األسئلة الشائعة
حول المرحلة 2
األهلية
 .1ما الشركات المؤهلة للتقدم إلى برنامج المنح هذا؟
بالنسبة للمرحلة  ،2يجب على المتقدمين استيفاء جميع المعايير التالية كي يكونوا مؤهلين:
 تأثير سلبي بنسبة  25%على اإليرادات بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضها فيروس كوفيد19-
 أن تكون للشركة رخصة سارية لممارسة األعمال في مدينة اإلسكندرية
 أن يكون للشركة موقع فعلي ضمن حدود مدينة اإلسكندرية
 أن تكون قيد التشغيل اعتبارً ا من  14مارس 2020
 بالنسبة للشركات الصغيرة الهادفة للربح أو أي كيان (هادف للربح أو غير هادف للربح) يُقدّم خدمات رعاية
َّ
مرخصة بموجب مرسوم
أطفال ليوم كامل أو خدمات رعاية جزئية لألطفال من سن  0إلى  13سنة والتي تكون
محلي أو خاضعة لتنظيم إدارة الخدمات االجتماعية بوالية فيرجينيا
ملتزمة بخطة سداد مع المدينة
 أن تكون الشركة مُس ِّددة لجميع ضرائب األعمال المحلية أو ِ
 أال تكون الشركة منخرطة في الوقت الراهن في إجراءات إفالس
 أن تنوي الشركة مواصلة العمل في مدينة اإلسكندرية بعد تاريخ  31ديسمبر 2020
 أن يعمل لديها ما بين  0و 100موظف و/أو مقاول
 أن تكون الشركة مملوكة ومُدارة محليًا
 .2ما الشركات غير المؤهلة للتقدم إلى هذا البرنامج؟
أي شركة أو كيان ال يستوفي جميع معايير األهلية هو غير مؤهل .هذا البرنامج غير متاح للمنظمات غير الهادفة للربح
باستثناء مق ِّدمي خدمات رعاية األطفال الهادفين للربح .الشركات المنزلية غير مؤهلة باستثناء مق ِّدمي خدمات رعاية األطفال
ْ
حصلت على منحة من برنامج منحة مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل في المرحلة
الذين يعملون في المنزل .أي شركة
األولى ال يجوز أن تتقدم/تحصل على منحة في المرحلة الثانية .يتم استثناء الشركات التالية من التقدم للبرنامج:
 محالت البقالة والصيدليات
 محطات الغاز
 البنوك والمؤسسات المالية
 المواقع المم لوكة للشركات ،أو الفروع ،أو الشركات التابعة ،أو الشركات صاحبة االمتياز ما لم تكن مملوكة
ومُدارة محليًا
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 .3ما التغييرات الرئيسية في األهلية من الجولة األولى إلى الجولة الثانية؟
من خالل التواصل والتعليقات في المرحلة األولى ،تعلّ َم فريق برنامج منحة مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل الكثير عن
عدد الشركات التي تجري هيكلتها في المدينة وقام بوضع معايير موسَّعة للمرحلة الثانية .التغييرات الرئيسية في معايير
األهلية تتضمن ما يلي:
ما سبب التغيير؟
المرحلة الثانية
المرحلة األولى
المعايير
فتح البرنامج أمام
أن تكون قيد التشغيل
أن تكون قيد التشغيل
تاريخ التأسيس
الشركات التي تم تأسيسها
اعتبارً ا من  14مارس
اعتبارً ا من  1مارس
في غضون  12شهرً ا من
2020
2019
الجائحة
للشركات الصغيرة الهادفة مق ِّدمو خدمات رعاية
للشركات الهادفة للربح فقط يجب أن تكون كيا ًنا
للربح وأي مق ِّدمي خدمات األطفال ضرورية ً
جدا
هاد ًفا للربح
لجهود التعافي االقتصادي
رعاية أطفال هادفين
للربح أو غير هادفين
للربح
تستخدم العديد من
العاملون الخاضعون
يجب أن يكون لديها
الموظفون
الشركات مقاولين
موظفون بأجر يخضعون للنموذج  1099يدخلون
بالنموذج  1099في تنفيذ
ضمن عدد الموظفين
للنموذج ()W-2
وظائف األعمال األساسية
العديد من المقاولين
متاح أمام المقاولين
المقاولون المستقلون الذين ال ينطبق
المستقلين يعملون في
المستقلين الذين يعملون
يعملون لحسابهم الخاص
مجال الخدمات الشخصية
لحسابهم الخاص
 .4ما سبب استبعاد أكثر المنظمات غير الهادفة للربح من البرنامج؟
تم تحديد أولوية منح التمويل الحالي المتاح لدعم الشركات الصغيرة التي تأثرت سلبًا بسبب تفشي فيروس كوفيد .19-نظرً ا
لشروط التمويل المحدودة ،تم وضع معايير البرنامج إلعطاء األولوية للشركات الصغيرة التي لها أقصى تأثير اقتصادي
وتوظيفي على المجتمع.
