
 إغاثة منحة على الحصول إلى تسعى التي التجاریة لألعمال الالزمة المعلومات على الصفحة ھذه تشتمل
 على للحصول كامل بشكل الوثیقة ھذه على األفراد باطالع یُوصى البدء، وقبل الصغیرة. التجاریة األعمال

 یلي: ما أدناه تجد سوف آلخر. حین من تحدیثات أي وجود من التحقق وكذلك المعلومات

 المنحة معلومات •
 الشائعة األسئلة •

  )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة حول نبذة
 من والبرامج المشروعات بدعم یتعلق فیما البالد في االجتماعیة المؤسسات أكبر من واحدة LISC مؤسسة تُعد

 اإلسكان في نستثمر فنحن للمقیمین. االقتصادیة رصالف من المزید وتوفیر المحرومة المجتمعات إحیاء أجل
 التي المتنامیة والبرامج التجاریة واألعمال أمانًا، األكثر والشوارع الجودة، عالیة والمدارس األسعار، معقول
 المجتمعات لدعم والخبرة الموارد نقدم نحن الوباء، النتشار واستجابةً  المالیة. بالفرص األشخاص تربط

 .ھنا المزید اعرف واألشخاص. لتجاریةا واألعمال

  

 المنحة معلومات
 

 
  األھلیة

مي یمكن  بالنسبة عاًما. 18 العمر نم بالغین یكونوا أن ویجب فقط واحد تجاري لعمل بطلب التقدم الطلبات لُمقّدِ
كل  عمل أكبر اعتبار مع النموذج ھذا ملء یُرجى متعددة، تجاریة أعمال لدیھم الذین التجاریة األعمال مالَّ

 التجاري. للفرد/العمل واحدة منحة كونھا على منحة كل تقتصر  یمتلكونھ. تجاري

 یتم سوف مل.وكا دقیق طلب تقدیم إلى األھلیة وستستند المؤھَلة، التجاریة األعمال إلى المنحة تقدیم یتم وسوف
 القدامى والمحاربین والنساء األقلیات من األعمال لرواد المملوكة التجاریة لألعمال خاص بشكل األولویة إعطاء

https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#info
https://www.lisc.org/covid-19/small-business-assistance/small-business-relief-grants/frequently-asked-questions#faq
http://www.lisc.org/covid-19


 إلى بالوصول تحظى ال التي تاریخیًا الحرمان من بمعاناتھا المعروفة األماكن في الموجودة األخرى والمؤسسات
 التكلفة. ومیسور المرن المال رأس

 تأثروا وأنھم للمجتمع الفُضلى المصالح لتحقیق یسعون بأنھم اإلقرار للِمنَح المستحقین جمیع على نیتعی سوف
 .19-كوفید المستجد كورونا فیروس بأزمة سلبًا

 صفحة من التحقق من تأكد  ھذا. المحدد اإلغاثة تمویل برنامجل مؤھلة غیر للربح الھادفة غیر المؤسسات تكون
 اإلنترنت: على )LISC( المحلیة المبادرات دعم بمؤسسة الخاصة 19-كوفید المستجد كورونا فیروس موارد

/resources-19/covid-https://www.lisc.org/covid لألفراد المتاحة الموارد أحدث على لالطالع 
  للربح. الھادفین غیر والمؤسسات

  

 الخصوصیة
م كل یتحمل  التقدیم طلبات تظل وسوف الطلب. تقدیم عملیة خالل المقدمة المعلومات عن المسؤولیة طلب مقّدِ

ل وال  آخرین. تطلبا مقدمي وأي العام للجمھور بالنسبة سریة اإللكترونیة البوابة عبر الُمرسلة  مقدمو یحّمِ
 مسؤولیة وموظفیھا وشركائھا وأعضائھا لھا التابعة والكیانات )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة الطلبات

 أو النموذج، في تعبئتھا یتم لوماتمع أي باستخدام تتعلق نوع أي من نفقات أو تكالیف أو أضرار أو خسائر أي
 للمزید )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة خصوصیة سیاسة انظر اكتمالھا. أو دقتھا أو مالءمتھا مدى
 التفاصیل. من

  

 

 المصالح تضارب 
 المحلیة المبادرات دعم مؤسسة لدى الحالیین والمتعاقدین والموظفین والمسؤولین المدیرین من كل یكون

)LISC( ومؤسسة Verizon ، الزوج، عائالتھم أفراد وكذلك) ،األحفاد، وأبناء واألحفاد، واألبناء، واآلباء 
 منحة. على الحصول أو طلب لتقدیم مؤھَلین غیر األحفاد)، أبناء وأزواج األحفاد، وأزواج األبناء، وأزواج

