
الشركات  تقوى  عندما  أقوى  المجتمعات  تصبح 
االزدهار. على  الصغيرة 
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ما مقدار المال الذي ترغب في اقتراضه؟
الربحية(  )للمنظمات  اإليرادات  من   100٪ إلى  يصل  ما  أو  دوالر  ألف   150 بمبلغ  إما  لك  متاحة  القروض 

 .2020 أو   2019 عام  في  أشهر  ستة  من  مكونة  فترة  ألي  الربحية(  غير  أو النفقات )للمنظمات 

مهمة. معلومات  على  تحتوي  فهي   - الفرعية  العناوين  هذه  قراءة  يُرجى 

دوالر. ألف   150 من  أكبر  مبلغ  تطلب  ال  فضلك،  من 

التقديم  قبل  ما  دليل 

  

  

متى تحتاج إلى التمويل؟
طلبك. إلى  واالضطرار  الحاجة  بمدى  إخبارنا  يُرجى 

ليوم ا

القادمين األسبوعين  خالل 

شهرين إلى  شهر  غضون  في 

أبحث أنا 

  

أخبرنا قليالً بشأن مشروعك التجاري.

التجاري المشروع  اسم 

المشروع أو  العمل  نوع 

فردية ملكية 
محدودة مسؤولية  ذات  شركة 

سسة مؤ
ربحية غير  منظمة 

ذلك غير 
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أخبرنا قليالً بشأن مشروعك التجاري. )يُتبع...(

العمل أو  المشروع  صناعة 

الطعام تقديم  وخدمات  اإلقامة 
الزراعة

األعمال خدمات 
اإلنشاءات

األطباء  / األسنان  أطباء 
التعليمية الخدمات 
والتأمين التمويل 

والمتاجر الغاز  محطات 
االجتماعية والمساعدة  الصحية  الرعاية 

لفنادق ا
المعلومات تكنولوجيا 

عقارات مالك 

لتصنيع ا
ين لتعد ا

االحترافية الخدمات 
العقارات
عم لمطا ا
ئة لتجز ا

والتخزين النقل 
العامة المرافق 

والنفايات المخلفات  إدارة 
بالجملة البيع  تجارة 

ذلك غير 

المجال هذا  في  قضيته  الذي  الوقت 

ناشئة شركة 
واحد عام  من  أقل 
عامين إلى  عام 
2 - 3 أعوام

أعوام  3 من  أكثر 

  

أين يقع عملك؟ 
. مؤهالً تكون  حتى  واشنطن  والية  في  للشركة  الرئيسي  المقر  أو  المكتب  يقع  أن  يجب 

العمل عنوان 

2 العمل  عنوان  سطر 

ينة لمد ا

الوالية

البريدي الرمز 
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كيف نصل إليك؟

األول االسم 

األخير االسم 

اإللكتروني البريد 

تف لها ا

بك؟ االتصال  يتم  أن  تريد  كيف 

اإللكتروني  البريد 
تف لها ا

بك؟ االتصال  يتم  أن  تفضل  وقت  أي  في 

لصباح  ا
ة  لظهير ا
ء لمسا ا

ما هو إجمالي إيراداتك العام الماضي؟  

أكثر  يمتلك  مالك  أي  من  سيُطلب  ملكية.   حصة  أكبر  لديه  الذي  العمل  صاحب  قبل  من  وتقديمه  اإلنترنت  عبر  الطلب  إكمال  يجب 
المعلومات. على  ٪20 من الملكية المصادقة  من 

أمريكي دوالر   100,000 من  أقل 

أمريكي دوالر   250,000  – 100,000

أمريكي دوالر   500,000  – 250,000

أمريكي دوالر  مليون   1  – 500,000

أمريكي دوالر  مليون   5  – 1

أمريكي دوالر  ماليين   5 من  أكثر 

 . سنويًا دوالر  ماليين   3 عن  تقل  إجمالية  سنوية  إيرادات  حققوا  قد  المتقدمون  يكون  أن  يجب 

هل حققت ربًحا في عام 2019؟  

نعم

ال
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ما هو صافي أرباحك السنوية في العام الماضي؟

  

أحتاج إلى بعض التفاصيل اإلضافية حول عملك.

