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Newsبرنامجفيالمشاركةطلبنموذج Equity Fund

الطلبمقدممعلومات:1الجزء

ُیرجى توفیر اسم اإلصدار/جھة النشر. *.1

ھل أنت جزء من مجموعة أو شركة رئیسیة ذات حجم أكبر؟ *.2

a.نعم

b.ال

إذا كانت إجابتك "نعم"، ُیرجى توفیر االسم القانوني للشركة الرئیسیة.■
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mailto:gnidata@google.com


بالمجموعة/الشركة الرئیسیة ما لم ُیذكر ذلك بوضوح).ولیس(باإلصدار/جھة النشرمالحظة: إّن األسئلة التالیة تتعلّق

ُیرجى توفیر االسم القانوني الكامل لإلصدار/جھة النشر. *.3

ما ھو نوع اإلصدار/جھة النشر؟ *.4

a.(تشمل نسخة مطبوعة) صحیفة

b.(بدون نسخة مطبوعة) إصدار رقمي فقط

c.مجلة

d.مذیع

e.وكالة إخباریة

f.بودكاست

g.نشرة إخباریة

h.فيمحتوىمنشئYouTube

i.صحافي مستقل

j.جمعیة في المجال

k.منصة اجتماعیة أخرى

في حال اختیار منصة اجتماعیة أخرى، ُیرجى تحدیدھا:■

ھل لدیك موقع إلكتروني؟*.5

a.نعم
b.ال

إذا كانت اإلجابة "نعم"، ُیرجى إدراج رابط:■

الخاصة باإلصدار/جھة النشر؟ * (رقم فقط)الذین یعملون في غرفة األخبارالصحافیین بدوام كاملكم عدد.6

*لدیك؟األساسيأي من األوصاف التالیة یوّضح نطاق التغطیة.7

a.محلي جًدا

b.محلي

c.إقلیمي

d.وطني

e.دولي



f.غیر ذلك

إذا اخترت "غیر ذلك"، ُیرجى التوضیح■

*أي من التعابیر التالیة یصف موضوع تركیز المحتوى الخاص بك؟.8

a.(مثل جھات النشر التجاریة) عالقة تجاریة بین نشاط تجاري وآخر
b.اقتصاد / أخبار األعمال
c.أخبار عامة
d.تغطیة حول نمط الحیاة
e.اھتمامات خاصة
f.ریاضة

g.غیر ذلك

إذا كانت اإلجابة "غیر ذلك"، ُیرجى التوضیح■

*ھل یتم عرض المحتوى الخاص بك بشكل أساسي إلحدى األقلیات أو المجموعات المھمشة تاریخًیا؟.9

a.نعم
b.ال

ما(ُیرجى اختیار كلبشكل أساسيُیرجى اختیار أفضل وصف للفئات الدیموغرافیة المھمشة التي تعرض لھا المحتوى.10
*ینطبق):

a.العمر
b.الطبقة االجتماعیة
c.الفئة
d.اإلعاقة
e.الجنس
f.الموقع الجغرافي
g.حالة الھجرة
h.اللغة
i.الِعرق
j.الدین
k.التوّجھ الجنسي
l.الحالة االجتماعیة واالقتصادیة
m.حالة الخدمة العسكریة السابقة
n.

غیر ذلك __________________■

*بك.الخاصةالنشرلجھةالرئیسیةالتركیزنقطةتوّضح2022العاممنحدیثةمقاالتلثالثروابطتضمینُیرجى.11

ما مدى تكرار نشرك/إنتاجك للمحتوى؟*.12

a.یومًیا
b.أسبوعًیا
c.شھرًیا
d.أقل من مرة شھرًیا



متى تم تأسیس اإلصدار/جھة النشر؟ *.13

a.شھًرا12منأقلقبل
b.أعوام5إلىعامقبل
c.أعوام10إلى5قبل
d.أعوام10منأكثرقبل

ُیرجى تحدید سنة التأسیس■

األمریكي)؟*(بالدوالر2021العامفيبكالخاصةالنشراإلصدار/جھةأرباحبلغتكم.14

a.أمریكيدوالر100,000منأقل
b.أمریكيدوالر500,000و100,000بین
c.أمریكيدوالروملیون500,000بین
d.أمریكيدوالرمالیین5وملیونبین
e.أمریكيدوالرمالیین10ومالیین5بین

