هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ()NJEDA
إشعار إتاحية التمويل:
غذّ واخدم نيوجيرسي

)» يوم  )SSNJفي قبول طلبات المرحلة  3من برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي (NJEDAتشرع هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي(
الثالثاء  1آذار (مارس)  2022على الساعة  12:00بعد الظهر .يمكن الولوج للطلب على
 .يتحدد آخر أجل لتقديم طلبات المرحلة  3من برنامج «غذّ واخدم https://www.njeda.com/sustain-and-serve/
)» في يوم الجمعة  1نيسان (أبريل) على الساعة الخامسة بعد الظهر .لن تستخلص هيئة التنمية االقتصادية SSNJنيوجيرسي (
) أي رسوم مقابل تقديم طلبات لهذا البرنامجNJEDA.بنيوجيرسي(

الغاية
يروم برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJتقديم الدعم للمنظمات غير الربحية التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها والتي تشتري
وجبات الطعام من المطاعم المتأثرة بجائحة كوفيد  19-وتوزعها بالمجان على سكان نيوجيرسي الذين يحتاجونها.

لمحة عامة
تجرع سكان نيوجيرسي خالل جائحة كوفيد 19-مشقة توفير لقمة العيش .أفادت أكثر من  440ألف أسرة في نيوجيرسي ،وفق جس
نبض األسرة الذي أجراه مكتب اإلحصاء األمريكي ،عدم توفرها على ما يكفي من الطعام خالل األيام السبعة الماضية.
في الوقت نفسه ،واجه المجتمع غير الربحي الذي يخدم األفراد المتأثرين بالجائحة زيادات كبيرة في الطلب على الخدمات دون تمويل
متناسب .أفاد مركز المنظمات غير الربحية أنه في عام  ،2020شهد ما يقرب من  50في المائة من المنظمات غير الربحية في
نيوجيرسي زيادة في الطلب على الخدمات ،لكن ثلثها فقط أشار إلى ارتفاع في تمويلها ،لكن العديد منها أفاد أن تمويلها لم يرتفع بما
يتناسب مع مستوى الحاجيات .مما يشير بالتالي إلى وجود فجوة كبيرة في الخدمات المعوضة كنتيجة مباشرة للجائحة.
أتاح برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJللمنظمات غير الربحية مواجهة الزيادة الكبيرة في الطلب على الوجبات ودعم المطاعم
المتأثرة بـ كوفيد 19-في نفس الوقت.

تفاصيل البرنامج
سيتم ،في إطار البرنامج ،استخدام ما يصل إلى  10ماليين دوالر من التمويل من خالل خطة اإلنقاذ األمريكية ( )ARPلتقديم منح تصل
إلى 100000دوالر كحد أدنى و  2مليون دوالر كحد أقصى للمنظمات غير الربحية لتغطية النفقات المتوقعة المرتبطة بشراء وتوزيع
وجبات المطاعم .يمكن أيضا للممنوحين استخدام ما يصل إلى  10في المائة من منحهم لدعم تغطية تكاليف التشغيل المرتبطة مباشرة
بتنفيذ البرنامج.

