
 
 الصغٌرة التجارٌة األعمال إغاثة منحة على الحصول إلى ٌسعى الذي التجاري للعمل األساسٌة المعلومات هذا الطلب نموذج ٌتضمن
 .(LISC) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة لِبل من الُممدَّمة

 
 والشروط األحكام

 
 

 ألللٌات مملوكةوألماكن الًت تعانً من نمص الخدمات تارٌخًٌا ا فً المائمة والمإسسات التجارٌة لألعمال األولوٌة إعطاء ٌتم سوف
 للِمنَح المستحمٌن جمٌع على ٌتعٌن وسوف .إمكانٌة الحصول إلى رأس مال مرن ومٌسور التكلفة لٌس لدٌهم لدامى ومحاربٌن نساءو

 المإسسات وتكون .91-كوفٌد المستجد كورونا فٌروس بؤزمة سلبًا تؤثروا وأنهم للمجتمع الفُضلى المصالح لتحمٌك ٌسعون بؤنهم اإللرار
 التمدٌم. لهذا مإهَلة غٌر للربح الهادفة غٌر

 
. البرٌد عبر إخطارن ٌتم فسوف النهائٌٌن، المتؤهلٌن كؤحد التجاري عملن اختٌار تم إذا  المتؤهلٌن كؤحد اختٌارن ٌمثل ال اإللكتروًن

 آخر ذلن فً بما إضافٌة، وثائك تمدٌمب البًاطَ مُ  تصبح لد ،النهائٌٌن المتؤهلٌن كؤحد نتٌارباخ ولكن المنحة. ستتلمى بؤنن ضمانًا النهائٌٌن
 الضرائب دافع تعرٌف الضرائب/رلم دافع تعرٌف رلم و/أو االجتماعً الضمان رلمو المٌالد تارٌخو المإسسة وأرواق ضرٌبٌة إلرارات
ف رلم و/أو الفردي  الواجبة العناٌة فحص ٌشمل ولد التموٌل. مصدر ٌشترطها الًت الواجبة العناٌة فحص إلجراء العمل، صاحب ُمعّرِ
 W-9 نموذج نطلب فسوف بنجاح، الواجبة العناٌة فحص خطوة إكمال تم إذا الخاصة. نفمتنا على به سنموم الذي الجنائً الفحص ذلن

 المحدد. حسابن إلى (HCA) آللٌةا المماصة غرفة طرٌك عن األموال تحوٌل من نتمكن حتى الصحٌحة البنكٌة والمعلومات

 عبر الُمرسلة التمدٌم طلبات تظل وسوف الطلب. تمدٌم عملٌة خالل الممدمة المعلومات عن المسإولٌة طلب ُممدِّم كل ٌتحمل :الخصوصٌة
ل وال  آخرٌن. طلبات ُممدِّمً وأي العام للجمهور بالنسبة سرٌة اإللكترونٌة البوابة  المحلٌة المبادرات دعم مإسسة الطلبات ممدمو ٌحّمِ

(CSIC) فارجو ِولز وبنن (Bank Fargo Wells) أو خسائر أي مسإولٌة اموموظفٌه اموشركائه اموأعضائه امله التابعة والكٌانات 
 لها.اكتما أو دلتها أو مالءمتها مدى أو النموذج، فً تعبئتها ٌتم معلومات أي باستخدام تتعلك نوع أي من نفمات أو تكالٌف أو أضرار
ٌانات إدخال ستندٌ .(CSIC) المحلٌة المبادرات دعم بمإسسة الخاصة الخصوصٌة سٌاسة على االطالع ٌُرجى المعلومات، من للمزٌد  الب
 .المعلومات من مزٌد .ylbmHssAmroF أداة إلى اآلمن النموذج هذا فً الُمدخلة

 
 (CSIC) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة لدى الحالٌٌن والمتعالدٌن والموظفٌن والمسإولٌن المدٌرٌن من كل ٌكون :المصالح تضارب
 وأزواج األحفاد، وأبناء واألحفاد، واألبناء، واآلباء، )الزوج، عائالتهم أفراد وكذلن ،(Bank Fargo Wells) فارجو ِولز وبنن

 منحة. على الحصول أو طلب لتمدٌم مإهَلٌن غٌر األحفاد(، أبناء وأزواج األحفاد، وأزواج األبناء،
 

مالتجار العمل طلب معلومات استخدام ٌتم لد بؤنه العلم ٌُرجى منحة، على الحصول حال فً :الدعاٌة ٌاناته واسمه الطلب ي/ُممدِّ  وب
 ٌتم ولد الوسائط جمٌع وفً األشكال بكافة التروٌجٌة األغراض فً المنحة، معالجة عملٌة خالل تمدٌمها ٌتم التً األخرى، ومعلوماته
م العمل بذلن االتصال  تلن خصوصب البرنامج رعاة و/أو (CSIC) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة لِبل من الطلب التجاري/ُممدِّ

 تلن الستخدام دائمة رخصة البرنامج ورعاة (CSIC) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة الطلب ُممدِّم وٌمنح التروٌجٌة. األغراض
 علٌه. الموافمة و/أو المحتوى ذلن مراجعة فً حك أي ودون ذلن( المانون ٌحظر حٌثما )باستثناء إضافً تعوٌض أي دون المعلومات

 بما عالنٌةً، نهائٌٌن متؤهلٌن أنهم إلى تشٌر حالة أي مشاركة عدم على نهائٌٌن، متؤهلٌن بكونهم إخطارهم لحٌن طلبات،ال ُممدِّمو وٌوافك
 المحلٌة. والمنشورات اإلخبارٌة اإلعالم ووسائل االجتماعً التواصل وسائل منصات جمٌع فً الحصر ال المثال سبٌل على ذلن فً
 

