتورة تأمير  مهت 
كشف معالجة المدفوعات•
يبة المبيعات • بوالية نيويوركST-100أو ST-809مستندات تحصيل ض 

ن تاري    خ من بير  المستندات المذكورة أعاله، يجب أن تكون البيانات الشهرية م: مالحظة مهمة
ي أن تكون المستندات األخرى( 30)خالل آخر ثالثير  

هي يوًما من وقت تقديم الطلب، وينبغ 
.أحدث إصدارات موقعة أو مودعة

NYS ST-809 



إثبات منظمة العمل

18 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

يبة المبيعات  NYS-45أحدث مستند ST-100مستندات ض 
كات .تم إرساله بالنسبة لجهات العمل من الشر



مراجعة الطلب

من ملكية هذا المشورع وعناوينهم وأرقام % 20قائمة بأسماء أي مالك بنسبة ال تقل عن 
ي حالة المالكير  غير األمريكيير  -أو )الضمان االجتماعي الخاصة بهم 

 
يات األفراد أرقام هو -ف

ائب ي ونسب الملكي( دافغي الض 
وب  ة الخاصة بهم وأرقام هواتفهم وعناوين بريدهم اإللكي 

.وهوياتهم المزودة بصور شخصية

ي البوابة أو عن طريق 
 
يل هذا النموذج ف .  النقر هنايمكنك تي  

جدول الملكية 

وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/07/New-York-Recovery-Grant-Program-Additional-Owner-Form-REVISED.pdf


ق عىل تمويلهم)المستندات المطلوبة لتوزي    ع األموال 
َ
( فقط لمقدىمي الطلبات المؤهلير  المواف

20 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

ي (W-9)اإلصدار الرابع من االختبار الشامل للذكاء غير الشفهي 
 
بيانات الحساب المضف
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شهادة المتقدم بالطلب
يل النموذج وإكماله كيفية تي  



إقرار الطلب

ما هو إقرار الطلب؟

ي بصحة باعتبار ذلك جزًءا من عملية تقديم الطلبات، ستحتاج إل اإلقرار 
الذاب 

.  المعلومات من خالل التوقيع عىل إقرار الطلب

يله وإ ي يمكنك تي  
وب  ي شكل نموذج إلكي 

 
يعتير إقرار . كمالهوسيتاح إقرار الطلب ف

ي إجراءات هذه المنحة، و 
 
ا إلزامًيا ف

ً
يجب تحميله الطلب والتوقيع عليه مستند

.إل البوابة

:يمكنك إكمال إقرار الطلب بطريقتير  
ونًيا، أو1. يل اإلقرار والتوقيع عليه إلكي  تي  
.طباعة النموذج وإكماله يدوًيا2.

يل إقرار الطلب أو طباعتهانقر هنا .لتي  

.  بعد إكمال إقرار الطلب، قم بتحميله إل البوابة

22 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/06/NYS-COVID-19-Pandemic-Small-Business-Recovery-Grant-Program_Application-Certification_Lendistry-v20210610.pdf


ونًيا يل إقرار الطلب وإكماله إلكي  تي  

التعليمات

23 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

.لعرض إقرار الطلبانقر هنا: 1الخطوة 

يل إقرار الطلب عىل جهاز : 2الخطوة  انقر عىل أيقونة         لتي  
.  الكمبيوتر الخاص بك

.احفظ اإلقرار عىل سطح المكتب لديك: 3الخطوة 

انتقل إل سطح المكتب الخاص بك، وحدد موقع إقرار : 4الخطوة 
.الطلب، وافتح الملف من هناك

ي صورة ملف بتنس: 5الخطوة 
يق سيفتح إقرار الطلب الخاص بك ف 

PDF . أكمل إقرار الطلب من خالل إدخال األحرف األول من اسمك
و  ي بجانب جميع البنود المرقمة، ثم إدخال توقيعك وبيانات مشر

عك ف 
.  5الصفحة 

عىل CTRL+Sأو اضغط عىل File > Saveانتقل إل : 6الخطوة 
نفيذه لوحة المفاتيح لديك لحفظ إقرار الطلب الخاص بك الذي تم ت

.بالكامل

ل إقرار الطلب المكتمل إل البوابة: 7الخطوة  .حمِّ

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/06/NYS-COVID-19-Pandemic-Small-Business-Recovery-Grant-Program_Application-Certification_Lendistry-v20210610.pdf


