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 (46/44) 4645( رلم SBAنموذج إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

 

 

 40/54/4444تارٌخ انتهاء الصالحٌة:  نموذج طلب الممترض

 
 " Sمؤسسة من الفئة " C"  مؤسسة من الفئة "  شراكة  مالن منفرد   : ضع عالمة على أحد العناصر

                                    شركة ذات مسؤولٌة محدودة   متعالد مستمل    لحسابه الخاصفرد مؤهل ٌعمل 
        ( من لانون5)ج()741مؤسسة ؼٌر هادفة للربح معفاة من الضرائب بموجب المسم 
  مؤسسة مملوكة ألحد المحاربٌن المدامى معفاة من الضرائب  اإلٌرادات الضرٌبٌة       

 عمل تجاري لَبَلً    ( من لانون اإلٌرادات الضرٌبٌة10)ج()741بموجب المسم       
 ؼٌر ذلن   ()ج( من لانون األعمال التجارٌة الصؽٌرة(4)ب()51)مندرج تحت المسم       

 اسم مزاولة العمل التجاري أو االسم التجاري حٌثما انطبك

 االسم المانونً للعمل التجاري

  

رلم تعرٌف دافع الضرائب للعمل  عنوان العمل التجاري
ف صاحب  التجاري )رلم ُمعر ِّ

 الضمان االجتماعً(العمل، رلم 

 رلم هاتف العمل التجاري

  ( ) - 

 عنوان البرٌد اإللكترونً جهة االتصال األساسٌة 

  

 

+ لرض الكوارث  x 2.5 دوالر متوسط الرواتب الشهرٌة:
المسببة لألضرار االلتصادٌة 

(EIDL) صافً الدفعة ،
الُمسبمة )حٌثما انطبك( التً 

 تكافئ طلب المرض:

 الموظفٌن:عدد  دوالر
 

 الؽرض من المرض

   ؼٌر ذلن )اشرح(: ☐المرافك    ☐اإلٌجار/فائدة المرض العماري    ☐الرواتب    ☐ )حدد أكثر من اختٌار(:

 

م الطلب  ملكٌة ُممد ِّ

م الطلب. أرفك ورلة منفصلة متى لزم. ٪44أدرج جمٌع المالكٌن الذٌن ٌملكون   أو أكثر فً ملكٌة ُممّدِ

 
رلم تعرٌف دافع  من الملكٌة ٪نسبة  الوظٌفة اسم المالن

ف  الضرائب )رلم ُمعر ِّ
صاحب العمل، رلم 
 الضمان االجتماعً(

 العنوان

     

     

 ( أدناه هً "نعم"، فلن ٌتم اعتماد المرض.4( أو )1فً حال كانت اإلجابة على السؤال )
 

 ال نعم السؤال

م الطلب .1 م الطلب أو أي مالن لُممّدِ  أو مستبعد طواعٌةً حالًٌا من المشاركة فً هذه الخدمة معلك أو محروم أو ممترح حظره أو ُمعلن عدم تأهله هل ُممّدِ

 ☐  ☐ إفالس؟ من لبل أي إدارة أو وكالة فٌدرالٌة، أو متضمن حالًٌا فً أي
 

م الطلب، أو أي مالن لممدم الطلب، أو أي عمل تجاري ٌمتلكه أو ٌتحكم فٌه أي  .4   مضمون من إدارة األعمال منهم، على لرض مباشر أوهل حصل ُممّدِ

 ☐  ☐       تتسبب فً خسارة للحكومة؟( أو أي وكالة فٌدرالٌة أخرى متأخرة فً السداد حالًٌا أو تعثرت فً السنوات السبع الماضٌة وSBSالتجارٌة الصؽٌرة )
 

م الطلب أو أي مالن له مالن ألي عمل تجاري آخر، أو ٌتولى  .5   آخر؟ إذا كانت اإلجابة هً "نعم"، اإلدارة المشتركة مع أي عمل تجاريهل ُممّدِ

 ☐       ☐           التجارٌة تلن وصؾ الصلة بها فً ورلة منفصلة هً الملحك "أ".األعمال فأدرج كافة 
 