 الصغٌرة، التجارٌة األعمال إغاثة منحة من الممول التمٌٌم نشاط بتنفٌذ (CSIC) المحلٌة مبادراتال دعم مإسسة تموم لد :المتابعة
ٌانات ونوعٌة كمٌة مراجعة إجراء ذلن ٌتضمن لد ومرالبته.  األموال. تؤثٌر لفهم الالزمة للب

 
 بتمدٌمه، تموم أن بمجرد طلبن فً تغٌٌرات أي إجرائن لبول (CSIC) المحلٌة المبادرات دعم لمإسسة ٌمكن ال :الطلب تقدٌم إرشادات

لد ال ٌتم حفظ عملن إذا غادرت صفحة الوٌب لبل تمدٌم الطلب. ولد تفمد عملن أًٌضا إذا لم تكن متصالً  .بعناٌة مراجعته ٌُرجى لذا

  .لمشاكل أخرى محتملة فً متصفح الوٌب باإلنترنت، أو نتٌجةً 
  

 
 
 
 
 

https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.formassembly.com/security/#close


 
 بنجاح. الطلب تمدٌم إتمام بعد الطلب استالم تؤكٌد صفحة لن تظهر سوف

 
 

 علٌها: وأوافك أعاله الموضحة والشروط األحكام على اطلعت بؤننً أُلر .9

 نعم 

 ال 

 

 :إذا تم تحدٌد "ال"، ٌخرج ممدم الطلب من الطلب وتظهر له الرسالة التالٌة

 

أي لن نتمكن من معالجة  .(LISC) المحلٌة المبادرات دعم لمإسسة التابع الصغٌرة التجارٌة األعمال إغاثة منحة ببرنامج الهتمامن لن شكًرا

رجى مراسلتنا عبر فٌُ  استفسارات،أسئلة أو  أٌة إذا كانت لدٌن التجاري من دون موافمتن على األحكام والشروط. عملنب خاص طلب منحة

 كورونا بفٌروس المتعلمة لألمور االستجابة صفحة واالستمرار فً متابعة  SmallBusinessGrants@lisc.org على البرٌد اإللكتروًن

 .الموارد اإلضافٌةالبرامج وب لالطالع على المستجدات فٌما ٌتعلك (LISC) المحلٌة المبادرات دعم بمإسسة الخاصة 91-كوفٌد المستجد

  

mailto:SmallBusinessGrants@lisc.org


 الطلب ُمقد ِّم معلومات

  ؟الرئٌسً التجاري العمل مالن بصفتن الطلب هذا بتعبئة تموم هل .2

 الرئٌسً. التجاري العمل مالن أنا ،نعم

 
 .الرئٌسً يالتجار العمل مالن عن بالنٌابة الطلب هذا بتعبئة ألوم أنا ال،

 

  الرئٌسً. التجاري العمل بمالن المتعلمة المعلومات لتمدٌم االستعداد ٌُرجى "ال": تحدٌد تم إذا

 

 العمل التجاري

 لدٌهم الذٌن الشركات لماّلن بالنسبة فمط. واحد تجاري لعمل طلب تمدٌم الصغٌرة التجارٌة األعمال لماّلن ٌمكن ٌلً: ما مالحظة ٌُرجى

 الطلب لممدم واحدة منحة كونها على منحة كل تمتصر .ٌمتلكونها شركة أكبر اعتبار مع النموذج هذا ملء ٌُرجى متعددة، شركات

ف  .التجاري للعمل الضرٌبً والمعّرِ

 

 التجاري العمل مالك معلومات

ن بالنسبة فمط. واحد تجاري لعمل طلب تمدٌم الصغٌرة التجارٌة األعمال لماّلن ٌمكن ٌلً: ما مالحظة ٌُرجى  الذٌن التجارٌة األعمال لمالَّ

 واحدة منحة كونها على منحة كل تمتصر ٌمتلكونه. تجاري عمل أكبر اعتبار مع النموذج هذا ملء ٌُرجى متعددة، تجارٌة أعمال لدٌهم

ف للفرد  التجاري. للعمل الضرٌبً والمعّرِ

 

 الرئٌسً التجاري العمل مالك معلومات .3

 األول االسم 1.9

 األوسط االسم 1.2

 )األخٌرة( األخٌر )األسماء( االسم 1.1

 

 معلومات االتصال عبر البرٌد اإللكترونً والهاتف

 المبادرات دعم مإسسة مراسالت كافة إلرسال اإللكتروًن البرٌد هذا استخدام ٌتم سوف .لالتصال األساسً اإللكترونً البرٌد عنوان .4

 .صحٌح بشكل هذا اإللكتروًن البرٌد عنوان تمدٌم من التؤكد ٌُرجى لذا التمدٌم. عملٌة خالل علٌه (LISC) المحلٌة

 )اختٌاري( لالتصال: الثانوي اإللكترونً البرٌد عنوان 4.9

 

 التجاري؟ العمل مع خالله من للتواصل األفضل الهاتف رلم هو ما .5

 التجاري للعمل الدائم الهاتف رلم 

 التجاري العمل مالن هاتف رلم 

 ُشَرط( إضافة بدون - فمط )األرلام التجاري للعمل الدائم الهاتف رلم 5.9

 ُشَرط( إضافة بدون - فمط )األرلام التجاري العمل مالن هاتف رلم 5.9



ل هل 5.2  النصٌة الرسائل خدمة خالل من أعاله الوارد الرلم على بن االتصال (LISC) المحلٌة المبادرات دعم مإسسة تخّوِ

 لزم؟ متى النصٌة (/المراسلةSMS) المصٌرة

 نعم

 ال

 

  



 التجاري العمل معلومات .6

 ٌنطبك"( "ال ضع ٌوجد ال كان )إذا اإللكتروًن المولع 6.9

  إنستجرام( أو توٌتر، أو )فٌسبون، التجاري للعمل الرئٌسٌة االجتماعً التواصل وسائل عبر االتصال 6.2

 نموذج الضرائب، )نماذج الفٌدرالٌة النماذج جمٌع فً إدراجه تم الذي التجاري العمل اسم أدخل – التجاري للعمل المانونً االسم 6.1أ

9-W، ذلن إلى وما).  

