
Vermont Economic Recovery Grant Document Preparation FAQ 
 

 وثیقة منحة االنتعاش االقتصادي في والیة فیرمونت، األسئلة الشائعة حول اإلعداد للتقدیم

 

 
 

 

Return to VTPFD’s Vermont Economic Recovery 

Grants page. 

 ارجع إىل صفحة الویب ل VTPFD خبصوص منح فريمونت لالنتعاش

 االقتصادي.

 

Download a PDF file of this information 

 قم بتنزیل ملف PDF هلذه املعلومات.

 

Preparing Your Application Documents 

 حتضري مستندات طلب التقدمي

 

? What is an income statement 

 ما هو بیان الدخل؟

 

 بیان الدخل، ویسمى أیض�ا بیان الربح واخلسارة، P& L ، أو

 بیان اإلیرادات واملصروفات (1) ایرادات / مبیعات قبل

 املصاریف / اخلصم و (2)

 

 نفقات / خصومات العمل لفرتة زمنیة حمددة.



 اإلیرادات ناقص املصروفات تساوي صايف الربح أو اخلسارة لتلك

 الفرتة الزمنیة. بیان الدخل

 

 جيب أن یستخدم تقریر الذمة املالیة األساس النقدي أو أساس

 االستحقاق. ميكنك استخدام برامج احملاسبة، جداول البیانات أو

 برامج املستندات األخرى إلعداد بیان الدخل. األداة او الرب

 وجرام املستخدم أقل أمهیة من التنسیق امللف. جيب أن یكون

 تنسیق امللف مدرج�ا من أعلى ألسفل: اإلیرادات أوال�، النفقات

  التالیة ، وصايف الربح أو اخلسارة أخري�ا.

 فمثال:

 

 

?How do I create a monthly income statement 

 كیف أقوم بإنشاء بیان الدخل الشهري؟

 

 انظر أعاله للحصول على التنسیق املقبول للتقدمي. قد تكون

 فرتات متعددة، مثل اثين عشر شهر�ا یظهر يف تقریر بیان دخل

 واحد، طاملا ان هناك أعمدة لكل منها طول الفرتة املدرجة

 أفقی�ا ، مع عمود إمجايل يف أقصى الیمني جلمیع الفرتات املذكورة

 يف التقریر املايل. لذا فإن تقریر بیان الدخل ملدة اثين عشر

 شهر�ا سیكون حمتوي علي ثالثة عشر (13) عمود: ینایر وفربایر

 ومارس، وما إىل ذلك حىت دیسمرب، باإلضافة إىل اإلمجايل جلمیع اإلثين

 عشر شهرا يف العمود األخري.

 



What is a cash basis versus an accrual basis 

? report 

 ما هو األساس النقدي مقارنة بتقریر أساس االستحقاق؟

 

 اإلبالغ عن األساس النقدي یعين أن اإلیرادات مدرجة يف بیان

 الدخل عندما تكون قد مت استالمها نقدیا، وتقریر االستحقاق

 یعين أن اإلیرادات مدرجة يف بیان الدخل عند إصدار فاتورة

 للعمیل، ولكن قد ال یكون الدفع قد مت بعد بالضرورة. على

 أساس النقد، یتم تضمني املصروفات يف بیان الدخل عندما یتم

 دفعها، وعلى أساس االستحقاق عندما یتم تكبد دفعها لكن لیس

 بالضرورة دفعها بعد.

 

My business is an LLC. How do I know if I am a 

? sole-proprietor 

.(an L.L.C) ( أعمايل هي شركة ذات مسؤولیة حمدودة 

 كیف أعرف إذا كنت مالك�ا منفرد؟

 

 أسهل طریقة الكتشاف ذلك هي النظر يف أحدث إقرار ضریيب مت

 تقدميه لك    بشأن اعمالك. إذا مت اإلبالغ عن عملك يف منوذج

 1040 اجلدول C، مث LLC اخلاص بك(شركة ذات مسؤولیة حمدودة) هي

 ملكیة فردیة.

