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رشاكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية (ALEXANDRIA ECONOMIC DEVELOPMENT PARTNERSHIP) | مدينة اإلسكندرية

 )ALX B2B( تتوفر منح مدينة اإلسكندرية للعودة إىل العمل
للرشكات املؤهلة التي تتخذ من مدينة اإلسكندرية مقرًا لها 
وذلك لتعويض التكاليف و/أو االستثامرات املتعلقة بإعادة 
فتح الرشكة عىل النحو الذي يسمح به حاكم فرجينيا بعد 

حالة الطوارئ املفروض بسبب مرض كوفيد-19 .

االستخدامات املقبولة للمنحة تشمل رشاء: 
 •)PPE( معدات الحامية الشخصية
املعدات واملستلزمات األخرى لتعزيز الصحة والسالمة• 
تكنولوجيا لتسهيل التجارة اإللكرتونية و/أو العمليات • 

التجارية االفرتاضية
الخدمات االحرتافية املتعلقة بتصميم وإنشاء/تغيري • 

البيئة املبنية الالزمة لتعزيز التباعد املادي واالجتامعي، 
فضالً عن التكاليف الفعلية للتعديالت

خدمات التنظيف والتطهري األولية قبل إعادة الفتح• 
تكاليف اإليجار أو الرهن العقاري الالزمة إلعادة فتح/• 

إعادة التشغيل

يعتمد حجم املنحة عىل عدد املوظفني: 
24-2 موظًفا - 10,000 دوالر أمرييك • 
49-25 موظًفا - 15,000 دوالر أمرييك• 
100-50 موظف - 20,000 دوالر أمرييك• 

من املتوقع أن يتجاوز عدد املتقدمني للمنحة إجاميل 
التمويل املتاح حاليًا.

يجب أن يُثبت املتقدمني للمنحة تعرُّضهم 
لخسارة يف اإليرادات بنسبة %25 أو أكرث 

كسبب مبارش ملرض كوفيد-19 ، وأن رشكاتهم 
ميكنها التعايف من هذه اآلثار والحفاظ عىل 

استدامتها بعد انقضاء مرض كوفيد.

يجب أن تستويف الرشكات املعايري التالية أيًضا: 

 - أن تكون مرخصة يف مدينة اإلسكندرية
 - أن تتخذ من مدينة اإلسكندرية مقرًا لها

 - أن ُتارس نشاطها بالفعل قبل 1 مارس 2019
 - أن تكون كيانًا هادفًا للربح

 - أن تكون الرشكة "ذات وضعية تجارية جيدة"
 - أن تنوي مواصلة العمل يف مدينة اإلسكندرية

-  أن يكون عدد موظفيها بني 2 إىل 100 موظف 
بأجر )بدوام كامل أو جزيئ(

- أن يتم امتالكها أو تشغيلها محليًا

الطلبات
يجب إكامل الطلبات وإرسالها عىل اإلنرتنت باللغة اإلنجليزية )تتوفر 

املساعدة بلغات متعددة(. ستتوفر مناذج الطلبات عىل املوقع 
alexandriaecon.org يف الساعة 8:00 صباًحا يوم 4 يف 
يونيو 2020، وستظل مفتوحة حتى الساعة 5:00 مساًء يوم 8 

يف يونيو 2020. 

االتصال
للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة املوقع www.alexandriaecon.org أو االتصال بالرقم: 

703.739.3820
info@alexandriaecon.org