طباعة إقرار الطلب وإكماله يدوًيا

التعليمات

24 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

.لعرض إقرار الطلبانقر هنا: 1الخطوة 

.اطبع إقرار الطلب من خالل النقر عىل أيقونة الطابعة: 2الخطوة 

.قم بتعبئة إقرار الطلب باستخدام قلم غامق وكتابة واضحة بخط اليد: 3الخطوة 

ي إلقرار الطلب المكتمل وتحميله إل البوابة: 4الخطوة 
.  قم بإجراء مسح ضوب 

https://nysmallbusinessrecovery.com/wp-content/uploads/2021/06/NYS-COVID-19-Pandemic-Small-Business-Recovery-Grant-Program_Application-Certification_Lendistry-v20210610.pdf


25

نصائح لتقديم الطلبات



Google Chromeاستخدم (: 1)النصيحة 

التعليمات

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

ي حدوث أخط
 
ي طلبكإن بعض متصفحات الويب األخرى قد ال تدعم واجهتنا، وقد تتسبب ف

 
.اء ف

ا من Google Chromeإذا لم يكن لديك متصفح 
ً
يله مجان عىل جهازك، فيمكنك تي  

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

:Google Chromeقبل بدء عملية تقديم الطلب، ُيرجر القيام بما يىلي عىل 

ي تم: امسح ذاكرة التخزين المؤقت1.
ا هي المعلومات الت 

ً
تخزينها من البيانات المخزنة مؤقت

ستخدم بشكل أساسي لجعل عملية الت
ُ
ا، وت

ً
صفح أشع من موقع أو تطبيق مستخدم مسبق
ي لمعلوماتك

 . خالل الملء التلقاب 
ً
ا عىل ومع ذلك، قد تشتمل البيانات المخزنة مؤقت

ً
ا أيض

ا ب
ً
ي أدخلتها مسبق

شكل غير معلومات قديمة مثل كلمات المرور القديمة أو المعلومات الت 
ي طلبك وقد يؤدي إل تصنيفه باعت. صحيح

 
باره عملية وهذا قد يؤدي إل حدوث أخطاء ف

.احتيال محتملة

.2  
ي بإدخال ال: افتح وضع التصفح المتخفن

معلومات بشكل يسمح لك وضع التصفح المتخق 
ا
ً
.شي ويمنع تذكر بياناتك أو تخزينها مؤقت

ل حاجب النوافذ المنبثقة3.
ّ
عديد من تشتمل عملية تقديم الطلبات لدينا عىل ال: عط

ي تقدمها
ليك تعطيل يجب ع. الرسائل المنبثقة المستخدمة للتأكد من صحة المعلومات الت 

.لرؤية هذه الرسائلGoogle Chromeحاجب النوافذ المنبثقة عىل 

26 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

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


التعليمات

ي الزاوية اليمت  العلوية، ثم انتقل إل 1.
 
(اإلعدادات" )Settings"انقر عىل النقاط الثالث ف

، ثم حدد (الخصوصية واألمان" )Privacy and Security"انتقل إل 2.
"Clear Browsing Data( "محو بيانات التصفح)

امسح ذاكرة التخزين المؤقت(: 2)النصيحة 

27

(محو البيانات" )Clear Data"حدد 3.

وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



التعليمات

ي " )New incognito window"انقر عىل النقاط الثالث بالزاوية اليمت  العلوية من متصفح الويب، ثم حدد 
.سيقوم متصفحك بفتح نافذة جديدة(. نافذة جديدة للتصفح المتخق 

ي (: 3)النصيحة 
استخدم وضع التصفح المتخق 

28 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



التعليمات

ل حاجب النوافذ المنبثقة(: 4)النصيحة 
ِّ
عط

29

، انقر عىل النقاط Google Chromeعىل 1.
ي الزاوية اليمت  العلوية وحدد 

 
الثالث ف

"Settings( "اإلعدادات)

"Privacy and Security"حدد 2.
.(الخصوصية واألمان)

إعدادات الموقع )"Site Settings"حدد 3.
  