 .نطبكٌ حٌثما (DBA) تجاريلا االسم أدخل 6.1ب

  األساسً التجاري العمل شارع عنوان 6.4

  - متنمالً  التجاري العمل كان إذا .Street Wilson 1100 المثال سبٌل على – الٌومٌة العملٌات تنفٌذ ٌتم حٌث الشارع عنوان أدخل
، فؤدخل العنوان الذي ٌتم ركن المركبة فٌه فً غٌر ، وما إلى ذلنخدمة توصٌل ُمشاَركة شاحنة طعام ، أو لارب صٌد ، أو سائك مركبة 

 حرًفا( 255. )بحد ألصى ساعات العمل

 األساسً التجاري العمل مدٌنة/بلدة 6.5

 األساسً التجاري العمل والٌة / إللٌم 6.6

 التحدٌد.... ٌُرجى

 أالباما

 

 أالضكا

 

 أريسونا

 

 أركنطاش

 

 كاليفورنيا

 

 كولورادو

 

 كونيتيكت

 

 ديالوير

 

 كولومبيا منطقة

 

 فلوريدا

 

 جورجيا

 

 غوام

 

 هاواي

 

 يداهوأ

 



 إلينوي

 

 إنديانا

 

 آيوا

 

 كانطاش

 

 كنتاكي

 

 لويسيانا

 

 مين

 

 ماريالند

 

 ماضاتشوضتص

 

 ميشيغان

 

 مينيطوتا

 

 ميطيطيبي

 

 وريميس

 

 مونتانا

 

 نبراضكا

 

 نيفادا

 

 نيوهامبشاير

 

 جيرضينيو

 

 نيو مكطيكو

 

 نيويورك

 

 كارولينا نورث

 

 داكوتا نورث

 

 آيالندزمريانا  نورث

 



 أوهايو

 

 أوكالهوما

 

 أوريغون

 

 بنطلفانيا

 

 بورتوريكو

 

 آيالند رود

 

 ضاوث كارولينا

 

 داكوتا ضاوث

 

 تينيطي

 

 تكطاش

 

 آيالندز يو إش فيرجين

 

 يوتا

 

 فيرمونت

 

 رجينيايف

 

 واشنطن

 

 ويطت فيرجينيا

 

 ويطكونطن

 

 وايومنغ
 

 األساسً التجاري للعمل البرٌدي الرمز 6.6

 

 البدٌلة التجاري العمل معلومات .7

 النماذج جمٌع فً المستخدم )العنوان المسجل المانونً التجاري العمل عنوان أعاله األساسً التجاري العمل عنوان ٌمثل هل 6.9

 ؟((ذلن إلى وما ،W-9 نموذج الضرائب، )نماذج الفٌدرالٌة

 نعم 

 ال 



 المسجل المانوًن التجاري العمل شارع عنوان فؤدخل ال، اإلجابة كانت إذا 6.2

 المسجلة التجاري العمل مدٌنة/بلدة 6.1

 المسجل)ة( التجاري العمل والٌة / إللٌم 6.4

 التحدٌد.... ٌُرجى

 أالباما

 

 أالضكا

 

 أريسونا

 

 أركنطاش

 

 كاليفورنيا

 

 كولورادو

 

 كونيتيكت

 

 ديالوير

 

 كولومبيا منطقة

 

 فلوريدا

 

 جورجيا

 

 غوام

 

 هاواي

 

 يداهوأ

 

 إلينوي

 

 إنديانا

 

 آيوا

 

 كانطاش

 

 كنتاكي

 

 لويسيانا

 



 مين

 

 ماريالند

 

 ماضاتشوضتص

 

 ميشيغان

 

 مينيطوتا

 

 ميطيطيبي

 

 وريميس

 

 مونتانا

 

 نبراضكا

 

 نيفادا

 

 نيوهامبشاير

 

 جيرضينيو

 

 نيو مكطيكو

 

 نيويورك

 

 كارولينا نورث

 

 داكوتا نورث

 

 آيالندزمريانا  نورث

 

 أوهايو

 

 أوكالهوما

 

 أوريغون

 

 بنطلفانيا

 

 بورتوريكو

 

 آيالند رود

 



 ضاوث كارولينا

 

 داكوتا ضاوث

 

 تينيطي

 

 تكطاش

 

 آيالندز يو إش فيرجين

 

 يوتا

 

 فيرمونت

 

 رجينيايف

 

 واشنطن

 

 ويطت فيرجينيا

 

 ويطكونطن

 

 وايومنغ
 

 التجاري للعمل المسجل البرٌدي الرمز 6.5

 

 

 التجاري للعمل اإلضافٌة المعلومات

 التجاري العمل هٌكل .8

 مإسسة مإسسة( النوع من S النوع من مإسسة أو C نوع من مإسسة أو )آخر 

 محدودة مسإولٌة ذات شركة 

 ومحدودة( )عامة شراكة 

 اعتبارٌة غٌر / واحد شخص شركة 

 مإهلة(: غٌر للربح الهادفة غٌر المإسسات )تذكر، التحدٌد ٌُرجى - ذلن غٌر 

 

 العمل سنوات عدد .1

 ألل من سنة 

 9-2 سنة 

 1-5 سنوات 

 6-1 سنوات 

 91-91 ةسن 



 21 أكثر أو سنة 

 

 (؟19/92/2191 إلى 9/9/2191 )من 2191 التموٌمٌة السنة فً التجاري عملن إٌرادات إجمالً كان كم .91