م الطلب على لرض الكوارث المسببة لألضرار االلتصادٌة من إدارة األعمال التجارٌة  .6   4444ٌناٌر  51( خالل الفترة ما بٌن SBAالصؽٌرة )هل حصل ُممّدِ

 ☐       ☐ فمدم التفاصٌل فً ورلة منفصلة هً الملحك "ب". ؟ إذا كانت اإلجابة هً "نعم"،4444أبرٌل  5و
 

 ( هً "نعم"، فلن ٌتم اعتماد المرض.8( أو )7فً حال كانت اإلجابة على السؤال )
 

 ال نعم السؤال

م الطلب )إذا .7 م الطلب منسوب إلٌه أي اتهام أو معلومات إجرامٌة أو مطلوب  ٪44كان فرًدا( أو أي فرد ٌمتلن  هل ُممّدِ   لدى المحكمةأو أكثر فً ملكٌة ُممّدِ
 أو أو منسوب إلٌه أي أمور أخرى تجعله متهًما بتهم جنائٌة رسمٌة فً أي والٌة لضائٌة، أو تسببت فً سجنه حالًٌا، أو تجعله تحت المرالبة 

 ☐ ☐  فراج المشروط؟اإل

    ← 7األحرؾ األولى من االسم هنا لتأكٌد إجابتن على السؤال 

   

م الطلب؛1خالل السنوات الخمس الماضٌة، فٌما ٌتعلك بأي جناٌة، هل  .8 م الطلب )إذا كان فرًدا( أو أي مالن لُممّدِ  ( ألر بأنه مذنب؛4أو  ( أُدٌن ُممّدِ
  أصبح تحت أي شكل من أشكال المرالبة (7( تم لبول خٌارات حكم بدٌل لبل الخضوع للمحاكمة؛ أو 6ولكنه لبل العماب؛ أو ( لم ٌمر التهمة ولم ٌنكرها 5أو 

 ☐  ☐             أو اإلفراج المشروط )بما فً ذلن اإلفراج المشروط لبل الحكم(؟

    ← 8األحرؾ األولى من االسم هنا لتأكٌد إجابتن على السؤال 

 

م الطلب المدرجٌن فًهل  .0 م الطلب أعاله؟ الوالٌات المتحدة هً مكان اإللامة األساسً لجمٌع موظفً ُممّدِ  ☐ ☐ حساب الرواتب الخاص بُممّدِ

 

م الطلب امتٌاز ُمدرج فً دلٌل إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة ) .4  ☐ ☐ ( لالمتٌازات؟SBAهل ُممّدِ

 ال تعبئ هذا النموذج. عبئ النموذج اإلنجلٌزي.
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 برنامج حماٌة الرواتب
 نموذج طلب الممترض

 

 

 

 ن بذلن تمدم اإللرارات والتفوٌضات والشهادات التالٌةبالتولٌع أدناه، فإن

 

 اإللرارات والتخوٌالت

 ألر بما ٌلً:

 .أننً لرأت البٌانات الواردة فً هذا النموذج، بما فً ذلن البٌانات المطلوبة بموجب المانون واألوامر التنفٌذٌة، وأفهمها 

  م الطلب مؤهل للحصول على لرض وفك اللوائح المعمول ( التً تنفذ SBAبها فً ولت تمدٌم هذا الطلب الذي تم إصداره من لبل إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )ُممّدِ
( )الئحة برنامج CARES"أ" من الباب األول من لانون مساعدات فٌروس كورونا المستجد واإلؼاثة واألمن االلتصادي )لانون  Aبرنامج حماٌة الرواتب بموجب المسم 

 .حماٌة الرواتب(

 ( م الطلب  من الموظفٌن الحالٌٌن أو،  موظؾ أو أكثر 744( ال ٌوظؾ أكثر من 4( متعالد مستمل أو فرد مؤهل ٌعمل لحسابه الخاص أو مالن منفرد أو )1ُممّدِ
 من لانون اللوائح الفٌدرالٌة  15من الباب  141.441( فً المسم SBAانطبك، العدد المٌاسً من الموظفٌن الذي حددته إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة ) حٌثما

