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هل ما زال بإمكاين تقديم طلب إذا كنت قد تلقيت أموال إعانة كوفيد19- لرشكتي الصغرية؟

 نعم. تُعد أي أموال إعانة خاصة بكوفيد19- تلقيتها من أجل رشكتك الصغرية منفصلة وال تؤثر عىل 

 Connecticut Small قدرتك عىل التقدم بطلب قرض والحصول عليه من خالل صندوق

 Business Boost Fund. تقترص الرشكات واملؤسسات غري الهادفة للربح عىل تلقي قرض 
واحد من خالل هذا الربنامج.

هل أحتاج إىل ضامن؟

 ال يلزم وجود ضامنات محددة لتكون مؤهالً. ال تحتاج إىل أن تكون لديك أي عقارات أو معدات محددة. 
إال أنه ميكن تقديم رهن شامل ضمن أصول الرشكة. ستكون الضامنات الشخصية مطلوبة لألفراد الذين 

ميلكون %20 أو أكرث من رشكة.

هل يلزم أن تكون رشكتي يف كونيكتيكت للتقدم بطلب؟

نعم، يجب أن تكون ملؤسستك عمليات يف كونيكتيكت ليك تتأهل.

ما هي الجهات املُقرضة املحلية املجتمعية؟
 Ascendus وCapital for تشمل الجهات املُقرضة املحلية املجتمعية التي تشارك يف هذا الربنامج

 Community Economic Development Fund وصندوق Change (C4C)
 Community وصندوق HEDCO Inc. واملجلس الوطني للتنمية و (CEDF) وPursuit

 SouthEastern Connecticutو Pursuitالتابع ملجلس التنمية الوطني و Impact Loan
.Enterprise Region (seCTer)

 CONNECTICUT SMALL BUSINESS ما أنواع الرشكات املؤهلة لقرض من صندوق
BOOST FUND؟

 Connecticut Small Business Boost ليك تتأهل رشكة صغرية لقرض من صندوق

Fund، يجب أن تنطبق عليها املتطلبات املذكورة بالتفصيل أدناه. يرجى مالحظة أنه ينبغي 
 إكامل الطلب املبديئ وتقدميه من قبل مالك الرشكة الذي لديه أكرب حصة ملكية، وأن كل 

 املالكني الذين لديهم ملكية بنسبة تزيد عن %20 سيلتزمون بتقديم شهادة عىل صحة 

املعلومات املذكورة.

متثل املعايري التالية الحد األدىن املطلوب العتبار إحدى الرشكات أو املؤسسات غري الهادفة للربح 

مؤهلة للحصول عىل قرض مبوجب هذا الربنامج:

//  يجب أن تكون للمؤسسة عمليات يف كونيكتيكت.

//  يجب أن تكون لدى املؤسسة أرباح سنوية أقل من 8 مليون دوالر.

//  يجب أن توظف الرشكة أو املؤسسة غري الهادفة للربح ما ال يزيد عن 100 موظف 

يعملون مبا يعادل الدوام الكامل (FTE) (مبا يف ذلك املنشأة الفردية).

//  ال بد أن تكون الرشكات الصغرية واملؤسسات غري الهادفة للربح قد مارست العمل 

 قبل سنة عىل األقل من تاريخ تقديم الطلب. يوفر مبلغ محدود لتمويل 

 اإلنشاء للرشكات الهادفة للربح التي متارس العمل منذ مدة تقل عن عام قبل 

تاريخ تقديم الطلب.

ما هي أوجه االختالف بني هذا القرض وغريه من برامج القروض؟
ما مييز صندوق Connecticut Small Business Boost Fund فعالً هو شبكته 
من الجهات املُقرضة املجتمعية. كثري من هذه الجهات املُقرضة كانت تساعد الرشكات الصغرية 

واملؤسسات غري الهادفة للربح محليًا عىل االزدهار عىل مدار عقود. إنهم يعملون عىل تلبية 

 االحتياجات املتفردة للمجتمعات التي تتسم تاريخيًا مبحدودية الخدمات البنكية ولديهم 

سنوات من الخربة يف إقراض املقرتضني يف هذه املجتمعات. 
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هل أضمن املوافقة عىل قرض إذا كنت مؤهالً لتقديم طلب؟

عىل حسب عدد الطلبات، من املحتمل أال يتمكن جميع مقدمي الطلبات من الحصول عىل قرض. سوف 

تتم مراجعة الطلبات عىل أساس التناوب. كام أن كل القروض تخضع ملراجعة االكتتاب واملوافقة من الجهات 

املُقرضة املجتمعية املشاركة واملسؤولة عن قراراتها االئتامنية.