 دوالر 911,111 من ألل 

 دوالر 211,111 إلى دوالر 911,111 من 

 دوالر 411,111 إلى دوالر 111,111 من 

 دوالر 111,111 إلى دوالر 511,111 من 

 9,111,111 أكثر أو دوالر 

 2191 التموٌمٌة السنة فً إٌجابً إٌراد التجاري عملً ٌحمك لم  

 لائًما التجاري عملً ٌكن لم 

 

 

 العاملٌن عدد إجمالً

 أو ساعة/األسبوع 15 ٌعملون من هم كامل بدوام العاملون المسم، لهذا بالنسبة جاري.الت العمل فً العاملٌن بعدد التالٌة األسئلة تتعلك

 ساعة/األسبوع. 15 من ألل ٌعملون من هم جزئً بدوام والعاملون أكثر؛

  ؟0202 ٌناٌر من اعتباًرا التجاري العمل لدى ،أنت فٌهم بمن كامل، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك 99.9

 كامل. بدوام ٌعملون موظفٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا 1 الرلم أدخل

 بدون كسور –أدخل عددًا صحًٌحا 

 

  ؟0202 ٌناٌر من اعتباًرا التجاري العمل لدى ،أنت فٌهم بمن جزئً، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك 99.2

 جزئً. بدوام ٌعملون موظفٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا 1 الرلم أدخل

 بدون كسور –أدخل عددًا صحًٌحا 

 

  ؟0202 أبرٌل من اعتباًرا التجاري العمل لدى ،أنت فٌهم بمن كامل، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك .92.9

 .كامل بدوام ٌعملون موظفٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا 1 الرلم أدخل

 بدون كسور –أدخل عددًا صحًٌحا 

 

  ؟0202 أبرٌل من اعتباًرا التجاري العمل لدى أنت، فٌهم بمن ،جزئً بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك .92.2

 جزئً. بدوام ٌعملون موظفٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا 1 الرلم أدخل

 بدون كسور –أدخل عددًا صحًٌحا 

 

 ؟الحالً الولت فً التجاري عملن لدى ،أنت فٌهم بمن كامل، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك .91

 كامل. بدوام ٌعملون عاملٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا 1 الرلم أدخل 

 بدون كسور –أدخل عددًا صحًٌحا 



 

  ؟الحالً الولت فً التجاري عملن لدى ،أنت فٌهم بمن جزئً، بدوام ٌعملون من عدد كم معرفتن، أفضل وفك .94

 جزئً. بدوام ٌعملون عاملٌن أي لدٌن ٌكن لم إذا 1 الرلم أدخل

 بدون كسور –أدخل عددًا صحًٌحا 

 

 

 األساسً العمل مجال

 الخٌارات( أحد )حدد ؟األساسً عملن مجال هو ما .95

 إنتاج ومزارع المواشً، ومزارع المزروعات، مزارع ذلن )ٌشمل والحٌوانات األسماك وصٌد الغابات، وإدارة الزراعة،

 والمفارخ( والبساتٌن، والمشاتل، الزراعٌة، والصوبات األلبان،

 بشكل تتكون التً الصلبة المعدنٌة المواد تستخرج التً المإسسات ذلن )ٌشمل والغاز النفط واستخراج والمحاجر، التعدٌن،

 منها( تستفٌد أو طبٌعً

 الصرف مٌاه وإزالة المٌاه، وإمدادات البخار، وإمدادات الطبٌعً، والغاز الكهربائٌة، الطالة توفٌر مرافك ذلن فً )بما المرافق

 الصحً(

 واألعمال والسباكة والبناء الطالء أعمال مماولً مثل المتخصصٌن والمماولٌن العامٌن، المماولٌن ذلن )ٌشمل اإلنشاءات

 ذلن( إلى وما الكهربائٌة

 ذلن( إلى وما والخٌاطٌن، الحلوى، وصانعً والمخابز، والصانعٌن، المصانع، ذلن )ٌشمل صنٌعالت

 والموزعٌن( الجملة تجار ذلن )ٌشمل الجملة تجارة

 مستلزمات والمشاتل/مراكز األجهزة، ومتاجر واألغذٌة، البمالة ومتاجر الغذائٌة، المواد متاجر ذلن )ٌشمل التجزئة تجارة

 ذلن( إلى وما المالبس، ومتاجر السٌارات، ومعارض الكتب، ومتاجر الزهور، تومحال الحدائك،

 

 الخاصة النمل ووسائل وحفظها، البضائع تخزٌن ومستودعات والبضائع، الركاب نمل وسائل توفٌر ذلن )ٌشمل والتخزٌن النقل

 السٌاحٌة( والمعالم الخالبة المناظر بمشاهدة

 والبرامج الموسٌمٌة األعمال ومنتجً األفالم، ومنتجً الدورٌة، المنشورات نشر ورود الصحف ناشري ذلن )ٌشمل اإلعالم

 ذلن( إلى وما اإلذاعٌة،

 ووكاالت اإلداعٌة، غٌر االئتمان ومإسسات االدخار، ومإسسات االئتمانٌة، واالتحادات البنون، ذلن )ٌشمل والتأمٌن التموٌل

 ذلن( إلى وما التؤمٌن،

 والتؤجٌر( األصول وإدارة الممتلكات إدارة ذلن )ٌشمل والتأجٌر واإلٌجار العقارات

 والهندسٌة المعمارٌة والخدمات والضرٌبٌة، والمحاسبٌة المانونٌة الخدمات ذلن )ٌشمل والتقنٌة والعلمٌة المهنٌة الخدمات

 ذلن( إلى وما والبٌطرٌة، والتسوٌمٌة االستشارٌة والخدمات والتصمٌمٌة،



 الشركات على تشرف التً والمنشآت والمإسسات، الشركات تدٌر الًت المنشآت ذلن )ٌشمل والمؤسسات الشركات إدارة