 ،)LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة مع المصالح في التضارب ھذا وجود عدم من التحقق إلى وباإلضافة
مي على سیتعین  مرحلة، كل في  المصالح في تضارب أي لدیھم لیس أنھم مماثل نحو على إثبات الطلبات مقّدِ

https://www.lisc.org/covid-19/covid-resources/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/
https://www.lisc.org/about-us/privacy-policy/


 في المتبرعین/الممولین عن اإلفصاح یتم وسوف المحدد. التمویل ھذا في متضمین ممولین أو متبرعین أي مع
مي استجابة أجل من صراحةً  مرحلة أي  .النھائیین المؤھلین أو الطلبات مقّدِ
  

 الدعایة
م العمل طلب معلومات استخدام یتم قد بأنھ العلم یُرجى منحة، على الحصول حال في  ومعلوماتھ وبیاناتھ واسمھ الطلب التجاري/ُمقدِّ

 بذلك االتصال یتم وقد الوسائط جمیع وفي األشكال بكافة الترویجیة األغراض في المنحة، معالجة لیةعم خالل تقدیمھا یتم التي األخرى،
م العمل  األغراض تلك بخصوص البرنامج رعاة و/أو )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة قِبل من الطلب التجاري/ُمقدِّ

م ویمنح  الترویجیة.  أي دون المعلومات تلك الستخدام دائمة رخصة البرنامج ورعاة )LISC( لیةالمح المبادرات دعم مؤسسة الطلب ُمقدِّ
مو ویوافق  علیھ. الموافقة و/أو المحتوى ذلك مراجعة في حق أي ودون ذلك) القانون یحظر حیثما (باستثناء إضافي تعویض  ُمقدِّ

 على ذلك في بما عالنیةً، نھائیین متأھلین أنھم إلى تشیر حالة أي مشاركة عدم على نھائیین، متأھلین بكونھم إخطارھم لحین الطلبات،
 المحلیة. والمنشورات اإلخباریة اإلعالم ووسائل االجتماعي التواصل وسائل منصات جمیع في الحصر ال المثال سبیل

 

 المتابعة

 التجاریة األعمال تعافي منحة من الممول التقییم نشاط بتنفیذ )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة تقوم قد
 األموال. تأثیر لفھم الالزمة للبیانات ونوعیة كمیة مراجعة إجراء ذلك یتضمن قد ومراقبتھ. الصغیرة،

 
 الشائعة األسئلة

 

 تقدیمھ؟ بعد طلبي تغییر یمكنني ھل
 ال قد ألنھ بعنایة إجاباتھم مراجعةب اإلنترنت، عبر وإرسالھ النموذج ملء قبل الطلبات، مقدمو یقوم أن یُوصى

 عدم حال في اإلجابات فقدان أیًضا یتم وقد الطلب. إرسال قبل الویب صفحة مغادرة تم إذا إجاباتھم حفظ یتم
 المبادرات دعم لمؤسسة یمكن ال الویب. متصفح في محتملة أخرى مشكالت نتیجة أو باإلنترنت، االتصال

 بعنایة. مراجعتھ یُرجى لذا بتقدیمھ، تقوم نأ بمجرد الطلب في تغییرات أي إجراء قبول )LISC( المحلیة



 طلباتھم؟ تقدیم تم قد بأنھ تأكیًدا منح على الحصول طلبات مقدموا یتلقى ھل
 من صحیح بشكل الحقول كافة ملء تم قد كان إذا ما توضح التي الشاشة بعد تأكید شاشة طلب مقدم لكل یظھر
  "تم". الزر فوق النقر وبعد عدمھ

 طلبي؟ ترحیل سیتم أم أخرى مرةً  طلب تقدیم عليّ  یتعین ھل سابقة، مرحلة في طلب تقدیمي حال في

 یتم كيل جدیدة منح مرحلة لكل جدید طلب تقدیم علیك یجب ولذا التالیة. المراحل إلى الطلبات ترحیل یتم ال ال،
 ممولین ومتطلبات فریدة جوانب على مرحلة كل تشتمل .المرحلة تلك في المقدم التمویل على للحصول اعتبارك
 .مختلفة

 

 

 المحلیة المبادرات دعم لمؤسسة التابع كوفید فیروس إغاثة منح صندوق منحة على حصلت قد كنت إذا
)LISC( ؟الالحقة المراحل في أخرى مرة طلب تقدیم یمكنني فھل سابقة، مرحلة في 