 

?  What is an FEIN or EIN 

 ما هو FEIN أو EIN؟

 

 رقم التعریف الشخصي ، املعروف أیض�ا باسم EIN ، هو رقم

 التعریف الفیدرايل لصاحب العمل. هذا

 الرقم یستخدم لتعریف األعمال نفسها. وهو مطلوب يف بعض

 احلاالت مثال عندما یكون لدى الشركة موظفون. يف أغلب األحیان

FEIN to یتقدم أصحاب األعمال بطلب للحصول على 

 حت حتد الشركة من احلاجة إىل مشاركة أرقام الضمان االجتماعي

 (Social Security Number) لصاحب العمل مع اآلخرین. ميكن

IRS.gov  على موقع FEIN لصاحب الشركة  التقدم للحصول على

 إذا كان نشاطك التجاري الرئیسي یقع يف الوالیات املتحدة أو

 أي من األقالیم األمریكیة. الشخص املتقدم

 بطلب للحصول على FEIN عرب اإلنرتنت  البد ان یكون له رقم

 تعریف ضریيب صاحلًا (SSN ،ITIN ، EIN). إذا متت املوافقة على



 استخراج رقم FEIN ، فسیتم إصداره لك فور االنتهاء. إنه من

 املهم جد�ا أال تفقد خطاب FEIN الصادر من مصلحة الضرائب.

 

Should I get an EIN if I have previously 

reported my business under my Social security 

Number (SSN)? 

 هل جيب أن أحصل على رقم تعریف صاحب العمل (EIN) إذا

 أبلغت عن نشاطي التجاري سابق�ا حتت اجتماعي رقم

 الضمان االجتماعي (SSN)؟

 

 جيب على املتقدمني للحصول على منحة فريمونت لإلنتعاش االقتصادي

 الطارئ توفري FEINأثناء عملیة التقدمي ، لذلك قد یكون من

 املنطقي التقدم أوال بطلب للحصول على FEIN من مصلحة

 الضرائب إذا كان لدیك شركة مؤهلة للتقدمي للمنحة.

 

? What is a W9 

 ما هو W9؟

 

 منوذج W-9 عبارة عن منوذج معلومات IRS من صفحة واحدة یوفر

 رقم التعریف الضریيب اخلاص بك ویقدم معلوماتك الضریبیة

 لشخص خارج عملك ، مثل بائع ، عمیل ، مؤسسة مالیة أو

 وكالة حكومیة أو حساب أو عالقة جتاریة معروفة أخرى. أا

 تعد لك أنت، وأعطیت مباشرة ملن طلبها. املعلومات عن عادًة

 ما ی�ستخدم منوذج W9 لتزوید الطرف الطالب مبعلومات هویتك

 عند إعداد احلسابات و / أو اإلبالغ عن الدخل أو أشكال الدفع

FEIN األخرى اليت مت دفعها لك خالل العام. ستحتاج إىل معرفة 

 اخلاص بك، االسم القانوني كما مت تقدميه إىل مصلحة الضرائب

 األمریكیة، نوع النشاط التجاري لألغراض الضریبیة وعنوان

 املراسالت التجاریة.

 

 

 

What is a NAICS code? Where do I find mine 

? 

 ما هو رمز NAICS؟ أین أجد الرمز اخلاص بي؟



 

 تستخدم الوالیات املتحدة  نظام تصنیف الصناعة يف أمریكا

 الشمالیة  (NAICS) يف الوالیات املتحدة االمریكیة وكندا

 واملكسیك لتصنیف الشركات حسب الصناعة. كل عمل حيدد رقم

 لرمز NAICS املكون من ستة أرقام بناًء على غالبیة النشاط يف

 االعمال املتداولة. عندما تقدم ضرائب الدخل الفیدرالیة

NAICS اخلاصة بك، فإنك تقدم "كود عمل" ذلك یعتمد على رقم 

 وتشمل املعلومات اخلاصة بإیداع ضریبة عملك جدول لتلك

NAICS الرموز. قد ال یكون لدى املنظمات غري الرحبیة رمز 

 مناسب لكل ACCDلذلك فهي معفاة من هذا الشرط. أمثلة شائعة

 على   این جتد األماكن اليت قد توجد فیها الرمز اخلاص

 باألنشطة التجاریة وكیفیة العثور علیهم يف النموذج الضریيب

B اخلط C املعمول به: منوذج أصحاب امللكیة الوحید 1040 اجلدول

 ؛ منوذج S-Corporations 1120S للخط B؛ منوذج الشراكات 1065

.C للخط 

 

 