يُرجى مالحظة أن مطابقتك مع جهة ُمقرضة معنية ال ميثل عرًضا أو التزاًما باإلقراض. قد تخضع كل املعدالت 

ومدد القروض للتغيري.

ما أنواع الرشكات غري املؤهلة لقرض؟ 

ماذا لو احتجت إىل مساعدة يف عملية تقديم طلب القرض؟

إذا متت مطابقتك مع جهة ُمقرضة بعد إكامل الطلب املبديئ عىل املوقع 

 CTSmallBusinessBoostFund.org، فستتواصل معك وترشدك يف 
عملية تقديم الطلب.

كام يتوفر مقدمو املساعدة الفنية لدعم الرشكات واملؤسسات غري الهادفة 

للربح سواء أكان قبل تقدميها الطلب أو بعد إصدار قرض. قم بزيارة املوقع 

CTSmallBusinessBoostFund.org/Resources للتواصل مع إحدى 
مؤسسات الدعم هذه.

ما هي مدة سداد القرض؟

//  تبلغ املدة 60 شهرًا للقروض التي تقل عن 150,000 دوالر  

//  تبلغ املدة 72 شهرًا للقروض التي ترتاوح بني 150,000 دوالر و500,000 دوالر  

//  سعر فائدة ثابت بنسبة 4.5%  

//  ال توجد عقوبة قبل السداد  

//  ال توجد رسوم إنشاء  

ما الذي ميكنني أن أستخدم القرض فيه؟

ميكن استخدام قروض صندوق Connecticut Small Business Boost Fund يف 

مجموعة كاملة من احتياجات الرشكات، من بينها املعدات والرواتب وإعادة التمويل املستحق 

واإليجار واملرافق العامة والرتميامت والتسويق واإلعالن واملستلزمات ونفقات أخرى. سيكون 

عليك أن تذكر بالتفصيل االستخدام املقرتح ألموال القرض عندما إكامل طلبك.

//  االمتيازات اململوكة لرشكات

//  متاجر القروض يف يوم استالم الراتب

 //  متاجر كتب البالغني أو نوادي التعري 

أو قاعات التدليك

//  االستثامرات الوسيطة يف العقارات

//  الرشكات املنخرطة يف نشاطات الضغط 

السيايس أو مخططات املبيعات الهرمية

//  رشكات القنب أو الرشكات املنخرطة يف 

 نشاطات محظورة مبوجب القانون الفيدرايل 

أو القانون الساري يف منطقة تواجد الرشكة

//  املنشآت التي تُستخدم يف األساس يف مامرسة 

القامر أو تسهيله

//  الرشكة املنخرطة يف نشاطات مضاربة، والتي 

تحقق أرباًحا من تقلبات األسعار وليس من 

املسار الطبيعي للتداول، مثل تداول العقود 

اآلجلة للسلع أو االستثامر العقاري السلبي

//  أي مقدم طلب قرض منتهك للقانون حاليًا 

أو متأخر يف السداد إلدارة تنمية املجتمع 

االقتصادي (DECD) يف كونيكتيكت أو ألي 

مساعدة مالية أو التزامات أخرى يف الوالية

 //  أي مقدم طلب قرض منتهك للقانون حاليًا 

فيام يخص قرًضا مشابًها آخر 

 //  مقدمو طلبات القروض املنتهكون للقانون 

فيام يخص رضائب الوالية أو الرضائب املحلية
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ما املعلومات التي ستكون مطلوبة لتقديم طلب؟

 كجزء من العملية الكاملة لطلب القرض الخاص بك، يجب عليك تقديم املستندات التالية للجهة 