ن
ون .(اإللكير

"Pop-up and Redirects"حدد 4.
(النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه)

زرق اللون األانقر عىل الزر حت  يتحول إل 5.
إل ( حظر" )Blocked"وستتغير الحالة من 

"Allowed"(السماح)

وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



PDFأرِسل جميع المستندات بتنسيق (: 5)النصيحة 

التعليمات

ي واضًحا ومحاذًيا بشكل مستقيم وال يحتوي ع
وب  ىل خلفيات ويجب أن يكون النموذج اإللكي 

. مزعجة

:مالحظات مهمة بشأن تحميل المستندات
(.ليست مدعومةJPEG.وIMG.ملفات )PDFيجب تقديم جميع المستندات بتنسيق •
.ميجابايت15يجب أن يكون حجم الملف أقل من •
+(._*)(^&%@#$)!ال يمكن أن يحتوي اسم الملف عىل أي أحرف خاصة •
ي البوابة•

 
، وإال فلن إذا كان الملف الخاص بك محمًيا بكلمة مرور، فستحتاج إل إدخالها ف

. نتمكن من عرض المستند

، فننصحك باستخدام تطبيقات الهواتف المحمولة ال ي
مجانية إذا لم يكن لديك ماسح ضوب 

:التالية

30

صحيح

غير صحيح

وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

Genius Scan
Apple |يل انقر هنا للتي  

Android |يل انقر هنا للتي  

Adobe Scan
Apple |يل انقر هنا للتي  

Android |يل انقر هنا للتي  

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


ي صالًحا(: 6)النصيحة 
وب  استخدم عنوان بريد إلكي 

التعليمات

ي صالح أثناء تقديم طلبك
وب  تلق  تحديثات ست. ُيرجر التأكد من استخدامك لعنوان بريد إلكي 

ي الذي تقدمه
وب  يد اإللكي  .وتعليمات إضافية عىل عنوان الير

ي التالية أو لن يتم التعرف ع-مالحظة هامة 
وب  يد اإللكي  قَبل عناوين الير

ُ
ي نظامنالن ت

 
:ليها ف

ي تبدأ بكلمة 
ي الت 

وب  يد اإللكي  @infoعناوين الير
info@mycompany.com: مثال

ي المنتهية بكلمة 
وب  يد اإللكي  noreply.com@أو contact.com@عناوين الير

example@contact.com: مثال
example@noreply.com: مثال

31 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



ترجم الطلب بلغتك المفضلة(: 7)النصيحة 

التعليمات

جمة إل اللغات التالية  للي 
ً
:سيكون تقديم الطلبات لدينا قابال

اإلسبانية•
(الماندارين المبسطة)الصينية •
الروسية•
اليديشية•
البنغالية•
الكورية•
الكريولية الهايتية•
اإليطالية•
ة• العربيَّ
البولندية•
الهندية•
األلمانية•

ية أثناء إكمال تقديم الطلب، يُ : مالحظة مهمة رجر التواصل للحصول عىل الدعم باللغة اإلنجلير 
.www.nysmallbusinessrecovery.comمع مركز االتصال لدينا أو زيارة الموقع 

32 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/
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الطلب
ما المعلومات المطلوبة



قبل أن تبدأ

ي توقعه
ما ينبغ 

تتم إدارة تقديم طلبات المنحة هذه بواسطة 
Empire State Development وبدعم منLendistry.

ي قائمة االنتظار بغرفة االنتظا
 
ر لبدء طلب قبل أن تبدأ، سيتم وضع ف

سيتم ف. ال تقم بتعبئة طلبات متعددة: مالحظة مهمة). تقديم جديد
طيل الكشف عن هذا األمر باعتباره احتياال محتمال وسيؤدي إل تع

.(طلبك

ي جلسة واحدة، وسيتاح لك خيار 
 
الحفظ لست مضطًرا إلكمال الطلب ف

.والمتابعة الحقا

ي قسم 
 
"  Let's Get Started"أدخل معلومات االتصال الخاصة بك ف

ل الدخول بالطلب من أجل الحصول عىل بيانات اعتماد تسجي( هيا نبدأ)
مال طلبك بمجرد قيامك بتنشيط حسابك، ستتمكن من إك. إل بوابتنا

.  غير المكتمل

34 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



بدء عملية تقديم طلبك: 1القسم 

ما المعلومات المطلوبة؟

االسم األول•
االسم األخير •
ي •

وب  يد اإللكي  الير
رقم الهاتف•
وع• اسم المشر
وع• يدي للمشر الرمز الير
يك اإلحالة • (لن يؤثر اختيارك لهذا الحقل عىل طلبك)شر
اللغة المفضلة•