f.أمریكيدوالرمالیین10منأكثر

كم بلغ المتوسط الشھري لعدد المستخدمین الفریدین الذین زاروا اإلصدار/جھة النشر الخاصة بك على اإلنترنت في.15
*؟2021العام

a.ما یصل إلى ملیون
b.مالیین5وملیونبین
c.مالیین5منأكثر

ھل اإلصدار/جھة النشر أو المجموعة/الشركة الرئیسیة الخاصة بك تشكل جزًءا من ھیئات إخباریة تجاریة و/أو.16
؟ *بلدك)مجالس صحافیة (أو ما یعادلھا فيمؤسسات إخباریة و/أو

a.نعم

b.ال

c.ال ینطبق

إذا اخترت "نعم"، ُیرجى إدراج واحدة على األقل من الھیئات اإلخباریة التجاریة أو  المؤسسات التي تنتمي■
إلیھا (في حال إدراج عدة إجابات، ُیرجى الفصل بینھا بفاصلة).

أو أي مرجعالفیدرالي أو رقم تعریف صاحب العملرقم التعریف الضریبيمؤسستك؟ (مثالً:ما ھو رقم تسجیل.17
تسجیل مكافئ) *

a..أدِخل "ال ینطبق" إذا كان ھذا السؤال ال ینطبق علیك

الطلببمقّدمالخاصةاالتصالتفاصیل:2الجزء

عنوان الشارع *.18

الرمز البریدي *.19



المدینة *.20

الوالیة/المقاطعة.21

البلد (مالحظة: ُیرجى مراجعة األحكام والشروط للتأكد من أّن بلدك مؤّھل للمشاركة.) *.22

معلومات جھة التواصل:

االسم األول *.23

اسم العائلة *.24

المنصب الوظیفي *.25

رقم الھاتف *.26

البرید اإللكتروني *.27

ھل أنت أو أي فرد في مجموعتك/شركتك الرئیسیة أو اإلصدار/جھة النشر الخاصة بك موظف حكومي أو مرشح.28
لمنصب عام أو موظف في شركة تملكھا الحكومة أو تدیرھا أو في منظمة دولیة عامة أو في حزب سیاسي أو تعمل

نیابًة عن جھة حكومیة بأي صفة كانت؟ *

a.نعم

b.ال

إذا كانت اإلجابة "نعم"، ُیرجى تقدیم بعض التفاصیل عن طبیعة ارتباطك أو ارتباط مجموعتك/شركتك■
الرئیسیة بتلك الجھات.

ھل لدى أي مؤسسة حكومیة أو حزب سیاسي أي مستوى من الملكیة أو التحكم أو حق التصویت ضمن.29
مجموعتك/شركتك الرئیسیة؟ *

a.نعم

b.ال

إذا كانت اإلجابة "نعم"، ُیرجى تقدیم بعض التفاصیل.■

Newsاستخدام:3الجزء Equity Fund

ُیرجى تقدیم شرح مختَصر حول الطریقة التي سیساعدك من خاللھا ھذا التمویل في خدمة مجتمعك وتعزیز التنّوع.30
حرف)2,000(المتكاملة*اإلخباریةالمنظومةفيوالشمولیةوالمساواة

إذا تم اختیارك، ھل توافق على أن تقدم تقریًرا ختامًیا یوّضح بالتفصیل كیفیة استخدام التمویل وأن تجیب عن استطالع.31
مخصص للمتابعة والبحث؟ *

a.نعم

b.ال



"؟*Googleأخبار"مبادرةحولاإللكترونيالبریدعبرإشعاراتتلّقيتریدھل.32

a.نعم

b.ال

التيوتلكالحالیةوبرامجناأدواتناخاللمنأفضلبشكلمساعدتكلناتتیحأسئلة[اختیاري]:4الجزء
نطّورھا

أقصى.كحدإجابات3اختیاریمكنكبك؟الخاصةالنشراإلصدار/جھةاحتیاجاتأبرزھيما.33

a.توسیع نطاق الوصول إلى الجمھور وزیادة مستوى التفاعل

b.زیادة أرباح اإلعالنات

c.إنشاء اشتراكات والعمل على زیادة عددھا

d.توفیر مصادر أرباح أخرى والعمل على تطویرھا

e.تعزیز اإلمكانات الرقمیة

f.تحسین آلیة جمع واستخدام البیانات

g.تحسین البنیة واإلجراءات التنظیمیة

h.بناء مھارات إداریة في المؤسسة

i.خفض التكالیف

j.تحسین الممارسات التي تؤدي إلى التنّوع والمساواة والشمولیة

k.(ُیرجى التحدید) غیر ذلك

ھل تستخدم أًیا من النماذج التالیة لألرباح من اشتراكات القراء الرقمیة؟ ُیرجى اختیار كل ما ینطبق..34

