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 األسئلة الشائعة

 

 األهلية

 ما الشركات المؤهلة للتقدم لبرنامج المنح هذا؟ .1

                                                                                                   أي شركة صغيرة مملوكة محلي ا هادفة للربح مسجلة للعمل داخل مدينة اإلسكندرية وتعرضت لخسارة في اإليرادات 
المعايير التالية كي  جميعيجب على المتقدمين استيفاء  .19-% أو أكثر كنتيجة مباشرة لتفشي فيروس كوفيد25بنسبة 

 يكونوا مؤهلين:

 أن تكون الشركة ضمن حدود مدينة اإلسكندرية 

 أن تكون للشركة رخصة سارية لممارسة األعمال في مدينة اإلسكندرية 

  ا من  2019مارس  1                                 أن ت كون قيد التشغيل اعتبار 

 أن تكون كيان ا هادف ا للربح                            

  جيدة" داخل مدينة اإلسكندرية؛ مما يعني سدادها لكل الضرائب أن تكون الشركة "ذات وضعية تجارية وسمعة
 المستحقة

  2020ديسمبر  31أن تنوي الشركة مواصلة العمل في مدينة اإلسكندرية بعد تاريخ 

  موظف بنموذج  100وبحد أقصى  2أن يكون عدد موظفي الشركة بحد أدنىW-2  ا من ديسمبر  31            اعتبار 
2019 

 أو أكثر كنتيجة مباشرة لتفشي فيروس كوفيد25ض إجمالي إيراداتها بنسبة يجب أن تثبت الشركة انخفا %-
19. 

  

 ما هي الشركات غير المؤهلة للتقدم لهذا البرنامج؟ .2

                                                           هذا البرنامج غير مخصص للمنظمات غير الهادفة للربح أو الم الك  أي شركة أو كيان ال يستوفي جميع معايير األهلية.
 الشركات التالية من التقدم للبرنامج:يتم استثناء  األحاديين.

 محالت البقالة والصيدليات 

 محطات الغاز 

 البنوك والمؤسسات المالية 

  المواقع المملوكة للشركات أو الفروع أو الشركات التابعة أو الشركات صاحبة االمتياز ما لم تكن مملوكة
              ومدارة محلي ا

 

 البرنامج؟ما سبب استبعاد المنظمات غير الهادفة للربح من  .3

 .19-                                                                                                     تم تحديد أولوية منح التمويل الحالي المتاح لدعم الشركات الصغيرة التي تأثرت سلب ا بسبب تفشي فيروس كوفيد
ا لشروط التمويل المحدودة، تم وضع معايير البرنامج إلعطاء األولوية للشركات الصغيرة التي لها أقصى تأثير                                                                                                         نظر 

ة توفر تمويل إضافي، قد تتغير معايير األهلية لتعزيز المزيد من االنتعاش في حال اقتصادي وتوظيفي على المجتمع.
 االقتصادي في جميع أنحاء مدينة اإلسكندرية.
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                                                ما سبب استبعاد الم الك األحاديين من هذا البرنامج؟ .4

في حالة  ة األمد.تم تحديد أولوية منح التمويل الحالي المتاح لدعم الشركات الصغيرة التي توفر فرص عمل مستدامة طويل
 توفر تمويل إضافي، قد تتغير معايير األهلية لتعزيز المزيد من االنتعاش االقتصادي في جميع أنحاء مدينة اإلسكندرية.

 

                                                                                شركتي غير مرخصة في مدينة اإلسكندرية، هل سأكون مؤهال  للتقدم بطلب للحصول على منحة؟ .5

في مدينة اإلسكندرية والتي تستوفي سائر المعايير األخرى هي فقط                                              ال، الشركات التي لها رخصة تجارية سارية حالي ا 
 المؤهلة للحصول على منحة.

 

ا من  .6  لتكون مؤهلة؟ 2019مارس  1                                                 ما سبب اشتراط كون الشركة قيد التشغيل اعتبار 

يتطلب  بطريقة موحدة ولمراعاة التقلبات الموسمية في النشاط التجاري، 19-لضمان قياس تأثير تفشي فيروس كوفيد
، لذلك 2020بدأت فترة الطوارئ الصحية في مارس  البرنامج إجراء مقارنة إلجمالي اإليرادات على أساس سنوي.

