
لألغراض المرجعیة فقط. طلبات التقدم على اإلنترنت فقط. 

https://commercegrants.comللتقدم، یُرجى زیارة 

منح واشنطن العاملة: برنامج الجولة الرابعة 

. ستصل 2021(واشنطن العاملة) بالوالیة: سینطلق برنامج الجولة الرابعة في نھایة مارس Working Washingtonمنح 
(ستتنوع مبالغ المنح، وتضع في الحسبان المنح السابقة ألف دوالر25المنح المقدمة للشركات المؤھلة لتلقي المنح إلى 

لواشنطن العاملة المقدمة من وزارة التجارة أو شركائھا التابعین، واألولویات التي ینص علیھا القانون).

ت الصغیرة الھادفة للربح التي تضررت مادیًا من األوامر التي صدرت ینصب تركیز ھذا البرنامج على مساعدة الشركا
ملیون دوالر 240، وتدابیر الصحة والسالمة المتعلقة بھ. صادق المجلس التشریعي للوالیة على مبلغ 19-بخصوص كوفید

في دخل حیز التنفیذ،)ESHB 1368(مشروع القانون البدیل، Engrossed Substitute House Billلھذا البرنامج (
).2021فبرایر 19

(وزارة التجارة) بالوالیة المعلومات والمواد المترجمة على موقعنا Department of Commerceستنشر 
. وبمجرد أن تنفتح بوابة التقدم، یمكن ألصحاب الشركات https://www.commercegrants.comاإللكتروني

ساعدة التقنیة لالستفسار وطلب المساعدة. ستتوفر المساعدة بلغات عدة.االتصال بمركز الم

الجدول الزمني العام

29:یوًما.12ستنفتح بوابة التقدم. ستظل بوابة التقدم مفتوحة لمدة مارس
مراجعة طلبات التقدمأواخر أبریل:-منتصف
:التمویلستخطر وزارة التجارة المستفیدین من المنح وتصرف لھم مایو

للرد على أي أسئلة ]link to4/faqs-https://commercegrants.com/grantعلى الرابط [قدمنا مستند "األسئلة الشائعة"
قد تكون لدیك، بما في ذلك التفاصیل الرئیسیة لعملیة التقدم. یُرجى مراجعة ھذا بعنایة.

إلدارة عملیة التقدم وتوزیع Submittableشراكة مع Washington State Department of Commerceعقدت 
في الوقت الحالي، فسیُطلب منك التسجیل قبل الوصول إلى النموذج. Submittableإذا لم یكن لدیك حساب على المنح.

. إذا كان لدیك Apple Safari، أو Mozilla Firefox، أو Google Chromeباستخدام متصفح Submittableتوصي 
، فیمكنك التقدم إلى طلب التقدم للحصول على منح واشنطن العاملة: الجولة الرابعة. Submittableحساب نشط على 

. یُرجى التحقق من مجلدات الرسائل غیر المرغوب فیھا سیتم إخطار الفائزین بالمنح عبر البرید اإللكتروني قبل منتصف مایو
ولیس من وزارة التجارة بوالیة واشنطن.Submittableن الرسائل اإللكترونیة الخاصة بالمنحة ستصل من أل

حنم نطنشاو  ب :ةلماعلا جمانر ةلوجلا لا أسئلة طلب التقدم للحصول على المنحة–ةع ار

تحدید شروط األھلیة:

. ھل تملك وتدیر شركة صغیرة ھادفة للربح في والیة واشنطن؟ 1

https://commercegrants.com/
https://commercegrants.com/
https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1368&Year=2021&Initiative=false
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-signs-22-billion-covid-relief-bill
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-signs-22-billion-covid-relief-bill
https://www.commercegrants.com/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs
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نعم / ال

ة هادفة  كة صغر   كة تعمل بهدف كسب المال، و مكن أن تأخذ ش للل  ــحالتع  ف: ر   مالك وح د، أو مقاول مستقل، أو ى   ر  
كة تعمل  موجب نموذج  كة مساهمة فئة (1099ر   كة مساهمة فئة (C، أو ك ان تجاري مسجل "لل  ــح" (مثل ر   )، أو S)، أو ر  

كة ذا ، أو ر   كة لغرض اجتماى  
ا ة). ر   ت مسؤول ة محدودة، أو ر  

مالیین دوالر؟*5ألف دوالر و25ما بین 2019. ھل كان إجمالي إیرادات شركتك في عام 2

نعم / ال

؟*2020ینایر 1. ھل كان لك أي نشاط تجاري قبل 3

نعم / ال

% على األقل من إیراداتھا من والیة واشنطن؟*51. ھل تجني شركتك 4

نعم / ال

ھل تدیر شركتك من موقع فعلي في والیة واشنطن (منفصل عن منزلك) تدفع فیھ تكالیف مباشرة مثل اإلیجار، والمرافق، وغیرھا؟*. 5