م الطلب.  لصناعة ُممّدِ

 .سوؾ أمتثل، حٌثما انطبك، للحموق المدنٌة والمٌود األخرى الواردة فً هذا النموذج 

 ( سٌتم استخدام جمٌع مبلػ لرض إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرةSBAفمط لألؼراض المتعلمة بالعمل التجاري كما هو محدد فً طلب المرض )  وبما ٌتفك مع الئحة
 برنامج حماٌة الرواتب.

 .إلى الحد الممكن عملًٌا، سأشتري فمط المعدات والمنتجات أمرٌكٌة الصنع 

 .ًم الطلب فً أي نشاط ؼٌر لانونً بموجب المانون الفٌدرالً أو لانون الوالٌة أو المانون المحل  ال ٌشارن ُممّدِ

 م الطلب بموجب المسم كان لؽرض آخر  4444أبرٌل  5و 4444ٌناٌر  51( من لانون األعمال التجارٌة الصؽٌرة خالل الفترة ما بٌن 4)ب()0 أي لرض حصل علٌه ُممّدِ
 ؼٌر دفع تكالٌؾ الرواتب ولروض االستخدامات المسموح بها األخرى بموجب الئحة برنامج حماٌة الرواتب.

 
ل إدارة األعمال  مً الطلبات األفراد: أُخّوِ ( طلب معلومات السجل الجنائً الخاصة بً من وكاالت العدالة الجنائٌة لؽرض تحدٌد أهلٌتً للتمدم إلى SBAالتجارٌة الصؽٌرة )بالنسبة لُممّدِ

 البرامج المعتمدة بموجب لانون األعمال التجارٌة الصؽٌرة وتعدٌالته.

 

 الشهادات

ل أن ٌشهد بحسن نٌة بما ٌلً من خ م الطلب الُمخوَّ  أمام كل عنصر: باألحرف األولى من اسمهالل التولٌع ٌجب على ممثل ُممّدِ

 

م الطلب لٌد العمل فً تارٌخ      وكان لدٌه موظفٌن ودفع إلٌهم رواتبهم والضرائب المستحمة علٌها أو دفع أجر المتعالدٌن المستملٌن، وذلن وفك  4444فبراٌر  17كان ُممّدِ
 .MISC-1099ما هو ُمبلػ به فً نموذج )نماذج( 

 

م الطلب.     ٌجعل عدم االستمرار االلتصادي الحالً طلب المرض هذا ضرورًٌا لدعم العملٌات التشؽٌلٌة الجارٌة لُممّدِ

 

ة برنامج حماٌة الرواتب؛ فً الئح سٌتم استخدام األموال لإلبماء على العمال ودفع الرواتب، وسداد الفوائد العمارٌة ودفعات اإلٌجار ومدفوعات المرافك على النحو المحدد                
 لى سبٌل المثال مماضاتً وأُدرن أنه إذا تم استخدام األموال عن لصد فً أؼراض ؼٌر مصرح بها، فمد تحملنً الحكومة الفٌدرالٌة المسؤولٌة المانونٌة حٌال ذلن، ع

 بتهمة االحتٌال.

 

م الطلب إلى الممرض الوثائك التً تثبت عدد الموظفٌن بدوام كامل المتضمنٌن فً كشؾ الرواتب الخاص به وكذلن مبالػ تكالٌؾ                 الرواتب ومدفوعات الفوائد  سٌمدم ُممّدِ
 وعد الحصول على هذا المرض بعملة الدوالر.العمارٌة المؽطاة ومدفوعات اإلٌجار المؽطاة ومدفوعات المرافك المؽطاة لفترة الثمانٌة أسابٌع التالٌة لم

 

