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 *سؤال یجب اإلجابة عنھ

 
 

یجب إكمال طلبات منح مدینة اإلسكندریة للعودة إلى العمل  ال یمكن تقدیم ھذا المستند. ھذا نموذج طلب تقدیم نموذجي.
مساًء االثنین  5:00یونیو إلى الساعة  4صباح الخمیس،  8:00سوف یكون الطلب متاًحا من الساعة  على اإلنترنت.

 b2b/application/-https://alexandriaecon.org/alx.یونیو على  8

 

)، وھي مبادرة مقدمة من مؤسسة ALX B2Bمرحبًا بكم في طلب التقدم إلى برنامج منح مدینة اإلسكندریة للعودة إلى العمل (
  ) ومدینة اإلسكندریة بوالیة فیرجینیا.AEDPاالقتصادیة (شراكة اإلسكندریة للتنمیة 

 

الھدف من ھذا البرنامج ھو تسریع انتعاش وربحیة الشركات في مدینة اإلسكندریة بوالیة فرجینیا، والتي تأثرت سلبًا بجائحة  
% أو 25رادات بنسبة یھدف ھذا البرنامج إلى دعم الشركات الصغیرة التي تثبت أنھا تعرضت لخسارة في اإلی .19-كوفید

تقتصر االستفادة من ھذا   ، وأنھ یمكنھا التعافي من ھذه اآلثار والحفاظ على استدامتھا.19-أكثر كسبب مباشر لمرض كوفید
تتوفر معاییر إضافیة في طلب التقدیم ویمكن  البرنامج على الشركات التي تقع مقراتھا في مدینة اإلسكندریة بوالیة فرجینیا.

 b2b/eligibility/-https://alexandriaecon.org/alx.ى الرابط مراجعتھا عل

 

یجب استخدام منح مدینة اإلسكندریة للعودة إلى العمل من أجل تعویض التكالیف و/أو االستثمارات المتعلقة بإعادة فتح الشركة 
یمكن االطالع على قائمة كاملة باالستخدامات المقبولة ألموال المنح على الرابط   مح بھ حاكم فرجینیا.على النحو الذي یس

.b2b/-https://alexandriaecon.org/alx 

 

 بعض المستندات الضریبیة والمالیة المتعلقة بالشركة.إن طلب التقدیم یستلزم تقدیم   ال یمكن حفظ طلبات التقدیم وإكمالھا الحقًا.

 نشجع المتقدمین على جمع المعلومات التالیة قبل بدء طلب التقدیم: 

 ) للشركةSSN) أو رقم الضمان االجتماعي (FEINرقم التعریف الفیدرالي لصاحب العمل ( •

  رقم حساب رخصة اإلشغال المھنیة بمدینة اإلسكندریة •

 2019للربع الرابع من السنة التقویمیة  IRS 941نموذج  •

 2020ومارس وإبریل ومایو لعام    2019بیان األرباح والخسائر الشھري التفصیلي لشھر مارس وإبریل ومایو لعام   •
 (یمكن تقدیم كشوف حسابات مصرفیة مفصلة لنفس ھذه الفترات الزمنیة بدالً من بیان األرباح والخسائر التفصیلي)

 ذات اإلیجار التجاري، تاریخ انتھاء اإلیجار الحالي.  بالنسبة للشركات •

 

سوف یتم إخطار جمیع المتقدمین عند تقدیم طلباتھم  من المتوقع أن یتجاوز عدد المتقدمین للمنحة إجمالي التمویل المتاح حالیًا.
) تحدیثات البرنامج العامة AEDPسیوفر برنامج شراكة اإلسكندریة للتنمیة االقتصادیة ( وعند اتخاذ قرارات المنح النھائیة.

) ومن خالل تنبیھات األخبار عبر البرید اإللكتروني حسب www.alexandriaecon.orgعلى موقعنا على الویب (
 الحاجة. 