 لتوفير المقارنة على أساس سنوي. 2019يجب أن تكون الشركة قيد التشغيل من مارس 

 

 ما معنى أن تكون الشركة "ذات وضعية تجارية وسمعة جيدة"؟ .7

ومع  وضعية تجارية وسمعة جيدة" في حالة سدادها لكل الضرائب المستحقة في مدينة اإلسكندرية.تعد الشركة "ذات 
ذلك، ال يشمل ذلك أي ضرائب تجارية مؤجلة أو إقرارات ضريبية للعام الحالي بموجب تعليق النشاط المؤقت بالمدينة 

 .2020يونيو  30فبراير و 1بين 

 

 % أو أكثر؟25الشركة بنسبة  كيف سيتم حساب انخفاض إجمالي إيرادات .8

مطلوب من الشركات تقديم إجمالي اإليرادات الشهرية )أي اإليرادات/المبيعات قبل خصم أي مصروفات( لشهر مارس 
  .2020وعام  2019وإبريل ومايو من عام 

 

 .2019في عام بإجمالي إيرادات األشهر نفسها  2020سيتم مقارنة إجمالي إيرادات شهر مارس وإبريل ومايو من عام 
% أو أكثر في إجمالي 25لكي تكون الشركة مؤهلة للحصول على المنحة، يجب أن يكون لديها انخفاض بنسبة 

( وذلك الستيفاء معايير أهلية انخفاض 2019اإليرادات ألحد األشهر الثالثة )عند مقارنتها بالشهر نفسه خالل عام 
 اإليرادات.

 

 لحساب انخفاض اإليرادات وليس شيء آخر مثل صافي الربح؟ما سبب استخدام إجمالي اإليرادات  .9

ا وأفضل عامل قياس للنشاط التجاري للشركة. قد تختلف مقاييس أخرى،                                                                                      يمثل إجمالي اإليرادات أو المبيعات عامال  محدد 
يرادات على إن مقارنة إجمالي اإل                                                                           مثل صافي الدخل، بناء  على تكلفة السلع أو قرارات العمل المتعلقة بالمصروفات.

ا دقيق ا لتأثير تفشي فيروس كوفيد   على النشاط التجاري. 19-                                                    أساس سنوي توفر قياس 

 

 ؟1099ماذا عن المتعاقدين بنموذج  فقط في عدد الموظفين؟ W-2ما سبب احتساب الموظفين بنموذج  .11

ا لشروط التمويل المحدودة، تم وضع المعايير إلعطاء األولوية للشركات الصغيرة ال تي لها أقصى تأثير اقتصادي                                                                               نظر 
تم تحديد أولوية منح التمويل الحالي المتاح لدعم الشركات الصغيرة التي توفر وظائف دائمة  وتوظيفي على المجتمع.

في حالة توفر تمويل إضافي، قد تتغير معايير األهلية لتعزيز المزيد من االنتعاش االقتصادي في  بدوام كامل أو جزئي.
 ة اإلسكندرية.جميع أنحاء مدين

 

 بدوام كامل أو جزئي في عدد الموظفين؟ W-2هل يمكن تضمين الموظفين بنموذج  .11

ا ) W-2نعم، يعتبر كل موظف بنموذج   ( بغض النظر عن عدد ساعات العمل التي يعملها في األسبوع.1               موظف ا واحد 
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؟ .12                                                           هل هناك تاريخ محدد علي  استخدامه لحساب عدد الموظفين لدي 

ا من  مطلوب من المتقدمين للمنحة تقديم نسخة من نموذج  .2019ديسمبر  31                                       نعم، يجب حساب عدد الموظفين اعتبار 
IRS 941  لألعمال التي سيتم استخدامها للتحقق من عدد الموظفين بنموذج  2019للربع الرابع من السنة التقويميةW-

2. 

 

 ظفين؟                                             هل يتم احتساب مالك )م الك( الشركة ضمن عدد المو .13

ا في كشف الرواتب )أي ليس  نعم.                                                                                               قد يتم تضمين صاحب عمل واحد في إجمالي عدد الموظفين حتى لو لم يكن مدرج 
ومع ذلك، إذا كان احتساب مالك الشركة كموظف  ( لمساعدته في التأهل للحصول على المنحة.W-2              موظف ا بنموذج 

ا لزيادة عدد الموظ   فين عن المعيار المحدد، فلن يتم احتسابه حينها.                                                    سيجعل الشركة غير مؤهلة للمنحة نظر 

 

 إذا كانت شركتي خاضعة إلجراءات اإلفالس، فهل ستكون غير مؤهلة؟ .14

 نعم.

