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 ) NJEDA( ھیئة التنمیة االقتصادیة في والیة نیو جیرسي 
 إیدا  /برنامج منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنري 

 إخطار بخصوص إتاحة التمویل 
 

ببدء )   (New Jersey Economic Development Authority, NJEDAمن المتوقع أن تقوم ھیئة التنمیة االقتصادیة في والیة نیو جیرسي 
صباًحا یوم الجمعة   9:00في الساعة  إیدا/لبرنامج منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنري عملیات تقدیم الطلبات عبر اإلنترنت 

سیتم استعراض طلبات التقدیم على أساس    .  relief-ida-https://www.njeda.com/henri/ ع عشر من سبتمبر على الرابط الساب 
 . األسبقیة

 
 الغرض 

 
دعًما فوریًا وقصیر األجل لسداد تكالیف الرھن العقاري أو   إیدا/برنامج منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنري یوفر 

اإلیجار لشھر أغسطس إلى المؤسسات غیر الربحیة والشركات الصغیرة ومتوسطة الحجم في والیة نیو جیرسي التي عانت من الضرر  
إعصار إیدا في  /العاصفة االستوائیة أو /و  2021المادي نتیجة لبقایا إعصار ھنري في الثاني والعشرین أو الثالث والعشرین من أغسطس 

 . 2021األول والثاني والثالث من سبتمبر 
 

 نظرة عامة 
 

، أثرت بقایا إعصار ھنري على والیة نیوجیرسي مع ھطول أمطار  2021أغسطس  23وحتى الصباح الباكر من   2021أغسطس  22في 
وكان  .  وأدت العاصفة إلى عملیات إجالء وإغالق طرق وإنقاذ مائي في جمیع أنحاء الوالیة . بوصات  10غزیرة بلغ مجموعھا حوالي 

 .     لشركات على حد سواءالضرر شدیًدا في العدید من المقاطعات على مستوى نیو جیرسي مما أثر على مالكي المنازل وا
 

حالة الطوارئ على مستوى الوالیة والتي كانت   Murphy، لمواجھة العاصفة االستوائیة إیدا، أعلن الحاكم  2021سبتمبر  1بعد ذلك، في 
تشّكل خطًرا وشیًكا یھدد وحالیًا  "ویقر المرسوم التنفیذي بأن العاصفة االستوائیة إیدا  .  259ساریة على الفور وأصدر المرسوم التنفیذي رقم 

ھذا الوضع قد یصبح أكبر من أن یتم التعامل معھ في مجملھ من قِبل خدمات  "وأن " یعّرض صحة وسالمة وموارد سكان الوالیة للخطر
ویظل المرسوم التنفیذي  ." ، وقد ینتشر ھذا الوضع إلى أجزاء أخرى من الوالیة التشغیل العادیة للبلدیات والمقاطعات في بعض أجزاء الوالیة

 . ساري المفعول طالما أعلن الحاكم استمرار حالة الطوارئ  259رقم 
 

خالل فترة زمنیة قصیرة جًدا في األول والثاني من سبتمبر، أثرت العاصفة على الوالیة من خالل ظروف إعصار شدیدة واستمرار ھطول  
من سكان نیو   27بوصات في بعض البِلدات مما أدى إلى حدوث فیضانات مھددة للحیاة وخسارة مأساویة لما ال یقل عن  10مطار بحوالي األ

تسببت الفیضانات التاریخیة في أضرار جسیمة ودمار للممتلكات الخاصة والسیارات والمباني والمرافق  . جیرسي وانقطاع الطاقة الكھربائیة
  Passaicو Middlesexو  Mercerو  Hunterdonو Gloucesterو  Essexو Bergenت النقل في أجزاء من  العامة وشبكا

العدید من المكالمات من الشركات   New Jersey Business Action Center تلقى مركز . Unionو Sussexو Somersetو
صور وتوثیق أي أضرار في الممتلكات واالحتفاظ  تنبیھات للشركات والمقیمین اللتقاط ال  NJEDAوأصدرت .  التي تأثرت بالعاصفة 

