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شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية | مدينة اإلسكندرية

 )ALX B2B( تتوفر ِمنح مدينة اإلسكندرية للعودة إىل العمل
للشركات المؤهلة التي تتخذ من مدينة اإلسكندرية مقرًا لها 
التكاليف  لتعويض  وذلك  الربحية،  غير  المؤسسات  وبعض 
النحو  عىل  الشركة  فتح  بإعادة  المتعلقة  االستثمارات  و/أو 
المفروضة  الطوارئ  حالة  بعد  فرجينيا  حاكم  به  يسمح  الذي 

.19-بسبب مرض كوفيد
االستخدامات المقبولة للمنحة تشمل شراء: 

 •)PPE( معدات الحماية الشخصية
المعدات والمستلزمات األخرى لتعزيز الصحة والسالمة• 
تكنولوجيا لتسهيل التجارة اإللكترونية و/أو العمليات • 

التجارية االفتراضية
الخدمات االحترافية المتعلقة بتصميم وإنشاء/تغيير • 

البيئة المبنية الالزمة لتعزيز التباعد المادي واالجتماعي، 
فضالً عن التكاليف الفعلية للتعديالت

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

إعادة التشغيل

يعتمد حجم المنحة عىل عدد الموظفين: 
5,000 دوالر أمريكي - متعاقدون مستقلون• 
10,000 دوالر أمريكي - 2 -24 موظف• 
15,000 دوالر أمريكي - 25 -49 موظف• 
 20,000 دوالر أمريكي 50 -100 موظف• 

وقد تم توسيع معايير األهلية للمرحلة الثانية بحيث 
مؤهلة  الشركات  من  إضافية  أنواع  هناك  يكون 
غير  األطفال  رعاية  خدمة  مقّدمي  وكذلك  للتقدم 
الطلبات  مقّدمو  يتمكن  أن  يجب  للربح.  الهادفين 
التعافي  عىل  قادًرا  سيكون  عملهم  أن  إظهار  من 

والبقاء مستداًما بعد جائحة كوفيد.

يجب أن يستوفي المتقدمون جميع المعايير 
التالية: 

- يكون التأثير السلبي عىل اإليرادات لديهم بنسبة 
19-25 نتيجة لجائحة كوفيد%

- لديهم ترخيص في مدينة اإلسكندرية
- يكون الموقع الفعلي في مدينة اإلسكندرية

- يكون قيد التشغيل اعتباًرا من 14 مارس 2020
- بالنسبة للشركات الصغيرة الربحية أو أي كيان 
)ربحي أو غير ربحي( يُقّدم خدمات رعاية أطفال 
ليوم كامل أو خدمات رعاية جزئية لألطفال من 

سن 0 إىل 13 سنة والتي تكون مرخَّصة أو خاضعة 
مة محلية أو هيئة ترخيص حكومية لرقابة منظَّ

- تكون ُمسدِّدة لجميع ضرائب األعمال المحلية أو 
ملتزِمة بخطة سداد مع المدينة

- ال تكون في الوقت الراهن منخرطة في إجراءات 
إفالس

- تعتزم البقاء في اإلسكندرية حتى 31 ديسمبر 2020
- لديها ما بين 0 -100 موظف

- مملوكة وُمدارة محلًيا

الطلبات
اإلنترنت  عىل  وإرسالها  الطلبات  إكمال  يجب 
متعددة(.  بلغات  المساعدة  )تتوفر  اإلنجليزية  باللغة 
اإللكتروني  الموقع  عىل  الطلبات  تقديم  يمكن 
الساعة  في  وسيفتح   www.alexandriaecon.org
8:00 صباًحا يوم 30 سبتمبر 2020، وسيتم إغالقه 

)جميع   2020 أكتوبر   5 يوم  مساًء   12:00 الساعة 
.)EDT األوقات تبًعا لتوقيت شرق الواليات المتحدة

االتصال
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع 

 www.alexandriaecon.org 

أو اتصل بالرقم: 
info@alexandriaecon.org | 703.739.3820

معلومات 
المرحلة الثانية

مالحظة: من المتوقع أن يتجاوز عدد المتقدمين للمنحة إجمالي التمويل 
المتاح حالًيا.

منح مدينة 
اإلسكندرية 
للعودة إىل 

العمل