a..لیس لدي نموذج أرباح من اشتراكات القراء الرقمیة

b.(كل المحتوى محمي باشتراك)اشتراك: حظر كامل من الدخول

c.:مختلط/اشتراكfreemiumمنفصلةممیزةدرجةوتتوفرمجاًنا،متاحالمحتوى(بعض
مقابل رسوم)

d.المجانیة كل شھر)(على سبیل المثال، عدد محدد من المقاالتاشتراك: عداد ثابت

e.متغیر من المقاالت المجانیة شھرًیا)(عدداشتراك: نظام دینامیكي لحظر االشتراك غیر المدفوع



f.انتساب

g.(بما في ذلك التبرعات) مساھمات

h.(ُیرجى التحدید) غیر ذلك

إذا لم تُكن تستخدم نموذج أرباح من اشتراكات القراء، ھل تخطط الستخدام نموذج؟ ُیرجى اختیار كل ما ینطبق..35

a.ال، لست أخطط الستخدام نموذج

b.اشتراك

c.انتساب

d.مساھمة

e.(ُیرجى التحدید) غیر ذلك

إذا كنت تستخدم نموذج أرباح من اشتراكات القراء الرقمیة أو تخطط الستخدام نموذج، بأي موّفر نظام لحظر.36
االشتراك غیر المدفوع سیستعین اإلصدار/جھة النشر الخاصة بك؟ (المصمم ذاتًیا ھو أحد الخیارات المتاحة)

بك؟الخاصةالنشراإلصدار/جھةیستخدم)CMS(المحتوىإلدارةنظامأي.37

a.Adobe CQ

b.Arc

c.Drupal

d.Joomla

e.مصمم ذاتًیا

f.Stibo DX

g.Polopoly

h.TownNews

i.WordPress

j.(ُیرجى التحدید) غیر ذلك

Newsببرنامجالخاصةوالشروطاألحكامعلىأوافق.38 Equity Fund*

a.نعم، من خالل تقدیم ھذا الطلب، أصّرح بموافقتي على األحكام والشروط الخاصة ببرنامج
News Equity Fund.

b.ال



نص رسالة التأكید اإللكترونیة:

noreply@google.com

مع أطیب التحیات،

Newsبرنامجفيللمشاركةطلبإرسالعلىنشكرك Equity Fund.وسنتواصلیمكننامابأسرعالطلباتجمیعمعالجةعلىسنعمل
معك في أقرب وقت إلطالعك على أي تطّور بخصوص طلبك.

الطلب المقّدم. ُیرجى االحتفاظ برقم التعریف للرجوع إلیھ في المستقبل.ونسخة منعلى رقم تعریف الطلبیمكنك االّطالع أدناه

تعریفرقمإدراجعلىالحرصوُیرجى،newsequityfund@google.comاإللكترونيالبریدعنوانعلىمعناالتواصلیمكنك
في سطر الموضوع أثناء أي عملیة تواصل.الطلب

باإلضافة إلى ذلك، یمكنك زیارة موقعنا اإللكتروني على الرابط
https://newsinitiative.withgoogle.com/news-equity-fundالزمنيالمخططوعلىجدیدةأخبارأيعلىلالّطالع

لعملیة التقییم.

مع أطیب التحیات،

"Googleأخبار"مبادرةفریقعننیابًة

صفحة الشكر

Newsبرنامجفيللمشاركةأرسلتھالذيالطلبعلىنشكرك Equity Fund.

سیتم إعالم جمیع المتقّدمین بحالة طلباتھم في أسرع وقت ممكن عبر البرید اإللكتروني. إذا أردت التواصل معنا، یمكنك إرسال رسالة
رسالةبكلالخاصالموضوعسطریتضّمنأنعلىnewsequityfund@google.comاإللكترونيالبریدعنوانإلىإلكترونیة

اإللكترونیة التي تلّقیتھا. .المذكور في رسالة التأكیدرقم تعریف الطلبیتم إرسالھا

إذا كانت لدیك أي أسئلة حول العملیة وإجراءات مراجعة الطلبات، یمكنك االّطالع على مزید من المعلومات في قسم األسئلة الشائعة على
موقعنا اإللكتروني.

مع أطیب التحیات

mailto:newsequityfund@google.com