األهلية
برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJمفتوح للمنظمات غير الربحية  )c) (3( 501و  ،)c) (19( 501على النحو المحدد من
قبل مكتب ضريبة الدخل األمريكي ( ) IRSأو قسم شؤون المستهلك بنيوجيرسي ،والتي يمكنها أن تدلل على استيفائها للمعايير التالية.
الممنوحون في المرحلة  1أو المرحلة  2من برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي( »)SSNJمؤهلون لتقديم طلبات الحصول على تمويل
إضافي وقد ال يُطلب منهم إعادة تقديم جميع وثائق األهلية.
 .1التصنيف ضمن أحد رموز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ( )NAICSالتالية:
 .aرمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات (( NAICS) 611الخدمات التربوية)
 .bرمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات (( NAICS) 62منظمات المساعدة االجتماعية والرعاية الصحية،
بما في ذلك رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ()NAICS) 624210
 .cرمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات (( NAICS) 813المنظمات الدينية والمؤسسات المانحة والمدنية
والمهنية وما شابهها)
 .dرمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات (( NAICS) 92اإلدارة العمومية).
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 .2راجع النظام الفيدرالي إلدارة ترسية العقود ( )SAMللتاكد من كون االمنشأة غير محرومة.
 .3في وضعية سليمة تجاه وزارة العمل.
 .4شهادة التخليص الضريبي من دائرة الضرائب بنيو جيرسي.
 .5الفواتير واإليصاالت التي تدلل على عمليات شراء  1500وجبة أو أكثر من قبل المنظمة من أي مطعم (مطاعم) في
نيوجيرسي بقيمة إجمالية ال تقل عن  25000دوالر ،تم اقناؤها بين  9آذار (مارس)  2020و  1آذار (مارس)  .2022يجب
أن تتضمن الفواتير ،كحد أدنى :اسم المطعم وتاريخ (تواريخ) الشراء ووصف المشترى (المشتريات) والكمية المشتراة والتكلفة
اإلجمالية.
 .aيمكن احتساب تبرعات الوجبات من المطاعم (على سبيل المثال ،المنشئات المصنفة «أماكن خدمات األكل
والشرب» بموجب رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ( NAICS) 722أو «وجبات المجتمع،
الخدمات االجتماعية» بموجب رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ( NAICS) 624210إلى نحو ما
يصل إلى  50بالمائة من متطلبات الشراء السابقة (حتى  750وجبة و  12500دوالر) ،طالما يستطيع مقدم الطلب
االدالء بفواتير من متبرعي المطاعم تثبت عدد الوجبات والقيمة النقدية للوجبات المتبرع بها.
 .6شهدت المنظمة زيادة في التكاليف نتيجة تأثيرات الحائجة يمكن إثباتها من خالل وسائل تشمل ،على سبيل المثال ال الحصر،
زيادة في مستويات الطلب على خدمة البرنامج وتسليمها ،أو زيادات غير معوضة في احتياجات الخدمة ،أو انخفاض في
اإليرادات ،أو صعوبات في تغطية األجور أو تكاليف تشغيل أخرى.
كما يتعين على مقدمي الطلبات االدالء بقائمة المطاعم التي يتوقعون الشراء منها إذا حصلوا على منحة «غذّ واخدم نيوجيرسي
( .») SSNJمن أجل استرداد المصروفات ،يجوز للممنوحين شراء وجبات فقط من المطاعم التي تفي بالمتطلبات التالية:
•
•

•
•
•
•
•

•

أن تكون مصنفة «أماكن خدمات األكل والشرب» بموجب رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات (NAICS) 722
أو«وجبات المجتمع ،الخدمات االجتماعية» بموجب رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات (NAICS) 624210؛
 50مستخدما بدوام كامل ( )FTEأو أقل في وقت تقديم الطلب ،بناء على إدالء الشركة بتصريح المشغل باألجور المدفوعة (WR-
 )30للربع الرابع ( )Q4لدى وزارة العمل بنيوجيرسي ( .)NJDOLإذا كان المطعم ال يشغل أي مستخدمين بدوام كامل ()FTE
وليس مطالبا باالدالء بتصريح المشغل باألجور المدفوعة ( )WR-30لدى وزارة العمل بنيوجيرسي ( ،)NJDOLيمكنه االدالء
بنموذج مكتب ضريبة الدخل (IRS) 1040؛
أن يكون المقر التجاري المادي في والية نيوجيرسي؛
أن تكون في وضعية سليمة تجاه دائرة الضرائب بنيوجيرسي؛
أن تكون في وضعية سليمة تجاة وزارة العمل بنيوجيرسي ()NJDOL؛
أن تكون في وضعية سليمة تجاه قسم مراقبة المشروبات الكحولية ( )ABCإذا كانت خاضعة لقسم مراقبة المشروبات الكحولية
( )ABCبإدارة القانون والسالمة العامة.
راجع نظام إدارة ترسية العقود ( )SAMللتأكد من كون الهيئة غيرمحرومة ؛ شهادة سارية وصالحة من المفتشية الحكومية للبلدية و
مرض وفق نظام تصنيف مؤسسات الغذاء واألطعمة بالتجزئة بنيوجيرسي؛ شهادة
 /أو المقاطعة بأن المطعم قد حصل على تصنيف
ٍ
بأن المطعم كان قيد التشغيل في  4حزيران (يونيو)  ،2021وأنه قد تأثر سلبا بحالة الطوارئ المعلنة في  9آذار (مارس) 2020
بخصوص جائحة كوفيد( 19-على سبيل المثال ،إغالق مؤقت،اضطرار لتقليص ساعات العمل ،انخفاض في االيرادات ،وقع مادي
بسبب عدم قدرة المستخدمين على العمل جراء تفشي المرض أو تعطل مادي في سلسة اإلمداد وبالتالي تباطؤ إنتاج الشركة)؛ و
أي متطلبات أهلية إضافية التي قد تنطبق.

