
که وقتکه  هستند  قویرت  ما  جوامع 

کنند. رشد  کوچک  کارهای  و  .کسب 

  
چقدر می خواهید قرض کنید؟

درآمد شام  از   %100 تا  یا   150,000$ به مقدار   قرضه در دسرتس 
2020 یا   2019 سال  در  ماهه  دوره شش  هر  برای  انتفاعی(  غیر  های  سازمان  )برای  مصارف  یا  سود(   )برای 

هستند مهم  اطالعات  حاوی  آنها  بخوانید-  را  زیرین  مطالب  این  .لطفاً 

نکنید؟ درخواست  دالر   150.000 از  بیش  .لطفا 

پیشکی: درخواست  راهنامی 

  

  
هروقتکه شام نیاز به تامین مالی توسط؟

دهید. اطالع  ما  به  را  خود  درخواست  فوریت  .لطفاً 

امروز

آینده هفته  دو  در 

1-2 ماه در عرض 

میکنم تحقیق  میخواهم 

  
.کمی در مورد تجارت خود به ما بگویید

تنها مالکیت 

ال ال سی

رشکت

انتفاعی غیر 

یگر د

کار و  کسب  نام 

کار و  کسب  نوع 
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ادامه کمی در مورد تجارت خود به ما بگویید
کار و  کسب  صنعت 

جایداد مالک 
ی تولید

معادن استخراج 
مسلکی خدمات 

امالک رهنامی 
رستورانت

فروشی خرده 
گدامداری و  نقل  و  حمل 

ت سیسا تا
زباله مدیریت 

فروشی عمده  تجارت 
یگر د

غذایی خدمات  و  اقامت  دیگرمحل 
زراعت

تجاری خدمات 
نی ختام سا

داکرتان دندان/  داکرتان 
آموزشی خدمات 

بیمه و  مالی  امور 
راحتی های  فروشگاه  و  تیل  تانک 

اجتامعی های  کمک  و  صحت  درمان 
ها هوتل 

تکنالوژی اطالعات 

کار و  در کسب  زمان 

اندازی راه 
1 سال از   کمرت 

سال 
سال

سال 

  1 – 2
2 – 3  

3+ 

  

کسب و کار شام در کجا قرار دارد؟

باشد رشایط  واجد  تا  باشد  داشته  قرار  واشنگنت  ایالت  در  باید  کار  و  کسب  برای  مرکزی  دفرت  یا  اصلی  .دفرت 

کار و  آدرس کسب 

وکار دوم کسب  آدرس 

شهر

ایالت

پستی کود 
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چطورهمرایتان به متاس شویم ؟

م نا

تخلص

یمیل ا

تلفن

شود؟ گرفته  متاس  شام  با  خواهید  می  چگونه 

یمیل ا

تلفن

شود؟ گرفته  متاس  شام  با  دهید  می  ترجیح  زمانی  چه 

صبح

ظهر از  بعد 

م شا

  
درآمد کل شام در سال گذشته چقدر بود؟

با  مالک  هر  کنید.  ارسال  را  مالکیت  منافع  سهم  بزرگرتین  با  کار  و  کسب  صاحب  توسط  و  شود  تکمیل  باید  آنالین   برنامه 

اطالعات به  گواهی  برای  تا  شد  خواهد  مکلف  مالکیت   %20 از  .بیش 

100.000 دالر از  کمرت 

-$250.000-$100,000

$500,000-$250,000

500,000$-1 -میلیون دالر

دالر میلیون   5  - دالر  میلیون  یک 

دالر میلیون   5 از  بیش 

بزرگرتین با  کار  و  کسب  صاحب  توسط  شده  ارسال  و  تکمیل  باید  آنالین   برنامه 

اطالعات به  گواهی  برای  شد  خواهد  مکلف  مالکیت   %20 از  بیش  با  مالک  هر  مالکیت.  .منافع 

  

آیا شام در سال 2019 آیداد کسب کردید؟

بلی

نخر

SMALLBUSINESSFLEXFUND.ORG



آید خالص ساالنه شام در سال گذشته چقدر بود؟

  

آید خالص ساالنه را وارد کنید و ادامه را انتخاب کنید.

