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بطاقة المساهمة المالية في االنتخابات الخاصة

 امتثاالً لمتطلبات إعداد تقارير مجلس تمويل الحمالت االنتخابية في مدينة نيويورك، يجب عىل المساهمين 

 ملء البطاقات ومراجعتها بالكامل. يجب ملء هذه البطاقة بالكامل قبل أن يوّقع عليها المساهم. ال يمكن 

إجراء أي تغييرات بعد التوقيع عليها. في حالة وجود أي أخطاء، احصل عىل بطاقة جديدة من المساهم.

q نقًدا )بحد أقصى 100 دوالر لكل مساهم( q حوالة مالية  q شيك  نوع المساهمة 

q 250$ دوالًرا q 175$ دوالًرا  q 100$ دوالر  q 50$ دوالًرا  q 20$ دوالًرا  q 10$ دوالرات  مبلغ المساهمة 

q مبلغ غير ذلك بالدوالر   

 إذا كانت للمساهم تعامالت تجارية مع بلدية المدينة عىل النحو المبين في قانون تمويل الحمالت، يمكن للمساهم تقديم مساهمة تصل بحد أقصى 

إىل 125 دوالًرا إىل مجلس المدينة، و160 دوالًرا لرئيس الحي، و200 دوالر للعمدة أو المراقب المالي أو المحامي العام.

اسم المساه

المدينة/الوالية/الرمز البريديعنوان المنزل

البريد اإللكترونياختياري: رقم الهاتف

 اذكر معلومات التوظيف الخاصة بك أدناه. إذا لم تكن موظًفا، فاذكر أفضل وصف لوضعك الوظيفي )عىل سبيل المثال، "رب/ربة منزل" أو 

"متقاعد" أو "طالب" أو "عاطل"( إذا كنت تعمل لحسابك الخاص، فاذكر جهة العمل عىل أنها "عملي الخاص" واذكر مهنتك وعنوان عملك.

المهنة جهة العمل

المدينة/الوالية/الرمز البريدي عنوان العمل

أفهم أن قانون الوالية يتطلب أن تكون المساهمة باسمي وأن تكون من أموالي الخاصة. أؤكد بموجب هذا المستند أنني لم أحصل أنا أو أي شخص 

آخر، وعىل حد علمي، عىل تعويض بأي شكل من األشكال عن هذه المساهمة؛ وأن هذه المساهمة ال يجري تقديمها كقرض؛ وأن هذه المساهمة يجري 

تقديمها من أموالي الشخصية أو حسابي الشخصي، الذي ليس له ارتباط بشركة أو نشاط تجاري.

تاريخ المساهمة )سنة-يوم-شهر(توقيع المساهم

معلومات مساهمة مالية من ممارس لألعمال التجارية

يُعد الفرد بشكل عام "ممارًسا لألعمال التجارية" مع بلدية المدينة إذا كان عضًوا مسجالً في جماعة ضغط بمدينة نيويورك أو مالًكا رئيسًيا أو مسؤوالً رئيسًيا أو مديرًا أول 

لكيان شارك في أي مما يلي أو حاز عليه أو تقدم للحصول عليه أو اقترحه خالل االثني عشر شهرًا الماضية:

العقود أو االمتيازات أو المنح التي يزيد إجماليها عىل 100,000 دوالر )500,000 دوالر لعقود اإلنشاءات( بخالف العقود الممنوحة من خالل العطاءات التنافسية   •
بمظاريف مغلقة.

اتفاقيات التنمية االقتصادية، بما في ذلك المدفوعات عوًضا من الضرائب والحوافز الضريبية للمدينة وتمويل المدينة.  •

عقود استثمار صناديق التقاعد أو الخدمات ذات الصلة.  •

بيع أو شراء أو تأجير العقارات مع بلدية المدينة أو بواسطتها، ما لم يتم ذلك عن طريق المزاد العلني أو العطاءات التنافسية بمظاريف مغلقة.  •

.)Uniform Land Use Review Procedure, ULURP( طلبات تغيير تقسيم المناطق، أو تأجير مكتب ميثاق المدينة، أو اإلجراء الموحد لمراجعة استخدام األراضي  •

إن المساهمات المقدمة من األفراد أو بوساطة من األفراد الذين يزاولون أعماالً تجارية مع بلدية المدينة لن تتم مطابقتها مع األموال العامة.

.www.nyccfb.info/candidate-services/doing-business-faqs :لمعرفة مزيد من المعلومات، ُقم بزيارة الموقع اإللكتروني
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