إلثبات األهلية ،سيُطلب من المطاعم االدالء بالتالي:
 )1نموذج يثبت أن المطعم كان قيد التشغيل قبل  4حريزان (يونيو)  2021وأنه قد تأثر سلبا بحالة الطوارئ المعلنة في  9آذار
(مارس)  2020بخصوص جائحة كوفيد .19-بعد أن يقدم مقدم الطلب طلب برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي (»)SSNJ
سترسل هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( )NJEDAهذا النموذج مباشرة للمطاعم المدرجة في الطلب.
مرض وفق نظام
 )2شهادة سارية وصالحة من المفتشية الحكومية للبلدية و  /أو المقاطعة بأن المطعم قد حصل على تصنيف
ٍ
تصنيف مؤسسات الغذاء واألطعمة بالتجزئة بنيوجيرسي.
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 )3نسخة من نموذج مكتب ضريبة الدخل ( IRS) 1040تثبت أن المطعم ال يشغل أي مستخدمين بدوام كامل ( )FTEإذا كانت
المنشأة لم تدل بنماذج تصريح المشغل باألجور المدفوعة ( )WR-30لدى لدى وزارة العمل بنيوجيرسي (.)NJDOL
ال يجوز للمطاعم التقدم مباشرة بطلب الحصول على هذه المنحة .يمكن للمطاعم المهتمة بالبرنامج االتصال بمنشأة لديها برنامج قائم
لشراء وتوزيع الوجبات بالجملة لمناقشة إمكانية المشاركة .يمكن االطالع على قائمة الممنوحين بموجب المرحلة  1من برنامج «غذّ
واخدم نيوجيرسي (»)SSNJهنا ،ويمكن االطالع على الممنوحين بموجب المرحلة 2هنا .يكمن للمطاعم أن تختار االعالن
إدراجنشاطها التجاري للعموم .إلدراج مطعمك ،إمأل من فضلك هذاالنموذج .يمكن للمتقدمين بطلبات المنحة الرجوع إلى هذا السجل
واالتصال بالمطاعم بخصوص المشاركة في برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( .»)SSNJال يعتبر االدراج في هذه القائمة تزكية من
هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( .)NJEDAننصح بشدة جميع األطراف بتوخي الحرص الواجب .قد ال يُطلب من المطاعم
المشاركة حاليا في المرحلة  2من برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJإعادة االدالء بجميع وثائق األهلية.
يمكن لمنشئات وجبات المجتمع  /الخدمات االجتماعية المصنفة بموجب رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ( )NAICS
 624210أن تتقدم بالطلب مباشرة إلى برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJوتكون بمثابة منظمات ممنوحة .لكن ،ال يمكن
ألي مقدم طلب منحة مصنف ضمن رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ( NAICS) 624210أن يكون أيضا مزود وجبات
لمنظمته أو ألي متقدم بطلب لـبرنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJأو منظمة (منظمات) أخرى ممنوحة (على سبيل المثال ،ال
يمكنه شراء وجبات من نفسه وال يمكن لممنوحين آخرين الشراء منه) .يتعين على المنشئات المصنفة ضمن رمز نظام أمريكا الشمالية
لتصنيف الصناعات ( NAICS) 624210التي تختار تقديم الطلب مباشرة كمنظمة ممنوحة أن تُدرج في طلبها مطعما (مطاعم) واحدا
آخر على األقل ستشتري منه وجبات الطعام .يمكن لمقدمي الطلبات المصنفين ضمن رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات
( NAICS) 624210شراء وجبات من منشئات أخرى مصنفة ضمن  ،624210لكن يتعين عليهم عليهم أال يتقاسموا رقم تعريف
المشغل ( .)EINأخيرا ،يمكن للمنشئات المصنفة ضمن رمز نظام أمريكا الشمالية لتصنيف الصناعات ( NAICS) 624210التي
تشتغل كمزود وجبات (أي غير ممنوحة) أحد المتقدمين بالطلبات أو أكثر.
في الختام ،تشمل النشاطات التجارية المحظورة من األهلية ،على سبيل المثال ال الحصر :أنشطة القمار أو األلعاب؛ إدارة أو ترويج
أنشطة أو خدمات أومنتجات أو مواد «للبالغين» (أي مواد إباحية أو خليعة أو شهوانية أو فاحشة أو مشينة بأي شكل آخر) (بما في ذلك
العروض العارية أو شبه العارية أو بيع المعينات أو األجهزة الجنسية)؛ أي مزاد أو إفالس أو حريق أو «فقدنا-عقد-إيجارنا» أو
«تخفيضات تصفية المخزون» أو بيع مشابه؛ المبيعات عن طريق تجار عابرين أو مبيعات شجرة عيد الميالد أو غيرها من وحدات
التخزين الخارجية؛ أي نشاط يشكل مصدر إزعاج؛ أو أي أغراض غير قانونية.