 

هل ال تزال شركتي مؤهلة للمنحة إذا تقدمت بطلب للحصول على منح أو قروض أو أي دعم آخر من برامج الكوارث  .15
 الفيدرالي أو أي مصادر أخرى؟

قدم لهذا البرنامج الشركات المؤهلة التي تقدمت بطلب للحصول على منح من خالل برامج مثل برنامج نعم، يمكن أن يت
(، أو أي مصادر غير حكومية PPP( الفيدرالي أو برنامج حماية الراتب )EIDLقروض كوارث الخسائر االقتصادية )

االقتصادية وبرنامج حماية الراتب  ال يتم احتساب األموال المستلمة من برنامج قروض كوارث الخسائر  أخرى.
 كإيرادات في الميزانية العمومية للشركة بغرض التقدم لالنضمام لبرنامج منحة مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل.

 

 عملية التقديم

 هل سأحتاج إلى جهاز كمبيوتر للتقديم؟ .1

ا ألنه يجب إكمال  في حالة عدم  هذا الطلب عبر اإلنترنت.                                                               نعم، ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت نظر 
ا إلى استخدام ماسح ضوئي.                                                                                                           امتالكك لنسخ رقمية من اإلقرارات الضريبية والمستندات المالية الخاصة بك، فستحتاج أيض 

                                 ال يمكن حفظ الطلب ومتابعته الحق ا.

  

 بالبريد العادي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو إرساله بوسيلة ما؟ هل يمكنني إرسال الطلب .2

 ال، لن يتم استالم الطلبات إال عبر التقديم عبر اإلنترنت.

 

 متى يمكنني التقدم بالطلب وما الموعد النهائي لتقديم الطلبات؟ .3

ا بتوقيت شرق الوال 8:00ستتوفر نماذج الطلبات على اإلنترنت في الساعة  ، 2020يونيو  4يات المتحدة يوم                       صباح 
 .2020يونيو  8                                     مساء  بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم  5:00وستظل مفتوحة حتى الساعة 

 

 أين يمكنني العثور على نموذج الطلب على اإلنترنت؟ .4

ا على الرابط     .b2b/application/-ttps://alexandriaecon.org/alxh                              سيكون الطلب متاح 

 

 ما المعلومات اإلضافية التي علي إرسالها مع طلبي؟ .5

 عند إكمال الطلب عبر اإلنترنت، ستحتاج إلى تحميل المستندات التالية:

 ( رقم التعريف الفيدرالي لصاحب العملFEIN( أو رقم الضمان االجتماعي )SSNالخاص بالشركة ) 

  حساب رخصة اإلشغال المهنية للشركات بمدينة اإلسكندريةرقم  

  نموذجIRS 941  2019للربع الرابع من السنة التقويمية 

https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/
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  ومارس وإبريل ومايو لعام  2019بيان األرباح والخسائر الشهري التفصيلي لشهر مارس وإبريل ومايو لعام
                              ت الزمنية بدال  من بيان األرباح )يمكن تقديم كشوف حسابات مصرفية مفصلة لنفس هذه الفترا 2020

 والخسائر التفصيلي(

 .بالنسبة للشركات ذات اإليجار التجاري، تاريخ انتهاء اإليجار الحالي 

 

ا بلغات متعددة؟ .6                                     هل سيكون الطلب متاح 

لتنزيل قبل تتوفر نسخ من الطلب باللغات اإلسبانية واألمهرية والعربية متاحة ل ال، يجب تقديم الطلب باللغة اإلنجليزية.
 .b2b/application/-https://alexandriaecon.org/alxفترة التقديم على الرابط 

 

ا باستالم طلبي؟ .7                                هل سأتلقى تأكيد 

  نعم، سيتم إرسال رسالة تأكيد إلكتروني إلى مقدم الطلب بمجرد تقديم الطلب.

 

 تستغرق عملية المراجعة؟ كم .8

ا بعد إغالق فترة تقديم الطلبات في الساعة   8                                     مساء  بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم  5:00                                                                 ستبدأ عملية المراجعة فور 
 من المقدر أن تستغرق عملية مراجعة جميع الطلبات وتحديد قرارات المنح أسبوعين إلى ثالثة أسابيع. .2020يونيو 

  البدء في تحويل أموال المنح إلى الشركات المؤهلة في أوائل يوليو. يهدف البرنامج إلى

 

قد يؤدي العدد الكبير للطلبات إلى تأخير عملية                                                                من المتوقع أن يتجاوز عدد الطلبات إجمالي التمويل المتاح حالي ا.
جدول المراجعة  ( عن أي تغييرات فيAEDPسيعلن برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية ) المراجعة.