نعم / ال

*؟2020و2019. ھل واجھت انخفاًضا أو خسارة في اإلیرادات بین عامي 6

نعم / ال

؟*2021. ھل تنوي إغالق شركتك نھائیًا في عام 7

النعم / 

. ھل ترید الحصول على منحة بصفتك سائقًا في شركة للنقل التشاركي (مثل أوبر) أو مضیف/مالك وحدة مخصصة لإلیجار قصیر األمد 8
)؟*VRBOأو Airbnbأو لقضاء العطالت (مثل 

نعم / ال

لا: تانا بةك ر 

. االسم القانوني للشركة*1

  ترخ صك. 
كتك  ما يرد ى     لر  

أدخل االسم القانوى  

2 .Business “Does Business As ” ،االسم المسجل للشركة)DBAإن أمكن (

كتك. DBAأدخل االسم التجاري المسجل (   لر  
) إذا  ان  ختلف عن االسم القانوى  
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)؟*UBI(رقم تعریف موحد للنشاط التجاري، Unified Business Identifier. ھل لدى شركتك 3

نعم / ال

ا UBIرقم 
 
  وال ة واشنطن. وُ طلق أح ان

  العد د من الهيئات الحكوم ة، و  يح لك العمل ى  
هو رقم مكون من  سعة أرقام  سجلك ى  

، أو رقم  سج ل ال شاط التجاري، أو رقم ترخ ص ال شاط UBIعى  رقم   ى   
ا اسم رقم ال سج ل الر  

 
الصادر عن الوال ة أح ان

التجاري. 

ا UBIرقم مطالب ب دخال*أنت  ف بها ف درال   كتك مملوكة ألحد أفراد الق ائل، ومرخصة أو مسجلة  اسم قب لة معر   إال إذا  انت ر  
  وال ة واشنطن. 

ى  

لمعرفة الم  د من المعلومات. األسئلة الشائعةراجع 

3a رقم .UBI) أرقام)*؟ 9التجاري لوالیة واشنطن

)]XXXXXXXXXأحرف (9[الحد األقى : 

)؟EIN(رقم تعریف فیدرالي لصاحب العمل، Federal Employer Identification Number. ھل لدیك 4

نعم / ال

ا  اسم EINُ عرف رقم  ، Federal Tax Identification Numberأ ض   ى    الف دراى  
)، وُ ستخدم لتحد د TIN(رقم التع  ف الر  

 إى  
ً
  ذلك مثل رقمEIN. يتكون رقم EINال  ان التجاري. تحتاج الر   ات عامة

، وتقوم من  سعة أرقام، مثله ى   الضمان االجتماى  
) هذا الرقم لتحد د دافى   IRS(دائرة اإليرادات الداخل ة، Internal Revenue Serviceالحكومة الف درال ة بتعي نه.  ستخدم 

ائب المطالبں    بتقد م إقرارات ر     ة متنوعة لأل شطة التجار ة.  الر  
. XX-XXXXXXXالش ل النموذى    هو 

ا  ذلك. ال يتعں    عل ك تقد م رقم الضمان EINلد ك *حدد "ال" إذا لم  كن ألنك المالك الوح د لل شاط التجاري ولست مطال  
  هذا الطلب. 

الخاص  ك ى  

لمعرفة الم  د من المعلومات. األسئلة الشائعةراجع 

4a لصاحب العمل (. رقم التعریف الفیدراليEIN(

)]XX-XXXXXXXأحرف (10[الحد األقى : 

) WA Department of Revenue. عنوان الشركة (كما یرد لدى 5
سطر عنوان الشارع*

رقم الشقة أو الوحدة (اختیاري)
المدینة
الوالیة

الرمز البریدي
المقاطعة

؟WA Department of Revenue. ھل تدیر شركتك من عنوان یختلف عن عنوان شركتك كما یرد لدى 6

https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
https://commercegrants.com/grant-4/faqs/
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نعم / ال

6a العنوان الفعلي لشركتك .
سطر عنوان الشارع*

رقم الشقة أو الوحدة (اختیاري)
المدینة 
الوالیة

الرمز البریدي
المقاطعة

(نظام التصنیف الصناعي في أمریكا الشمالیة)*North American Industry Classification System. فئة رمز 7

[حدد من القائمة المنسدلة]