ؽطاة ومدفوعات المرافك أُدرن أن اإلعفاء من المرض سٌتم منحه لمجموع تكالٌؾ الرواتب الموثمة ومدفوعات فوائد المروض العمارٌة المؽطاة ومدفوعات اإلٌجار الم   
 تكالٌؾ ؼٌر المتعلمة بالرواتب.من المبلػ الُمعفى مخصًصا لل ٪47المؽطاة، وال ٌجوز أن ٌكون أكثر من 

 

م الطلب ولن ٌحصل على لرض آخر من خالل برنامج حماٌة الرواتب.4444دٌسمبر  51وتنتهً فً  4444فبراٌر  17خالل الفترة التً تبدأ فً      ، لم ٌحصل ُممّدِ

 

المادٌة. أُدرن أن اإلدالء بأي  أشهد أًٌضا أن المعلومات الممدمة فً هذا الطلب والمعلومات الممدمة فً جمٌع الوثائك والنماذج الداعمة صحٌحة ودلٌمة من جمٌع النواحً                
 5701و 1441لمانون، بما فً ذلن بموجب المسمٌن ( أمر ٌعالب علٌه اSBAبٌان كاذب عن لصد للحصول على لرض مضمون من إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

من لانون  17من الباب  867دوالر؛ وبموجب المسم  474,444من لانون الوالٌات المتحدة بالسجن لمدة ال تزٌد عن خمس سنوات و/أو ؼرامة تصل إلى  14من الباب 
من لانون الوالٌات المتحدة، إذا تم تمدٌمه  14من الباب  1416دوالر؛ وبموجب المسم  7,444الوالٌات المتحدة بالسجن لمدة ال تزٌد عن عامٌن و/أو ؼرامة ال تزٌد عن 

 دوالر. 1,444,444إلى مؤسسة مؤمن علٌها فٌدرالًٌا، بالسجن لمدة ال تزٌد عن ثالثٌن عاًما و/أو ؼرامة ال تزٌد عن 
 

إلى المستندات المطلوبة الممدمة. أُدرن وألر وأوافك على أنه ٌمكن للممرض مشاركة أي معلومات ضرٌبٌة لمت أُلر بأن الممرض سٌمرر مبلػ المرض المؤهل استناًدا                 
 ،(SBA)، بما فً ذلن الممثلٌن المعتمدٌن لمكتب المفتش العام إلدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة (SBA)بتمدٌمها مع الممثلٌن المعتمدٌن إلدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة 

 (.SBA( وجمٌع مراجعات إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )SBAلؽرض االمتثال لمتطلبات برنامج لرض إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

 
_________________________________________________________ ______ ______________

م الطلب  التارٌخ تولٌع الممثلٌن المعتمدٌن لُممّدِ
 

 
_________________________________________________________ _______ _____________

 الوظٌفة االسم بأحرؾ واضحة
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 الغرض من هذا النموذج:
  

م  . وٌتعٌن تمدٌم المعلومات ( الخاص بنSBAإرساله إلى الممرض المشارن التابع إلدارة األعمال التجارٌة الصغٌرة )الطلب وٌجب تعبئة هذا النموذج من لبل الممثل المعتمد لُممّدِ

 المطلوبة لتحدٌد أهلٌة الحصول على المساعدة المالٌة. وسوؾ ٌؤثر اإلخفاق فً تمدٌم هذه المعلومات على تحدٌد األهلٌة ذلن.
 

 النموذج:التعلٌمات الخاصة بتعبئة هذا 
 

تحدة( فً شكل راتب أو أجر ٌومً أو فٌما ٌتعلك بـ "الؽرض من المرض"، تتكون تكالٌؾ الرواتب من الممابل المدفوع للموظفٌن )الذٌن ٌكون محل إلامتهم األساسً الوالٌات الم
خاصة بالعموالت السابمة أو، فً حالة عدم وجود مثل هذه السجالت، تمدٌر صاحب عموالت أو ممابل مماثل؛ والعموالت النمدٌة أو ما ٌكافئها )استناًدا إلى سجالت صاحب العمل ال

