
 ھنري/حول إعصاري إیدا األسئلة المتداولة

 إیدا؟ /متى یمكنني التقدیم للحصول على برنامج المنحة الخاصة بإعصاري ھنري/أین .1
وتجد طلبات التقدیم على . 2021سبتمبر  17من یوم الجمعة ) بالتوقیت الشرقي(صباًحا  9سیتم فتح باب تقدیم الطلبات في الساعة  -

 https://programs.njeda.comالموقع 
 

 ھل ستكون المساعدة اللغویة متاحة؟  .2
)  New Jersey Economic Development Authority, NJEDA(توفر ھیئة التنمیة االقتصادیة في والیة نیو جیرسي  -

 .اإلنترنت باللغة اإلنجلیزیة واإلسبانیةطلبات التقدیم عبر 
o  ستوفرNJEDA   إمكانیة وصول مقدمي الطلبات إلى خدمات الترجمة الشفویة لدعم المتحدثین بعشر لغات إضافیة وھي؛

.  لوغیةوالغواجاراتیة والھندیة واإلیطالیة والكوریة والبولندیة والبرتغالیة والتاغا) الماندراین والكانتونیة(العربیة والصینیة 
 .  ستتوفر النُسخ المترجمة من لغة طلب التقدیم قبل فتح باب التقدیم

o  یمكن لمقدمي الطلبات التواصل معlanguagehelp@njeda.com   لتلقي مكالمة خالل یوم عمل واحد من ممثل یمكنھ
 .التواصل معھم بلغتھم األساسیة

 
 Henri/Ida Business(إیدا /ستحدد األسئلة التالیة أھلیتك األولیة لبرنامج منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنري .3

Assistance Grant Program .(نعم"اجعة ھذه األسئلة، یرجى إثبات أنھ یمكنك اإلجابة بكلمة بعد مر.  یرجى مراجعتھا بالتفصیل "
 . على جمیع أسئلة الحد األدنى لألھلیة

 . أدناه، فیرجى عدم المضي قدًما في تقدیم الطلب ألنھ سیتم رفض طلبك" نعم"إذا لم تتمكن من اإلجابة بكلمة 
 : أسئلة األھلیة

 ھل ألعمالك التجاریة موقع تجاري فعلي داخل والیة نیو جیرسي؟  -
یشمل الضرر المادي  (ھنري /ھل تعرض موقع العمل التجاري المادي الخاص بأعمالك التجاریة لضرر مادي نتیجة إلعصاري إیدا -

 ؟)ع الكھرباء وحده الضرر المادي ال یشمل انقطا . الفیضانات واألضرار الھیكلیة واألضرار في األسقف، وما إلى ذلك
 في وقت تقدیم طلبك؟) الصور، فواتیر اإلصالح، وما إلى ذلك(ھل یمكنك تقدیم دلیل على الضرر المادي  -
 ؟2021أغسطس  1ھل كان عملك جاریًا في  -
دوالر لموقع العمل التجاري الفعلي الذي تعرض  1000بما یزید عن  2021ھل سددت دفعة إیجار أو رھن عقاري في أغسطس  -

 ضرار؟ لأل
 في وقت تقدیم طلبك؟) نسخة من الدفع(الرھن العقاري /ھل یمكنك تقدیم دلیل على دفع اإلیجار -
) ساعات العمل الضائعة، ضیاع المبیعات، وما إلى ذلك(ھل كان الضرر المادي الذي لحق بالموقع التجاري للعمل وانقطاع األعمال  -

 دوالر؟ 1000یزید عن 
 الًكا أو شركة منزلیة؟ ھل تمثل عمالً تجاریًا ولست م -
إذا تقرر أثناء . األسئلة المذكورة أعاله جمیععلى " نعم"لقد راجعت األسئلة أعاله وأشھد أن عملي مؤھل ألنني أستطیع اإلجابة بـ  -

من خالل اإلجابة على ھذا  . فسیتم رفض طلبك" ال"تقدیم الطلبات أن إجابة أي من األسئلة المذكورة أعاله ھي /عملیة المراجعة
 .اإلقرار، فإنك تفھم ھذا البیان وترغب في المتابعة