دارم نیاز  شام  کار  و  کسب  مورد  در  بیشرت  جزئیات  چند  به  .من 

اشخاص استخدام کنند متقاضیان)FTE( باید 50 یا کمرت معادل فول تایم کارکنان

تایم فول  کارکنان  تعداد 

قبلی های  ورشکستگی 

گونه  هر  به  دسرتسی  که  نیست  الزم  شام  خاص،  عنوان  )به  باشد  رشایط  واجد  که  نیست  الزم  خاصی  تضمینی  هیچ 
یا  اول  رای  حق  الیه  یک  است  ممکن  را  خود  دهنده  قرضه  که  باشید  داشته  توجه  لطفا  تجهیزات(.  یا  و  خاص  امالک 
یک  باید  مالکیت   %20 از  بیش  با  صاحبان  هر  و  تسلیم  جامعه  دهنده  قرضه  به  را  کار  و  کسب  های  دارایی  در  دوم 

کنید امضا  را  شخصی  تضمین 

قبل ورشکستگی  بدون 
قبل ۱-ورشکستگی 

قبلی های  ورشکستگی  بیشرت  ۲-یا 

آیا شام تضمینی برای حامیت از قرضه؟

وسایل فرنیچر 

نقلیه وسیله 

شده استفاده  آالت  ماشین   / تجهیزات 

خالی زمین 

اجاره وقرارداد  بهبود 

دیگران

کدام هیچ 

تجاری معامالت  و  امالک 

مسکونی معامالت  و  امالک 

موجودی

دریافت قابل  های  حساب 

نقد پول 

گذاری رسمایه  های  حساب 

آالت ماشین   / جدید  تجهیزات 

توقع دارید امسال چقدر درآمد داشته باشید؟

رود می  توقع  کار شام  و  درآمد کسب  .کل 

500.000

دالر میلیون   5  - دالر  میلیون  یک 

دالر میلیون   5 از  بیش 

100.000 دالر از  کمرت 

250,000-100.000

500,000-250.000
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داالر

داالر

دالر میلیون  -یک 



آیا شام یک پالن تجاری دارید؟

  

 آیا کسب و کار شام متعلق به زنان، افراد رنگین پوست، رسبازان سابق و/ یا اشخاص

هم جنسگرا است؟

باشد شام  کار  و  کسب  از  اجاملی  بررسی  و   ، بازار  تحلیل  و  تجزیه   ، مالی  های  بینی  پیش  شامل  کامل  تجاری  پالن  .یک 

اطالعات این  ارائه  برای  نیستد  مکلف  شام  است.  داوطلبانه  کامال  اطالعات  این   ارائه 
شوید. گرفته  نظر  در  قرضه  برای  تا 

بلی

نخیر

 یا کسب و کار شام متعلق به زنان، افراد رنگین پوست، رسبازان سابق و/ یا

اشخاص هم جنسگرا است؟

آمریکا بومی 

آالسکا بومی 

هاوایی بومی 

آرام اقیانوس  نشین  جزیره 

مختلط نژاد- 

یگر د

زنان

رسبازاسق

ن یا همجنسگرا

آمریکایی آفریقایی  پوستان/  سیاه 

یی آسیا

تینی ال

اگر  شود.  گرفته  نظر  در  قرضه  برای  اطالعات  این  ارائه  برای  نیست  الزم  بشام  است.  داوطلبانه  کامال  اطالعات  این  ارائه 
منی  انتخاب  شام  اگر  کنید.  چک  است  درست  شام  درنظر  که  را  موردی  هر  لطفاً  دهید،  ارائه  را  اطالعات  این  خواهید  می 

نکنید بررسی  و  چک  یکی  هیچ  لطفاً  دهید،  ارائه  را  اطالعات  این  که  .کنید 

بلی

نخیر

شامره اعتباری شخصی شام چقدراست؟

است. اسکور{عنوانی  کریدت  }چک  به  کار  و  کسب  صاحب  قرضه  متقاضی 
جامعه دهنده  هرقرضه  باشد.  داشته  وجود  نیاز  مورد  برنامه  این  تحت  که  نیست  اعتباری  منره  حداقل   هیچ 

مجموعه. بررسی  را  آن  قرضه  کاربردی  های  برنامه  برای  را  خود  اعتباری  منره  است  ممکن 

700+

660-699

640-659

620-639 

580-619 

580 زیر 
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