سبتمبر، وافق الرئیس بایدن   6اعتباًرا من  . بإیصاالت الخدمات ألغراض التأمین وألي برامج إغاثة فیدرالیة أو حكومیة قد تصبح متاحة 
  Somersetو Passaicو Middlesexو  Hunterdonو Gloucesterو  Bergenفي مقاطعات " كارثة كبرى"على إعالن وقوع  

 . 2021للمناطق المتضررة من بقایا إعصار إیدا خالل األول والثاني والثالث من سبتمبر 
 

للتو   تسببت العاصفة االستوائیة إیدا في دمار لوسط مدن نیو جیرسي والمناطق التجاریة في جمیع أنحاء الوالیة، بینما كان الكثیرون قد بدأوا 
برنامج  لمواجھة ھذا الوابل من التحدیات، یھدف ). COVID-19(تصادیة الشدیدة الناجمة عن فیروس كورونا في التعافي من الضائقة االق

اإلیجار  /إلى توفیر السداد الفوري وقصیر األجل لتكالیف الرھن العقاري إیدا/منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنري 
ي والتي عانت من الضرر المادي نتیجة للعاصفة االستوائیة إیدا في األول والثاني والثالث من  لبعض الشركات الجدیدة في والیة نیو جیرس

 .2021سبتمبر 
 

 تفاصیل البرنامج 
 

دوالر للشركات   5000دوالر إلى   1000منًحا تتراوح من  إیدا/برنامج منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنريسیقدم 
 ,full-time equivalent( موظفًا بدوام كامل  50والمؤسسات غیر الربحیة التي تتخذ من نیو جیرسي مقًرا لھا والتي لدیھا ما یصل إلى 

FTE (  كما ورد في نموذجWR-30   األخیر) المقدم إلى وزارة العمل وتنمیة القوى العاملة في والیة نیو  ) 2021الربع الثاني من عام

https://www.njeda.com/henri-ida-relief/
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ولدیھا موقع تجاري فعلي في نیو جیرسي  )  Department of Labor and Workforce Development, DLWD(یرسي  ج
ملیون دوالر وقد یرتفع إلى   10.5حالیًا، یتم تمویل البرنامج حالیًا بمبلغ . أو إعصار إیدا/تعرض ألضرار مادیة نتیجة بقایا إعصار ھنري و

للكیانات في مناطق التعداد السكاني التي كانت مؤھلة  ) إذا لزم األمر (سیتم حجز ثلث الطلب األول وثلث الطلب الالحق  .  ملیون دوالر  15.5
الختیارھا كمنطقة فرص في نیو جیرسي، ولكن یمكن إعادتھ إلى البرنامج العام إذا تمت تلبیة الطلب من الشركات والمؤسسات غیر الربحیة  

دوالر للشركات والمؤسسات غیر الربحیة التي تأثرت بإعصار ھنري، ولكن   500000لى ذلك، سیتم تخصیص عالوة ع. في ھذه المناطق 
 .  یمكن توسیع البرنامج إذا توفرت أموال إضافیة. یمكن إعادتھا إلى مجموعة البرامج العامة إذا تمت تلبیة الطلب من ھذه الكیانات

 
 األھلیة 

 
 : عین على مقدمي الطلبات لكي تكون مؤھالً بموجب البرنامج، یت 

 
أو انقطاع األعمال، والتي تشمل، على سبیل المثال ال الحصر، الفیضانات واألضرار  /تقدیم شھادة بالحاجة غیر الملباة بسبب األضرار و  •

وائیة ھنري  الداخلیة أو الخارجیة لھیكل المبنى واألضرار في األسقف واألضرار الجانبیة وكلھا مرتبطة بشكل مباشر بالعواصف االست 
 ؛ )لن یُعتبر انقطاع الطاقة الكھربائیة وحده ضرًرا مادیًا(وإیدا 

 وتقدیم وثائق عن األضرار المادیة التي لحقت بالموقع التجاري المادي لمقدم الطلب؛  •

 ؛ 2021أغسطس  1وأن یكون عملھم جاریًا في  •

 صالح؛)  Employer Identification Number, EIN( وتقدیم رقم تعریف صاحب العمل  •

 ، عند االقتضاء؛ )WR30(وتقدیم نموذج حدیث لإلبالغ عن األجور  •

  1000دوالر باإلضافة إلى وجود حاجة أكبر من  1000الرھن العقاري لشھر أغسطس بما ال یقل عن /وتقدیم دلیل على دفع اإلیجار •
 دوالر؛ 