العزل من الوظٌفة أو الفصل؛ والمدفوعات العمل المعمول وحسن النٌة لهذه العموالت(؛ وبدل اإلجازات أو بدل اإلجازات المرضٌة أو الطبٌة أو لرعاٌة األسرة أو اإلنجابٌة؛ وبدل 
لحكومٌة والمحلٌة المستحمة للموظفٌن التً تتكون من تؽطٌة الرعاٌة الصحٌة الجماعٌة، بما فً ذلن ألساط التأمٌن، ومدفوعات التماعد؛ ومدفوعات الضرائب ا الخاصة بتوفٌر المزاٌا

 لدخل أو صافً األرباح المدفوعة له من العمل الحر أو الممررة على الممابل الذي ٌتماضاه الموظفون؛ وبالنسبة ألي متعالد مستمل أو مالن منفرد، األجر الٌومً أو العموالت أو ا
 ممابل مماثل.

 
مً الطلبات متوسط الرواتب الشهرٌة لعام  دوالر على أساس  144,444 ، ُمستثنى منها التكالٌؾ التً تزٌد عن4410ألؼراض حساب "متوسط الرواتب الشهرٌة"، سٌستخدم معظم ُممّدِ

، 4410ٌونٌو  54و 4410فبراٌر  17تجارٌة الموسمٌة، لد ٌختار ممدم الطلب بدالً من ذلن استخدام متوسط الرواتب الشهرٌة للفترة الزمنٌة ما بٌن سنوي لكل موظؾ. بالنسبة لألعمال ال
م 144,444ُمستثنى منها التكالٌؾ التً تزٌد عن  الطلب بدالً من ذلن استخدام متوسط الرواتب  دوالر على أساس سنوي لكل موظؾ. بالنسبة لألعمال التجارٌة الجدٌدة، لد ٌختار ُممّدِ

 دوالر على أساس سنوي لكل موظؾ. 144,444، ُمستثنى منها التكالٌؾ التً تزٌد عن 4444فبراٌر  40و 4410ٌناٌر  1الشهرٌة للفترة الزمنٌة ما بٌن 
 

م الطلب ٌعٌد تموٌل لرض الكوارث المسببة لألضرار االلتصادٌة ) ( الذي تم الحصول EIDLأضؾ المبلػ المستحك لمرض الكوارث المسببة لألضرار االلتصادٌة )(: EIDLإذا كان ُممّدِ
، إلى 10-، مطروًحا منه أي مبلػ "دفعة مسبمة" من لرض الكوارث المسببة لألضرار االلتصادٌة الخاص بفٌروس كوفٌد4444أبرٌل  5و 4444ٌناٌر  51علٌه خالل الفترة ما بٌن 

 ح فً النموذج.طلب المرض كما هو موض
 

م الطلب على النحو المحدد فً المسم   من لانون اللوائح الفٌدرالٌة، باإلضافة إلى "المالكٌن": 15من الباب  144.14تُعتبر جمٌع األطراؾ المدرجة أدناه مالكٌن لُممّدِ

 بالنسبة ألي شركة شخص واحد، المالن المنفرد؛ و 

  أو أكثر من حموق ملكٌة الشركة؛ و ٪44وجمٌع الشركاء المحدودٌن المالٌن لنسبة بالنسبة ألي شراكة، جمٌع الشركاء العامٌن 

  أو أكثر فً المؤسسة؛ و ٪44بالنسبة ألي مؤسسة، جمٌع المالكٌن لنسبة 

  أو أكثر فً الشركة؛ و ٪44بالنسبة للشركات ذات المسؤولٌة المحدودة، جمٌع األعضاء المالكٌن لنسبة 

 م الطلب مملوًكا لصندوق استئمانً(.أي ُمنشئ ائتمان )إذا كا  ن ُممّدِ

لت الممدر أنت ال تكون مطالبًا بالرد على هذه المجموعة من المعلومات إذا لم تتضمن رلم تحكم مكتب اإلدارة والموازنة الحالً الصالح. وٌبلػ الو -لانون الحد من األعمال الورلٌة 

 دلائك. وٌنبؽً إرسال التعلٌمات بشأن هذا الولت أو المعلومات المطلوبة على العنوان: 4مة، لتعبئة هذا الطلب، بما فً ذلن جمع البٌانات الالز
Small Business Administration, Director, Records Management Division, 409 3rd St., SW, Washington DC 20416., and/or SBA 

Desk Officer, Office of Management and Budget, New Executive Office Building, Washington DC 20503. 