ي هذا القسم: مالحظة مهمة
 
ي صالح ف

وب  سيتم إرسال . ُيرجر التأكد من استخدام عنوان بريد إلكي 
ي الذي تقدم

وب  يد اإللكي  ارجع إل . هالتحديثات المهمة والتعليمات اإلضافية إل عنوان الير
ي غير " نصائح حول تقديم الطلبات"

وب  يد اإللكي  .   الصالحةلالطالع عىل قائمة بعناوين الير

ة النصّية/سياسة الرسائل القصير
ة ي . ةالنصيَّ /ستتاح تحديثات حول حالة طلب المنحة الذي قدمته عير الرسائل القصير

لتلق 
ة ة، ُيرجر تقديم موافقتك بعد قراءة ا/تحديثات عير الرسائل القصير إلفصاح من خالل وضع النصيَّ

ة، فاترك المرب  ع د. عالمة عىل المرب  ع ي هذه المير 
 
اك ف ي عدم االشي 

 
ون وضع إذا كنت ترغب ف

.عالمة فيه

35
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تفاصيل المالك: 2القسم 

ما المعلومات المطلوبة؟

االسم األول للمالك•
االسم األخير للمالك•
ي للمالك•

وب  يد اإللكي  الير
يدي، والمقاطعة• عنوان المالك، والمدينة، والوالية، والرمز الير
تاري    خ ميالد المالك•
ائب الفردي، )رقم الضمان االجتماعي الخاص بالمالك • (  ITINأو رقم هوية دافع الض 
من الملكية)%( نسبة •

وط واألحكام الشر

وط واألحكام وتوافق عليها .  ضع عالمة عىل المرب  ع لإلقرار بأنك قد اطلعت عىل الشر
ي طلب المنحة الخاص ب

 
ي قدًما ف

.  كيجب عليك الموافقة عليها حت  تتمكن من المىص 
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وع: 3القسم  معلومات المشر

ما المعلومات المطلوبة؟

وع• اسم المشر
ا( )DBA)ُيمارس العمل تحت اسم •

ً
(إن كان منطبق

وعك اسًما يزاول العمل تحت: مالحظة ه إذا لم يكن لدى مشر
ء" )NONE"، فاكتب (DBAاسم ) ي

ي هذا الحقل( ال سر
 
.  ف

وع( EIN)رقم تعريف صاحب العمل • الخاص بالمشر
رقم هاتف العمل•
وع• نوع المشر
الوالية محل التأسيس•
يدي، • وع، والمدينة، والوالية، والرمز الير عنوان المشر

والمقاطعة
وع • تاري    خ بدء المشر
وع• ي للمشر

وب  الموقع اإللكي 
، فاكت: مالحظة ي

وب  وعك موقع إلكي  ب إذا لم يكن لدى مشر
"none.com "ي هذا الحقل

 
.ف
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كيف يمكننا مساعدتك؟: 4القسم 

ما المعلومات المطلوبة؟

الغرض من المنحة •
المبلغ المؤهل لألهلية للمنحة •

جمالي يعتمد مبلغ المنحة الذي يمكنك طلبه عىل إ: مالحظة
.2019إيراداتك السنوية لعام 

يجب أن يتطابق هذا )2019إجمالي اإليرادات السنوية لعام •
يبية (مع إقراراتك الض 

ي عام •
 
وعك مربًحا ف من 28السطر )؟ 2019هل كان مشر

يبة الدخل رقم  من 22؛ أو السطر 1120نموذج مصلحة ض 
يبة الدخل رقم  ؛ أو C، الجدول 1040نموذج مصلحة ض 

يبة الدخل رقم 34السطر  ، 1040من نموذج مصلحة ض 
(.Fالجدول 

*(2020)عدد الموظفير  بدوام كامل •
ي •

*(2020)عدد الموظفير  بدوام جزب 
(2020)عدد الوظائف المستحدثة •
(2020)عدد الوظائف المستبقاة •

ن * ن ضمن تعداد الموظفي  .يجب إدراج جميع المالكي 

38 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



وع: 5القسم  البيانات الديموغرافية للمشر

ما المعلومات المطلوبة؟

ما قاعدة عمالئك؟•
oB2B:Business-to-Business(تعامالت بير  المؤسسات التجارية  )

وعات أو مؤسسات تجارية أخرى كة تقدم خدمات أو منتجات لمشر شر
oB2C:Business to Consumer(  كات والمستهلكير (تعامالت بير  الشر

