
 

 

 الصغيرة القروض لصندوق الصغيرة المشاريع استرداد Fairfax County تعلن

 أبريل 28 يوم الطلبات ُتقبل

 القروض خالل من الصغيرة المشاريع استرداد لدعم دوالر مليون 2.5 تمويل عن اليوم Fairfax County في المشرفين مجلس كشف

 حتى مؤهلة تجارية مشاريع Fairfax County في الصغيرة COVID-19 مشروعات إنعاش صندوق سيوفر .واالستشارات الصغيرة

 في الشركات سيساعد. اإلغالق آثار بعض لتعويض ساسيةاأل التشغيل تكاليف لتغطية استخدامها يمكن والتي% 0 بفائدة دوالر 20.000

 . أبريل 28 من بدءً  الطلبات قبول سيتم .إضافي تعويض توفر يمكن حيث المثلى المحلية أو الفيدرالية البرامج تحديد

 متزايد مال رأس تقديم في سيستمر والذي المتجددة القروض صندوق في هذا الصغيرة القروض لبرنامج المسددة األصول إيداع سيتم
 لقانون( EIDL) االقتصادي الضرر كوارث قروض إلى باإلضافة الصندوق هذا تصميم تم .بعدها وما االسترداد لفترة الصغيرة للشركات

CARES األجور حماية وبرنامج الفيدرالي(PPP )لالمستقب في العمليات استئناف من وتمكينها الحالية القيود تجاوز على الشركات لمساعدة. 

ا تعد والتي ،Fairfax County في الصغيرة القروض برنامج في الحاسمة العناصر أحد الصلة ذات التجارية االستشارة تعد  عملية من جزء 

 أفضل إلى االستشارات هذه وصول إلمكانية ودعمها الصغيرة الشركات عن لإلبالغ القرض فترة خالل ستستمر والتي الطلبات، تقديم
  .لحالتهم برنامج

 ثلث حوالي وتمثل قاعدتنا من ٪94 تشكل الصغيرة الشركات إن" Fairfax County في Jeffrey C. McKay المشرفين مجلس رئيس قال

 القروض تمويل يتكامل. البقاء على غيرةالص الشركات لمساعدة اآلن المتوفرة الفيدرالية البرامج من عدد هناك." "مجتمعنا في الوظائف

 والنتعاش مجتمعاتنا لرفاهية ضرورية الصغيرة الشركات أن ندرك .البرامج تلك مع Fairfax County في الداعمة واالستشارات الصغيرة

 ." المقاطعة اقتصاد

 التجارية لألعمال االستشارات لتقديم الشبكة وتقود المقاطعة مع القائمة الشراكة خالل من البرنامج (CBP) المجتمعية األعمال شراكة ستدير 

 Fairfax County في( CDFI) المجتمع لتنمية مالية مؤسسة باعتبارها الربحية غير المنظمة هذه مع العمل المقاطعة اختارت. الصغيرة

 . الصغيرة الشركات إلى القروض لتقديم والخبرات لوماتالمع وتمتلك

 Fairfax County في أكثر أو تجاري موقع في" للربح الهادفة" للشركات المجتمعية التجارية األعمال شراكة خالل من القروض ستتوفر

 تجارية رخصة يمتلكون وأن أكثر أو مينعا لمدة يعملون موظف ا 50 من أقل المتقدمون يمتلك أن يجب. للعمل الرئيسي المقر ذلك في بما

 وتكاليف الديون ومدفوعات واألجور والمعدات العامل المال رأس لتغطية القروض استخدام يمكن .للتأهل سارية( BPOL) ومهنية ووظيفية

 . األخرى التشغيل

ا النهوض على الشركات مساعدة إلى باإلضافة  من ممكن عدد أكبر تثقيف هو Fairfax County هدف فإن ،(هي كما البقاء أو) مجدد 

ا وستتواصل العادية قنواتها خالل من ذلك بتسويق المقاطعة ستقوم وبالتالي،. لهم المتوفرة القروض خيارات استخدام على الشركات  أيض 

 . العربية اللغة غير أخرى لغات يتحدثون الذين المالكين مع خاص بشكل

 المجلس أنشأ. االقتصادية الفرص احتياطات من تمويله ويتم Fairfax County في لمشرفينا مجلس قبل من البرنامج هذا إنشاء تم

 القروض برنامج على االقتصادية المبادرات إدارة ستشرف. استراتيجية اقتصادية باستثمارات والقيام االقتصادي النمو لتحفيز االحتياطات

 على االقتصادية المبادرات إدارة مع تواصل أو Fairfax County موقع بزيارة قم المعلومات، من لمزيد .وتراقبه الصغيرة

irfaxcounty.govEconomicinitiatives@fa 703-324-5171 رقم على اتصل أو. 

  

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/county-small-business-covid-19-recovery-fund
http://www.fairfaxcounty.gov/chairman
https://cbponline.org/financing/fairfax-microloan-program/
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/county-small-business-covid-19-recovery-fund
mailto:Economicinitiatives@fairfaxcounty.gov


 

 

 

 




