
 األسئلة الشائعة حول 
 "ريبيلد فيرجينيا"صندوق منحة 

 اإلجابة السؤال

التي كان من الممكن الوفاء بها لو لم تقع األزمة  يساعد الصندوق على الوفاء بااللتزامات المالية ومصروفات التشغيل ؟(RVGF" )ريبيلد فرجينيا"صندوق منحة  ما الغرض من

المشاريع الصغيرة في  التعافي بالموارد الالزمة لتعويض التكاليف اإلضافية لتشغيل االقتصادية، وكذلك للمساعدة على

 . بيئة ما بعد الوباء

النفقات  أضعاف متوسط 3على منح تصل إلى ( RVGF)يحصل مقدمو الطلبات المعتمدون ضمن صندوق منحة 

 .دوالر 10,000.00 الشهرية المؤَهلة، أو استرداد التكاليف، بحد أقصى قدره

ريبيلد "صندوق منحة  القابلة للسداد في إطار ما نوع مصروفات التشغيل

 ؟"فرجينيا

دعم كشوف الرواتب بما في ذلك رواتب الموظفين، واإلجازات المرضية المدفوعة األجر، واإلجازة الطبية، أو اإلجازة 

ومدفوعات الرهن  الل فترة اإلجازة تلك؛استحقاقات الرعاية الصحية الجماعية خ العائلية، والتكاليف المرتبطة باستمرار

 المرافق، التي تعرف بأنها الكهرباء والغاز بما في ذلك اإليجارات بموجب عقد اإليجار؛)العقاري؛ ومدفوعات اإليجار 

المؤسسات  الصرف الصحي والهاتف وخدمة اإلنترنت، ومدفوعات رأس المال والفوائد المتكبدة ألي قروض من/والمياه

قبل أو أثناء حالة الطوارئ الناجمة عن جائحة فيروس كورونا  لمعتمدة على المستوي الوطني أو الوالئي،المالية ا

(COVID-19 ) 

 ( COVID-19)ما المدفوعات المستردة في ظل جائحة فيروس كورونا 

 ؟ (RVGF)التي يغطيها صندوق 

األصول الرأسمالية الالزمة للسماح لمقدم الطلب بمنع  مدفوعات شراء المعدات أو البنية التحتية أو التقنية أو غيرها من .1

لموظفي مقدم الطلب، بما في ذلك تعديل  وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة( COVID-19) انتشار عدوى  فيروس كورونا

 وتركيب الحواجز والدروع والحواجز الزجاجية وحدات العمل واألثاث،

بالوقاية من فيروس كورونا  المتعلقة( VDFI)و( OSFIA)ن نفقات االمتثال لمعايير السالمة الخاصة بكل م .2

(COVID-19)بما في ذلك شراء أنظمة تهوية عالية الكفاءة أو محطات غسيل اليدين أو رفع كفائتهما ، 

 ،(COVID-19)لمعايير التباعد المكاني لمنع انتقال فيروس كورونا  نفقات إعادة تهيئة مرافق األعمال لالمتثال .3

 (drive-through)تركيب نوافذ لممرات السيارات بما في ذلك 

التي تعمل دون لمس، مثل المراحيض واألحواض والمصابيح ومبردات  خدام أو إدخال المعدات والتقنياتنفقات است .4

 .وغسل اليدين المياه وصناديق القمامة التي تعمل دون لمس؛ تركيب الفتات تشجيع التباعد الجسدي

النفقات : للتحضير لفيروس كورونا والتصدي له بنية التحتية أو التقنية أو خدمات أخرىتكاليف شراء معدات أو ال .5

المتعلقة باالنتعاش االقتصادي الطويل األجل والنفقات المتعلقة بتوفير أساليب بديلة لبيع األعمال التجارية  الضرورية

 .بما في ذلك المنصات على شبكة اإلنترنت وتسليمها؛

أو كيان قانوني آخر  (، شراكة، شركة ذات مسئولية محدودةS-Corp)، أو شركة تدفق عبر الكيان (C-Corp)شركة  ؟(RVGF)لة للحصول على دعم صندوق المؤهَ ما نوع الكيانات 