ة لألفراد المستهلكير   كة تبيع مباشر شر
وع؟• وعك؟ ما نوع المشر ما الذي يقدمه مشر
نا بالمزيد• .أخير
*NAICSرمز •
وع مملوك للنساء؟• +**مشر

وع مملوك للمحاربير  القداىم؟• **مشر
ُمعاق؟•
العرق؟•
اإلثنية؟•
رخصة؟/حق امتياز•
وع مملوك ألقلية؟• +**مشر
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من قبل الوكاالت اإلحصائية الفيدرالية من أجل جمع البيانات اإلحصائيةNAICSُيستخدم نظام رموز *
ها .المتعلقة باالقتصاد األمريكي وتحليلها ونشر

.  NAICSنظام تخصيص ذاتًيا؛ فال يمكن ألحد أن يخصص لك رمز NAICSيعتير نظام 
كة تختار الرمز الذي يقدم أفضل تصور لنشاطها التجاري األساسي ثم ت ستخدمه حير  وما يعنيه هذا هو أن الشر

.ُيطلب منها الرمز الخاص بها

.www.naics.comالخاص بك، انتقل إل NAICSللعثور عىل رمز 

وع% 50بشكل مباشر نسبة تتجاوز ( األفراد)يمتلك الفرد ** ي المشر
 
.من حصة الملكية ف

ط تصديق من والية نيويورك+ ال يشي 

http://www.naics.com/


اإلفصاحات: 6القسم 
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ما المعلومات المطلوبة؟

وعك مفتوح ويزاول أعماله؟1. اعتباًرا من تاري    خ تقديم طلبك، هل مشر

ا للرب  ح؟2.
ً
وًعا هادف وعك منظم باعتباره مشر هل مشر

ام جوهري بالقوانير  واللوائح والمدونات والمتطلبات السارية عىل المس3.  
ي حالة الي 

توى الفيدرالي هل أنت ف 
والمحىلي وعىل مستوى الوالية؟

ائب فيدرالية أو محلية أو للوالية قبل 4. ، أو ليست لديك خطة 2020يوليو 15هل أنت مدين بأي ض 
يبية المعنية عىل المستوى مة مع الجهات الض  الفيدرالي تأجيل معتمدة إلعادة السداد، أو اتفاقية مير

والمحىلي وعىل مستوى الوالية؟
.5 

ً
وعك يقع ضمن قطاع المؤسسات الثقافية والفنية المستقلة الهادفة للرب  ح وفق ا لما هو محدد هل مشر

ي الطلب"نعم"إذا أجبت ب )أعاله؟ 
جر اإلجابة عن األسئلة اإلضافية ف  ُ

(، فير
وعك مملوك ألحد المحاربير  القداىم الذين أصيبوا بإعاقة أثناء الخدمة؟6. هل مشر
ا عمالًيا؟7.

ً
وعك باعتباره تعاون هل تم تأسيس مشر

وع الصغير مملوكة ألشخاص محرومير  اجتماعيا واقتصاديا، وه% 50هل هناك نسبة تتجاوز 8. و من المشر
وعات المملوكة لألقليات أو النساء أو المحاربير  القداىم المصابير  بإعاق ة أثناء الخدمة ما قد يتضمن المشر
ي من صعوبات اقتصادية قبل

ي مجتمعات كانت تعاب 
وعات ف  مارس 1أو محاربير  قداىم، أو تقع المشر

؟(حسب تعداد الواليات المتحدة)2020
ي )؟ 2019إجمالي اإليرادات السنوية لعام 9. يتر

(يجب أن يتطابق هذا مع إقرارك الض 
ي )؟ 2020إجمالي اإليرادات السنوية لعام 10. يتر

(يجب أن يتطابق هذا مع إقرارك الض 
ي 11.

ي زاولتم فيها أعمالكم ف 
؟2019كم عدد األشهر الت 

وعك عىل أي تمويل طارئ مرتبط بكوفيد19-خالل جائحة كوفيد12. ؟19-، هل حصل مشر

بوالية نيويورك؟( TA)هل حصلت عىل أي مساعدة أو دعم من أحد مقدىمي المساعدة الفنية 13.

؟(EAC)هل حصلت عىل أي مساعدة أو دعم من أحد مراكز مساعدة ريادة األعمال 14.