 للشركات المالٌة األوراق امتالن لها ٌجوز التً والمنشآت والمإسسات، الشركات عمل تنظم التً والمنشآت والمإسسات،

 والمإسسات(

 الخاصة الروتٌنٌة الدعم بؤنشطة تموم التً المإسسات ذلن )ٌشمل لجتهاومعا النفاٌات وإدارة الدعم وخدمات اإلدارٌة الخدمات

 -وخدمات السفر والحجز خدمات التوظٌف وخدمات دعم األعمال التجارٌة  ذلن فً بما ،األخرى للمإسسات الٌومٌة بالعملٌات

 (، وخدمات المبانً والمساكنالسٌاحة

 اللغات، ومدارس والتجاري، والمهًن الفنً التدرٌب ومإسسات والثانوٌة، االبتدائٌة المدارس ذلن )ٌشمل التعلٌمٌة الخدمات

 ذلن( إلى وما والترفٌه، الرٌاضة تعلٌم ومإسسات

 الرعاٌة وخدمات األسرة، تنظٌم ومراكز األسنان، وأطباء األطباء عٌادات ذلن )ٌشمل االجتماعٌة والمساعدة الصحٌة الرعاٌة

 (النهارٌة األطفال رعاٌة وخدمات والشباب، األطفال وخدمات التمرٌضٌة،

 األداء، وفناًن الرٌاضٌة، والفرق والمتاحف، والموسٌمى، الرلص وفرق المسرح، ذلن )ٌشمل واالستجمام والترفٌه الفنون

 ذلن( إلى وما والترفٌه، البدنٌة اللٌالة كزمرا

 ذلن( إلى وما المتنملٌن، الغذائٌة المواد وبائعً والحانات، والمطاعم، الفنادق، ذلن )ٌشمل والغذاء اإلقامة خدمات

 والشعر األظافر صالونات مثل الشخصٌة العناٌة وخدمات والصٌانة، اإلصالح خدمات ذلن )ٌشمل األخرى الخدمات

 ذلن( إلى وما ،العام المركبات وإصالح ،المالبس وغسٌل الجاف التنظٌف وخدمات الحاللة، وصالونات الصحٌة عاتوالمنتج

 

 :هو األساسًالغابات وصٌد األسمان والصٌد( هل عملن التجاري إدارة )الزراعة و 95.9
 الزراعة

 صٌد السمن
 الغابات إدارة

 الصٌد

 

 

 :هو األساسً التجاري عملن هل )اإلنشاءات( 95.9

 إنشاء المباًن التجارٌة 

 مماول أعمال كهربائٌة ومماول تركٌبات أسالن أخرى 

 مماول أرضٌات 

 مماول أعمال الدهانات وتغطٌة الحوائط 

 سبّان 

 مماول أعمال سباكة وتدفئة وتكٌٌف 

 إنشاء مبانً سكنٌة 

 متخصص ترمٌم مبانً سكنٌة 

 ال شًء مما سبك 

 



 

 

 التجاري:)الخدمات األخرى( هل عملن  95.9

 وصٌانتها إصالح المركبات
ٌانتها إصالح المعدات اإللكترونٌة والمعدات الدلٌمة  وص
ٌانتها إصالح اآلالت والمعدات التجارٌة والصناعٌة  وص

 وصٌانتها إصالح السلع الشخصٌة والمنزلٌة
 (خدمات العناٌة الشخصٌة )بما فً ذلن الصالونات

 خدمات التنظٌف الجاف والغسٌل
 ٌة أخرىخدمات شخص

 (البٌطرٌةخدمات الطبٌة ال)باستثناء خدمة رعاٌة الحٌوانات األلٌفة 

 ال شًء مما سبك

 

 التجاري: عملن هل التعلٌمٌة( )الخدمات 95.9

 كلٌة، أو جامعة، أو مدرسة مهنٌة 

 مدرسة تدرٌب على الحاسوب 

 مدرسة ابتدائٌة أو ثانوٌة 

 لغات مدرسة 

 والترفٌه الرٌاضة لتعلٌم أو فنٌة/تجارٌة مدرسة 

 سبك مما شًء ال 

 

 

 :هو األساسً التجاري عملن هل والغذاء( اإللامة )خدمات 95.9

 ومشروبات أطعمة تورٌد متعهد 

 (كحولٌة )مشروبات للشرب مكان 

 العطالت لمضاء إٌجاري /مكانالطرٌك على /فندقفندق 

 ةمتنمل أطعمة تمدٌم خدمة 

 الطعام لتناول آخر مكان أو مطعم 

 سبك مما شًء ال 

 

 

  :هو األساسً التجاري عملن هل (التجزئة تجارة) 95.9
 

 

 

 متجر لطع غٌار وإكسسوارات سٌارات كامٌرات/  تصوٌر معدات متجر
 أزٌاء/  مالبس متجر أغذٌة متجر
 األلسام متعدد متكامل متجر إلكترونٌات متجر
 أثاث متجر أجهزة متجر
 منزلٌة ومستلزمات أدوات متجر منزلٌة أجهزة متجر
 مجوهرات متجر موسٌمٌة آالت أو مستلزمات متجر
 بصرٌة سلع متجر خارجٌة كهربائٌة معدات متجر

 رٌاضٌة سلع متجر آخر بمالة متجر أو سوبرماركت
 ال شًء مما سبك 

 



 

 

 

 :هو التجاري عملن هل (واالستجمام والترفٌه الفنون) 95.9

 وترفٌهأ بدنٌة ٌالةل مركز 

 سٌنما

 سبك مما شًء ال

 

 