بموجب أحكام لانون الخصوصٌة، ال ٌُطلب منن تمدٌم رلم الضمان االجتماعً الخاص بن. لد ال ٌؤثر  -من لانون الوالٌات المتحدة(  5أ من الباب 555لانون الخصوصٌة )المسم 

و منفعة أو امتٌاز ٌحك لن الحصول علٌه. )ولكن راجع إشعار تحصٌل الدٌون بشأن رلم تعرٌؾ دافع الضرائب أدناه(. عدم تمدٌم رلم الضمان االجتماعً الخاص بن على أي حك أ
ة الشخص، ( بالمعلومات الكافٌة لتحدٌد أهلٌة الشخص. عند تمٌٌم أهلSBAٌوٌُطلب اإلفصاح عن االسم والمعرفات الشخصٌة األخرى من أجل تزوٌد إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

( SBA( فً نزاهة الشخص وصدله وتصرفه فٌما ٌتعلك بالمضاٌا الجنائٌة. باإلضافة إلى ذلن، تحظى إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )SBAتنظر إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )
من  17( )ب( من الباب 1)أ( ) 858نون األعمال التجارٌة الصؽٌرة )المانون(، المسم ( )ب( من لا1)أ( ) 0بتخوٌل خاص للتحمك من تارٌخن الجنائً، أو عدم التحمك منه، وفمًا للمسم 

 لانون الوالٌات المتحدة.

على إذن كتابً من الفرد لإلفصاح  (SBA)ٌجوز رفض طلبات الحصول على معلومات حول أي طرؾ ما ما لم تحصل إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة  -اإلفصاح عن المعلومات 

ل لانون الخصوصٌة إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة ) .عن المعلومات إلى الطالب أو ما لم تكن تلن المعلومات خاضعة لإلفصاح بموجب لانون حرٌة المعلومات  ( SBAٌُخّوِ
د هذه االستخدامات الروتٌنٌة فً اإلفصاح عن المعلومات المحفوظة فً نظام سجالت إدارة األعمال المٌام ببعض "االستخدامات الروتٌنٌة" للمعلومات المحمٌة بموجبه. ٌتمثل أح

وعلى وجه التحدٌد،  ( عندما تشٌر هذه المعلومات إلى وجود انتهان أو انتهان محتمل للمانون، سواء كان ذلن االنتهان ذا طبٌعة مدنٌة أو جنائٌة أو إدارٌة.SBAالتجارٌة الصؽٌرة )
 ( إحالة تلن المعلومات إلى الوكالة المناسبة، سواء كانت فٌدرالٌة أو حكومٌة أو محلٌة أو أجنبٌة، المكلفة بالمسؤولٌة عن، أو SBAوز إلدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )ٌج

وٌتمثل أًٌضا أحد االستخدامات الروتٌنٌة األخرى للمعلومات  نها أو منعها.المتضمنة بخالؾ ذلن فً، التحمٌك فً هذه االنتهاكات أو المالحمة المضائٌة بشأنها أو إنفاذ المانون بشأ
لومات ذات صلة بوظٌفة الوكاالت الطالبة. المحمٌة فً اإلفصاح إلى الوكاالت الفٌدرالٌة األخرى المعنٌة بإجراء فحوصات السوابك الجنائٌة ولكن فمط إلى الحد الذي تكون فٌه المع

(، وتعدٌالتها من ولت آلخر لمعرفة المعلومات األساسٌة اإلضافٌة واالستخدامات الروتٌنٌة األخرى. 4440)إصدار  06جلد السجل الفٌدرالً رلم من م 16404الصفحة  انظر
 ( تسجٌل كل SBAلصؽٌرة )( من إدارة األعمال التجارٌة اCARESباإلضافة إلى ذلن، ٌتطلب لانون مساعدات فٌروس كورونا المستجد واإلؼاثة واألمن االلتصادي )لانون 