 ، المالك المنفردون،(C19 501)أو منظمة المحاربين القدامى  (C3 501)يُنظم تنظيًما منفصاًل عن المالك؛ أو منظمة 

 .المستقلين لمقاولينأو ا
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 ما أنواع الصناعات المؤهلة للحصول على دعم صندوق

(RVGF)خدمات المطاعم والمشروبات ؟ 

المطاعم، ومؤسسات الطعام، صاالت تناول الطعام، ومصانع الجعة، ومصانع الخمر والنبيذ، وغرف تذوق، وأسواق 

 (والبائعون في أسواق المزارعين)المزارعين 

 متاجر التجزئة التقليدية
 كل شيء باستثناء ما يلي: تشمل مؤسسات متاجر التجزئة غير األساسية التقليدية

 
 بما الصيدليات، منتجات أو والمشروبات األغذية منتجات يبيعون الذين التجزئة تجار من وغيرها والصيدليات البقالة محالت

 التجزئة تجار الصيدليات؛ أو البقالة مبيعات عمليات بها التي األقسام متعددة والمتاجر دوالر، بسعر المنتجات متاجر ذلك في
 المحمولة الهواتف يُصيّنون أو يبيعون الذين اإللكترونية التجزئة تجار والبصريات؛ والمختبرية الطبية الخدمات مجال في

 لبيع التجزئة وتجار والكماليات، السيارات، غيار قطع االتصاالت؛ تقنيات من وغيرها اللوحية واألجهزة والحواسيب
 إمدادات لبيع التجزئة وتجار البناء، ومواد واألجهزة، المنزل، تحسين السيارات؛ إصالح مرافق عن فضاًل  اإلطارات،

 ومتاجر الوقود لمحطات بالتجزئة البيع وظائف والخمور؛ والنبيذ البيرة متاجر الحدائق؛ معدات لبيع التجزئة تجار المباني؛
 المستلزمات؛

 بالتجزئة؛ البيع خدمات بها التي األخرى المالية والمؤسسات المصارف الصحية؛ الرعاية مرافق داخل التجزئة متاجر
 الجاف التنظيف وخدمات المغسالت المكتبية؛ واإلمدادات الطباعة متاجر واألعالف؛ األليفة الحيوانات متاجر

 مرافق اللياقة البدنية والتمارين الرياضية

 والمرافق الرياضية الداخلية ومرافق التمارين الداخلية صاالت التدريبات الرياضية والمراكز الترفيهية وحمامات السباحة

 خدمات العناية الشخصية

البشرة، محالت الوشم، وأي مكان صالونات تسمير  صالونات التجميل، محالت الحالقة، المنتجعات الصحية، أماكن التدليك،

 تُقدم فيه خدمات العناية الشخصية آخر

 الترفيه والتسلية العامة

حلبات السباق، مرافق سباق الخيل التاريخية،  المسارح، مراكز الفنون المسرحية، أماكن الحفالت الموسيقية، المتاحف،

مرافق الفنون  واألعمال اليدوية، أحواض  الترامبولين، المعارض،، متنزهات ، حلبات التزلج، األروقةصاالت البولينج

والخاصة، المخيمات الخاصة  السمك، حدائق الحيوان، غرف الهروب، صاالت الرماية المغلقة، النوادي االجتماعية العامة

  والمخيمات الصيفية

 ؟(RVGF)المؤسسة الخاصة بصندوق منحة /معايير كيانات األعمالما 
 مقر المنظمة في كومنولث فرجينيا؟هل يوجد  .1

 موظف أو أقل؟ 25هل لدى المنظمة  .2

 مليون دوالر من إجمالي اإليرادات السنوية 1.5هل لديها أقل من  .3

 للسنة المالية األخيرة؟

 ؟"2020مارس  12هل كانت المنظمة تعمل في فرجينيا قبل  .4

 مع( حسن السمعة)هل المنظمة في وضع حالي جيد  .5

 الحكومية للوالية؟المفوضية 

 هل النشاط التجاري متأخر في سداد الضرائب لوالية فرجينيا؟  .6

 إذا كان هناك تأخر في سداد الضرائب لوالية فرجينيا، هل األنشطة التجارية المتأخرة لديها .7

