
 

  لمدینة / القریةا

الصغرى المقاوالت االستقرار ألعمال برنامج منح  
تتقدم مدینة / قریة            مع صندوق  المنح اإلجمالیة لتنمیة المجتمع             التي قدمت من طرف       مكتب اإلسكان والتنمیة المجتمع            

لتأھیل األعمال الصغرى أو المقاوالت الصغرى الذین  القوى العاملة لمنحوتنمیة الحضاریة           بعرض الوالیات المتحدة لإلسكان  وأیضا دائرة
.19را بشكل سلبي بكوفید تأث  

و أقل ، و ینة من المقاوالت الصغرى مؤھلة . تعرف المقاولة الصغرى بالمقاولة التجاریة التي تتكون من خمسة موظفین أأنواع معاألعمال المؤھلة: 
ه المقاولة .واحد أو أكثر یملكون ھذ  

مقاولة الصغرى قد ال یتجاوز عتبة المعمول بھ أسفلھ. بتركیز على حجم األسرة و المدینة أو القریة التي تعیش الالدخل اإلجمالي السنوي العائلي لمالك 
 فیھا (لیس أین تقع مشاریعك).

   دخل متوسط / ضعیف لحد 

اإلقامة قریةمدینة /   
1 

 شخص
2 

 شخص
3 

 شخص
4 

 شخص
5 

 شخص
6 

 شخص
7 

 شخص
 شخص 8

كل مجتمعات            األخرى  48,750 55,700 62,650 69,600 75,200 80,750 86,350 91,900 

 94,400 88,700 82,950 77,250 71,500 64,350 57,200 50,050 غربي، ھوبكیتون، نیو شوریھام

 103,650 97,350 91,100 84,800 78,500 70,650 62,800 54,950 نیوبورت، میدلتاون، بورتسموث
 

األھلیة التالیة: ریجب على المشاریع أن تتمثل بالمعایی  

. أن تكون المقاولة الصغرى كما ھو معرف بھ أعاله.1      

. أن تكون مملوكة من طرف شخص أو أشخاص دو دخل متوسط أو ضعیف (        من مساحة المتوسط الدخل، بتركیزعلى حجم األسرة) 2      

. أن تكون كیان یستھدف الربح (الملكیات الفردیة، الشراكات، المؤسسات ، أو         )3      

الطلب  . أن تملك منشأة فعلیة في المدینة أوالقریة دفع4       

. أن تقدم البضائع أو الخدمات لمختلف الزبناء. 5       

. أن تكون دو سمعة جیدة داخل الوالیة والمدینة/ القریة6       

2020/ 3/ 1أ. أن تكون قد سددت حالیا  كل الضرائب لغایة                      

ول، إذا توفرتب. رخصة تسجیل داخل الوالیة صالحة وساریة المفع                      

ج.  أن ال تكون طرفا في الدعاوى القضائیة داخل الوالیة أو المدینة/ القریة                      

  19دوالر بسبب كوفید  1,000. أن تكون قادرا على توثیق فقدان الدخل ال یقل على 7      

1/2020/ 1. أن تكون قد أنشأت قبل 8        

دوالر 25,000خل السنویة یفوق . أن یكون إجمالي المدا9        

. أن ال تكون مدرج ضمن أنواع المشاریع المستبعدة، كما ھو التعدیل ( أنظر أسفلھ)01       

أصحاب الطلبات تقدیم استمارات الطلب، و وثائق الدعم ، بجانب نسخ طبق لألصل ل: : یجب علىالوثائق المطلوبة   

(CDBG) R.I. 
(HUD) 

(OHCD) INSERT MUNI NAME 

 

2020 FY (80%) 

80% 

LLCs 

Insert Municipal Name  



° رخصة السیاقة أو صورة من بطاقة التعریف مسلمة من الوالیة.      

)2019أو  2018° الضرائب العائدة الفردیة ألي راشد سبق لھ مألھا بشكل منفصل (      

)2019أو  2018° عائدات الضرائب الخاصة بالمشروع  (      

3/2020/ 7یة أثناء/ قبل ° نسخ من كشوف الرواتب الشھریة ألخر راتب وراتب الفترة المنتھ      

  2018,2019(مثال مارس) ونفس الفترة في  2020° نسخ من اإلذاعات لفترة تأثیر في    

دوالر عن طریق دفع المبلغ اإلجمالي الواحد للمقاولة الصغرى المقبولة والمؤھلة.   5,000سوف تصرف مبالغ المنح:   

في تغطیة نفقات المشروع ، كالكراء و الموظفین و المرافق. القوى العاملة تمویلیمكن استخدم استخدام األموال:   

ع  أو كسب التأیید. وطات البناء أو توسیع المشراال یمكن استخدام التمویل المقاولة الصغرى في شراء أدوات أساسیة ،كشراء الملكیات أو نش  

ن المشاركة في ھدا البرنامج:أنواع المشاریع التالیة مستبعدة مأنواع المشاریع المستبعدة:   

° المشاریع ذات عالقة بالقنب الھندي،     

° المشاریع العقاریة الكراء والشراء،     

° المشاریع المنزلیة بدون موظفین،      

18° المشاریع المملوكة من طرف شخص تحت سن      

° المشاریع ذات امتیاز أو طابع تسلسلي،      

° محل الخمور ،     

ي األسلحة/ األسلحة الناریة،° بائع     

°  لوبیات،     

° أشخاص یشتغلون كاستشاریین/ متعاقدین ویقدمون خدماتھم لجھة واحدة،     

18° المشاریع المنزلیة المقیدة ألرباب عمل دون سن      

ر الوحید لدعم المالي ألفراد ألسرة عموما غیر مؤھلة، باستثناء أن یكون الطالب المالك ھو المصد18المقولة الصغرى التي یملكھا طلبة فوق 
 األخرین. 

 من أجل إرشادات البرنامج كاملة وألیات تقدیم الطلب، المرجوا اإلتصال:

INSERT Municipal Contact Name, Title 
Address 

Phone, Email 
Website 

 

https://commerceri.com/emergency-grants-and-funding/ 