 

-739-703ة العمالء عبر الھاتف رقم إذا كان لدى مقدم الطلب أسئلة أثناء عملیة التقدیم، فعلیھ التواصل مع ممثل خدم

 info@alexandriaecon.org.أو البرید اإللكتروني  3820

 

 شكًرا لك على إدارة أعمالك في مدینة اإلسكندریة وعلى اھتمامك بھذا البرنامج.

https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/eligibility/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/
http://www.alexandriaecon.org/
mailto:info@alexandriaecon.org
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 معلومات الشركة األساسیة   - القسم األول 

  ھذا القسم من الطلب معلومات أساسیة عن الشركة ومالكھا.یتطلب 

 اسم مالك (مالك)الشركة*

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 االسم االول

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 االسم األخیر

 

 رقم ھاتف مالك الشركة* 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 رقم الھاتف 

 

 اإللكتروني لمالك الشركة*عنوان البرید 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 عنوان البرید اإللكتروني لمالك الشركة

 

 ھل أنت مالك الشركة؟* 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

 االسم القانوني الكامل للشركة* 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  

 اسم الشركة  

 

 االسم القانوني الكامل، فأجب بكلمة ال ینطبق)*االسم التجاري للشركة (إذا كان اسم الشركة ھو نفس 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 االسم التجاري للشركة 

 

 عنوان الشركة المحلي* 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  

 عنوان الشارع  

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  

 الرمز البریدي  

 

 ) للشركة*SSNرقم الضمان االجتماعي () أو FEINرقم التعریف الفیدرالي لصاحب العمل (

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  

 رقم التعریف الفیدرالي لصاحب العمل أو رقم الضمان االجتماعي 

 أرقام) 6رقم حساب رخصة اإلشغال المھنیة بمدینة اإلسكندریة (

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 اإلسكندریةرقم حساب رخصة اإلشغال المھنیة بمدینة  
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 األھلیة للبرنامج - القسم الثاني 

یجب أن تستوفي الشركة جمیع المعاییر المدرجة أدناه كي تكون مؤھلة للحصول على منحة مدینة اإلسكندریة للعودة إلى العمل  
)ALX B2B.( .كجزء   تعد جمیع المعلومات التي یتم الحصول علیھا یجب تضمین الوثائق الداعمة، عند الطلب، مع الطلب

من قانون فرجینیا ولن تتم مشاركتھا مع  3-58.1و 3705.6-2.2من ھذا البرنامج سریة ومحمیة بموجب األقسام 
 جھات أخرى ال یتولى برنامج المنح ھذا إدارتھا.

 ھل الشركة مرخصة لمزاولة األعمال في مدینة اإلسكندریة؟* 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

* یرجى تقدیم تاریخ بدء الشركة  2019مارس  1ارس الشركة نشاطھا فعلیًا قبل لتكون مؤھالً لھذا البرنامج، یجب أن تم
 لنشاطھا في مدینة اإلسكندریة.

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 التاریخ

 

 ھل الشركة كیان ربحي؟* 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

(ال یشمل ذلك أي ضرائب تجاریة مؤجلة   فرجینیا؟ھل سددت الشركات جمیع المدفوعات الضریبیة لمدینة اإلسكندریة، بوالیة  
 )*2020یونیو  30فبرایر و  1للعام الحالي أو إقرارات ضریبیة بموجب تعلیق النشاط المؤقت بالمدینة في الفترة بین 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

و الشركات التابعة واالمتیازات ھل الشركة مملوكة ومدارة محلیًا؟ *(یستثني ھذا البرنامج المواقع المملوكة للشركات أو الفروع أ
  التجاریة ما لم تكن مملوكة ومدارة محلیًا)

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

 ؟*2020دیسمبر  31ھل تنوي الشركة مواصلة نشاطھا في موقع داخل حدود مدینة اإلسكندریة بوالیة فیرجینا بعد 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

(أجب بكلمة ال ینطبق إذا كانت الشركة تمتلك  تنتھي مدة اإلیجار الحالي؟بالنسبة للشركات التي تشغل مساحة مؤجرة، متى 
 المقر الخاص بھا)*