والموافقة وذلك على صفحة الويب الخاصة ببرنامج منح مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل 
b2b/-https://alexandriaecon.org/alx. 

 

 كيف يمكنني التحقق من حالة طلبي؟ .9

سيوفر برنامج شراكة اإلسكندرية  طلباتهم وعند اتخاذ قرارات المنح النهائية.سيتم إخطار جميع المتقدمين عند تقديم 
( www.alexandriaecon.org( تحديثات البرنامج العامة على موقعنا اإللكتروني )AEDPللتنمية االقتصادية )

 تروني حسب الحاجة.ومن خالل تنبيهات األخبار عبر البريد اإللك

 

 من يمكنه الوصول إلى معلومات الشركة الخاصة بي؟ .11

 3705.6-2.2تعد جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من هذا البرنامج سرية ومحمية بموجب األقسام 
يتولى  من قانون والية فرجينيا ولن تتم مشاركتها مع جهات أخرى ال يتولى برنامج المنح هذا إدارتها. 3-58.1و

سيتمكن الموظفون المعينون لمراجعة  موظفون من برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية إدارة هذا البرنامج.
ضافة إلى ذلك، سيشارك موظفون من اإلدارة المالية بمدينة باإل الطلبات من االطالع على المعلومات المقدمة من الشركة.

ا، استعان برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية  اإلسكندرية في مراجعة المعلومات المقدمة من الشركات.                                                         أخير 
 بشركة خارجية للمساعدة في مراجعة المعلومات المالية والضريبية الخاصة بمقدم الطلب.

 

 وماتي الشخصية والتجارية سرية؟هل ستظل معل .11

 3705.6-2.2نعم، تعد جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من هذا البرنامج سرية ومحمية بموجب األقسام 
 من قانون والية فرجينيا ولن تتم مشاركتها مع جهات أخرى ال يتولى برنامج المنح هذا إدارتها. 3-58.1و

 

 أموال المنحة

 التمويل الذي يمكن لشركتي الحصول عليه؟ما مقدار  .1

                                                                هناك ثالث فئات من المنح بناء  على إجمالي عدد الموظفين المعتمدين:

https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/
https://alexandriaecon.org/alx-b2b/
http://www.alexandriaecon.org/
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 مبلغ المنحة           عدد الموظفين

 دوالر 10,000  2-24

 دوالر 15,000  25-49

 دوالر 20,000  50-100

 

 فيم يمكن استخدام أموال المنحة؟ .2

اإلسكندرية للعودة إلى العمل من أجل تعويض التكاليف و/أو االستثمارات المتعلقة بإعادة فتح يجب استخدام منح مدينة 
 االستخدامات المقبولة للمنحة تشمل شراء: الشركة أو إعادة تمويلها.

 ( معدات الحماية الشخصيةPPEالمستخدمة لوقف تفشي فيروس كوفيد )-19 

 لسالمةالمعدات والمستلزمات األخرى لتعزيز الصحة وا 

  تكنولوجيا لتسهيل التجارة اإللكترونية و/أو العمليات التجارية االفتراضية )التكنولوجيا التي تم شراؤها في أو
 قد تكون مؤهلة للتعويض عن التكلفة( 2020يناير  1بعد 

 د المادي الخدمات االحترافية المتعلقة بتصميم وإنشاء/تغيير البيئة التجارية المبنية الالزمة لتعزيز التباع
                                             واالجتماعي، فضال  عن التكاليف الفعلية للتعديالت

 .تكاليف اإليجار أو الرهن العقاري الالزمة إلعادة الفتح/إعادة التشغيل 

 

 هل هناك أي قيود على كيفية استخدام األموال؟ .3

تشمل االستخدامات  المنحة مخصصة لالستخدام في االستثمار للمساعدة في إعادة فتح الشركة أو إعادة تمويلها. أموال
المحظورة، على سبيل المثال ال الحصر، نفقات المرتبات ومدفوعات الديون والضرائب المحلية أو الفيدرالية أو الخاصة 

 بالوالية.

  

 واحدة؟ هل سيتم تحويل أموال المنحة على دفعة .4

 نعم، سيتم تحويل األموال على دفعة واحدة.

 

 هل علي إعادة سداد األموال؟ .5

ا، لذا ليس عليك إعادة سداد األموال إذا التزمت بجميع أحكام وشروط المنحة  .                                                                                           ال، هذه منحة وليست قرض 
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