املُقرضة املجتمعية:

//  آخر إقرارين رضيبيني و/أو كشفني بنكيني مقدمني، أو كشوف حساب مرصفية مجهزة داخليًا 

أو دليل آخر عىل العائد إذا كان متوفرًا ويف حال طلبه من الجهة املُقرضة

//  بيان الدخل السنوي حتى اليوم للسنة الحالية

//  معلومات تتعلق مبالك (ماليك) الرشكة الذين ميتلكون أكرث من %20 من امللكية، بحيث 

تتضمن هذه املعلومات االسم والعنوان ورقم الضامن االجتامعي ورقم تعريف صاحب العمل 

أو رقم التعريف الرضيبي الفردي ورقم الهاتف والربيد اإللكرتوين والنسبة املئوية للملكية 

وآخر إقرارين رضيبيني فيدراليني وبطاقة الهوية مصحوبة بصورة فوتوغرافية

 //  دليل عىل اإلنشاء القانوين للرشكة أو الكيان غري الهادف للربح (مثل عقود التأسيس 

واللوائح الداخلية)

//  نسخة من اتفاقية اإليجار و/أو فاتورة حديثة للمرافق العامة (إذا كان ذلك ساريًا ومطلوبًا 

من جانب الجهة املُقرضة) 

//  دليل عىل الوضع الجيد من إدارة خدمات العائد وإدارة العامل ووزير الدولة يف كونيكتيكت

//  دليل عىل دفع كل الرضائب املحلية 

 //  رخصة عمل سارية يف كونيكتيكت إذا كان ذلك ساريًا (مثل رعاية الطفل، خدمة 

الطعام، الكحوليات، الخدمات االحرتافية، إلخ)

//  معلومات حول استخدام املال املخطط له

 //  املستندات األخرى املطلوبة من قبل الجهة املُقرضة املحلية املجتمعية يف أثناء تقديم 

الطلب أو بعده

بالنسبة للرشكات حديثة اإلنشاء:

//  دليل عىل الدخل الخارجي أو الضامنني لدعم نسبة دين إىل دخل تبلغ 1.0 

//  دليل موثق عىل إدخال أسهم بنسبة %10 أو توفرها

//  سرية ذاتية تبني (أ) عامني من الخربة اإلدارية أو (ب) 5 أعوام من خربة العمل يف املجال نفسه 

أو (ج) امللكية السابقة لرشكة مشابهة 

//  التوقعات املالية (حسبام تطلبها الجهة املُقرضة املصدرة للقرض)

//  خطة الرشكة (يتوافر منوذج) 

ستتواصل معك جهة ُمقرضة مجتمعية مشاركة لجمع املستندات املطلوبة وإجراء أي فحوصات ائتامنية 

وإكامل عملية مراجعة الطلب.

 CONNECTICUT SMALL BUSINESS BOOST هل ميكن اإلعفاء من سداد قرض صندوق

FUND؟

 Connecticut Small Business Boost Fund هذا قرض ال ميكن اإلعفاء من سداده. صندوق

غري مرتبط بربنامج حامية الرواتب (ppp) الفيدرايل أو أي برامج إقراض أخرى تابعة إلدارة الرشكات الصغرية 

(SBA). سيسدد املقرتضون من صندوق Connecticut Small Business Boost Fund مبلغ 
القرض بالكامل بفائدة.

ماذا يحدث إذا فاتني موعد سداد؟

إذا مل تسدد قرًضا يف الوقت املناسب، فقد يتم فرض رسم تأخري تقديري حسب رؤية الجهة املُقرضة 

املجتمعية. قد يؤدي عدم الدفع إىل إعالن العجز عن سداد القرض. يف أثناء عملية تقديم طلب القرض، 

ستناقش جهتك املُقرضة املجتمعية البنود الكاملة التفاقية قرضك لتضمن فهمك للتفاصيل املتعلقة بالسداد 

املتأخر والعجز عن السداد.
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تعرف عىل املزيد
 يُرجى زيارة املوقع االلكرتوين التالي:

CTSmallBusinessBoostFund.org 

إدارة االقتصاد وتنمية املجتمع


