
 

  

 

 

 
 

 الصور والتعليقات عليها عىل مواقع التواصل االجتماع  
يل هذه الصور، ثم تحميلها عىل صفحات  ز الخاصة بك كمنشورات مع  Twitter، وInstagram، وFacebookقم بتنز

   إضافة التعليقات الواردة أدناه. 
 

 

 التعليق:  
ي    Connecticut Small Business Boost Fundتم إطالق صندوق 

ز
مؤخًرا، ونحن غاية ف

ة ومنخفضة الفائدة   الحماس ألن يكون بمقدورنا تقديم هذا الخيار من القروض المباشر
ة والمؤسسات غنر الهادفة للرب  ح. تفضل بزيارة موقع   كات الصغنر لعمالئنا من الشر

CTSmallBusinessBoostFund.org  ي لالطال
ونز ع عىل التفاصيل. اإللكنر

#CTSmallBusinessBoostFund 
 

 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 

 

 
 التعليق: 

ي  CDFIsيسعدنا أن نكون ضمن عدد قليل من المؤسسات المالية لتنمية المجتمع )
( فز
ي كونيكتيكت  

ي تتعاون مع وزارة التنمية االقتصادية والمجتمعية فز
كونيكتيكت التر

@CTDECD  .ي منطقتنا
ة والمؤسسات غنر الهادفة للرب  ح فز كات الصغنر  لتقديم الدعم للشر

#CTSmallBusinessBoostFund 
 

 [link to news article from launch announcement]الرابط: 
 

 

   التعليق: 
ة ال يتعدى عدد موظفيها   كة صغنر موظف وتحقق أرباًحا سنوية    100هل أنت صاحب شر

ز دوالر؟  8أقل من   لالستفادة من برنامج القروض الجديد هذا  ماليير
ً
قد تكون مؤهال

ي كونيكتيكت. اكتشف المزيد  
ة والمؤسسات غنر الهادفة للرب  ح فز كات الصغنر المخصص للشر

م طلًبا مبدئًيا عىل 
ّ
 CTSmallBusinessBoostFund.orgوقد

#CTSmallBusinessBoostFund 
 

 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 



 

  

 

 

   التعليق: 
لتقديم   Connecticut Small Business Boost Fund#هل تعلم أنه تم إنشاء صندوق 

ي كونيكتيكت، وإمدادها بالدعم المالي الالزم لتحقيق النجاح؟  هل  
ز
ة ف كات الصغنر قروض للشر

ة بحاجة إل مساعدة؟ تفضل بزيارة موقع   كة صغنر تمتلك شر
CTSmallBusinessBoostFund.org   .ي الكتشاف المزيد

ونز اإللكنر
#CTSmallBusinessBoostFund 

 
  https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 

 

   التعليق: 
ي  
ز
 Connecticut Smallالحماس بشأن صندوق  [ CDFI]اسم لماذا يغمرنا نحن ف

Business Boost Fund مهمتنا هي دعم مجتمعنا، وال يسعنا ذلك دون تقديم الدعم  ؟
ة. يمكن أن يمنحك هذا القرض دفعة قوية نحو تنمية عملك   كات الصغنر ألصحاب الشر

 CTSmallBusinessBoostFund#التجاري، وال نستطيع االنتظار لمساعدتك عىل البدء! 
 

 [link to CTSmallBusinessBoostFund.org] رسم متحرك إلعالن رقمي الرابط:  
 

 

 
   التعليق: 

عن منح الدعم الفيدرالي    Connecticut Small Business Boost Fundيختلف صندوق 
ي كل أمور  السابقة. 

هذا قرض ال يمكن اإلعفاء من سداده، ولكنه وسيلة يمكنك استخدامها فز
. اكتشف مدى مرونة هذا   ي

ز إل التسويق أو إصالح المبانز عملك، من سداد رواتب الموظفير
ي 
ونز  CTSmallBusinessBoostFund.orgالقرض عىل الموقع اإللكنر

#CTSmallBusinessBoostFund 
 

 [link to news article from launch announcement] الرابط: 
 

 

   التعليق: 
 Connecticut Small Businessيحدونا حماس شديد لتوفنر خيار القروض من صندوق 

Boost Fund   ز به من مرونة ومعدالت فائدة منخفضة. إذا كنت لعمالئنا األعزاء لما يتمنر
ة هادفة أو غنر هادفة للرب  ح، فيمكنك االستفادة من معدالت فائدة ثابتة   كة صغنر تمتلك شر

 CTSmallBusinessBoostFund%. # 4بلغت من االنخفاض 
 

 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط:  



 

  

 

 

   التعليق: 
ي مجتمعنا  

ز
هل تتساءل إل أي مدى يمكن أن ينفعك قرض عملك؟ يمكن للجهات الُمقرضة ف

ة أو مؤسستك غنر الهادفة للرب  ح. يقدم   كتك الصغنر أن توّجهك بشأن مدة القرض األنسب لشر
ات سداد تصل إل  Connecticut Small Business Boost Fundصندوق  ا بفنر

ً
  72قروض

كتك.   CTSmallBusinessBoostFund#شهًرا. تواصل معنا اليوم لمعرفة األنسب لشر
 

 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 

 
 

   التعليق: 
 Connecticut Small Businessشاهد هذا الفيديو الذي يقدم نظرة عامة عىل صندوق 