، ثم حدد القطاع الذي يرت ط  أ ر   مصدر لإليرادات   تقدم خدمات متعددة، مثل أند ة اليوغا والمقاى  
*للر   ات الى  

. NAICS د رمز هل تحتاج إى  مساعدة؟ راجع إرشادات الدعم لمعرفة ك ف ة تحد

 ما المقصود برمزNAICS :one-need-i-do-why-code-naics-a-is-https://www.naics.com/what/

 مكنك معرفة رمز NAICS أرقام هنا: 6الخاص  ك والمكون منhttps://www.naics.com/search

7a یُرجى تقدیم رمز .NAICS أرقام الخاص بشركتك/أفضل قطاع یصف شركتك*6المكون من

[حدد من القائمة المنسدلة]

*. في أي عام بدأت نشاطك التجاري؟8

[حدد من القائمة المنسدلة]

حق امتیاز؟. ھل شركتك 9

نعم / ال

ة شخص آخر (مانح االمت از)،  حق االمت از هو فرصة عمل ت يح لصاحب االمت از (ر ما أنت)  دء  شاط تجاري  استخدام خر  
 .  
هاSubway، وAnytime Fitness، وSupercutsومن أمثلة ذلك وأف ارە، و جراءاته  ش ل قانوى   ، وغر  

*ماتھا أو أنشطتھا:. یُرجى وصف شركتك ومنتجاتھا/خد10

 لمة]100[الحد األقى  

على شركتك:*19-. یُرجى وصف اآلثار التي خلفّتھا جائحة كوفید11

 لمة]100[الحد األقى  

https://www.naics.com/what-is-a-naics-code-why-do-i-need-one/
https://www.naics.com/search
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البیانات األساسیة للشركة:

؟*2019. كم بلغ إجمالي إیرادات شركتك في العام المیالدي 1

[$ الدوالر األمریكي]

ا عر   ة. عى  س  ل المثال: س تم *ُيرى   إدخال أرقام عدد ة فقط. حاول التق  ب ألقرب عدد صحيح وال تضع فواصل أو نقاط 
85450ل كون 85,450.15إدخال $

ها من النفقات.  ائب وغر   كتك من بيع المنتجات أو الخدمات ق ل استقطاع الر   كة هو الم لغ الذي تجن ه ر   إجماى   إيرادات الر  
  
  أن تجد هذا ى  

 ى    لعام ي  ى  
 ال س ة للمالك الوح د: Schedule C Lineأو 2019 إقرارك الر  

https://www.irs.gov/instructions/i1040sc

 ى    لعام 
ذە المنحةمطلوب رفعه ل   تتأهل للحصول عى  ه2019*ُيرى   العلم  أن اإلقرار الر  

؟ یُرجى تقدیم أدق تقدیر لك إذا كنت لم تقدم إقرارك الضریبي لذلك العام.*2020. كم بلغ إجمالي إیرادات شركتك للعام المیالدي 2

[$ الدوالر األمریكي]

ا عر   ة. عى  س  ل  المثال: س تم *ُيرى   إدخال أرقام عدد ة فقط. حاول التق  ب ألقرب عدد صحيح وال تضع فواصل أو نقاط 
85450ل كون 85,450.15إدخال $

ها من النفقات.  ائب وغر   كتك من بيع المنتجات أو الخدمات ق ل استقطاع الر   كة هو الم لغ الذي تجن ه ر   إجماى   إيرادات الر  
 ى    لعام 

  إقرارك الر  
  أن تجد هذا ى  

 ال س ة للمالك الوح د: Schedule C Lineأو 2020ي  ى  
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc

؟ على سبیل المثال، اشتریت حواجز أو فواصل بالستیكیة، أو معدات الحمایة 19-. ھل تكبدت أي تكالیف إضافیة نتیجة جائحة كوفید3
خیاًما أو أجریت أي تعدیالت لتلبیة متطلبات السالمة والصحة العامة الحدیثة. یُرجى تحدید المبلغ الشخصیة، أو المصابیح الحراریة، أو 

المقدر.*

[حدد من القائمة المنسدلة]

) أم عمالء فردیین B2B(تعامل بین شركة وشركة، Business to Business. ھل غالبیة عمالئك، شركات أخرى تتعامل معھا 4
*)؟B2C(تعامل بین شركة وعمیل، Business to Consumerمباشرة 

) / ال أعرفB2C) / تعامل بین شركة وعمیل (B2Bتعامل بین شركة وشركة (

كة ( كة ور   ) هو ش ل من أش ال التعامل بں    الر   ات، مثل التعامل الذي يتضمن جهة تص يع وجهة بيع B2Bالتعامل بں    ر  
بيع  التجزئة.  الجملة، أو بں    جهة بيع  الجملة وجهة 

كة وعم ل ( كة ومستهل ں    عمالء  ش لون B2C شر   التعامل بں    ر   ة بں    ر   ) إى  عمل ة بيع المنتجات والخدمات م ار  
ة عى  أنها ر   ات    ت يع إى  العمالء م ار  

كة أو خدماتها.  مكن اإلشارة إى  غالب ة الر   ات الى   المستخدمں    النهائيں    لمنتجات الر  
B2C .