 :هو التجاري عملن هل (االجتماعٌة والمساعدة الصحٌة الرعاٌة) 95.9

 خدمة رعاٌة األطفال النهارٌة 

 عٌادة طبٌب أسنان 

  أخصاًئ عالج طبٌعً أو مهنً أو تخاطب، أو أخصاًئ سمععٌادة 

 عٌادة طبٌب عٌون 

 ال شًء مما سبك 

األشخاص الذٌن تخدمهم سنوًٌا فً عٌادتن، مرفمن ( كم ٌبلغ تمرٌبًا عدد االجتماعٌة والمساعدة الصحٌة الرعاٌة) 95.2

 الطبً، مستشفان، مرفك الرعاٌة الصحٌة خاصتن، وما إلى ذلن(:

 بدون كسور – اصحٌحً  اأدخل عددً 

 

 

 

 فً: التجاري عملن هل (والتمنٌة والعلمٌة المهنٌة الخدمات) 95.9

 الخدمات المعمارٌة والهندسٌة والخدمات ذات الصلة 

  المانونٌةالخدمات 

 خدمات االستشارات اإلدارٌة والعلمٌة والتمنٌة 

 خدمات التصوٌر 



 خدمات البحث العلمً والتطوٌر 

 الخدمات البٌطرٌة 

 ال شًء مما سبك 

 

 

 :هو التجاري عملن هل (ومعالجتها النفاٌات وإدارة الدعم وخدمات اإلدارٌة الخدمات) 95.9

 خدمة دعم األعمال التجارٌة 

  واألمنخدمة التحمٌك 

 خدمة تنسٌك الحدائك 

 سٌاحة( خدمات ترتٌب السفرٌات والحجوزات( 

 ال شًء مما سبك 

 

 فً: األساسً)النمل والتخزٌن( هل عملن التجاري  95.9

 النمل الجوي 

 )نمل الركاب عبر البحار وبٌن السواحل )خطوط الرحالت البحرٌة 

 ترتٌب نمل البضائع 

 نمل البضائع العامة 

 صةنمل البضائع المتخص 

 خدمات سٌارات األجرة 

 التخزٌن والتشوٌن 

 ال شًء مما سبك 

 

 واالقتصادٌة االجتماعٌة البٌانات

 ٌُرجى .اختٌاري جزء وهو الرئٌسً التجاري العمل بمالن الخاصة وااللتصادٌة االجتماعٌة البٌانات االستبٌان من التالً الجزء ٌتطلب

 هوٌته. الرئٌسً التجاري العمل مالن بها ٌحدد الًت الكٌفٌة إلى استنادًا المعلومات تمدٌم

  العمر .96



 األلل. على عاًما 98 التجارٌة األعمال مالكً عمر ٌكون أن ٌجب

 98-24 

 25-14 

 15-44 

 45-54 

 55-64 

 +65 

 ل  اإلفصاح عدم أُفّضِ

 

 الجنساًن النوع .96

 امرأة 

 رجل 

 الجنسٌة للثنائٌة منتمً غٌر 

 ذلن غٌر 

 ل  اإلفصاح عدم أُفّضِ

 

  لدٌم محارب .98

 (214DD نموذج معلومات تمدٌم حٌنئذ علٌن ٌتعٌن سوف نعم، اإلجابة كانت )إذا

 نعم 

 ال 

 ل  اإلفصاح عدم أُفّضِ

 

  الِعرلً الِعرق/األصل .91

  هوٌته( الرئٌسً التجاري العمل مالن بها ٌحدد التً الكٌفٌة إلى استنادًا التحدٌد )ٌُرجى

 ًأسود أصل من أمرٌك/  أفرًٌم

 األصلٌٌن أالسكا سكان أمرٌكً/من هندي 

 آسٌوي 

 الهادئ المحٌط ُجزر سكان األصلٌٌن/من هاواي ُجُزر سكان من 

 التًٌناإلسبانٌة ٌتحدث أصل من/ 

 أبٌض 

 ًالِعرق متعدد أو الِعرق ثنائ 

 ل  اإلفصاح عدم أُفّضِ
 

 

 :للمالكٌن ثنائًٌ الِعرق ومتعددي الِعرق، ٌُرجى تحدٌد كل ما ٌنطبكبالنسبة  91.9

 

 أسود/أفرٌمً أصل من أمرٌكً 



 األصلٌٌن أالسكا سكان من/أمرٌكً هندي

 آسٌوي

 الهادئ المحٌط ُجزر سكان من/األصلٌٌن هاواي ُجُزر سكان من

 التًٌن/اإلسبانٌة ٌتحدث أصل من

 أبٌض

 الِعرق متعدد أو الِعرق ثنائً

ل  اإلفصاح عدم أُفّضِ

 

: )حٌثما تكون الملكٌة بنسبة من بٌن عملن التجاري تحدد هوٌتن أو هوٌة  بما. 21   % أو أكثر(؟59ما ًٌل

 

 مإسسة عمل تجاري مملوكة لمعاق 

 جنسًٌا متحولونالو الجنسً المٌل ومزدوجو مثلٌونالو ثلٌاتمإسسة عمل تجاري مملوكة لشخص من الم 
 وغٌرهم الجنسٌة الهوٌة وأحرار

 مإسسة عمل تجاري مملوكة لشخص من أللٌة 

 لمحارب لدٌم مإسسة عمل تجاري مملوكة 

 مإسسة عمل تجاري مملوكة المرأة 

 

 

 

 الجنسً المٌل ومزدوجو والمثلٌون المثلٌات من شخصو/أو  مملوكة لمعاق بكونها معتمدة عمل تجاريهل أنت مإسسة . 29

الملكٌة إلى نسبة مرأة )حٌث تستند أو محارب لدٌم و/أو او/أو شخص من أللٌة و/  وغٌرهم الجنسٌة الهوٌة وأحرار جنسًٌا والمتحولون