؟(CDFI)هل حصلت عىل أي مساعدة أو دعم من مؤسسة مالية للتنمية المجتمعية 15.

هل تلقيت أي مساعدة أو دعم من إحدى الغرف التجارية؟16.

ة 17. وعات الصغير ؟(SBDC)هل حصلت عىل أي مساعدة أو دعم من أحد مراكز تنمية المشر

؟18. ي
وعك حالًيا إل مساعدة أو دعم فت  هل يحتاج مشر

وعك حالًيا إل قرض؟19. هل يحتاج مشر



تأكيد: 7القسم 

التعليمات

ي نهاية الطلب، لديك خياران
 
:ف

ي وقت الحق. 1
 
(  ال" )NO"حدد الخيار : حفظ طلبك وإكماله ف

ي وقت الحق، فحدد الخيار 
 
ي حفظ طلبك وإكماله ف

 
وانقر ( ال)NOإذا كنت ترغب ف

ي وقت الحق" )Save & Continue Later"عىل 
 
مالحظة (. حفظ وإكمال ف

ي إمكانية حصوله عىل المنح: مهمة
 
.ةيجب إكمال طلبك حت  يتم النظر ف

(نعم" )YES"حدد الخيار : إكمال طلبك وإرساله. 2
ي إكمال تقديم طلبك

 
، فحدد إذا كانت جميع المعلومات المقدمة صحيحة وترغب ف

يمكنك لن: مالحظة مهمة(. متابعة" )Continue"وانقر عىل ( نعم)YESالخيار 
.تحرير طلبك بمجرد إرساله

جر التأكد من تعطيل حاجب النو  ُ
ي إذا لم تظهر رسالة التأكيد هذه، فير

 
افذ المنبثقة ف

.  متصفح الويب الخاص بك
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رسالة التأكيد: 8القسم 

التعليمات

.ستتلق  الرسالة التالية عند إرسال طلبك بنجاح

ما يجب أن تتوقعه بعد ذلك
ي تحتوي عىل اسم مست

وب  يد اإللكي   رسالة منفصلة عير الير
خدم وكلمة مرور ستتلق 
:وات التاليةُيرجر استخدام بيانات اعتماد تسجيل الدخول إلكمال جميع الخط. للبوابة

.تفعيل الحساب وتسجيل الدخول إل البوابة1.

.تحميل جميع المستندات المطلوبة بتنسيق مقبول2.

اتك ربط معلوماتك المضفية بحيث يمكننا التحقق من كشوفات حساب3.
ن تم هذا مطلوب فقط لمقدىمي الطلبات الذي. )المضفية وإعداد إيداع مباشر 

(.اختيارهم

ي 
 
يد اإلضاف ي بما يتضمن رسائل الير

وب  يد غير الهام ُيرجر التحقق من بريدك اإللكي   والير
ي للعثور عىل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك من

يد العشواب  والير
no-reply@mylendistry.comلتفعيل حسابك وتحميل المستندات.
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العثور عىل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك: 9القسم 

التعليمات

ي قسم 1.
 
ي الذي أدخلته ف

وب  يد اإللكي  ملية تقديم هيا نبدأ ع"ُيرجر التحقق من عنوان الير
.  وابتنامن طلب المنحة للعثور عىل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك لب" طلبك

جر التحقق م يد الوارد، فير ي صندوق الير
 
ي ف

وب  يد اإللكي  يد إذا لم تجد هذا الير ن مجلدي الير
يد غير الهام ي والير

.العشواب 

(.  انقر هنا لتسجيل الدخول" )Click here to log in"قم بتفعيل حسابك بالنقر عىل 2.

43 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير



44

تحميل المستندات
ي البوابة

 
كيفية تحميل المستندات ف



لمحة عن البوابة
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مالحظات مهمة

:ك بشكل سليمقبل أن تبدأ، ُيرجر االطالع عىل المالحظات التالية للتأكد من تحميل مستندات
ها فوًرا عند فيجب تحميل، )*(عالمة نجمة حمراء بالنسبة للمستندات المدرجة وبجانبها •

نت .إكمال الطلب عير اإلني 

بة إال فقط فهي غير مطلو ، )*(عالمة نجمة زرقاء بالنسبة للمستندات المدرجة وبجانبها •
ي عملية تقديم الطلب

