قرض مبارش منخفض الفائدة مخصص
للرشكات الصغرية واملؤسسات غري الهادفة
للربح يف كونيكتيكت
صندوق CONNECTICUT SMALL BUSINESS BOOST FUND

مصدر جديد سيدفع رشكتك إىل األمام.
بدعم من إدارة االقتصاد وتنمية املجتمع يف كونيكتيكت ،يربطك الصندوق
مبا تحتاج إليه من دعم مايل لالزدهار.

مرن .شخيص .مستثمر.
يتيح صندوق CONNECTICUT SMALL BUSINESS BOOST

 FUNDملاليك الرشكات الصغرية إمكانية الحصول عىل رأس مال عامل مرن
ويربطهام بخدمات الدعم.

أسلوب منصف لإلقراض.
تتعرض الكثري من الرشكات الصغرية واملؤسسات غري الهادفة للربح يف كونيكتيكت لعوائق يف الوصول إىل املوارد املالية.
وهو ما يرسي بصفة خاصة عىل املؤسسات العاملة يف املناطق املتعرثة ومنخفضة الدخل وتلك التي تقودها السيدات

أسلوب شخيص ومنصف لإلقراض .ألنك أكرث من مجرد أرقام يف جدول بيانات.

أو ذوي الهمم أو الجنود القدامى أو األشخاص امللونني .تم إنشاء صندوق Connecticut Small Business

 Boost Fundإلتاحة سبل الوصول إىل رأس املال العامل ألولئك األكرث احتيا ًجا لتلك األموال ،مبا يضمن دعم ٍ
تعاف
اقتصادي أكرب لكونيكتيكت.

تقدَّ م بطلب اآلن
ال توجد رسوم إنشاء
عملية تقديم طلب سلسة
جداول زمنية رسيعة العتامد الطلب
الدعم بعدة لغات

قروض مرنة
ميكن إنفاق قروض رأس املال العامل عىل:

 //املعدات
 //الرواتب

متطلبات االستحقاق
يجب أن تكون للمؤسسة عمليات يف كونيكتيكت.

ال تضم أكرث من  100موظف بدوام كامل
أرباح سنوية أقل من  8ماليني دوالر
ال بد أن تكون الرشكات واملؤسسات غري الهادفة
للربح قد مارست العمل قبل سنة عىل األقل من
تاريخ تقديم الطلب.
يتوفر مبلغ متويل صغري للرشكات حديثة اإلنشاء

 //املرافق العامة واإليجار
 //التمويل املستحق
 //التسويق والدعاية

4,5%

سعر الفائدة للمؤسسات
غري الهادفة للربح و
الرشكات الصغرية

60
& 72

صندوق SMALL
BUSINESS BOOST
FUND
قروض مرنة لرأس املال العامل
أسعار فائدة منخفضة
اقرتاض يرتاوح ما بني 5,000
و 500,000دوالر (رشيطة استحقاقها)

مدة السداد الشهرية

 //ترميامت املباين
 //النفقات األخرى

جهات ُمقرضة محلية ومجتمعية ملتزمة
مبعاونتك عىل النجاح.

من خالل صندوق Connecticut Small Business

 ،Boost Fundيستطيع مقدمو الطلبات أن يعملوا مبارش ًة
مع الجهات امل ُقرضة املجتمعية املحلية ممن لديهم خربة واسعة
يف إقراض الرشكات الصغرية .إنه مكان شامل ملاليك الرشكات
ميكنهم فيه الحصول عىل دعم وتوجيه للرشكة قبل عملية
تقديم الطلب للقرض ويف أثنائها وبعدها.

CTSmallBusinessBoostFund.org
إدارة االقتصاد وتنمية املجتمع يف كونيكتيكت

ما الذي عليك توقُّعه
يلزم عىل املقرتضني املهتمني تقديم طلب مبديئ من
خالل البوابة اإللكرتونية عن طريق الرابط التايل:

CTSmallBusinessBoostFund.org

من خالل البوابة ،يتم التوفيق بني املقرتضني املؤهلني
وجهة مقرضة مجتمعية.

كيف تتقدم بطلب؟
يُرجى زيارة املوقع االلكرتوين التايل:

CTSmallBusinessBoostFund.org

تواصل اليوم مع الجهة املقرضة املجتمعية الخاصة بك!

إدارة االقتصاد وتنمية املجتمع

CTSmallBusinessBoostFund.org

إبراء ذمة :نظ ًرا ملحدودية مبالغ التمويل املتاحة وحجم الطلبات الكبري املتوقع ،من املنتظر أال يتمكن جميع مقدمي الطلبات من
الحصول عىل قرض .سوف تتم مراجعة الطلبات عىل أساس التناوب ،وستتم إدارتها مبا يدعم تحقيق أهداف الربنامج .تعتمد املدة
املستغرقة ملعالجة الطلب عىل حجم الطلبات التي يتم تلقِّيها من ِقبَل الجهة امل ُقرضة املجتمعية املتوافقة .يُرجى مالحظة أن مجرد
تقديم الطلب ال يعني تأهلك للحصول عىل قرض وال يعني أنه سيتم اعتامد أو متويل القرض املطلوب .ستتم مطالبتك بتقديم معلومات
إضافية ضمن استامرة طلبك التي من خاللها سيتم تقرير أهليتك للحصول عىل القرض .ننصحك بتقديم الطلب يف أرسع وقت ممكن.
قد تخضع كل املعدالت ومدد القروض للتغيري .حدِّث إخالء املسؤولية الوارد يف الصفحة األخرية من الكتيب عن طريق إضافة جملة
يف نهايته :القروض املتاحة من خالل هذا الربنامج هي قروض تجارية فقط وليست قروضً ا لألغراض الشخصية ،أو األرسية ،أو املنزلية.