تم إتاحة برنامج منحة مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل أمام مق ِّدمي خدمات رعاية األطفال غير الهادفين للربح (مق ِّدمو
خدمات رعاية األطفال الهادفون للربح كانوا مؤهلين بالفعل) تقديرً ا للدور الحيوي الذي تقوم به خدمات رعاية األطفال في
مساعدة العمال على العودة إلى العمل في جميع أنحاء المنطقة.
 .5هل ُيسمح للمقاولين المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص بالتقدم لهذا البرنامج؟
نعم .يحق للمقاولين المستقلين الذين يعملون لحسابهم الخاص الذين ليس لديهم موظفون التقدم للبرنامج في المرحلة الثانية.
 .6شركتي غير مرخصة في مدينة اإلسكندرية هل سككون مؤها ً للتقدم بللب للحصول للى منحة؟
الشركات التي لها رخصة تجارية سارية حاليًا في مدينة اإلسكندرية وتستوفي سائر المعايير األخرى هي فقط المؤهلة
للحصول على منحة ما لم تكن من مق ِّدمي خدمات رعاية األطفال اليومية بالمنزل المعفيين من شرط رخصة اإلشغال .إذا
تقد ْ
ّمت الشركة إلى مدينة اإلسكندرية بطلب الحصول على رخصة إشغال قبل بدء فترة الطلب ،التي تبدأ من  30سبتمبر
الساعة  8:00صباحً ا ،يجوز لها التقدم بطلب للحصول على منحة حتى وإن لم يتم منح الرخصة بعد من قِبل مدينة
اإلسكندرية.
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التبارا من  14مارس  2020لتكون مؤهلة؟
 .7ما سبب اشترال كون الشركة قيد التشغيل
 ً
أعلن مدير المدينة حالة طوارئ محلية بسبب جائحة فيروس كورونا في  14مارس  .2020يهدف هذا البرنامج إلى تقديم
المساعدة المالية للشركات التي ّ
تأث ْ
رت سلبًا بالطوارئ الصحية واالقتصادية المرتبطة بهذه الجائحة .وبالتالي لتكون الشركة
مؤهلة يجب أن تكون الشركة قيد التشغيل قبل فرض حالة الطوارئ المحلية بالمدينة.
 .8ماذا لو لم تكن شركتي مسدَّدة لجميع ضرائب األلمال المحلية التي تفرضها مدينة اإلسكندرية؟
يجب أن يكون جميع المتقدمين مس ِّددين لضرائب األعمال المحلية أو ملتزمون بخطة سداد رسمية مع مدينة اإلسكندرية
ليكونوا مؤهلين للبرنامج.
 .9كيف سيتم حساب انخفاض إجمالي إيرادات الشركة بنسبة  25%أو أكثر؟
ْ
بدأت فيه الشركة العمل في اإلسكندرية.
من خالل مقارنة إجمالي اإليرادات للسنة الحالية بفترة سابقة بنا ًء على الوقت الذي
ً
مطلوب من الشركات تقديم بيانات تفصيلية بإجمالي األرباح والخسائر الشهرية ،وبدال من بيانات األرباح والخسائر
التفصيلية يجوز تقديم بيانات مصرفية تفصيلية .لكي تكون الشركة مؤهلة للحصول على المنحة ،ال يُشترط سوى أن تكون
قد تع ّر ْ
ضت إلى انخفاض بنسبة  %25أو أكثر في إجمالي اإليرادات ألحد األشهر الثالثة (عند مقارنتها بفترة سابقة) وذلك
الستيفاء معايير أهلية انخفاض اإليرادات.