 خطة للدفع بالفعل؟

 هل مقدم الطلب منخرط في نشاط قانوني؟  .8

تمويل برنامج حماية الرواتب  هل الشركات والمؤسسات التي حصلت على

(PPP ) ُلفة بخصوص أضرار الكوارث االقتصادية وقرض أو س(EIDL ) أو

 ؟(RVGF)أي مما سبق مؤهلة للحصول على تمويل من صندوق منحة 

 

الحصول ( EIDL)وقرض أوسلفة أضرار الكوارث االقتصادية ( PPP)ال يحق للمستفيدين من تمويل برنامج حماية الرواتب 

 (.RVGF) ويل من صندوق منحةتم على
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منح أو قروض  هل المؤسسات التجارية والمنظمات التي حصلت على

 أي وكالة أو من( COVID-19)تحفيزية بسبب جائحة فيروس كورونا 

سلطة تابعة للوالية أو المنطقة أو المدينة مؤهلة للحصول على  دعم صندوق 

 ؟(RVGF)منحة 

 من أي( COVID-19)ال يحق للمستفيدين من المنح أو القروض التحفيزية الخاصة بجائحة فيروس كورونا 

 .وكالة أو سلطة تابعة للوالية أو المنطقة أو المدينة الحصول على هذه المنحة

منح تحفيزية جّراء  المؤسسات التجارية والمنظمات التي حصلت علىهل 

القطاع الخاص أو  أو قروض من( COVID-19)جائحة فيروس كورونا 

دعم صندوق منحة  العام، مثل المؤسسات غير الربحية، مؤهلة للحصول على

(RVGF)؟ 

روض من القطاع الخاص أو العام، مثل أو ق( COVID-19) المستفيدون من منح التحفيز جّراء جائحة فيروس كورونا

 (.RVGF)المنظمات غير الربحية، مؤهلون للحصول على دعم صندوق منح 

 .مقدم الطلب من جماعات الضغط/أال يكون صاحب العمل .1 ما معايير أهلية أصحاب األعمال أو مقدمي الطلبات؟

في المائة أو أكثر من حصة الملكية، أن  20المؤسسة، الذي لديه ال يجوز لمقدم الطلب بالمنظمة أو مالك أو مدير  .2

 .يوًما عن التزامات إعالة الطفل( 60)ستين  يكون متأخًرا ألكثر من

منزلي، أي يعمل لديه مدبرة منزل أو خادمات أو  ال يجوز لمالك الشركة التجارية أو مقدم الطلب أن يكون رب عمل .3

 مسكن خاص ملون موظفين فيجليسات أطفال أو غيرهم ممن قد يع

يجب على مقدمي الطلبات أواًل إنشاء  -اإللكتروني (VSBFA)تقبل الطلبات من خالل البوابة اإللكترونية عبر موقع  ؟(RVGF)كيف يمكنك التقدم بطلب للحصول على دعم صندوق منحة 

 "فرجينياريبيلد "الخاصة بصندوق منحة ( VSBFA) حساب وتسجيل الدخول على بوابة تقديم

للتقدم بطلب للحصول على دعم صندوق منحة  ما نوع الوثائق المطلوبة

(RVGF)؟ 

 :انظر الوثائق أدناه

 كيف؟ -وثائق التحقق  ماذا؟ -التحققق

 وثيقة هُوية المالك
 :بطاقة هُوية سارية المفعول بها صورة للمالك

 رخصة قيادة بفرجينيا 

  بطاقة هوية فيرجينيا(REAL ID ) 

  األجانب المقيمينبطاقة 

 جواز سفر الواليات المتحدة 

 مطلوب لتوزيع أموال المنحة
  نموذج رقمW-9 البديل الخاص بوالية فيرجينيا 

  طلب رقم تعريف دافعي الضرائب وإصدار الشهاداتW9 COVSubstitute  

 good)الكيان ومكان العمل وإثبات حسن السمعة 

standing identification) 

  السمعة من المفوضية الحكومية لوالية فرجينيا أوشهادة حسن 

  نسخة من كيان تجاري حالي أو بحث عن المؤسسة 

(https://cis.scc.virainia.aov/1 

 

