
بوابة إرفاين
حزمة تسهيالت التوسع في إرفاين، كاليفورنيا

greater irvine chamber

80+
خبير في بوابة إرفاين

15
كلية وجامعة

900+
شركة تقنية في إرفاين

65
 مركز )علوم، تقنية، هندسة،  ورياضيات(

في جامعة كاليفورنيا في إرفاين

485
شركة علوم حياتية في إرفاين

40
خبير تحسين معدل التحويل في إرفاين

“شرعت شركة فورتي ميديكال في مهمة التحول إلى إرفاين على أمل أال نجد الحماس لعملنا فحسب، بل أيًضا الدعم 
والسبل إلطالق مشروع HealthTech في الواليات المتحدة. ولم نشعر بخيبة أمل أبدًا، ففي األشهر الـ 18 الماضية، 

شكلنا مشروًعا مشترًكا مهًما للغاية مع شركة في إرفاين قد وجدت فرًصا ثمينة تشير إلى نجاح ملموس في 
الواليات المتحدة. فريق بوابة إرفاين في غرفة التجارة ال يعرف الكلل، لطيف، و ذو خبرة. ما الذي كان يمكن أن 

نطلبه أكثر من ذلك في شريك دعم األعمال األمريكي؟”

- جيوفانا فورتي، الرئيسة التنفيذية لشركة فورتي ميديكال

“قد درست أنظمة بيئية أخرى قبل اختيار إرفاين كقاعدة لتوسيع الشركة في الواليات المتحدة. قبل إرفاين، لم أجد أي 
نظام بيئي آخر مع العديد من قادة األعمال والمهنيين الذين يبذلون جهًدا إضافًيا طوعًيا لتقديم المساعدة والمشورة 
والدعم واإلشارة لمن هو جديد في السوق. فريق غرفة التجارة هو العمود الفقري لهذا المشروع. فقد قاموا منذ اليوم 
األول بتنظيم وتسهيل المصادر التي زودتني بالمعرفة والفهم لما يتطلبه األمر لتأسيس وتنمية شركتنا هنا. فقد كانوا 

مرشدينا وزمالئنا وأصدقائنا. لقد أنشأنا بالفعل شراكات محلية وبدأنا في إعداد حمالت المبيعات والتسويق. لم أعد 
أشعر بأنني غريب ولكن كجزء من النظام البيئي الذي يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة األخرى على االستقرار 

والنمو في إرفاين.”

- نهال ذّكور، مدير تطوير األعمال، شركة ون كليك
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يتوفر بعدة لغات

بيّبر راسل
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 توسعة أعمالكم في أسواق جديدة يعتبر خطوة ذكية.
  

نقدم لكم كل ما يميز إرفاين.

تود منكم غرفة التجارة في إرفاين أن تحظوا باإلستفادة من قوة االقتصاد، وحيوية قطاع العلوم والتكنولوجيا في مدينة 
إرفاين، باإلضافة إلى الطموح واالبتكار الذين يغذيان روح االبداع فيها. 

توسيع أعمالكم في إرفاين هو بوابة النجاح.

بالتعاون مع شبكة مميزة من الشركات والمنظمات الخاصة والعامة، فإن غرفة التجارة في إرفاين على استعداد لتزويد 
الشركات المؤهلة بحزمة غنية بالموارد من حوافز صنع القرار ومزايا االنتقال.

خبرائنا على أتم االستعداد لمساعدتكم في دخول السوق الجديد. يمكنكم االعتماد على خدماتنا االستشارية 
المجانية لمدة تتراوح من ساعة إلى ساعتين لضمان تجربة توسع سلسة دون عوائق.

من خالل التواجد في إرفاين، يمكنكم االستفادة من تنوع الفرص في جنوب كاليفورنيا وأن تكونوا جزًءا من خامس أكبر 
اقتصاد في العالم - كاليفورنيا.
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• المساعدة في خدمات اكتساب العمالء والشركاء
• الخدمات المصرفية

• خيارات وساطة أو العمل-مًعا
• المساعدة في الخدمات العقارية التجارية

• المستشفيات
• المختبرات

• جهات اتصال )مدراء تسويق وخبراء تحسين 
معدل التحويل(

• الخدمات اللوجستية
• الخدمات التنظيمية

• إجراءات وتصاريح المدينة والمقاطعة
• شبكات رأس المال االستثماري

• جذب المواهب وتنمية القوى العاملة
• جهات اتصال الكلية والجامعة

• األبحاث و التطوير
• خدمات السداد والدفع

• تعريف بقنصليات الدول األجنبية وأجهزة التجارة

• خدمات التكنولوجيا واالتصاالت
• التجارة واالستثمار

• الضرائب
• التأشيرات

• الخدمات القانونية
• الموارد البشرية

• كشوف المرتبات والمزايا والرعاية الصحية
• وسائل النقل

• خدمات المياه والكهرباء والصرف

خبرة

نحن على استعداد لتزويدكم بمساعدات، خبرات، و استشارات مجانية مخصصة:

• خطط البنية التحتية واالستثمار
• التنبؤات االقتصادية في إرفاين ومقاطعة أورانج 

وكاليفورنيا

• تقارير السوق القطاعية
• الضوابط والقوانين البيئية

• تقارير التعليم

• تكاليف العمالة
• تقارير العمل واألجور والرواتب التنافسية

• العقارات السكنية والتجارية

اقتصاد

نحن على استعداد لتزويدكم ببيانات وتقارير مخصصة مجانية:

• خيارات اإلسكان والمساعدة العقارية
• تعدد اللغات والترجمة

• شبكة الرؤساء التنفيذيين

• مجالس األعمال
• االئتالف مع الغرفة األمريكية الدولية

• دعم قطاع الصناعة
• مقدمات إلى المدارس واألحياء

• كيفية ممارسة األعمال التجارية في جنوب 
كاليفورنيا

• دعم انتقال األسرة
• المساعدة في الحصول على رخصة القيادة  في 

كاليفورنيا

التزام

نحن فخورون بتقديم فرص االستفادة والتعاون مع شبكات غرفة التجارة:

استكشاف

نحن على استعداد لمساعدتكم في استكشاف وتقييم الخيارات من خالل تقديم:

•  إقامات فندقية طويلة األمد بسعر مخفض  • خدمات دعم إدارة المكاتب
 

• مكاتب مؤقتة – مجانية أو بسعر مخفض
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