Boost Fund  كات ي تهدف إل دعم الشر
ي هذه المبادرة التر

ا فز
ً
يك . نحن فخورون بأن نكون شر

ي كونيكتيكت. 
ة والمؤسسات غنر الهادفة للرب  ح فز  CTSmallBusinessBoostFund#الصغنر

 
 

 [link to :30 video] الرابط: 
 

 

   التعليق: 
 Connecticut Small Business Boost#هل تعلم أنك عندما تتقدم بطلب إل صندوق  

Fund   كتك لتحقيق النجاح بما يتجاوز األمور ي وسعنا لدعم شر
من خاللنا، فإننا نبذل كل ما فز

ويدك بالدعم والتوجيه التجاري قبل   ز المالية فقط؟ هذا برنامج شامل متكامل: نحن هنا لنر
 CTSmallBusinessBoostFund#إجراءات الحصول عىل القرض، وخاللها، وبعدها.  

 
 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 

 

 التعليق: 
ة أو مؤسسة غنر هادفة للرب  ح قادرة عىل االستفادة من الدعم   كة صغنر إذا كنت تمتلك شر

ي أعمالها، فلدينا حل رائع لك. تعال وتحدث معنا عن صندوق 
ي قدًما فز

 Connecticutللمضز
Small Business Boost Fund   واكتشف ما إذا كان هذا القرض الميش ومنخفض الفائدة

 CTSmallBusinessBoostFund#مناسًبا لك.  
 

 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 



 

  

 

 

 التعليق: 
هل تعلم أننا كمؤسسة مالية لتنمية المجتمع، فقد تم تأسيسنا بهدف خدمة المجتمع؟  

ي   –ولذلك نقدم خيارات قروض ميشة ومنخفضة الفائدة  
ز
ا بنجاح األفراد ف

ً
إننا نهتم حق

 Connecticut Small Business]المقاطعة/المنطقة[. نحن اآلن جزء من صندوق 
Boost Fund  كات إل األمام. بادر بسؤالنا عن برنامج القروض الجديد ، مورد جديد يدفع الشر

 CTSmallBusinessBoostFund#لهاتف[ الرائع هذا اليوم! ]رقم ا

 
 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 

 

 التعليق: 
ة ال يتعدى عدد موظفيها   كة صغنر موظف وتحقق أرباًحا سنوية    100هل أنت صاحب شر

ز دوالر؟ قد يكون لدينا حل رائع لك: صندوق  8أقل من   Connecticut Smallماليير
Business Boost Fund  ي للحصول عىل

م بطلب مبدن 
ّ
. تواصل معنا الكتشاف المزيد أو تقد

ز   اوح بير ي تنر
ي   500,000ر ودوال  5,000القروض التر

ونز دوالر عىل الموقع اإللكنر
CTSmallBusinessBoostFund.org #CTSmallBusinessBoostFund 

 
 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 

 

 التعليق: 
ي للحصول عىل قرض من صندوق  

 Connecticut Smallهل تقدمت بطلب مبدن 
Business Boost Fund   بعد؟ ال يستغرق استكمال االستبيان عىل موقع

CTSmallBusinessBoostFund.org   ،
ً
ي إال بضع دقائق، وإذا كنت مؤهال

ونز اإللكنر
فسنتعاون معك قبل إجراءات تقديم الطلب، وخاللها، وبعدها.  

#CTSmallBusinessBoostFund 

 
 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 

 

 التعليق: 
ي كونيكتيكت  

، تعد  CTDECD@بدعم من وزارة التنمية االقتصادية والمجتمعية فز
#CTSmallBusinessBoostFund   ة والمؤسسات غنر الهادفة كات الصغنر أداة رائعة للشر
ي ال يتعدى عدد موظفيها 

ز    8موظف وتحقق أرباًحا سنوية أقل من  100للرب  ح التر ماليير
!  دوالر. تواصل معنا اليوم الكتشاف ال 

ً
مزيد عن خيارات القروض ومعرفة ما إذا كنت مؤهال

#CTSmallBusinessBoostFund 

 
 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط: 



 

  

 

  
 التعليق: 

 Connecticut Smallيسعدنا أن نرى هذا الكم من عمالئنا الذين يسألون عن صندوق 
Business Boost Fund  ة والمؤسسات غنر كات الصغنر ! وننظر إليه عىل أنه أداة رائعة للشر

نامج. تواصل معنا أو تفضل   ي مجتمعنا، ونفخر بأن نكون جزًءا من هذا النر
ز
الهادفة للرب  ح ف

ي 
ونز الكتشاف المزيد.   CTSmallBusinessBoostFund.orgبزيارة الموقع اإللكنر

#CTSmallBusinessBoostFund 
 

 [link to CTsmallbusinessboostfund.org]رسم متحرك إلعالن رقمي الرابط:  
 

 

 التعليق: 
 Connecticut Small Business Boostهل ينتابك الفضول حول ما إذا كان صندوق 

Fund  ا لك؟
ً
ي اليوم عىل موقع  خياًرا جيد

استكمل الطلب المبدن 
CTSmallBusinessBoostFund.org   ،إذا كنت كذلك .

ً
لمعرفة ما إذا كنت مؤهال

فسنتواصل معك للتحدث باستفاضة عن خيارات القروض المتاحة لك وكيف يمكن لذلك  
كتك.   CTSmallBusinessBoostFund#أن يفيد شر

 
 https://www.CTSmallBusinessBoostFund.orgالرابط:  

 
 
 