 المحلیة المبادرات دعم لمؤسسة التابع كوفید فیروس إغاثة منح صندوق من قبل من منح على الحاصلون یكون
)LISC( أعمال لدیھم كان إذا حتى مجدًدا التقدم عدم علیھم وینبغي متعددة منح على للحصول مؤھلین غیر 

 .متعددة ریةتجا

  الطلبات؟ تقدیم أمام )LISC( المحلیة المبادرات دعم لمؤسسة اإللكترونیة البوابة إغالق سیتم متى
 تواریخ عن اإلعالن یتم  إغالقھا. یتم ثم واحد ألسبوع المرحلة تُتاح  "المراحل". كافة في الطلبات تقدیم یُقبل
 الموقع ذلك على منھا تحقق لذا )،LISC( المحلیة المبادرات دعم لمؤسسة اإللكتروني الموقع على مرحلة كل

 باستمرار. اإللكتروني

 التسجیل؟ یعني ماذا
 الِمنح. مراحل فتح بمواعید اإلخطارات لتلقي ھنا التسجیل یمكنك

https://confirmsubscription.com/h/r/6FF3E206B37FBDE42540EF23F30FEDED


 ِمنحة؟ على سأحصل أنني سأعرف أو بي االتصال سیتم كیف
 جمیع مع للتواصل كترونياإلل البرید رئیسي بشكل )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة تستخدم سوف

 العشوائي. البرید مجلدات ذلك في بما منتظمة، بصفة اإللكتروني البرید من التحقق من تأكد الطلبات. مقدمي
 من اإللكتروني البرید عبر الُمرسلة الصغیرة التجاریة األعمال إغاثة منحة برنامج تحدیثات كافة تأتي سوف

)enews@lisc.org(. المتأھلون قسم من التالیة الخطوات معلومات النھائیون المتأھلون یتلقى وسوف" 
  .الصغیرة" التجاریة األعمال إغاثة لمنحة النھائیون

 أي رجوع یتسبب قد سریعًا. الرد علیھم ویجب اإللكتروني البرید عبر إخطاًرا النھائیون المتأھلون یتلقى سوف
 ذلك، لھ الممنوح استبعاد في للتسلیم قابلة غیر كونھا نتیجة لھ الممنوح إلى إرسالھا تم وثیقة أو إخطار بھا رسالة

 المتبقین. المؤھلین النھائیین المتأھلین بین من بدیل واختیار المنحة في منفعتھ ومصادرة

 مطلوبة؟ إضافیة وثائق أي ھناك ستكون وھل نھائي" "متأھل تكون أن یعني ماذي
 

 یمثل ال  اإللكتروني. البرید عبر إخطارك یتم فسوف النھائیین، المتأھلین كأحد التجاري عملك اختیار تم إذا
 ستكون النھائیین المتأھلین كأحد باختیارك ولكن المنحة. ستتلقى بأنك ضمانًا النھائیین المتأھلین كأحد اختیارك

 التي الواجبة العنایة ألغراض منھا والتحقق جاريالت العمل معلومات لفحص إضافیة وثائق بتقدیم مطالبًا
 المحلیة المبادرات دعم مؤسسة بھ قومتس الذي الجنائي الفحص ذلك یشمل قد التمویل. مصدر یشترطھا

)LISC( الضمان رقمو المیالد تاریخ مثل التحقق معلومات تتضمن إضافیة معلومات وتقدیم اھنفقت على 
ف ورقم الفردي الضرائب دافع تعریف الضرائب/رقم دافع تعریف ورقم االجتماعي  وتقدیم العمل صاحب ُمعّرِ

 تم حال في )ACH( اآللیة المقاصة غرفة خالل من األموال لتلقي الصحیحة البنكیة والمعلومات W-9 نموذج

 .االئتمانیة الثقة نقاط سجل أو االئتمانیة الثقة من التحقق الجنائي الفحص یشمل وال المنحة. على الحصول

 

 عبر )LICS( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة من إخطاًرا تتلقى فسوف النھائیین، المتأھلین كأحد اختیارك تم إذا
 :أدناه المدرجة التواریخ بحلول اإللكتروني البرید

 أبریل 29 بحلول – 1 المرحلة •

mailto:enews@lisc.org


 مایو 25 بحلول – 2 المرحلة •
 یونیو 12 بحلول – 3 المرحلة •
 یولیو 3 بحلول – 4 المرحلة •
 أغسطس 21 بحلول – 5 المرحلة •

 المنح؟ حجم یبلغ كم

 دعم مؤسسة توفر وسوف دوالر. 20000 إلى دوالر 5000 بین ما تتراوح بمبالغ المنح تقدیم یتم سوف
 مالیة ضغوطًا تواجھ التي التجاریة األعمال إلى المنح تقدیم أجل من التمویل )LISC( المحلیة المبادرات