What does the “50% or greater drop in total 

?   revenue” requirement mean 

 ماذا یعين متطلب "اخنفاض 50٪ أو أكرب يف إمجايل

 اإلیرادات"؟

 

 املنح املقدمة للمنظمات الفنیة والثقافیة، واألعمال

 الرتفیهیة يف اهلواء الطلق ، والنساء-أو الشركات اململوكة

 لألقلیات تتطلب من تلك الشركات إثبات خسارة بنسبة 50 ٪ يف

 إمجايل اإلیرادات ألي فرتة شهر واحد من 1 مارس 2020 حىت 31

 أغسطس ،2020، مقارنة بنفس الشهر يف عام 2019. سیطلب من

 الشركات توثیق هذه اخلسارة عن طریق حتمیل بیانات الدخل

 الشهریة لتوضیح خسارة أحد من هذه األشهر: مارس، أبریل،

 مایو ، أو یونیو.

 

Do I need to keep track of how I spend the grant 

money  

 هل أحتاج إىل تتبع كیفیة إنفاق أموال املنحة؟

 نعم. لقد تعهدت ذاتی�ا أنك تستويف مجیع معایري الربنامج

 للحصول على املنحة وانك ستنفق أموال املنحة مبا یتوافق مع

 األغراض األساسیة للمنحة، باإلضافة إىل عدم حصولك علي اي



 تعویض او أي نفقات مغطاة بالفعل من أي مصادر اخري ملساعدة

 COVID19  يف حاالت الكوارث أو السداد.

 

 إن حفظ الدفاتر بشكل جید، وتسجیل أي معلومات يف الوقت

 الفعلي وأول بأول، سیكون مهم�ا للغایة إذا حصلت علي منحة

 أو ان تكون خاضع�ا للتدقیق والفحص ، ومفید�ا يف جهود

 استعادة عملك. لذلك یرجى االحتفاظ بنسخ من مجیع نفقاتك /

 إیصاالتك، باإلضافة إىل أوصاف مفصلة من الغرض من النفقات.

 

?  Do I have to be a citizen 

 هل جيب أن أكون مواطنا حامال للجنسیة؟

 

 ال ، لست حباجة إىل أن تكون امریكیا لتكون مؤهال� للحصول على

 هذه املنحة. أهلیتك للمنحة

 حيددها موقع عملك. جيب أن یكون عملك "موطًنا" ( ومسجال وان

 تقوم بدفع الضرائب) أو القیام اي األعمال التجاریة يف والیة

 فريمونت يف املقام األول.

 

How do they know I’m a ‘woman’ or ‘minority’ 

? owning a business 

 كیف یعرفون  أنين"امرأة" أو "أقلیة" أمتلك العمل

  وصاحبة املشروع ؟

 

 ستقوم انت بالتصدیق الذاتي على أهلیتك وصالحیتك لربنامج

 املنح. برنامج املنحة هذا یستخدم

 وكالة فريمونت للمباني اإلداریة واخلدمات العامة  للنظر يف

 هذه الشروط. إذا كنت امرأة أو فرد�ا من السود أو السكان

 األصلیني أو أحدا من اتمعات صاحب األلوان (BIPOC) ،فسوف

 تكون مؤهال� للحصول على هذه املنح.

 

I have more questions about getting 

.prepared 

 لدي املزید من األسئلة حول كیفیة االستعداد.

 انضم إىل جلسات املساعدة املباشرة عرب اإلنرتنت األحد 7/5/20 -

 اخلمیس 7/9/20! للوصول إىل روابط اجللسة هنا. يف هذه اجللسات،

 ستجد مساعدة يف ملء W9 اخلاص بك ، وإعداد بیان الدخل اخلاص



 بك، والعثور على NAICS اخلاص بك ، ومعرفة EIN اخلاص بك.

 ميكنك أیض�ا الوصول إىل مستشار األعمال عن طریق الربید

.info.vermont@cweonline.org :اإللكرتوني 

 

 ملزید من املعلومات حول املنح املختلفة اليت قد تكون متاحة

 لك،

 اتصل على  وكالة فريمونت للتجارة وتنمیة اتمع  وتفقد صفحات

 الویب  اخلاصة بإدارة الضرائب يف والیة فريمونت.

 

 منح للنساء والشركات اململوكة لألقلیات أصبحت ممكنة من خالل

H.966  شركاء ال  

 
 