 
 كیف یتم تحدید حجم منحة المؤسسة الخاصة بي؟  .4

دوالر، مع تحدید حد أقصى ُمقدر بالمبلغ األقل من بین  5000دوالر مع حد أقصى للمنحة یبلغ  1000الحد األدنى لمبلغ المنحة ھو  -
 . الرھن العقاري أو الحاجة غیر الملباة لمقدم الطلب/مدفوعات اإلیجار

 
 ھنري لھذا البرنامج؟ /كیف یتم تحدید الضرر المادي الواقع بسبب إعصاري إیدا .5

عندما یكون ھذا الضرر نتیجة مباشرة لضرر مادي بسبب الریاح ) األرضیات والجدران والنوافذ(األضرار التي تلحق بالھیكل  -
 أو الفیضانات/أو الحطام و/العاتیة و

اح عندما یكون ھذا الضرر نتیجة مباشرة لضرر مادي بسبب الری  -األضرار التي تلحق باآلالت والمعدات والتجھیزات والمخزون  -
 أو الفیضانات /أو الحطام و/العاتیة و

 
 ما الوثائق التي ستكون مطلوبة للبرنامج؟ .6

 : إثبات الضرر -

https://programs.njeda.com/
mailto:languagehelp@njeda.com


o الھیكل عندما  /صور واضحة للضرر، قبل وقوع الضرر وبعده إن أمكن، یجب أیًضا أن تتضمن الصور معّرفات المبنى
 . اتیر إلثبات الضررأو الفو/یمكن أیًضا استخدام تقدیرات المتعاقدین و. یكون ذلك ممكنًا

 : إثبات الحاجة -
o  تقدیرات اإلصالح، اإلیصاالت 

 :الرھن العقاري/إثبات دفع اإلیجار -
o نسخة من الشیك الملغي ونسخة من إیصال تحویل األموال إلكترونیًا. 

 الرھن العقاري مصاحبًا إلثبات الدفع/یجب أن یكون اتفاق اإلیجار 
 

 .للبرنامجمتطلبات األھلیة اإلضافیة  .7

 :إیدا، یتعین أن یتسم الكیان المتقدم بما یلي/ لكي تكون مؤھالً لبرنامج المنحة الخاصة بإعصاري ھنري

 .2021أغسطس  1یكون موجودًا وشغّاالً في  -
أضرار أو (دوالر وحاجة غیر ملباة  1000رھن عقاري لشھر أغسطس ال تقل عن /یتعین أن یكون لدى مقدمي الطلبات دفعة إیجار -

 . دوالر 1000أكبر من ) خسارة في اإلیرادات
أو إعصار  /و 2021أغسطس  23و 22یتعین أن یكون قد تعرض ألضرار مادیة في موقعھ التجاري نتیجة لبقایا إعصار ھنري في  -

 . 2021سبتمبر  3إلى  1إیدا في الفترة من 
ة نیو جیرسي في وقت تقدیم الطلب، كما یتضح من شھادة تسجیل أعمال ساریة، إذا كانت یكون مسجالً للقیام باألعمال في والی -

من قِبل  )Small and medium-sized enterprise, SME(إذا لم یتم االعتراف بالمؤسسة الصغیرة ومتوسطة الحجم . مطلوبة
أغسطس    1على التسجیل إلى الوالیة قبل  تقدیم دلیل) SME(قسم الضرائب، فیتعین على المؤسسة الصغیرة ومتوسطة الحجم  

أیام تقویمیة من  SME 7سیكون أمام ). Business Registration Certificate, BRC(وشھادة تسجیل أعمال ساریة  2021
 Division of( لن یتم تنفیذ اتفاقیة منحة بدون حالة تسجیل حالیة من قسم الضرائب. اإلشعار األولي من الھیئة لتلبیة ھذا المطلب

Taxation(   أوBRC یمكن للكیانات إثبات سریان تسجیالتھا ھنا. ساریة: 
https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp 

 Department of Labor and Workforce)( والیة نیو جیرسي یكون في وضع جید مع وزارة العمل وتنمیة القوى العاملة في  -
Development, LWD) ( ودائرة الخدمات اإلنسانیة في والیة نیو جیرسي)New Jersey Department of Human 