إذا كانت شركتك قيد التشغيل قبل  1يونيو :2019
 3 أشهر متتالية في الفترة بين مارس  2020وأغسطس 2020
 واألشهر الثالثة المتتالية نفسها للعام 2019
ْ
بدأت التشغيل في الفترة ما بين  1يونيو  2019و 14مارس :2020
إذا كانت شركتك قد
 3 أشهر متتالية في الفترة بين مارس  2020وأغسطس 2020
 األشهر الثالثة األولى من تشغيل الشركة
 .11ما سبب استخدام إجمالي اإليرادات لحساب انخفاض اإليرادات وليس شيء آخر مثل صافي الربح؟
يمثل إجمالي اإليرادات أو المبيعات عامالً محد ًدا وأفضل عامل قياس للنشاط التجاري للشركة .قد تختلف مقاييس أخرى،
مثل صافي الدخل ،بنا ًء على تكلفة السلع أو قرارات العمل المتعلقة بالمصروفات .إن مقارنة إجمالي اإليرادات على أساس
سنوي توفر قيا ًسا دقي ًقا لتأثير تفشي فيروس كوفيد 19-على النشاط التجاري.
 .11إذا كانت خسارة إجمالي اإليرادات قريبة من  25%فهل سيتم تقريبها بحيث تكون الشركة مؤهلة للبرنامج؟
إذا كان إجمالي خسارة اإليرادات للمتقدم من  24.5إلى  ،%24.9فسيتم تقريب هذه النسبة إلى  %25للتأهل للبرنامج.
 .12هل هناك أي قيود للى أنواع الموظفين الذين يمكنني إدراجهم ضمن لدد الموظفين؟ ماذا لن المتعاقدين بنموذج 1099؟
ال توجد قيود .يجوز للمتقدمين إدراج الموظفين بأجر الخاضعين للنموذج ( )W-2والمقاولين الخاضعين للنموذج 1099
ضمن عدد الموظفين.
 .13هل يمكن تضمين الموظفين الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي في لدد الموظفين؟
ً
واحدا ( )1بغض النظر عن عدد ساعات العمل التي يعملها في األسبوع.
نعم ،يُعتبر كل موظف موظ ًفا
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لدي؟
 .14هل هناك تاريخ محدد
للي استخدامه لحساب لدد الموظفين ّ
ّ
نعم ،يجب حساب عدد الموظفين اعتبارً ا من  30يونيو .2020
قد يُطلب من المتقدمين الذين لديهم موظفون يخضعون للنموذج  W-2تقديم تقرير الرواتب لشهر يونيو  2020للتحقق من
عدد الموظفين.
قد يُطلب من المتقدم الذين يوظفون مقاولين وف ًقا للنموذج  1099تقديم فواتير وإثبات الدفع الخاصة بالمقاولين عن شهر
يونيو  2020للتحقق من عدد الموظفين.
 .15هل يتم احتساب مالك ( ُماك) الشركة ضمن لدد الموظفين؟
نعم .يجوز إدراج مالك واحد من مالكي الشركة ضمن إجمالي عدد الموظفين للمساعدة في التأهل للحصول على المنحة.
ومع ذلك ،إذا كان احتساب مالك الشركة كموظف سيجعل الشركة غير مؤهلة للمنحة نظرً ا لزيادة عدد الموظفين عن
المعيار المحدد ،فلن يتم احتسابه حينها.
 .16إذا كانت شركتي خاضعة إلجراءات اإلفاس فهل ستكون غير مؤهلة؟
نعم.
 .17هل ما تزال شركتي مؤهلة للمنحة إذا تق ّدمتُ بللب للحصول للى مِنح أو قروض أو أي دلم آخر من برامج الكوارث
الفيدرالي أو التابع للوالية أو أي مصادر أخرى؟
نعم ،يمكن أن يتقدم لهذا البرنامج الشركات المؤهلة التي تقد ْ
ّمت بطلب للحصول على منح من خالل برامج مثل برنامج
قروض كوارث الخسائر االقتصادية ( )EIDLالفيدرالي ،أو برنامج حماية الرواتب ( ،)PPPأو برنامج صندوق منحة
إعادة إعمار والية فرجينيا  ،RebuildVAأو أي مصادر غير حكومية أخرى .ال يتم احتساب األموال المستلمة من برنامج
قروض كوارث الخسائر االقتصادية وبرنامج حماية الراتب كإيرادات في الميزانية العمومية للشركة بغرض التقدم لالنضمام
لبرنامج منحة مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل.
 .18هل شركتي مؤهلة إذا حصلتُ للى برنامج منحة مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل في المرحلة األولى؟
ال .الشركات التي تل ّق ْ
ت منحة في المرحلة األولى غير مؤهلة للحصول على منحة في المرحلة الثانية.