ي قدًما ف 
ت المىص  .اروسيتم إخطارك بهذا االختي. إذا اخي 

.مويلال تكون المعلومات المضفية مطلوبة إال بعد الموافقة عىل حصولك عىل الت•

وعك، فحدد الخيار • ا عىل مشر
ً
(.  غير منطبق)N/Aإذا لم يكن أحد المستندات منطبق

أقل من PDFيجب أن يكون حجم ملف . PDFيجب تقديم جميع المستندات بتنسيق •
ي صورة ملف. ميجابايت15

ي تقديم المستندات المتعددة الصفحات ف 
(  1)واحد ينبغ 

.  PDFبتنسيق 

ي اسم الملف+( _*)(^&%@#$!~. i.e)ال تقم بتضمير  أحرف خاصة •
لن تقوم . ف 

.بوابتنا بالتعرف عىل األحرف الخاصة

ي ال•
.  بوابةإذا كان المستند الخاص بك محمًيا بكلمة مرور، فسُيطلب منك إدخاله ف 



.حدد نوع المستند وانقر عىل السهم ألسفل لتوسيع المجلد الخاص به: 1الخطوة 

يجب تحميل جميع . لتحديد موقع الملف عىل جهازك( تصفح" )Browse"انقر عىل : 2الخطوة 
. PDFالمستندات بتنسيق 

:  3الخطوة 
من القائمة المنسدلة وأدخل كلمة ( نعم)YESإذا كان مستندك محمًيا بكلمة مرور، فحدد الخيار •

.  المرور

من القائمة المنسدلة واترك حقل كلمة ( ال)Noإذا لم يكن مستندك محمًيا بكلمة مرور، فحدد الخيار •
ا
ً
.  المرور فارغ

ستند ستتغير حالة الم. إلكمال عملية التحميل( تحميل المستندات" )Upload Documents"انقر •
ق)PENDINGمن 

ّ
(.مكتمل)COMPLETEDإل ( معل

ي البوابة
 
كيفية تحميل المستندات ف

التعليمات
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ربط معلوماتك المضفية
(يكون مطلوًبا فقط عند اعتماد تمويلك بالمنحة)



من ACHإلعداد تحويالت ( Plaidوهي )تقنية مقدمة من جهة خارجية Lendistryتستخدم 

ي الواليات المتحدة بتطبيق م
 
ي ف

ثل بوابة خالل ربط الحسابات لدى أي مضف أو اتحاد ائتماب 

Lendistry .م الجهة الخارجية بعدم مشاركة معلوماتك الشخصية دون إذن منك، وتت عهد وتلي  

كات خارجية ها إل شر وجود عىل ويخضع استخدام المعلومات الشخصية الم. بعدم بيعها أو تأجير

Plaidي لدى
 Plaidأو من خاللها لسياسة خصوصية المستخدم النهاب 

)https://plaid.com/legal/#end-user-privacy-policy( . تستخدمLendistry هذه

ي ومراجعتها
 
ي هذه وتعتير طريقة التحقق ا. التقنية للتحقق من كشوف حسابك المضف

 
لمضف

فية متاحة من ما إذا لم تكن مؤسستك المض قد ال تكون مقبولة، بما يتضمنولكنها ،طريقة مفضلة

ي من خالل . خالل مقدم الخدمة
 
ي هذه الحالة، يمكنك التحقق من حسابك المضف

 
.رىأخطرقف

ي عىل بوابة 
 
من LENDISTRYكيفية التحقق من حسابك المضف

PLAIDخالل 

(1)الخطوة 
  " )Link Your Bank Account"انقر عىل •

ن
لفتح نافذة ( اربط حسابك المرصف

.  Plaidلخدمة 

. ثم حدد موقع مؤسستك المضفيةPlaidاستمر من خالل •

نت واربطه ببوابة • ي عير اإلني 
 
.  Lendistryسجل دخولك إل حسابك المضف

(2)الخطوة 
ي تستخدمها

.  يجب دائًما إكمال هذه الخطوة بغض النظر عن طريقة التحقق الت 

.  أدخل معلوماتك المضفية•

. نوع حسابكليس( اسم الحساب التجاري" )Business Account Name"إن حقل •

ي كشوفات حس
 
وعك والمدرج ف ابك هذا الحقل هو اسم حسابك ويجب أن يكون باسم مشر

ي 
 
.  المضف

ي حسابً •
 
ا لمالٍك منفرد، فيجب أن يكون الحساب المضف

ً
وعك مملوك ا تجارًيا جارًيا إذا كان مشر

.DBAأن يتطابق مع اسمك أو اسم و 
(1)الخطوة (2)الخطوة 

ي البوابة
 
كيف تربط معلوماتك المضفية ف

48 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

https://plaid.com/legal/#end-user-privacy-policy
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ي البوابة
 