Services, DHS) ( إذا كان مقدم الطلب منظًما من قِبلDHS  ( ودائرة األطفال والعائالت )Department of Children and 
Families, DCF) ( إذا كان مقدم الطلب منظًما من قِبلDCF  (  وقسم مراقبة المشروبات الكحولیة في والیة نیو جیرسي

)Division of Alcoholic Beverage Control, ABC) ( إذا كان مقدم الطلب منظًما من قِبلABC ( ،في وقت تقدیم الطلب
 .ABCو  DCFو DHSو LWDلق لـ على النحو المحدد في التقدیر المط

من جانب    WR-30في أحدث تقدیم لنموذج ) Full-Time Equivalent, FTE(موظفًا مكافئًا بدوام كامل  50لدیھ ما ال یزید عن  -
 . بالتفصیل في السؤال التالي FTEلمصطلح  NJEDAویتم توضیح تعریف  . المؤسسات

). المثال، مكتب، نقطة مبیعات فعلیة، مستودع، منشأة تصنیع وما إلى ذلكعلى سبیل (لدیھ موقع فعلي في والیة نیو جیرسي  -
 .ُمالك العقارات أیًضا غیر مؤھلین لھذا البرنامج. الشركات المنزلیة غیر مؤھلة لھذا البرنامج

 لم یتم استبعاده أو منعھ بالفعل من قِبل والیة نیو جیرسي أو الحكومة الفیدرالیة  -
 

 ؟)FTE(بدوام كامل  ما المقصود بموظف مكافئ .8
وموظف بدوام كامل، ویجب أیًضا أن یكون منفصالً عن توجیھ الوالیة بخصوص موظف  FTEیجب أال یتم الخلط بین موظف  -

یمكن أن یساعدك . أم ال على عدد أسابیع العمل واألجور المكتسبة FTEیعتمد ما إذا كان الموظف مؤھالً كموظف . بدوام كامل
عدد  NJEDAألغراض برنامج المنح ھذا، تحدد . في عملك FTEعبر اإلنترنت في تحدید عدد موظفي   NJEDAُمقدر المنح من 

یرجى   FTEدید موظفي لتح. ُمقدم من جانب الكیان) 2021الربع الثاني من عام ( WR-30بناًء على أحدث نموذج  FTEموظفي  
 . حجم المنحة لیسو FTE، الحظ أنھ یجب استخدام ھذا بدقة لتحدید /size-https://forms.business.nj.gov/grant/4زیارة 

 1099على المتعاقدین المستقلین  FTEال یشتمل موظفو  -

 

أو ما   1099ملكیة فردیة أو شراكة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة من شخص واحد أو متعاقد ( WR-30مؤسستي غیر مطالبة بتقدیم   .9
 ھل مؤسستي مؤھلة؟ ). إلى ذلك

، فسیكون الكیان نفسھ مسجالً بشكل كامل وصحیح للقیام بأعمال 2021أغسطس  1إذا كان الكیان في مجال األعمال وشغّاالً في  -
 .  ریة في الوالیة، وكان یفي بجمیع متطلبات األھلیة األخرى، فسیكون مؤھالً تجا

https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp
https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/
https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/
https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/


  
 WR-30إقرارات ) Professional Employer Organization, PEO(تقدم شركة المرتبات أو مؤسسة أصحاب العمل االحترافیة  .10

 الخاصة بمؤسستي، ھل مؤسستي مؤھلة؟
نیابة   WR-30أو جھات مماثلة لتوفیر المرتبات لتقدیم إقرارات  PEOت أن المؤسسات تستعین بمؤسسا NJEDAتتفھم  -نعم  -

باسم أو معّرف الموظف وأسابیع العمل   NJEDAتزوید  PEOفي ھذه الحاالت، یتعین على شركات المرتبات أو مؤسسات . عنھا
 . ، الذي تقدمھ نیابة عن مؤسستكWR-30واألجور موثّقة بطریقة مماثلة لتنسیق 