االستخدامات المؤهلة
يمكن استخدام تمويل المنحة بموجب برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( )SSNJلتغطية التكاليف المباشرة المرتبطة بشراء الوجبات
بالجملة المتوقع تحملها بين تاريخ إنفاذ المنحة و  31كانون األول (ديسمبر)  2022لسداد :تكاليف طعام ومكونات المطعم؛ العمالة
والتعبئة والمرافق؛ رسوم التوصيل التي يتقاضاها المطعم؛ وأي هامش ربح للمطعم.
يمكن استخدام ما يصل إلى  ٪10من صرف المنحة لتغطية تكاليف التشغيل التي تتحملها المنظمة الممنوحة والمتعلقة مباشرة بتنفيذ
برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( .) SSNJتشمل تكاليف التشغيل المسموح بها :أجور الموظفين والنفقات الهامشية (بما يتناسب مع مقدار
وقت الموظفين المخصص للبرنامج) ،وعدد األميال المقطوعة لتوصيل الوجبات التي تنجزها المنظمة الممنوحة ،والمدفوعات للبائعين
الذين يساعدون في مراقبة عمليات شراء الوجبات وفواتيرها (على سبيل المثال ،شركة محاسبة أو خدمات مهنية) واإلمدادات الضرورية
لتشغيل البرنامج.
يحظر على الممنوح ،في إطار برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJإعادة بيع أي وجبات تم شراؤها بتمويل المنحة وتوزيع
الوجبات على الموظفين المأجورين في المنظمة الممنوحة.

مبالغ المنحة
الحد األدنى لمبلغ المنحة المتاح ،بموجب برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJهو  100000دوالر أمريكي والحد األقصى
المتاح هو  2مليون دوالر أمريكي .يشمل صرف المنح كال من تكلفة شراء الوجبات ( 90بالمائة أو أكثر من المنحة) وتكاليف
التشغيلي(إلى  10بالمائة من المنحة) .تعوض نفقات شراء الوجبات بناء سعر ثابت مقابل كل وجبة .على الرغم من عدم وجود أي
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استبعاد للمنشئات التي تشتري وجبات من المطاعم بأكثر من  12دوالرا للوجبة ،تحدد هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ()NJEDA
سقف التعويض في مبلغ  12دوالرا للوجبة.
ستطلب المنشئات ،في إطار طلب التمويل ،مبلغ منحة يتراوح بين  100000و  2مليون دوالر .يمكن لمقدمي الطلبات ،في إطار
الطلب ،أن يطلبوا استخدام ما يصل إلى  10في المائة من هذا المبلغ (إلى  200000دوالر) لتغطية نفقات التشغيل المؤهلة .يتعين أن
تخصص جميع التمويالت الألخرى لتغطية التكاليف المباشرة لشراء الوجبات .يمكن لمقدمي الطلبات الذين ينفقون أقل من  10في المائة
من منحهم على تكاليف التشغيل استخدام ما تبقى من التمويل في شراء مزيد من الوجبات.
لما تتوصل هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( )NJEDAبجميع الطلبات ،إذا كان المبلغ اإلجمالي لتمويل المنح المطلوبة من بين
جميع الطلبات المؤهلة يتجاوز  10ماليين دوالر المتاحة لـبرنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJستعمد الهيئة إلى تحصيص مبالغ
المنح بناء على المبلغ المحدد لكل طالب منحة مؤهل وحصر جميع مبالغ المنح لتعكس حصة كل طالب منحة مؤهل من المجموع المتاح.
إذا كان مجموع التمويل المتاح غير قابل للتحصيص بحيث يحصل كل طالب منحة مؤهل على منحة  100،000دوالر كحد أدنى،
ستقسم هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( )NJEDAالتمويل بالتساوي بين جميع طالبي المنحة المؤهلين.