حاالت الطلب ف

ي لك فعله)
(ما المقصود منها وما ينبغ 



ي انتظار التحقق
 
ي انتظار التم/ عند اإلغالق، تم إصدار المستنداتقيد المراجعة، ف

 
ويلف

NYR: متقدم من أجلNYR: متقدم من أجلNYR: متقدم من أجل

:لقد قدرت مبلغ المنحة الخاصة بك ليكون

دوالر0.00
:لقد قدرت مبلغ المنحة الخاصة بك ليكون

دوالر10,000.00
:لقد قدرت مبلغ المنحة الخاصة بك ليكون

دوالر10,000.00

ي البوابة
 
:كيفية العثور عىل حالة طلبك ف

50 وعات  ي المشر
 
ة من جائحة كوفيد( المؤسسات)برنامج والية نيويورك لِمنح تعاف 19-الصغير

غير مكتمل

نت: المقصود منه ولكنك لم لقد بدأت طلًبا عير اإلني 
.تكمله

ي لك فعله
ة وأكمل سّجل الدخول إل البواب: ما ينبغ 

ي الطلب
 
يجب عليك. جميع الحقول الموجودة ف

ي 
 
تقديم نسخة مكتملة من الطلب من أجل النظر ف

.إمكانية حصولك عىل المنحة

ي انتظار عملية االختيار
 
ف

 وهو حاليً : المقصود منه
ً
ا قيد لقد قدمت طلًبا كامال

.  المراجعة للتحقق من األهلية

ي لك فعله
و: ما ينبغ  د بريدك اإللكي 

َّ
ي للحصول تفق

ب 
م إما سيت. التحديد/ عىل إشعار بشأن قرار االختيار

ك تحديدك أو إدراجك بقائمة االنتظار أو عدم تحديد
ي عملية تقديم الطلب

 
ي قدًما ف

.  من أجل المىص 

ي انتظار التحقق
 
قيد المراجعة، ف

ي الحد األدب  من مت: المقصود منه
 
طلبات أنت تستوف

نامج وتم  ي األهلية للير
 
ي قدًما ف

 عملية تحديدك للمىص 
إن تحديدك ال يضمن حصولك عىل. تقديم الطلب

.  التمويل

يد Lendistryستقوم  بالتواصل معك عير الير
ي أو الهاتف إلطالِعك عىل أحدث 

وب  اإللكي 
.المستجدات المتعلقة بطلبك

ي لك فعله
ل جميع المستندات ا: ما ينبغ  لمطلوبة حمِّ

.  PDFبتنسيق 

مدرج بقائمة االنتظار

ارك لقد تم تحديدك مبدئًيا باعتب: المقصود منه
ي متطلبات األهلية الخاصة بالمنحة، و 

 
أنت تستوف

.  مدرج بقائمة انتظار لخطوة التحقق

ي لك فعله
تندات تأكد من تحميل جميع المس: ما ينبغ 

.الخاصة بك بشكل صحيح

:لقد قدرت مبلغ المنحة الخاصة بك ليكون

دوالر10,000.00

NYR: متقدم من أجل

مدرج حالًيا بقائمة االنتظار
ي انتظار التم/ عند اإلغالق، تم إصدار المستندات

 
ويلف

:لقد قدرت مبلغ المنحة الخاصة بك ليكون

دوالر10,000.00

NYR: متقدم من أجل

.لم يتم اختيار طلبك

غير ُمحدد

ي الحد األدب  من م: المقصود منه
 
تطلبات أنت ال تستوف
.األهلية وتم استبعاد طلبك

ي لك فعله
د تم إذا كنت تعتقد أن طلبك ق: ما ينبغ 

جر التواصل م ُ
ع مركز استبعاده عن طريق الخطأ، فير

.االتصال للحصول عىل المساعدة
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ربط معلوماتك المضفية
(يكون مطلوًبا فقط عند اعتماد تمويلك بالمنحة)

ي تقديم الطلبات والمساعدة اللغوية عىل الرقم 
 
.أو عىل الرابط تتوافر المساعدة ف

http://www.nysmallbusinessrecovery.com/

