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ُميشيغانمركزُتطويرُاألعمالُالتجاريةُالصغيرةُفيُُديري ُ
(SBAM)ُُمنُحن ُمُ ُشكلُعلىُدوالرُماليين3ُُمبلغُعنُيقلُالُما

األعمالُالتجاريةُُلمساعدةُ(LEO)ُقتصاديةاإلُوالفرصُلالعم
ُالبردُمواجهةُفيُالصمودُعلىُالصغيرة

 عةالس وتهيئة التوسع علىُالصغيرة ألعمال التجاريةل الجديد المنح برنامج سيساعد
 الشتاء لفصل الخارجية

 تشارك ،19-كوفيد نتشارإ ومنع بنجاح الشتاء فصل جتيازإ على الصغيرة الشركات مساعدةغرض ل – ميشيغانُ،غالنسين

 ماليين 3 مبلغ عن يقل ال ما إلدارة( LEO) ميشيغان في قتصاديةاإل والفرص العمل ارةإد مع ميشيغان في الصغيرة األعمال رابطة

 السعة توسيع في المؤهلة الصغيرة الشركات لمساعدة (weatherizationالعوامل الجوية )مواجهة  مجال في حنَم  على شكل  دوالر

 10,000 و دوالر 1,000 بين يتراوح تمويل على للحصول المؤهلة الشركات تتقدم يمكن أن. البارد الطقس أشهر خالل الخارجية

 إلى يصل ما على للحصول المؤهلة المحلية والمنظمات ةالبلديالمجالس  تتقدم يمكن أن بينما المؤقتة، الخارجية للمرافق دوالر

 .ادوالر   15,000

 شركات لمساعدة 19-مواجهة كوفيدل الفيدرالي التمويل (LEO) ميشيغان في قتصاديةاإل والفرص العمل ارةإد تحدد

مكافحة  لمساعدة فيل الفيدراليقانون ال خالل من حنَالم   تقديم ويتم بهم الخاصة الشتاءمواجهة العوامل الجوية لفصل  جهود في ميشيغان

 .(CARES) كيرز أو يروس كورونا واإلغاثة واألمن االقتصادياف

 حنَم   أن في شك هناك ليس: "كالي براين (SBAM) ميشيغان في الصغيرة التجارية األعمال تطوير مركز رئيس يقول

 الهواء يف للجلوس الكامل ستخداماإل كان". "الشتاء هذا ميشيغان في الصغيرة للشركات حقيقي ا فرق ا ستحدث هذهمواجهة العوامل الجوية 

ا والسعة الطلق تأثير  ومع. 19-كوفيد جائحة خالل من بأمان للعمل جهودها في الوالية أنحاء جميع في للشركات األهمية بالغ أمر 

 خارجيةال طاقتها لتوسيع تحتاجها التي بالمساعدة الشركات تزويد فإن السعة، هذه خفضالذي يعمل على  الشتاء فصل في الطقس

 عالجمي سالمة على الحفاظ مع قدميها على واقفة البقاء على الصغيرة الشركات لمساعدة مهمة طريقة هي الطقس عوامل مع والتكيف

 ."الشتاء هذا

 بمواصلة فخورون نحن" :ابةيبالن (LEO) ميشيغان في قتصاديةاإل والفرص العمل إدارة مديرة كوربين، سوزان تقول

 موظفيها لحماية بالموارد الصغيرة أعمالنا لتزويد (SBAM) ميشيغان في الصغيرة التجارية األعمال تطوير مركز مع الشراكة

 ميشيغانُفيُالصغيرةُاألعمالُمجتمع



 (يتبع)

 ناقتصادإ على للحفاظ بدورها ميشيغان في الصغيرة الشركات قامت ،جائحةال خالل فترة". "19-كوفيد نتشارإ من ومجتمعاتها وعمالئها

ا لسعة ا وزيادة المؤقتة الخارجية المرافق تمويل في ستساعدهم الفيدرالية المنح هذه. المناسبة السالمة لوائح باعت   إ خالل من مفتوح 

 ."الُمقبل البارد الشتاء فصل خالل آمنة عملهم أماكن أن ضمان مع زبائنال إلستقبال

 

 التالية الصناعات في كامل بدوام ويعملون أقل أو موظف ا 50 فيها يعمل التي الربحية غير والمنظمات التجارية الشركات

 :تمويل على للحصول بطلب للتقدم مؤهلة

 

 اتالبار أو/  و مطاعمال •

 إقامة مأدبات الطعام مراكز •

 بالتجزئة البيع متاجر •

 بدنيةال لياقةال ومراكز رياضيةال صاالتال •

 التجارية لألعمال مشتركة مساحة توفر التي والمقاطعات والقرى والبلدات المدن انهمضب المحلية، الحكومات •

 للمستأجرين مشتركة مساحة يوفرون الذين التجارية العقارات أصحاب •

 

 ثلم مؤقتة هياكل لبناء نحةالم   أموال ستخدامإ المؤهلين المتقدمين من وغيرهم ميشيغان في التجارية األعمال ألصحاب يمكن 

 غيرهاو الطهي ومعدات المائدة وأدوات الخارجي للنقل واألثاث ةقابلال أجهزة التدفئة شراء أو المزودة بالتدفئة واألكواخ لةمظل  ماكن الاأل

 لدعم األموال جميع ستخدامإ يجب. الطلبات وتسليم توصيل خدماتل الخارجية السعة لزيادة الالزمة واألمن السالمة اتثيحدت من

اإ ليس الدائمة الهياكل وبناء الخارجية السعة توسعاتعمل ل( weatherizationمواجهة العوامل الجوية ) ا ستخدام   أموال. به مسموح 

 .2020 ديسمبركانون األول/ 30 - 2020 أغسطسآب/ 1 بين ما الفترة في تمت التي للمشتريات ةوفرمت حنَالم  

 

الموقع  على( weatherizationالعوامل الجوية )مواجهة  منح على للحصول طلب لتقديم مدعوةبذلك  المهتمة الشركات

ا الطلبات تقديم يجب. www.MiWinterGrants.org اإللكتروني  بتوقيت 2020 نوفمبرتشرين الثاني/ 18 يوم ظهر من إعتبار 

 على حنَم   10 لمنح خاص عتبارإ اءعطإ مع األسبقية في التقديم  أساس على لةالمؤهَ  للشركات حنَالم   تقديم سيتم. المتحدة الواليات شرق

 الموقع بزيارة تفضل المزيد، ولمعرفة الكاملة التفاصيل على للحصول. ميشيغان في إلزدهارا مناطق من منطقة كل في األقل

SBAM.org/weather. 

 

 التعاونو الدعوة خالل من ميشيغان في الصغيرة األعمال مجتمع حتياجاتإ تلبية على فقط ميشيغان في الصغيرة األعمال جمعية تركز

 مركز يقع. مقاطعة 83 عددها البالغ ميشيغان مقاطعات جميع في عضو 28,000 من كثرأل الخدمات دمونقي اليوم. الشرائية والقوة

 الكابيتول مبنى من فقط واحد مبنى بعد على ،(Lansing) النسينغ في (SBAM) ميشيغان في الصغيرة التجارية األعمال تطوير

(Capitol). 
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