 إثباتھ بشھادة تسجیل أعمال تجاریة ساریة؛وأن تكون مسجالً للقیام بأعمال تجاریة في والیة نیو جیرسي وھو ما یمكن  •

ودائرة الخدمات اإلنسانیة في والیة  ) DLWD(وأن تكون في وضع جید مع وزارة العمل وتنمیة القوى العاملة في والیة نیو جیرسي   •
)  DHSإذا كان مقدم الطلب منظًما من قِبل ) (New Jersey Department of Human Services, DHS(نیو جیرسي  

)  DCFإذا كان مقدم الطلب منظًما من قِبل ) (Department of Children and Families, DCF(ئرة األطفال والعائالت ودا
إذا كان  ) (Division of Alcoholic Beverage Control, ABC(وقسم مراقبة المشروبات الكحولیة في والیة نیو جیرسي  

 ؛ABCو  DCFو DHSو DLWDطلب، على النحو المحدد في التقدیر المطلق لـ في وقت تقدیم ال )  ABCمقدم الطلب منظًما من قِبل 

وإكمال إفادة خطیة تحدد جمیع مصادر التمویل المتعلقة بالعواصف االستوائیة ھنري وإیدا، بما في ذلك المنح السابقة والتأمین وقروض   •
 . ومنح إدارة الشركات الصغیرة 

؛ وأن یكون لدیھم دفعة  FTEموظف   50یجب أال یعیّن مقدمو الطلبات المؤھلون أكثر من : قد یتم تطبیق متطلبات إضافیة، بما في ذلك 
دوالر؛   1000أكبر من ) أضرار أو خسارة في اإلیرادات(دوالر وحاجة غیر ملباة  1000رھن عقاري لشھر أغسطس ال تقل عن /إیجار

لبقایا العواصف االستوائیة ھنري وإیدا؛ ویتعین أن یكون لدیھم موقع  ویتعین أن یكونوا قد تعرضوا ألضرار مادیة في موقعھم التجاري نتیجة 
 ). على سبیل المثال، مكتب أو نقطة بیع فعلیة أو مستودع أو منشأة تصنیع، وما إلى ذلك(تجاري فعلي في والیة نیو جیرسي  

 
ستتم .  DLWDفي والیة نیو جیرسي إلى  WR-30عملیات تقدیم  NJEDAلغرض حساب األھلیة، ستستخدم  FTEلتحدید عدد موظفي 

على  ( FTEالضمنیة إلى أقرب  FTEسیتم تقریب حسابات ). 2021الربع الثاني من عام  (المقدمة   WR-30مراجعة أحدث تقدیم لنماذج  
على   FTEموظف  2.50ساب للبرنامج، بینما سیتم احت  FTEمن موظفي  2على أنھم  FTEموظف   2.49سبیل المثال، سیتم احتساب 

 على أسابیع العمل واألجور كما ورد في ملف   FTEبینما یعتمد حساب موظفي ). FTEمن موظفي  3أنھم 
WR-30  . 

 
، وتعرضت  2021أغسطس  1المؤسسة غیر الربحیة كانت قید التشغیل في /المسؤول المعادل لھ بأن الشركة /یتعین أن یشھد الرئیس التنفیذي

 . تیجة بقایا العواصف االستوائیة ھنري وإیداألضرار مادیة ن 
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 Division of Taxation/Department of(یتعین على مقدم الطلب المؤھل تلبیة متطلبات قسم الضرائب/وزارة الخزانة 
Treasury(  یدین بأي ضرائب  لضمان عدم وجود دیون ضریبیة مستحقة للوالیة. یمكن تحقیق ذلك من خالل شھادة من مقدم الطلب بأنھ ال

 وأنھ سیخضع للسداد إذا كانت الشھادة غیر صحیحة. 
 