لملية التقديم
 .1هل سكحتاج إلى جهاز كمبيوتر للتقديم؟
نعم ،ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر متصل باإلنترنت نظرً ا ألنه يجب إكمال هذا الطلب عبر اإلنترنت .في حالة عدم امتالكك
ل ُنسخ رقمية من اإلقرارات الضريبية والمستندات المالية الخاصة بك ،فستحتاج أي ً
ضا إلى ماسح ضوئي أو إلى تطبيق مسح
ضوئي على هاتف خلوي .ال يمكن حفظ الطلب ومتابعته الح ًقا.
 .2هل يمكنني إرسال الللب بالبريد العادي أو البريد اإللكتروني أو الفاكس أو إرساله بوسيلة ما؟
ال ،لن يتم استالم الطلبات إال عبر التقديم عبر اإلنترنت.
 .3متى يمكنني التقدم بالللب وما المولد النهائي لتقديم الللبات؟
ستتوفر نماذج الطلبات على اإلنترنت في الساعة  8:00صباحً ا بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم  30سبتمبر ،2020
ً
متاحة حتى الساعة  12:00مسا ًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم  4أكتوبر 2020.
وستظل
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 .4أين يمكنني العثور للى نموذج الللب للى اإلنترنت؟
سيكون الطلب متاحً ا على الرابط .https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/
 .5ما المعلومات اإلضافية التي للي إرسالها مع للبي؟
عند إكمال الطلب عبر اإلنترنت ،ستحتاج إلى توفير المستندات/المعلومات التالية:
 رقم التعريف الفيدرالي لصاحب العمل ( )FEINأو رقم الضمان االجتماعي ( )SSNالخاص بالشركة
 رقم حساب رخصة اإلشغال المهنية للشركات بمدينة اإلسكندرية
 بيان تفصيلي حول األرباح والخسائر الشهرية أو بدالً من البيان التفصيلي حول األرباح والخسائر الشهرية يمكن
تقديم بيانات مصرفية تفصيلية للفترات التالية بنا ًء على التاريخ الذي بدأت فيه الشركة العمل في مدينة اإلسكندرية:
 oإذا كانت شركتك قيد التشغيل قبل يونيو :2019
 3 أشهر متتالية في الفترة بين مارس  2020وأغسطس 2020
 واألشهر الثالثة المتتالية نفسها للعام 2019
ْ
بدأت التشغيل في الفترة ما بين  1يونيو  2019و 14مارس :2020
 oإذا كانت شركتك قد
 3 أشهر متتالية في الفترة بين مارس  2020وأغسطس 2020
 األشهر الثالثة األولى من تشغيل الشركة
 بالنسبة للشركات ذات اإليجار التجاري ،تاريخ انتهاء اإليجار الحالي.
متاحا بلغات متعددة؟
 .6هل سيكون الللب
 ً
ال ،يجب تقديم الطلب باللغة اإلنجليزية .يتوفر إصدار بسيط باللغات اإلسبانية ،واألمهرية ،والعربية ومتاح للتنزيل للمراجعة
قبل فترة التقديم على الرابط .https://alexandriaecon.org/alx-b2b/application/
 .7هل سكتلقى تككيد ً ا باستام للبي؟
َّ
نعم ،سيتم إرسال رسالة تأكيد إلكتروني آلية إلى المتقدم بمجرد تقديم الطلب .إذا لم تتلق رسالة البريد اإللكتروني ،فيُرجى
االتصال ببرنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية ( )AEDPعبر البريد اإللكتروني على
.info@alexandriaecon.org
 .8كم تستغرق لملية المراجعة؟
ً
ستبدأ عملية المراجعة فورً ا بعد إغالق فترة تقديم الطلبات في الساعة  12:00مساء بتوقيت شرق الواليات المتحدة يوم 5
أكتوبر  2020.من المقدَّر أن تستغرق عملية مراجعة جميع الطلبات وتحديد قرارات المنح أسبوعين إلى أربعة أسابيع.
يهدف البرنامج إلى البدء في تحويل أموال المنح إلى الشركات المؤهلة في أواخر أكتوبر/مطلع نوفمبر.
قد تكون هناك طلبات أكثر من األموال المتاحة حاليًا ،وقد يؤدي حجم الطلبات الكبير إلى ُّ
تأخر عملية المراجعة .سوف
يُعلن برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية ( )AEDPعن أي تغييرات في جدول المراجعة والموافقة وتقديم
تحديثات عامة عبر البريد اإللكتروني حسب الحاجة.