 ( الخاص بالممترض.TINلرض تم تمدٌمه بموجب لانون حماٌة الرواتب باستخدام رلم تعرٌؾ دافع الضرائب )

ال التجارٌة ٌجب على إدارة األعم -من لانون الوالٌات المتحدة(  12وما ٌلٌه من الباب  1072)المسم  2891، لانون تخفٌض العجز لعام 2895لانون تحصٌل الدٌون لعام 

وفً حال حصولن على لرض وعدم سداد الدفعات عند استحمالها،  .الحصول على رلم تعرٌؾ دافع الضرائب الخاص بن عند التمدم بطلب للحصول على لرض (SBA)الصؽٌرة 
( إجراء 5عٌٌن وكالة تحصٌل لتحصٌل المرض الخاص بن، أو )( ت4( إبالغ حالة لرضن )لروضن( إلى مكاتب االئتمان، أو )SBA( :)1ٌجوز إلدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

( تعلٌمن أو منعن أنت أو شركتن من المٌام بأعمال مع الحكومة الفٌدرالٌة، أو 6المماصة من مبلػ ضرٌبة الدخل المسترد أو المبالػ األخرى المستحمة لن من الحكومة الفٌدرالٌة، أو )
 ( حبس الضمانات أو اتخاذ إجراءات أخرى مسموح بها فً أدوات المرض.8لعدل، أو )( إحالة المرض الخاص بن إلى وزارة ا7)
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 (46/44) 4645( رلم SBAنموذج إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

 

 

 
إدارة األعمال  1004ٌمنح لانون الحك فً الخصوصٌة المالٌة لعام  -لانون الوالٌات المتحدة( من  25من الباب  1172)المسم  2809لانون الحك فً الخصوصٌة المالٌة لعام 

 مؤسسات ( حك الوصول إلى السجالت المالٌة التً تحتفظ بها المؤسسات المالٌة التً تعمل أو كانت تتعامل معن أو مع عملن التجاري بما فً ذلن أيSBAالتجارٌة الصؽٌرة )
مالٌة بشأن طلبها األول للوصول  ( تمدٌم شهادة امتثالها للمانون إلى أي مؤسسةSBAأي لرض أو ضمان لرض. وٌُطلب فمط من إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )مالٌة مشاركة فً 

ل أًٌضا ( إلى تلن السجالت المالٌة طوال SBAإلى السجالت المالٌة الخاصة بن. تستمر حموق وصول إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة ) مدة أي اتفالٌة ضمان لرض معتمدة. وتُخوَّ
( تحوٌل أي سجالت مالٌة تتعلك بمرض معتمد أو ضمان لرض معتمد إلى جهة حكومٌة أخرى، وذلن حسبما ٌلزم لمعالجة أي ضمان لرض أو SBAإدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

 متعثر.خدمته أو حبسه أو إجراء التحصٌل استناًدا إلى أي ضمان لرض 

تمدٌم المعلومات  (SBA)مع مراعاة بعض االستثناءات، ٌجب على إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة  -من لانون الوالٌات المتحدة(  5من الباب  555لانون حرٌة المعلومات )المسم 

 المعتمدة التً سٌتم اإلفصاح عنها تلمائًٌا، من بٌن أشٌاء أخرى، إحصائٌات  تشمل المعلومات المتعلمة بالمروض .الموجودة فً ملفات الوكالة وسجالتها إلى الشخص الذي ٌطلبها
مدٌرٌهم أو حملة أسهمهم أو شركائهم(، برامج المروض الخاصة بنا )والتً ال ٌتم فٌها تحدٌد هوٌة الممترضٌن األفراد( والمعلومات األخرى مثل أسماء الممترضٌن )ومسؤولٌهم أو 