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 تاریخ انتھاء اإلیجار

 موظف. 100لكي تكون الشركة مؤھلة لھذا البرنامج، فیجب أن یعمل بھا ما ال یقل عن اثنین من الموظفین وال یزید عن 

لبرنامج، قد یتم تضمین مالك (مالك) الشركة في عدد الموظفین العاملین حتى لو لم یكن مدرًجا في كشف  ألغراض ھذا ا 
  الرواتب.
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 كم عدد مالك الشركة؟* 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  

 عدد المالك 

 

(یجب  ؟2019دیسمبر    31، والعاملین بدوام كامل وجزئي، الذین عینتھم الشركة اعتباًرا من  W-2كم عدد الموظفین بنموذج  
 في ھذه اإلجابة)* IRS 1099عدم إدراج مالك (مالك) الشركة أو المتعاقدون المستقلون بنموذج 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 W-2عدد العاملین بنموذج 

 

للشركة والتي سیتم استخدامھا للتحقق من    2019للربع الرابع من السنة التقویمیة    IRS 941یُرجى إرفاق نسخة من نموذج  
 .*2019دیسمبر  31العاملین في الشركة اعتباًرا من  W-2عدد الموظفین بنموذج 

 خیار تحمیل ملف☐ 
 

% أو أكثر (أي اإلیرادات/المبیعات 25جمالي إیراداتھا بنسبة لكي تكون الشركة مؤھلة لھذا البرنامج، یجب علیھا انخفاض إ
 یرجى تقدیم إجمالي اإلیرادات لألشھر التالیة:  قبل أي مصروفات).

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  2020مارس  انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  2019مارس 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  2020إبریل  انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  2019إبریل 

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  2020مایو  انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص.  2019مایو 

 

ومارس وإبریل ومایو لعام   2019یُرجى إرفاق بیان األرباح والخسائر الشھري التفصیلي لشھر مارس وإبریل ومایو لعام 
إذا تعذر   % أو أكیر على مدار عام.25من انخفاض إیرادات الشركة بنسبة  للشركة والذي سیتم استخدامھ للتحقق 2020

  2019تقدیم بیان األرباح والخسائر التفصیلي، فیرجى تقدیم كشوف حسابات مصرفیة مفصلة لشھر مارس وإبریل ومایو لعام  
 *2020وشھر مارس وإبریل ومایو لعام 

 خیار تحمیل ملف☐ 

 

 إجراءات اإلفالس؟* ھل تمضي الشركة حالیًا في  

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

 استخدام التمویل  -القسم الثالث 

اإلسكندریة للعودة إلى العمل من أجل تعویض التكالیف المتعلقة  یجب استخدام األموال المقدمة من برنامج منح مدینة
تشمل االستخدامات المقبولة ألموال  باالستثمارات المطلوبة إلعادة فتح أو تمویل الشركة بأمان، باإلضافة إلى النفقات التشغیلیة.

 المنح ما یلي:

 )PPEشراء معدات الحمایة الشخصیة ( •
 والمستلزمات األخرى لتعزیز الصحة والسالمة المعدات  •

تكنولوجیا تسھیل التجارة اإللكترونیة و/أو العملیات التجاریة االفتراضیة (تكالیف التكنولوجیا التي تم شراؤھا في أو   •
 قد تكون مؤھلة للسداد)  2020ینایر  1بعد 

نیة الالزمة لتعزیز التباعد المادي واالجتماعي،  الخدمات االحترافیة المتعلقة بتصمیم وإنشاء/تغییر بیئة األعمال المب •
 فضالً عن التكالیف الفعلیة للتعدیالت

 تكالیف اإلیجار أو الرھن العقاري الالزمة إلعادة فتح الشركة.  •
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 یرجى تقدیم وصف موجز لكیف تنوي الشركة استخدام أموال منحة مدینة اإلسكندریة للعودة إلى العمل.*

 ال نص. انقر أو اضغط ھنا إلدخ 

 

 معلومات إضافیة  - القسم الرابع 

سیتم اإلبالغ  مطلوب من المتقدمین اإلجابة عن األسئلة الدیموغرافیة التالیة التي سیتم استخدامھا فقط إلعداد تقاریر البرنامج.
 لالنضمام إلى البرنامج.ال یؤثر رفض اإلجابة عن ھذه األسئلة على أھلیة مقدم الطلب  عن جمیع البیانات بشكل مجمع.

