مصدر جديد يدفع الرشكات نحو األمام.
ما هي مدة سداد القرض؟

ال ميكن القتصاد كونيتيكت أن يزدهر بدون السلع والخدمات وفرص العمل التي توفرها رشكاتنا الصغرية
ومؤسساتنا غري الهادفة للربح .يساعد صندوق  Connecticut Small Business Boostهذه الرشكات
عىل أن تزداد قوة أكرث فأكرث من خالل القروض املبارشة منخفضة الفائدة املصممة وفقًا الحتياجاتها.

و 500,000دوالر (رشيطة استحقاقها)

ترتاوح قروض رأس املال العامل ما

بدعم من إدارة االقتصاد وتنمية املجتمع يف كونيكتيكت ،يعد صندوق Connecticut Small Business

سعر فائدة ثابت بنسبة 4.5%

 Boost Fundمبثابة مكان شامل ألصحاب الرشكات حيث ميكنهم فيه الحصول عىل ما يحتاجون إليه من دعم
وتوجيه عمليني يف مجال األعامل التجارية قبل عملية طلب القرض وأثناءها وبعدها.

ما سبب تأسيس الصندوق؟
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 أو ذوي الهمم أو الجنود القدامى أو األشخاص امللونني .تم إنشاء صندوق Connecticut Small
 Business Boost Fundإلتاحة سبل الوصول إىل رأس املال العامل للمنظامت املحلية األكرث احتيا ًجا لتلك
األموال ،مبا يضمن دعم ٍ
تعاف اقتصادي أكرب للوالية.

ما مدى اختالفه عن برامج القروض األخرى؟
ما مييز صندوق  Connecticut Small Business Boost Fundفعالً هو شبكته من الجهات امل ُقرضة
املجتمعية التي تتمتع بعقود من الخربة ،والسيام الخربة يف العمل مع املجتمعات التي تعاين من نقص البنوك وتلك
التي تعاين من نقص يف املوارد .عرب جميع خطوات عملية الحصول عىل القرض ،تتواجد جهات اإلقراض املجتمعية
ملعاونتك عىل تقديم الطلب وميكنها كذلك التواصل مع خدمات دعم الرشكات التجارية املحلية ،إن وجدت.
ال يقدم صندوق  Connecticut Small Business Boostقروضً ا ميكن اإلعفاء من سدادها .هذا الربنامج غري
مرتبط بربنامج حامية الرواتب ( )pppالفيدرايل أو أي برنامج آخر تابع إلدارة الرشكات الصغرية ( .)SBAسيتعني عىل
املقرتض تسديد مبلغ القرض بالكامل بالفائدة املستحقة عليه خالل مدة ترتاوح بني  5و 6سنوات.

كيف يتم توزيع الصناديق؟
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 واملؤسسات غري الهادفة
للربح .ميكن ألصحاب الرشكات االستفادة من األموال يف االستثامر يف معدات جديدة أو تعيني موظفني جدد أو توسيع
العمليات ،بحيث ال يقترص األمر عىل حل مشاكل اليوم فحسب  -بل لغرض التقدم والتوسع يف املستقبل.

بني 5,000

ترتاوح مدة السداد من  60إلى  72شه ًرا
حسب حجم القرض
ال توجد رسوم إنشاء

من املستحق؟
يجب أن تكون للمؤسسة عمليات يف كونيكتيكت
وأن يكون لديها أرباح سنوية أقل من  8مليون دوالر.
يجب أن توظف الرشكة أو املؤسسة غري الهادفة
للربح ما ال يزيد عن  100موظف يعملون مبا
يعادل الدوام الكامل (.)FTE
لا بد أن تكون الرشكات الصغرية واملؤسسات غري الهادفة
للربح قد مارست العمل قبل سنة عىل األقل من تاريخ
تقديم الطلب .يتوفر مبلغ متويل صغري للرشكات حديثة
اإلنشاء

كيف يتم إنفاق القروض؟
املعدات
رواتب املوظفني
املرافق العامة واإليجار
املستلزمات
التسويق والدعاية
ترميامت املباين
إعادة التمويل املؤهلة
النفقات األخرى

إدارة االقتصاد وتنمية املجتمع

CTSmallBusinessBoostFund.org