 % أو أكثر(؟59

 نعم 

 ال 

 

 معتمد بكونه أي من التحدٌدات التالٌة )ضع عالمة على كل ما ٌنطبك(؟ إذا كانت اإلجابة نعم، فهل عملن التجاري 29.9

 مإسسة عمل تجاري مملوكة لمعاق 

 وأحرار جنسًٌا متحولونالو الجنسً المٌل ومزدوجو مثلٌونالو ثلٌاتمإسسة عمل تجاري مملوكة لشخص من الم 
 وغٌرهم الجنسٌة الهوٌة

 مإسسة عمل تجاري مملوكة لشخص من أللٌة 

 مإسسة عمل تجاري مملوكة لمحارب لدٌم 

  المرأةمإسسة عمل تجاري مملوكة 

 طبك(؟ترغب فً اعتماد عملن التجاري بكونه أي من التحدٌدات التالٌة )ضع عالمة على كل ما ٌنإذا كانت اإلجابة ال، فهل  29.2

 مإسسة عمل تجاري مملوكة لمعاق 

 وأحرار جنسًٌا متحولونالو الجنسً المٌل ومزدوجو مثلٌونالو ثلٌاتمإسسة عمل تجاري مملوكة لشخص من الم 
 وغٌرهم الجنسٌة الهوٌة



 مإسسة عمل تجاري مملوكة لشخص من أللٌة 

 مإسسة عمل تجاري مملوكة لمحارب لدٌم 

 مإسسة عمل تجاري مملوكة المرأة 

 

 المنحة معلومات

  الولت: هذا فً  التجاري لعملن فائدة أكثر ٌكون الذي المنحة مبلغ حجم توضٌح ٌُرجى أدناه، بالنمر .22

 21,111 أو ألل دوالر 

 

 المنحة؟ هذه طلب من األساسً الغرض هو ما .12

 الطلب( بممدم الخاصة تلن ذلن فً )بما والمزاٌا جوراأل دفع 

 المستمرة العملٌات لتغطٌة مخزون على الحصول 

 المتؤخرة الفواتٌر سداد  

 ذلن( إلى وما والمرافك، )اإلٌجار، المستحمات دفع 

 التحدٌد: ٌُرجى - ذلن غٌر 

 

 ٌُرجى التحدٌد 21.9

 

 نحو: أفضل على التجاري عملن مولع تصف الًت العبارة حدد .42

 ًٌا عماًرا أمتلن أنا  تجار

 ًٌا مكانًا أستؤجر أنا  التجار لعملً تجار

 الشخصً( سكًن من التجاري عملً تشغٌل )ٌتم منزلً من التجاري عملً أمارس أنا 

 ً(شاحنة طعام ، أو مركبة خدمة توصٌل ُمشاَركة، أو لارب صٌد المثال: سبٌل )على متنمل عمل التجاري عمل 

 ذلن غٌر 

 

 ٌُرجى التحدٌد  24.9

 

 إٌجارٌة؟ تمدٌدات أو امتٌازات أي العمار مالن علٌن عرض فهل تجاري، إٌجار عمد لدٌن كان إذا .52

 نعم 

 ال 

 ٌنطبك ال 

 

 التجاري؟ بعملن صلة ذات منن مطلوبة متؤخرة مدفوعات حالًٌا توجد هل .62

 نعم 

 ال 



 ٌنطبك ال 

 

 )منتجاتن(/خدماتن؟ منتجن بٌع على لادًرا زلت ال هل .62

 نعم 

 ،الكاملة بالمدرة لٌس ولكن نعم 

 ال 

 

 ؟0202 ٌناٌر فً إٌراداتك مع مقارنةً  0202 أبرٌل فً إٌراداتن تبدو كٌف معرفتن، أفضل وفك .82

 21 من ألل بنسبة تملصت% 

 41 إلى %21 بٌن ما تتراوح بنسبة تملصت% 

 51 بنسبة تملصت% 

 هً كما بمٌت 

 زادت 

 إجابة توجد أعرف/ال ال 

 

 ؟ 0202 أبرٌل بشهر مقارنةً  الحالً أبرٌل فً إٌراداتن تبدو كٌف معرفتن، أفضل وفك .12

 21 من ألل بنسبة تملصت% 

 41 إلى %21 بٌن ما تتراوح بنسبة تملصت% 

 51 بنسبة تملصت% 

 هً كما بمٌت 

 زادت 

 إجابة توجد أعرف/ال ال 

 

 ؟الماضً العام فً به مقارنةً  شهر آخر فً إٌراداتن تبدو كٌف معرفتن، أفضل وفك. 11

 21 من ألل بنسبة تملصت% 

 41 إلى %21 بٌن ما تتراوح بنسبة تملصت% 

 51 بنسبة تملصت% 

 هً كما بمٌت 

 زادت 

 إجابة توجد أعرف/ال ال 

 

 ٌنطبك( ما كل على عالمة )ضع ؟91-كوفٌد المستجد كورونا فٌروس انتشار ظل فً تمدمها التً البدٌلة الخدمات هً ما .91

 المنازل إلى التوصٌل 

 المتجر من االستالم 

 اإلنترنت عبر الخدمة 

 متوالٌة مناوبات فً العمل 

 ٌنطبك ال 



 التحدٌد ٌُرجى - ذلن غٌر 

 

 غٌر ذلن 19.9

 

 (؟LISCالتابع لمإسسة دعم المبادرات المحلٌة ) . كٌف سمعت عن برنامج منح األعمال التجارٌة الصغٌرة12

 الفٌسبون 

 رامجانست 

 المحلٌة المبادرات دعم لمإسسة اإللكترونً المولع / البرٌد لائمة  (LISC) 

 التلفاز 

 توٌتر 

 ًالتنالل الشفه 

 ال شًء مما سبك 

 

 

 