 

 األصل العرقي/القومي لمالك الشركة

 أبیض (لیس من أصل إسباني أو التیني)☐ 

 أمریكي أسود أو من أصل إفریقي (لیس من أصل إسباني أو التیني)☐

 من أصل إسباني أو التیني☐

 آسیوي (لیس من أصل إسباني أو التیني)☐

 ألصلیین (لیس من أصل إسباني أو التیني)من الھنود الحمر/سكان أالسكا ا☐

 سكان جزر ھاواي األصلیون أو جزر المحیط الھادئ األخرى (لیس من أصل إسباني أو التیني)☐

 أفضل عدم اإلفصاح ☐

 

 ما النوع االجتماعي الذي یصف صاحب الشركة على النحو األفضل؟ 

 ذكر☐ 

 أنثى☐

 أنثى متحولة جنسیًا☐

 متحول جنسیًاذكر ☐

 نوع متغیر/غیر مطابق☐

 غیر مدرج☐

 أفضل عدم اإلفصاح ☐

 

 ما عمر مالك الشركة؟ 

20-29 ☐ 

30-39 ☐ 

40-49 ☐ 

50-59 ☐ 

60-69 ☐ 

70-79 ☐ 

 أو أكثر ☐ 80
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 كم عدد سنوات نشاط مالك الشركة؟

0-5 ☐ 

6-10 ☐ 

11-15 ☐ 

16-20 ☐ 

 أو أكثر ☐ 20

 

 سبق أن خدم مالك الشركة فعلیًا في القوات المسلحة األمریكیة أو قوات االحتیاط أو الحرس الوطني؟ھل 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 أفضل عدم اإلفصاح ☐

 

ھل مالك الشركة مسجل في والیة فرجینیا ومدینة اإلسكندریة باعتباره مالك نشاط تجري صغیر مملوك للنساء أو األقلیة 
)SWaM؟( 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

 ما اللغة التي تفضل التواصل بھا؟  قد نحتاج إلى االتصال بك لمعالجة طلبك.

 اإلنجلیزیة☐ 

 اإلسبانیة☐

 األمھریة☐

 العربیة☐

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. أخرى ☐

 

 ما إجمالي المساحة التي تشغلھا الشركة باألقدام المربعة؟

 انقر أو اضغط ھنا إلدخال نص. 

 إجمالي المساحة باألقدام المربعة

 

ھل تقدمت الشركة بطلب للحصول على إغاثة فیدرالیة للشركات الصغیرة من خالل برنامج قرض كوارث اإلصابات االقتصادیة  
)EIDL(مالحظة: ال تؤثر اإلجابة على األھلیة لھذا البرنامج)* )؟ 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

 للحصول على مزایا برنامج قرض كوارث اإلصابات االقتصادیة الفیدرالي؟* ھل تمت الموافقة على طلب الشركة 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 معلق☐ 
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 )؟PPPھل تقدمت الشركة بطلب للحصول على إغاثة فیدرالیة للشركات الصغیرة من خالل برنامج حمایة صكوك الرواتب (

 البرنامج)* (مالحظة: ال تؤثر اإلجابة على األھلیة لھذا 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 

 ھل تمت الموافقة على طلب الشركة للحصول على مزایا برنامج حمایة صكوك الرواتب الفیدرالي؟* 

 نعم☐ 

 ال☐ 
 معلق☐ 

 نھایة طلب التقدیم
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