األصل العرقي*. 5

https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
https://www.irs.gov/instructions/i1040sc
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ھسباني أو التیني / غیر ھسباني أو التیني / أرفض اإلجابة

% على األقل من شركتي لملكیة وإدارة: 51. تخضع نسبة 6

  هذا: تملك ما ال  قل عن 
  عمل ات ال شغ ل اإلدار ة واليوم ة. 51 عى  

ات، وتتح م ى   كة، و سهم برأس المال والخر   % من الر  

طبق][حدد جمیع ما ین

امرأة/نساء / محارب قدیم أمریكي / أمریكي/أسود إفریقي / ھسباني/التیني / أمریكي آسیوي / من جزر المحیط الھادئ / من سكان ھاواي 
األصلیین / من سكان أالسكا األصلیین / من سكان أمریكا األصلیین / مجتمع المیم / أرفض اإلجابة 

األثر التجاري:

؟ (ال تدرج نفسك)*19-بسبب كوفید2020مارس 1. ھل خفضت طاقم العمل بدًءا من 1

نعم / ال / لیس لدي موظفین

؟*2021فبرایر 12إلى 2020مارس 25، بدًءا من 25-20إلعالن . ھل أمرت الحكومة بإغالق شركتك وفقًا 2

نعم / ال / ال أعرف

ة مؤقتًا أم تعمل بطاقة استیعابیة أقل؟*. ھل ما زالت شركتك مغلق3

نعم / ال
دعم الشركة:

. أشر ما إذا كان التمویل سیُستخدم للحفاظ على عملیات التشغیل أم للمساعدة في إعادة فتح شركتك إذا كانت قد أرغمت على اإلغالق 1
للحاكم (متطلبات "حافظ على سالمتك، حافظ على صحتك")؟*25-20إعالن مؤقت بالكامل بسبب 

ظافحلا ى ع تا لمع ةدعاسملا / ل غش لا ى 
 
ةداعإ  حتفلا

  إعادة الفتح" إذا كنت قد أوقفت جميع أ شطتك التجار ة أو لم تحقق أي دخل تجاري لما ال  قل عن أسب ع بں    
حدد "المساعدة ى  

. 19-أو أي أمر أصدرە الحا م ف ما يتعلق  كوف د25-20إعالن  س ب 2021مارس 28و2020مارس 25

. ما تمویل اإلغاثة، والقروض و/أو المنح التي حصلت علیھا؟ وما المبالغ التي حصلت علیھا؟2

[حدد جمیع ما ینطبق]

) / قروض الكوارث PPP(برنامج حمایة الرواتب، Paycheck Protection Programلم أحصل على أي منح أو قروض / 
االقتصادیة / تمویل إغاثة آخر

إجا ة هذا السؤال لن تؤثر عى  تأهلك للحصول عى  المنحة. 

2a*المنحة المقدمة .

[$ الدوالر األمریكي]

https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
https://www.governor.wa.gov/sites/default/files/proclamations/20-25%20Coronovirus%20Stay%20Safe-Stay%20Healthy%20%28tmp%29%20%28002%29.pdf
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ت أخرى قد یكون لدیھا أیًضا منح إغاثة متوفرة؟*. ھل تود أن تشارك وزارة التجارة بیانات التواصل الخاصة بك مع مؤسسا3

نعم / ال

لن  شارك وزارة التجارة ب اناتك المال ة أو  شارك معلوماتك مع أي مؤسسة تجار ة. 

