
 

 

ة والمؤسسات غير الربحية yCnuoC  afriaFتعلن   عن برنامج ِمنح دعم المشاري    ع الصغير

ي شهر يونيو
 

 قبول الطلبات ف

في    مجلُس صّوت إليوَم  ي  إلمشر
 
. ؤن برنامج (yCnuoC  riaFلدعم أصحاب إألعمال )  yCnuoCعىل ؤنشاء مبادرة  yCnuoC  afriaFف

yCnuoC  riaF  وس  مليون دوالر  52هو برنامج ِمنح جديد بقيمة ة وإلمؤسسات غي  إلربحية إلمتأثرة بفي  لمساعدة إلمشاري    ع إلصغي 

aIViC-96.  ه باالستعانة بأموإل قانون
َ
 تمويل

ُ
نامج  إلير

مة ؤل aErFaومن إلمقرر أن يتلقى
َّ
  إلمقاععة. إلفيدرإلي إلمقد

في    ي  y oou F a. rffCFقال رئيس مجلس إلمشر
 
نامج yCnuoC  afriaFف إ لهذإ إلير

ًّ
ي  –: "أنا متحمس جد

 
فهو إألول من نوعه ف

yCnuoC  afriaF ،ي من هذه إألوقات إلعصيبة
 
ي إلتعاف

 
َ إلربحية ف  وإلمؤسساِت غي 

َ
ة كاِت إلصغي   إلشر

ُ
. ونأمل أن تساعد هذه إلِمنح

ة وإلمؤسسات غي  إلربحية اإت وإإلبقاء عىل كات إلصغي  ي إلمستقبل". "نريد دعم إلعديد من إلشر
 
، وإالستعدإد للنمو ف  إلموففي  

 وإقتصادها".  yCnuoC  afriaFإألهمية لمجتمع 

ة وإلمؤسسات غي  إلربحية إلمتأثرة بجائح كات إلصغي  ي توفي  إإلغاثة إلفورية للشر
 
نامج ف . aIViC-96ة يتمثل إلغرض إألساسي من إلير

ة  yCnuoC  afriaFوتأمل  ة عىل موإصلة أنشطتها خالل فيى كات وإلمؤسسات إلصغي  ي مساعدة إلشر
 
إلطارئة ومعالجة  aIViC-96ف

إمج إلتكميلية.  ي إلير
 
ي قد تكون موجودة ف

 إلثغرإت إلتى

  yCnuoC  riaFسيقدم 
ّ
َرد
ُ
كات أو إلمؤسسات غي  إلربحية إلمؤهلة منًحا ال ت إ أدن  من  . كما أنللشر

ًّ
نامج يضع عىل وجه إلخصوص حد إلير

نامج 03إلتخصيص بنسبة  كات إلمملوكة لألقليات  للمنح إلمخصصة –مليون دوالر  4.2أو  –% من ؤجمالي إلقيمة إلدوالرية للير للشر

  وإلمحاربي   إلقدماء وإلسيدإت. 

ا مساهمة   لم تكن توإجه هذه إألنوإع من إألعمال إلتجارية صعوبات عىل مر إلتاري    خ
ً
ي إلحصول عىل إلتمويل فحسب، ولكنها تقدم أيض

ف 

كات إلمملوكة لألقليات ويعمل فيها موففون نسبة  ي إقتصاد إلمقاععة. تمثل إلشر
ة ف  ي 05كبي 

، yCnuoC  afriaF% من إلمشاري    ع ف 

 ،
ً
كات إلمملوكة لألقليات وإلسيدإت وإلمحاربي   إلقدماء، مجتمعة ف إلشر

ِّ
ي  530333وتوف

إلمقاععة بإجمالي ؤيرإدإت سنوية تبلغ فرٍد ف 

 مليار دوالر.  91.1

ي أوإئل يونيو 
 يجب أن يكون ؤنشاؤها قائًما ولها . 5353من إلمتوقع أن يبدأ إلتقدم لطلب إلمنحة ف 

ً
َعد إلجهات إلمتقدمة مؤهلة

ُ
ولكي ت

ي 
ة إألعمال. تضم yCnuoC  afriaFموقع أو أكير ف  كات ومؤسسات غي  ربحية  yCnuoC  afriaF، من بينها إلمكان إلرئيسي لمباشر شر

ندون وفيينا وكليفتون. باإلضافة ؤل الك، يجب أن يكون لدى إلجهات إلحاصلة عىل إلمنح أقل من  ي مدن هي 
ا  23موجودة ف 

ً
موفف

ي عملهم؛ وباستثناء إلمؤسسات غي  إلربحية، يجب أن يكو 
 ف 
ً
 كاملة

ً
وإ سنة ي جميع إلموإقع، وقد أتمُّ

ن لديها ترإخيص عمل ؤجمالًيا ف 

إفية ومهنية صالحة )  (.LOIBوترإخيص إحيى

:  yCnuoC  riaFمن إلمزَمع تقديم مبلغ ِمنح  ا للهيكل إلتالي
ً
 بناًء عىل عدد إلموففي   إلعاملي   بدوإم كامل وفق

  ،دوالر  930333: 93 - 9إلموففون 

  ،دوالر  920333: 52 – 99إلموففون 

  ،دوالر 530333: 16 – 53إلموففون 

ي إألغرإض إلتالية: 
 يمكن إستخدإم إلمنحة ف 

  )تعويضات إلموففي   )كاألجور وإالستحقاقات 

 رأس إلمال إلمتدإول 

 إلمعدإت 

 إلمخزون 

 إالستئجار 

 مرصوفات تشغيل أخرى مهمة لسي  إألعمال 

ي إلمرصوفات إلمؤهلة للتخفيف من وعأة توقفات إلعمل بالنسبة لألعمال 
إلحاصلة عىل إلمنحة. ال يمكن يجب إستخدإم إلتمويل ف 

 إستخدإم أموإل إلمنحة لدفع إلديون بغرض ؤغالق إلنشاط إلتجاري أو بدء نشاط تجاري جديد. 

http://www.fairfaxcounty.gov/boardofsupervisors
https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/fairfaxrise


 

 

ة وإلمؤسسات غي  إلربحية إلذي تبلغ تكلفته  مليون دوالر أمريكي باإلضافة ؤل  52باإلضافة ؤل برنامج ِمنح دعم إلمشاري    ع إلصغي 

ي برنامجي   آخرين لدعم إلمشا
 
علن عنهما مؤخًرإ ف

ُ
ين أ

َ
ة وإلمؤسسات غي  إلربحية إللذ مزمة لمعالجة إأل yCnuoC  afriaFري    ع إلصغي 

وس  .aIViC-96إالقتصادية بسبب  ي فل في 
 
ة ف ة من خالل إلقروض إلصغي   aIViCوهذإ يشمل برنامج ؤنعاش إلمشاري    ع إلصغي 

 مليون دوالر.  52إألمان بقيمة مليون دوالر، وبرنامج إلمنح غي  إلربحية لشبكة  5.2بقيمة 

ف ؤدإرة إلمبادرإت إالقتصادية عىل برنامج ِمنحة   yCnuoC  afriaFموقع وترإقبه. لمزيد من إلمعلومات يمكن مزيارة  yCnuoC  riaFستشر

 .2949-051-430 أو إالتصال عىل رقم Economicinitiatives@fairfaxcounty.govأو إلتوإصل مع ؤدإرة إلمبادرإت إالقتصادية عىل 

 

### 

https://www.fairfaxcounty.gov/economic-success/county-small-business-covid-19-recovery-fund
mailto:Economicinitiatives@fairfaxcounty.gov