 .19-كوفید المستجد كورونا فیروس جائحة بسبب مباشرة

 

 المنحة؟ استخدام یمكن غرض أي في

  



 المرافق فواتیر ورسوم اإلیجار ذلك في بما المستحقات سداد •
م مرتب ذلك في (بما المرتبات دفع •  الطلب) ُمقّدِ
دین إلى المستحقة الدیون دفع •  الموّرِ
 األخرى المباشرة التشغیلیة التكالیف تغطیة •

 

) أخرى حكومیة قوانین وأي( والمحلیة بالوالیة والخاصة الفیدرالیة القوانین بجمیع تماًما یلتزم أن لھ الممنوح على یتعین

 .المنح ألموال باستخدامھ یتعلق فیما بھا المعمول واللوائح والقواعد التنفیذیة واألوامر

 

 سداده؟ یُطلب شيء أي ھناك ھل

 الممنوحة األموال استخدام و/أو بقبول المرتبطة الضرائب جمیع تكون ذلك ومع المنح. ھذه سداد یُطلب ال ال،
 حسبما )،LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة وستقوم وحده. المنحة على الحاصل الشخص مسؤولیة

 وتنص الدخل ضریبة دائرة إلى الممنوحة األموال تلك عن باإلبالغ بھ، المعمول للقانون وفقًا ضروریًا تراه
 المبادرات دعم مؤسسة منح على الحاصلین جمیع توصیة على )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة سیاسة

 بھم الخاص قانونيال المستشار و/أو بھم الخاصین الضرائب متخصصي من المشورة بالتماس )LISC( المحلیة
 نموذج )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة تُصِدر سوف المالیة. الِمنَح لھذه الضریبي األثر من للتأكد

  أكثر. أو دوالر 600 بقیمة منحة ألي 1099
 

 البطالة؟ ضد التأمین أو أخرى فیدرالیة مساعدة على الحصول أھلیة على ِمنَحة على الحصول سیؤثر ھل
 خالل الرواتب نفقات لدفع المنحة استخدام تم إذا بك الخاصة البطالة ضد التأمین مطالبة على المنحة تؤثر قد

 وعلى أرباح، آخر إلى استناًدا البطالة إعانة مبلغ تحدید عادةً  ویتم البطالة. إعانات مزایا فیھا تتلقى التي الفترة
 یُرجى  الیومي. األجر مثل السابق األسبوع في قیتھتل الذي بالدخل أسبوعي إقرار تقدیم علیك سیتعین األرجح،
 البطالة. ضد التأمین مطالبات حول المعلومات من للمزید والیتك في البطالة إعانات مكتب من المشورة التماس



 

 برنامج قرض على للحصول بطلب التقدم على التجاریة األعمال قدرة على )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة منحة منح یؤثر لن

 مساعدات قانون بموجب المتاحة األخرى الفیدرالیة المساعدة أو) SBA PPP( الصغیر التجاریة األعمال إلدارة التابع الرواتب حمایة

 تمویل یمكن ال بأنھ العلم لھم الممنوح على ،ذلك ومع. وتلقیھا) CARES قانون( االقتصادي واألمن واإلغاثة المستجد كورونا فیروس

 من المستفیدون یكون أن یجبو. الفیدرالیة واألموال )LISC( المحلیة المبادرات دعم مؤسسة منحة خالل من التجاري العمل نفقات نفس

 االقتصادي واألمن واإلغاثة المستجد كورونا فیروس مساعدات قانون بموجب اآلخر التمویل أو) PPP( الرواتب حمایة برنامج قروض

 طلب من كعنصر أو أخرى حكومیة وكالة أو الصغیرة التجاري األعمال إدارة من طلب على بناءً  ،إلثبات استعداد على) CARES قانون(

 التي التكالیف نفس لتغطیة آخر تمویل مصدر أي استخدام یتم لم أنھ ،)PPP( الرواتب حمایة برنامج قرض من إعفاء على الحصول

 واألمن واإلغاثة المستجد كورونا فیروس مساعدات قانون بموجب مقدم تمویل أو) PPP( الرواتب حمایة برنامج قرض یغطیھا

 ).CARES قانون( االقتصادي

 إضافیة؟ أسئلة أي لدیك ھل
 SmallBusinessGrants@lisc.org اإللكتروني البرید إلى إرسالھا یتم التي االستفسارات نتابع نحن

 قدم على المعلومات إلى الوصول وإتاحة الشفافیة لتحقیق الصفحة ھذه على والتحدیثات اإلجابات بنشر ونقوم
مي لجمیع المساواة  الطلبات. ُمقّدِ
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