واحد فقط   EIN؛ وفقًا لذلك، فإن الشركات التي لھا مواقع متعددة ولكن لھا رقم EINیجب على مقدم الطلب تقدیم طلب واحد فقط لكل 
 . ستقتصر على طلب تقدیم واحد

 
یة استخدام األموال الفیدرالیة، إن وجدت، لھذا البرنامج أو لتعویض الھیئة عن استخدام  سیتم تطبیق متطلبات األھلیة اإلضافیة لضمان إمكان 

 : قد یشتمل ھذا، على سبیل المثال ال الحصر على .  أموالھا لھذا البرنامج
 

 إقرار واتفاق بأنھ ال یمكن استخدام عائدات المنحة إال لالستخدامات المؤھلة؛  •

 وتقیید بخصوص تكرار المزایا یمكن أن یستبعد مقدمي الطلبات المحتملین الذین تلقوا بالفعل مساعدة طارئة بخصوص إعصار إیدا،   •

 . أو إعصار إیدا/ومتطلب بأن یبین مقدم الطلب أنھ تعّرض ألضرار مادیة نتیجة لبقایا إعصار ھنري و •

 .لتمویل المنح من خالل ھذا البرنامجُمالك العقارات والشركات المنزلیة غیر مؤھلة 
 

أي،  " (للبالغین"أنشطة المقامرة أو األلعاب، أو إجراء أو تجھیز األنشطة : أخیًرا، تشمل الشركات المحظورة، على سبیل المثال ال الحصر 
بما في ذلك العروض  (نتجات أو المواد أو الخدمات أو الم) المواد اإلباحیة أو البذیئة أو الشھوانیة أو الفاحشة أو المخزیة على نحو مشابھ

؛ أو أي مبیعات في مزاد أو مبیعات اإلفالس أو مبیعات بأسعار زھیدة أو في  )العاریة أو شبھ العاریة أو بیع المساعدات الجنسیة أو األجھزة
، أو مبیعات شجرة عید المیالد أو التخزین  أو مبیعات مماثلة، أو المبیعات من قِبل التجار العابرین" إیقاف النشاط"أو  " فقدان اإلیجار "حالة 

 . الخارجي اآلخر، أو أي نشاط یشّكل مصدر إزعاج، أو أي أغراض غیر قانونیة 
 

 االستخدامات المؤھلة 
 

الرھن العقاري لشھر  /، سیتم استخدام التمویل لدفع اإلیجارإیدا/برنامج منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنريبموجب 
إذا كان مبلغ المنحة أكبر من الحاجة، فسیتم تحدید حد أقصى  . دوالر، وسیتم صرفھ كسداد فقط 5000أغسطس فقط، وال یمكن أن یتجاوز 

اًء على العملیات  سیتم تحدید الحاجة بناًء على األضرار المقدرة، على النحو الذي یؤكده مقدم الطلب، والخسارة بن . لمبلغ المنحة بمقدار الحاجة
للرھن العقاري لشھر أغسطس، فال یمكن  /نظًرا ألن ھذه المنحة مخصصة فقط لإلیجار. التجاریة المغلقة، والتي یؤكدھا مقدم الطلب أیًضا 

 استخدام التمویل ألي غرض آخر، بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، النفقات الرأسمالیة، مثل اإلصالح أو البناء
 

 المنح مبالغ 
 

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 

 
 عملیة تقدیم الطلبات 

 
قد تقوم  . س األولویة باألسبقیة، استناًدا إلى التاریخ الذي تتلقى الھیئة خاللھ تقدیم طلب مكتملسیتم قبول طلبات التقدیم عبر اإلنترنت على أسا

NJEDA بإنشاء عملیة التسجیل المسبق لتسریع عملیة الموافقة . 
 

 الرسوم 
  

 .بسبب الصعوبات المالیة، لن یتم جمع رسوم من قِبل الھیئة لھذا البرنامج
 

 المعلومات اإلضافیة 
 

إیدا على  /تتوفر معلومات شاملة حول برنامج منح المساعدة لألعمال التجاریة المتأثرة بإعصاري ھنري 
relief/-ida-https://www.njeda.com/henri . 

https://www.njeda.com/henri-ida-relief/