 شرٌن؟ أو راع   من (LISC) المحلٌة المبادرات دعم لمإسسة التابع الصغٌرة التجارٌة األعمال ِمنَح برنامج عن سمعت هل. 11

  مإسسةLockheed Martin Corporation 

  مإسسةLowe's Home Improvement 

  شركةProcter & Gamble Company 

  مإسسةSam's Club 

  بننSynchrony Bank 

 ( مإسسةTruist Financial  (Truist Bank, SunTrust, BB&T 

  مإسسةVerizon 

 فارجو ِولز بنن (Wells Fargo Bank) 

  مإسسةWells Fargo 

 ( مإسسة دعم المبادرات المحلٌةLISC) 

 ال شًء مما سبك 

 )غٌر ذلن )ٌُرجى التحدٌد 

 

التابع لمإسسة دعم  (Neighborhood Business Grant Programالمحلٌة )األعمال التجارٌة  إحالتن إلى برنامج منحهل تم   911.

 ؟ Lowe's Companiesشرٌن لشركات أي من لبل (LISCالمبادرات المحلٌة )

 

 نعم  •

 ال  •

 

 الذي أحالن؟ Lowe's Companiesإذا كانت اإلجابة نعم، فما هو شرٌن شركات  11.2

 NaVoba – جمعٌة األعمال التجارٌة المملوكة لمحاربٌن لدامى الوطنٌة 



 WBENC – المجلس الوطنً لمإسسات األعمال التجارٌة المملوكة لنساء 

  مإسسةDisability:In 

  مإسسةDisability:IN NC 

 NMSDC -  دٌن من دٌن من األللٌات )بما فً ذلن المجلس الوطنً لتنمٌة الموّرِ المجلس الوطنً لتنمٌة الموّرِ

  ((CVMSDCاألللٌات فً كالورٌنا وفٌرجٌنٌا )

 

 كورونا فٌروس بها أثر الًت بالكٌفٌة المتعلمة والمعلومات التجاري العمل عن أو/و عنن أخرى معلومات وأي العامة التعلٌمات. 14

 .معنا مشاركتها تود التً علٌن 91-كوفٌد المستجد

 

 كورونا فٌروس جائحة ظهور منذ أو لبل سواء التجاري، عملن خالل من المحلً مجتمعن مع بها تواصلت طرق أي وصف ٌُرجى. 15

 .91-كوفٌد المستجد

 

 

 

 

 الطلب: إرسال ثم اإللكترونً والتوقٌع أدناه المعلومات مراجعة ٌُرجى النهائٌة: الخطوة

  بن. الخاص التمدٌم طلب إرسال إلتمام أدناه "إرسال" فوق النمر ٌُرجى بن. الخاص التمدٌم طلب إلتمام لن شكًرا

 المتؤهلٌن كؤحد اختٌارن ٌمثل الو .اإللكتروًن البرٌد عبر إخطارن ٌتم فسوف النهائٌٌن، المتؤهلٌن كؤحد التجاري عملن اختٌار تم إذا

حتى نتمكن من  إضافٌة وثائك بتمدٌم البًاطَ مُ  تُصبح لد ،النهائٌٌن المتؤهلٌن كؤحد باختٌارن ولكن المنحة. ستتلمى بؤنن ضمانًا النهائٌٌن

لتحمك من العمل التجاري، الد ٌتضمن استعالم العناٌة الواجبة هذا إجراء بحث  تطبٌك العناٌة الواجبة الًت ٌتطلبها مصدر تموٌل البرنامج.

والمعلومات  W-9 نفمتنا الخاصة. وفً حال اكتمال خطوة العناٌة الواجبة بنجاح، فسوف نطلب منن تمدٌم نموذجوالذي سنموم به على 

 .المحدد( إلى حسابن ACH)  اآللٌة المماصة غرفة عن طرٌك إلٌن المصرفٌة المناسبة حتى نتمكن من تحوٌل األموال

 الواجبة العناٌة فحص خطوة إكمال تم إذا الخاصة. نفمتنا على به مومسن الذي الجناًئ الفحص ذلن الواجبة العناٌة فحص ٌشمل ولد

 اآللٌة المماصة غرفة طرٌك عن األموال تحوٌل من نتمكن حتى الصحٌحة البنكٌة والمعلومات W-9 نموذج نطلب فسوف بنجاح،

(HCA) المحدد. حسابن إلى 

 التابع التجارٌة األعمال إغاثة منحة برنامج حول حدٌثاتالت على لالطالع بانتظام الشائعة األسئلة مراجعة ٌُرجى العامة، لألسئلة بالنسبة

 برٌد رسالة إرسال ٌُرجى ،الشائعة األسئلة علٌها تجب لم الًت اإلضافٌة لألسئلة بالنسبة (.CSIC) المحلٌة المبادرات دعم لمإسسة

  لذلن. وفمًا الشائعة األسئلة ونحدّث بانتظام اإللكترونً البرٌد هذا نتابع نحن .ImsoosisusAssrbssesiousl.lbS إلى إلكترونً

ٌانا بؤمان المتعلمة لألسئلة بالنسبة   .(CSIC) المحلٌة المبادرات دعم بمإسسة الخاصة الخصوصٌة سٌاسة مراجعة ٌُرجى ت،الب

 المستجد كورونا بفٌروس المتعلمة لألمور االستجابة صفحة بزٌارة تفضَّل اإلضافٌة، والبرامج بالموارد المتعلمة التحدٌثات على لالطالع

 .(CSIC) المحلٌة المبادرات دعم بمإسسة الخاصة 91-كوفٌد

 النواحً عجمٌ من التجاري عملن وعن عنن الممدمة المعلومات صحة تإكد بذلن فإنن أدناه، التمدٌم طلب وإرسال باسمن بالتولٌع

  الجوهرٌة.
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