متابعة. وحدد  السنوي  الربح  صافي  أدخل 

الكامل. الدوام  يعادل  بما  أقل  أو  موظفًا   50 توظيف  المتقدمين  على  يجب 

كامل بدوام  الموظفين  عدد 

السابقة اإلفالس  حاالت 

سابقة إفالس  حاالت  توجد  ال 
سابقة واحدة  إفالس  حالة 

السابقة اإلفالس  حاالت  من  أكثر  أو   2

هل لديكم ضمانات لدعم القرض؟

التجارية العقارات 

السكنية العقارات 

المخزون

القبض( المستحقة  )الحسابات  المدينة  الذمم 

لنقدي ا

االستثمار حسابات 

الجديدة المعدات/اآلالت 

والتركيبات األثاث 

لمركبات ا

المستعملة المعدات/اآلالت 

خالية أرض 

اإليجار فى  تعديالت 

ذلك غير 

شيء ال 

يجوز  أنه  مالحظة  يُرجى  محددة(.  معدات  أو  عقارات  أي  لديك  يكون  أن  إلى  تحتاج  ال  المثال،  سبيل  )على  مؤهالً  لتكون  محددة  ضمانات  وجود  يلزم  ال 
 20% من  أكثر  لديه  مالك  وأي  المجتمعي،  المقرض  قبل  من  تقديمه  ليتم  التجارية  األصول  على  شامل  ثاني  أو  أول  رهن  تقديم  بك  الخاص  للمقرض 

شخصي. ضمان  على  يوقع  أن  يجب  من الملكية 

ما مقدار اإليرادات التي تتوقع أن تحققها هذا العام؟
بك. الخاص  المتوقع  التجاري  الدخل  إجمالي 

أمريكي دوالر   100,000 من  أقل 

أمريكي دوالر   250,000  – 100,000

أمريكي دوالر   500,000  – 250,000

أمريكي دوالر  مليون   1  – 500,000

أمريكي دوالر  مليون   5  – 1

أمريكي دوالر  ماليين   5 من  أكثر 
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هل لديك خطة عمل؟

  

هل عملك تملكه امرأة، أو أشخاص من ذوي البشرة الملونة، أو أحد قدامى المحاربين، أو أحد الذين 
يميزون مجتمع الميم )LGBTQ(؟

عملك.  على  عامة  ونظرة  السوق  وتحليل  المالية  التوقعات  الكاملة  العمل  خطة  ستشمل 

قرض.  على  للحصول  فيها  للنظر  المعلومات  هذه  بتقديم  ُمطالبًا  لست  تماًما.  طوعي  أمر  هو  المعلومات  هذه  تقديم 

نعم

ال

هل عملك تملكه امرأة، أو أشخاص من ذوي البشرة الملونة، أو أحد قدامى المحاربين، 
أو أحد الذين يميزون مجتمع الميم )LGBTQ(؟

ء نسا

المحاربين قدامى 

)LGBTQ( الميم  مجتمع 

أفريقي أمريكي   / أسود 

آسيوي

تيني ال

أصلي أمريكي 

األصليين أالسكا  سكان  من 

األصليين هاواي  سكان  من 

الهادئ المحيط  جزر  سكان  من 

مختلط عرق  ذو 

ذلك غير 

في  ترغب  كنت  إذا  قرض.   على  للحصول  فيها  للنظر  المعلومات  هذه  بتقديم  ُمطالبًا  لست  تماًما.   طوعي  أمر  هو  المعلومات  هذه  تقديم 
عناصر. أي  من  التحقق  عدم  فيرجى  المعلومات،  هذه  تقديم  تختر  لم  إذا  عليك.  ينطبق  عنصر  كل  من  التحقق  فيُرجى  المعلومات،  هذه  تقديم 

نعم

ال

ما هي درجة التصنيف االئتماني الشخصي الخاصة بك؟
ائتماني. لفحص  القرض  طلب  على  المقدم  العمل  صاحب  يخضع 

االئتمان  درجة  تحديد  مجتمعي  مقرض  لكل  يجوز  البرنامج.  هذا  إطار  في  المطلوبة  االئتمان  لدرجة  أدنى  حد  يوجد  ال 
يراجعها. التي  القروض  لتطبيقات  به  الخاصة 

700 من  أكثر 

699 – 660

659 – 640

639 – 620

619 – 580

580 من  أقل 