 .9كيف يمكنني االتصال ببرنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية ( )AEDPإذا كان لدي أسئلة حول الللب أو إذا
احتجتُ إلى مسالدة في إكمال الللب؟
ّ
ممثلو خدمة عمالء برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية ( )AEDPعبر الهاتف على الرقم
يتوفر
( 703-739-3820تتوفر خدمات الترجمة).
يمكن أي ً
ضا إرسال األسئلة عبر البريد اإللكتروني إلى .info@alexandriaecon.org
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 .11كيف يمكنني التحقق من حالة للبي؟
سيتم إخطار جميع المتقدمين عند تقديم طلباتهم وعند اتخاذ قرارات المنح النهائية .يُقدّم برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية
االقتصادية ( )AEDPتحديثات عامة للبرنامج عبر البريد اإللكتروني.
 .11من يمكنه الوصول إلى معلومات الشركة الخاصة بي؟
تعد جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من هذا البرنامج سرية ومحمية بموجب األقسام 2.2-3705.6
و 58.1-3من قانون والية فرجينيا ولن تتم مشاركتها مع جهات أخرى ال يتولى برنامج المنح هذا إدارتها .يتولى موظفون
من برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية إدارة هذا البرنامج .سيتمكن الموظفون المعينون لمراجعة الطلبات من
االطالع على المعلومات المقدمة من الشركة .باإلضافة إلى ذلك ،سيشارك موظفون من اإلدارة المالية ،وإدارة الخدمات
اإلنسانية والمجتمعية ،واإلدارة الصحية بمدينة اإلسكندرية في مراجعة المعلومات المقدَّمة من الشركات .أخيرً ا ،استعان
برنامج شراكة اإلسكندرية للتنمية االقتصادية بشركة خارجية للمساعدة في مراجعة المعلومات المالية والضريبية الخاصة
بالمتقدم.
 .12هل ستظل معلوماتي الشخصية والتجارية سرية؟
نعم ،تعد جميع المعلومات التي يتم الحصول عليها كجزء من هذا البرنامج سرية ومحمية بموجب األقسام 2.2-3705.6
و 58.1-3من قانون والية فرجينيا ولن تتم مشاركتها مع جهات أخرى ال يتولى برنامج المنح هذا إدارتها.

أموال المنحة
 .1ما مقدار التمويل الذي يمكن لشركتي الحصول لليه؟
هناك أربع فئات من المِنح بنا ًء على إجمالي عدد الموظفين المعتمدين:
مبلغ المنحة لكل عدد من الموظفين
المقاولون المستقلون الذي يعملون لحسابهم الخاص (ال يوجد موظفين)
 5000دوالر أمريكي
2-24
 10000دوالر أمريكي
25-49
 15000دوالر أمريكي
50-100
 20000دوالر أمريكي
 .2فيم يمكن استخدام أموال المنحة؟
يجب استخدام منح مدينة اإلسكندرية للعودة إلى العمل من أجل تعويض التكاليف و/أو االستثمارات المتعلقة بإعادة فتح
الشركة أو إعادة تمويلها .االستخدامات المقبولة للمنحة تشمل شراء:
 معدات الحماية الشخصية ( )PPEالمستخدمة لوقف تفشي فيروس كوفيد19-
 المعدات والمستلزمات األخرى لتعزيز الصحة والسالمة
 تكنولوجيا لتسهيل التجارة اإللكترونية و/أو العمليات التجارية االفتراضية
 الخدمات االحترافية المتعلقة بتصميم وإنشاء/تغيير البيئة التجارية 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 الفتح/إعادة التشغيل.
 .3هل هناك أي قيود للى كيفية استخدام األموال؟
أموال المنحة مخصصة لالستخدام في االستثمار للمساعدة في إعادة فتح الشركة أو إعادة تمويلها .تشمل االستخدامات
المحظورة ،على سبيل المثال ال الحصر ،نفقات المرتبات ومدفوعات الديون والضرائب المحلية أو الفيدرالية أو الخاصة
بالوالية.
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 .4متى يجب إنفاق أموال المنحة؟
يجب إنفاق أموال المنحة قبل  31ديسمبر  ،2020ومع ذلك ،فإن النفقات المسموح بها التي تمت في  14مارس 2020
أو بعده مؤهلة للتعويض.
 .5هل سيتم تحويل أموال المنحة للى دفعة واحدة؟
نعم ،سيتم تحويل األموال على دفعة واحدة.
 .6هل للي إلادة سداد األموال؟
ال ،هذه منحة وليست قر ً
ضا ،لذا ليس عليك إعادة سداد األموال إذا التزمت بجميع أحكام وشروط المنحة.
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