صرف التمويل
منحة برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJمنحة قائمة على التعويض .سيُصرف المبلغ االجمالي لكل منحة بالتدريج حسب تحمل
النفقات المؤهلة وطلب الممنوح التعويض من هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( .)NJEDAيتعين على طلبات التعويض أن تكون
مدعومة بوثائق إثبات تدلل على كون النفقات قد تم تحملها بالفعل وأنها تتوافق مع االستخدامات المؤهلة لتمويل المنحة (على سبيل
المثال ،الفواتير من المطاعم المؤهلة التي توضح كمية الوجبات المشتراة ،وسعر الوجبة ،والمطعم الذي اشتريت منه الوجبات والجداول
الزمنية للموظفين تبين الوقت الذي قضوه في العمل في برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي (.»)SSNJ
يمكن للممنوح أن يسعى ،خالل مدة المنحة ،إلى تغيير أو إضافة مطعم (مطاعم) مشارك يمكنه أن يشتري منه وجبات ويتلقى التعويض
من خالل برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( .»)SSNJيتعين على طلبات التغييرات أو اإلضافات أن تودع كتابة وستراجعها هيئة التنمية
االقتصادية بنيوجيرسي (.)NJEDA

سيرورة تقديم الطالبات
ستقبل الطلبات عبر اإلنترنت من  1آذار (مارس)  12:00( 2022بعد الظهر) إلى  1نيسان (أبريل)  5:00( 2022بعد الظهر) .ستتم
مراجعة جميع الطلبات الكاملة بعد إغالق فترة االيداع.
تستكمل طلبات برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJفي ثالث خطوات.
 )1يتعين على المنظمات غير الربحية المهتمة إيداع طلب يشمل قائمة بالمطاعم المقترحة.
 )2تتوصل بعدئذ المطاعم المدرجة بنموذج قصير مباشرة من هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( )NJEDAيملؤه كل مطعم
ويرسله إلى المنظمة غير الربحية المعنية.
 )3يتعين على المنظمات غير الربحية المعنية مراجعة عرض مطعم والموافقة عليه وإرساله إلى هيئة التنمية االقتصادية
بنيوجيرسي ( .)NJEDAيتعين إكمال الموافقات وتقديمها إلى هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( )NJEDAمن قبل
المنظمة غير الربحية المعنية قبل األجل النهائي اليداع الطلبات.
ينبغي لمقدمي الطلبات إتاحة متسع من الوقت لتقديم موادهم ومواد المطاعم المدرجة .ستعتبر الطلبات التي لم تستوف جميع الخطوات
الثالث غير كاملة.

الرسوم
نظرا للضيق المالي الذي تواجهه المنظمات غير الربحية المؤهلة لن تستخلص هيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي ( )NJEDAأي
رسوم من مقدم طلب لهذا البرنامج.

معلومات إضافية
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول برنامج «غذّ واخدم نيوجيرسي ( »)SSNJفي الموقع االلكتروني لهيئة التنمية االقتصادية
بنيوجيرسي (./NJEDA):https://www.njeda.com/sustain-and-serve
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إذا كنت بحاجة إلى مساعدة لغوية ،أرسل من فضلك اسمك ولغتك التتي تتكلم بها ورقم هاتفك لهيئة التنمية االقتصادية بنيوجيرسي
( )NJEDAإلى.languagehelp@njeda.com
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