فً األحكام العامة وتارٌخ استحماق مدفوعاته. ولن ٌتم إتاحة بٌانات الملكٌة الخاصة  ػ المرض والؽرض منه المنصوص علٌهد بها لضمان المرض، ومبلوالضمانات التً تم التعه
( وتحدٌدها كطلب SBAرٌة الصؽٌرة )بالممترض إلى أي أطراؾ خارجٌة بشكل روتٌنً. ولذا ٌجب توجٌه جمٌع الطلبات بموجب هذا المانون إلى ألرب مكتب إلدارة األعمال التجا

 المعلومات. متعلك بحرٌة

أن تطلب من األعمال  (OSHA)ٌمكن إلدارة السالمة والصحة المهنٌة  -من لانون الوالٌات المتحدة(  25وما ٌلٌه من الباب  152لانون السالمة والصحة المهنٌة )المسم 

لد ٌتم تؽرٌم الشركات التً ال تمتثل أو إجبارها على ولؾ العملٌات التشؽٌلٌة أو منعها من بدء العملٌات التشؽٌلٌة.  .التجارٌة تعدٌل المرافك واإلجراءات من أجل حماٌة الموظفٌن
( المعمول بها، وسٌظل ممتثالً لها طوال OSHAضل معرفته، لمتطلبات إدارة السالمة والصحة المهنٌة )ٌكون التولٌع على هذا النموذج بمثابة إلرار بأن ممدم الطلب ٌمتثل، وفك أف

 فترة المرض.

ٌجب على جمٌع األعمال التجارٌة التً تتلمى مساعدة مالٌة من إدارة األعمال  -من لانون اللوائح الفٌدرالٌة(  21من الباب  220و 221و 225الحموق المدنٌة )األجزاء 

ذكورة فً ( الموافمة على عدم التمٌٌز فً أي ممارسة تموم بها، بما فً ذلن ممارسات التوظٌؾ والخدمات الممدمة إلى الجمهور على أساس الفئات المSBAالتجارٌة الصؽٌرة )
من لانون اللوائح الفٌدرالٌة. ٌجب على جمٌع الممترضٌن وضع "ملصك تكافؤ  15فً الباب  (SBAبلوائح إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )الخاصة  110و 115و 114األجزاء 

 (.SBAفرص العمل" الذي حددته إدارة األعمال التجارٌة الصؽٌرة )

ٌُحظر على الدائنٌن التمٌٌز ضد المتمدمٌن للحصول على الخدمات االئتمانٌة على أساس العرق  -دة( من لانون الوالٌات المتح 25من الباب  2182لانون تكافؤ فرص االئتمان )المسم 

م الطلب لدٌه المدرة على الدخول  م فً عمد ُملِزم(، أو ألن كل أو جزء من دخل أو اللون أو الدٌن أو األصل المومً أو الجنس أو الحالة االجتماعٌة أو العمر )شرٌطة أن ٌكون ُممّدِ ُممّدِ
م الطلب مارس بحسن نٌة أي حك بموجب لانون حماٌة ائتمان المستهلن.  الطلب مستمد من أي برنامج مساعدة عامة، أو ألن ُممّدِ

ض هذا، فإنن تمر بعدم بموجب تمدٌم طلب المر -من لانون اللوائح الفٌدرالٌة(  5من الباب  5077والجزء  297الخاص بالمنع والتعلٌك؛ )الجزء  25518األمر التنفٌذي رلم 

لطوعً من المشاركة فً أي خدمة من لبل أي تعرض ممدم الطلب وأي مالن له خالل السنوات الثالث الماضٌة ألي مما ٌلً: )أ( الحظر أو التعلٌك أو إعالن عدم األهلٌة أو االستبعاد ا
لمرار النهائً لٌد التعلٌك؛ أو )ج( االتهام أو اإلدانة أو إصدار حكم مدنً ضده بشأن أي من الجرائم إدارة أو وكالة فٌدرالٌة؛ أو )ب( التراح الحظر الرسمً بشأنه، مع استمرار ا

 لى هذه الشهادة.المنصوص علٌها فً اللوائح؛ أو )د( التأخر فً دفع أي مبالػ مستحمة لحكومة الوالٌات المتحدة أو أدواتها اعتباًرا من تارٌخ التولٌع ع