 . مؤسستك ھذه الوثائق خالل عملیة التدقیقیمكن أن توفر  -
 

 مؤھلة للتقدیم؟) الكنائس، المعابد، الكنس، وغیرھا(ھل الكیانات الدینیة  .11
الكنائس، المعابد،  (نعم، ومع ذلك فإن ھذه الكیانات ستكون مطالبة باإلجابة على أسئلة محددة حول االستخدامات المختلفة للمبنى  -

ال یمكن استخدام أموال المنحة ألنشطة . التي تُستخدم أموال المنحة لسداد اإلیجار أو الرھن العقاري الخاص بھا) الكنس، وغیرھا
  .دینیة بطبیعتھا

 
 مؤسستي عبارة عن مؤسسة غیر ھادفة للربح، ھل ھي مؤھلة؟  .12

باعتبارھا مؤسسة غیر ربحیة  ) Internal Revenue Service, IRS(إذا كانت مؤسستك مسجلة لدى دائرة اإلیرادات الداخلیة  -
 . األخرى للبرنامج، فقد تكون مؤسستك مؤھلة، بشرط أن تلبي مؤسستك جمیع متطلبات األھلیة )ج(  501بموجب المادة 

 
 مؤسستي لدیھا مواقع متعددة، ھل یمكنني تقدیم طلب منفصل لكل موقع؟ .13

 ,Federal Employment Identification Number(ھناك حد للطلبات یبلغ طلبًا واحدًا لكل رقم تعریف توظیف فیدرالي  -
FEIN .( أرقام  5إذا كانت مؤسستك لدیھاFEIN   مرات، ولكن سیتعین علیك التقدیم بصورة  5منفصلة، فإنك ستكون مؤھالً للتقدیم

 ).الخاص بھا FEINبرقم (منفصلة لكل مؤسسة 
مواقع، فإن مؤسستك مؤھلة فقط لمنحة واحدة ویمكنھا التقدیم مرة واحدة فقط بموجب  5واحد و FEINإذا كانت مؤسستك لدیھا رقم  -

 .الوحید FEINرقم 
 

، ھل یمكنني  )FTE(موظفًا مكافئًا بدوام كامل  60واحد مع وجود  FEINجمیعھا واردة بموجب رقم . مواقع  5مؤسستي لدیھا  -
 تخصیص الموظفین لدي بین المواقع المختلفة؟ 

o شرط  وبالتالي، ال یمكن للمؤسسة تخصیص الموظفین إلى مواقع مختلفة لتلبیة ال. ال یؤثر موقع الموظفین على أھلیة الطلب
 . الخاص بالحجم بالبرنامج

o  كما ورد أعاله، یستند الطلب إلى رقمFEIN .  في ھذا المثال، لن یكون مقدم الطلب مؤھالً ألنھ یتجاوز الحد األقصى
 . FTEموظفًا  50للبرنامج البالغ 

 
 

 لمؤسستي؟ما الذي یعتبر الموقع األساسي . واحد FEINمؤسستي لدیھا مواقع متعددة بموجب رقم  .14
إذا لم یكن ھناك موقع . ألغراض ھذا البرنامج، موقع العمل األساسي الخاص بك ھو العنوان الذي یعمل فیھ معظم الموظفین لدیك -

واحد بھ معظم الموظفین ألن المواقع المتعددة لدیھا نفس العدد، فإن الموقع األساسي من بین ھذه المواقع ھو الموقع الذي یحقق أكبر 
 . وفي حالة استمرار تلبیة مواقع متعددة للمعاییر، فإن الموقع األساسي ھو الموقع الذي فتح أوالً . یراداتقدر من اإل

 
 ؟)Duplication of Benefit, DOB(ما المقصود بازدواجیة المنافع  .15

ن المبلغ التراكمي ویمكن أن یحدث ذلك إذا كا. عندما یتلقى أحد الكیانات مساعدة من مصادر متعددة لنفس الحاجة DOBتحدث  -
مبلغ المنحة حسب مبلغ المساعدة األخرى لنفس  NJEDA، ستقلل DOBلتجنب وقوع . للمساعدة یتجاوز احتیاجات المؤسسة

 .DOBومع ذلك، إذا كانت الحاجة أكبر من المساعدة، فال توجد  . الحاجة