اإلقرارات:

اإلقرار األول

أقر بأنني مفوض لتسلیم ھذا العرض المقترح بالنیابة عن الشركة.
حدد خانة االختیار لتأكید إقرارك.*

اإلقرار الثاني

أقر بأن ھذه الشركة ال تمیز بشكل غیر قانونیبین الموظفین، أو المتطوعین، أو في تقدیم البرامج أو الخدمات، أو بین العمالء على أساس
لجنسیة، أو اإلعاقة، العمر، أو الجنس، أو الدین/العقیدة، أو الِعرق، أو اللون، أو األصل القومي أو الِعرقي، أو التوجھ الجنسي، أو الھویة ا

.الوراثیةأو الحالة االجتماعیة، أو الحالة العسكریة أو حالة المحاربین القدامى، أو الحمل، أو البیانات 

حدد خانة االختیار لتأكید إقرارك.*

اإلقرار الثالث

أنھ في حالة حصولي على منحة واشنطن أقر بأن المعلومات المقدمة دقیقة، وتعكس على نحو واٍف األنشطة التجاریة لمقدم الطلب. أشھد

، بسبب 2021یونیو 30حتى 2020مارس 1العاملة: تمویل الجولة الرابعة، ستُستخدم المنحة لتشمل النفقات المتكبدة في الفترة ما بین 

صادر التمویل العامة أو الخاصة ، وأن ھذا التمویل سیُستخدم لتشمل النفقات التي لم تشملھا م19-المصاعب المالیة الناجمة عن جائحة كوفید

.19-األخرى المرتبطة بكوفید

أعوام بعد استالم أي منحة. إذا ثبت أن أیًا من النفقات 6أقر بأنھ قد یُطلب من شركتي تقدیم إیصاالت أو مستندات إضافیة لمدة تصل إلى 

رة المدفوعة بأموال المنحة غیر مؤھلة وفقًا لوزارة الخزانة األمریكیة أو إرشادات التقدم، فأنا أوافق على رد مبلغ المنحة بالكامل لوزا
التجارة.

حدد خانة االختیار لتأكید إقرارك.*

اإلقرار الرابع

.2020مارس 1شطة ولیس لدیھا أي مشكالت تنظیمیة أو خاصة باالمتثال مع الوالیة أو الھیئات الفیدرالیة، بدًءا من أقر بأن شركتي ن

حدد خانة االختیار لتأكید إقرارك.*

اإلقرار الخامس

أقر بأن شركتي ال تسعى إلعالن إفالسھا، أو ضالعة في دعاوى قضائیة حالیة/معلقة.

د إقرارك.*حدد خانة االختیار لتأكی

اإلقرار السادس

أقر بأن شركتي ال تشارك في أي من الفئات التالیة:
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زراعة القنب/الماریجوانا المرخصة
الھیئات الحكومیة أو المكاتب الرسمیة المنتخبة
 النشاط التجاري الخامل، شركات االستثمار والمستثمرون الذین یقدمونSchedule Eفي إقراراتھم الضریبیة الشخصیة
 نشاط تجاري مالي یشارك أساًسا في نشاط اإلقراض، مثل المصارف، والشركات المالیة، والشركات المتخصصة في شراء

األرصدة
 شركة تشارك في أي نشاط غیر مستحسن على الصعید االجتماعي، أو نشاط قد یُعد عدوانیًا في طبیعتھ، مثل شركات االستئجار

بقصد التملك وشركات صرف الشیكات
كات ذات طبیعة جنسیة شھوانیة (شركات "الترفیھ عن البالغین")شر
شركات تشارك أساًسا في األنشطة السیاسیة أو أنشطة الدھلزة البشریة
شركات تقید المحسوبیة ألي سبب غیر تقییدات الطاقة االستیعابیة أو العمر بسبب اللوائح
شركات مشطوبة من قبل الحكومة الفیدرالیة

تیار لتأكید إقرارك.*حدد خانة االخ

:عیقوتلا

یُرجى مالحظة: بإدخال البیانات في الخانة التالیة (االسم، واللقب، وھاتف التواصل، والتاریخ)، فأنت:

تثبت أنك مسؤول أو وكیل آخر مخول حسب األصول للدخول في اتفاقیات ملزمة قانونًا لمقدم الطلب..1
إلكترونیة، والتي یجب ربطھا بمحتواھا كمعاملة إلكترونیة.توافق على تسلیم طلب المنحة ھذا في صیغة.2
توافق على أن البیانات التي أدخلتھا في الخانات التالیة بمثابة توقیع إلكتروني منك:.3

االسم
اللقب

رقم ھاتف جھة التواصل
التاریخ

**لن تق ل وزارة التجارة بواشنطن إعادة النظر أو الطعون  شأن منح واشنطن العاملة: طل ات التقدم للجولة الرا عة. غر   مسم ح 
بتصحيح األخطاء أو إجراء تعد الت  عد  سل م الطلب. لم  د من موارد المنح وفرصها، تفضل ب  ارة: 

mhttps://www.commercegrants.co**

لألغراض المرجعیة فقط. طلبات التقدم على اإلنترنت فقط. 

https://commercegrants.comللتقدم، یُرجى زیارة 

https://commercegrants.com/
https://commercegrants.com/