 تعريف نوع العمل أو المؤسسة

 عقد التأسيس: المؤسسات 

 التأسيسمواد : الشركات ذات المسؤولية المحدودة 

 شهادة الشراكة المحدودة: شراكة محدودة 

 إعالن الشراكة أو إتفاقية الشراكة: الشراكة 

 نسخة من الرخصة التجارية وشهادة: المالك الوحيد 

 االسم االفتراضي

 مواد التأسيس أو: مقاول مستقل 

 1099sأو ( على أساس هيكل األعمال)عقد التأسيس 

 تحديد اإليرادات
  تقديم جميع) 2019نسخة كاملة من إقرار ضريبة الدخل االتحادية 

 أو( الجداول

  الُمعد داخليًا في نهاية ( الربح والخسائر)الدخل  ، يُقدم بيان2019إذا لم يُقدم إقرار ضريبة الدخل االتحادية
 للسنة الضريبية العام وبيان الميزانية العمومية

 

 تحديد نفقات الموظفين والرواتب

 التقرير ربع السنوي للجنة التوظيف في والية فرجينيا :FC21/20 

httD://www.vec.virainia.aov/emDlovers/VEC-FC-2120 
 أو 2020، 31ومارس  31،2019ديسمبر 

 سجالت دفع الرواتب أو 

  نموذج(1099 MISC) 

 

 النفقات المؤهلة إثباتات

 يُرجى التأكد من أن وثائق الفوترة المطلوبة خاصة بتاريخ لم يمر عليه 
 يوًما فأكثر 90

  تاريخ كشف الحساب -أحدث كشف حساب للرهن العقاري 

  (التواريخ)التاريخ  -المدفوعات األخرى من أصل الدين ودفعات الفائدة 

  عقد إيجار المرفق 

 تاريخ الفواتير(/الكهرباء، المياه، الغاز) أحدث فواتير المنافع العامة: 

 الكهرباء/ 

 الغاز/ 

 الصرف الصحي/المياه/ 

 2020يوليو  21األسئلة الشائعة، 

https://cis.scc.virainia.aov/1
http://www.vec.virainia.aov/emDlovers/VEC-FC-2120


 

 
 الهاتف، اإلنترنت/ 

  مصروفات جائحة فيروس كورونا(COVID-19/) 

 هل يمكن حفظ الطلب والعودة إليه

 يُرجى مراجعة الطلب المقدم بعناية«. بالحفظ واإلغالق»واحدة، البوابة ال تسمح يجب إكمال الطلب في جلسة  الحقًا؟

 .قبل التقديم

 .يتلقى كل مقدم طلب شاشة تأكيد تفيد بأن الطلب قد قُّدم كيف يعرف مقدم الطلب أن طلبه قد قُّدم بنجاح؟

 عن قبول( VSBFA)متى ستغلق البوابة أمام عملية التقديم أو متى ستتوقف 

 الطلبات؟

 .ستغلق البوابة عند نجاح عمليات صرف األموال

يُنصح بالتحقق من البريد  .في المقام األول البريد اإللكتروني للتواصل مع جميع المتقدمين( VSBFA)ستستخدم  كيف سيُخطر مقدم الطلب بالموافقة على طلب المنحة؟

ستأتي تحديثات البريد اإللكتروني لجميع (. spam folders)اإللكتروني بانتظام، بما في ذلك ملفات البريد المزعج 

 :المتقدمين من العنوان التالي

VSBFA.Online@sbsd.virainia.aov 

 سيُخطر المتقدمون غير الناجحين عن طريق البريد اإللكتروني، بمجرد صرف األموال كيف سيُخطر مقدم الطلب برفض طلبه؟

قد يستغرق الدفع ما يصل إلى أربعة عشر . سيُرسل شيك مصرفي إلى مقدم الطلب من وزارة الخزانة بوالية فيرجينيا ن ضمن المنحة على أموال المنحة؟وكيف سيحصل المقبول

 .طلب الحصول على دعم صندوق المنحةيوًما بعد الموافقة على ( 14)
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