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 التعليمات 
.سيتم تأكيد االستالم في ا الملففي نهاية هذ الطلبيرجى إكمال هذا الطلب وتقديم المعلومات المطلوبة في قائمة مراجعة 

أو أكثر من حصص الملكية إكمال وتقديم بيان مالي  20أيام عمل. يجب على جميع المالكين الذين لديهم ٪ 5غضون 

 شخصي منفصل ُموقَّع ، ُمدرج هنا. 

 

االحتفاظ بها أو   سوف يتمو CEIفيما يتعلق بطلب القرض الخاص بك ملًكا لـ  CEIستصبح جميع المواد المقدمة إلى 

 . CEIإتالفها وفقًا لسياسة االحتفاظ بالملفات الخاصة بـ 

 

 .Credit Builders Alliance  ((CBAاالئتمان التجاري والشخصي من خالل تقارير عن CEIتقدم 

   إلى مكتب االئتمان. CBAمن قبل  CEIسيتم اإلبالغ عن جميع قروض 

 

 للحصول على خدمات التطوير المالي المجانية.  5900 504 (207)اتصل بالرقم 

       $    مبلغ القرض المطلوب:
 

 للتمويل  CEIطلب 
 

 معلومات عن عملك 

                :DBA           اسم المشروع التجاري:

                هاتف:              وصف العمل:

      : ipZ       :الوالية      مدينة:          عنوان العمل:  

           بريد إلكتروني:         :موقع إلكتروني        مقاطعة: 

 ☐ LC3  ☐غير ربحية  ☐ تعاونية  ☐ LLC ☐ S Corp ☐شراكة  ☐ملكية فردية  ☐هيكلية العمل التجاري: 

         :DUNSرقم         : IRSلدى EINالرقم الضريبي الموحد       تاريخ التأسيس: 

                        أسم )اسماء( اي شركات تابعة او فرعية :

 

 معلومات عنك 

           البريد االلكتروني:           الهاتف:       االسم:

                 المقاطعة:             العنوان:

             :ipZ           الوالية:       المدينة:

            :البريد االلكتروني     :الهاتف    المشارك في تقديم الطلب و /أو الضامن: 

                 المقاطعة:             العنوان:

             :ipZ           الوالية:       المدينة:

 الشيء    ☐اخرى    ☐  CEI  ☐  SCOREاسماك    مصائد   ☐ CEI برنامج الزراعة   ☐  SBDC  ☐  WBC  ☐  StartSmart☐  :استشارات األعمال

                  ؟CEIكيف سمعت عن         اسم المستشار:

 

 الحالية او التي سيتم الحصول عليها   –مواقع العمل 

 ☐  ايجار   ☐  سيكون العقار: ملك                        العنوان:

 ☐ال  ☐هل سيتم استبدالها بعقار جديد؟ نعم           $:الدفعات الشهرية        المساحة بالقدم المربع:

 ☐  ايجار   ☐  سيكون العقار: ملك                        العنوان:

 ☐ال  ☐هل سيتم استبدالها بعقار جديد؟ نعم         $  :الدفعات الشهرية        المساحة بالقدم المربع:

                 مؤجرة:         المملوكة بالفدان: االرض الزراعية

 

 اإلجمالي  مساهمة المالك  بنك / أخرى *  CEI التمويل المقترح

  $   $   $   $  أرض 

  $   $   $   $  المباني 

  $   $   $   $  المعدات 

  $   $   $   $  رأس المال العامل 

  $   $   $   $  أخرى )برجاء التحديد( 

  $   $   $   $  اإلجمالي 

  : ى* قائمة بمصادر التمويل المصرفي / التمويل اآلخر
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 ملكية األعمال / القيادة *  
 

                ٪ من الملكية:          اإلسم والعنوان:  

                 $  الراتب السنوي:         : العنوان

                ٪ من الملكية:          اإلسم والعنوان:  

                 $  الراتب السنوي:         : العنوان

 * التعاونيات والمنظمات غير الربحية: إرفاق قائمة أعضاء مجلس اإلدارة.

   الضمانات للقرض المقترح ملخص 
 

 المسددة غيرلديون / اإليجارات ا      القيمة السوقية الحالي       

         $         $  األراضي والمباني  

         $         $    الجرد  

         $         $   حسابات القبض 

         $         $    اآلالت/المعدات

         $         $  األثاث والتجهيزات 

         $         $    أخرى 

         $         $    المجموع 

                       * ضع قائمة بضمانات القرض األخرى المقترحة:

 الحوافز توظيف األعمال و

        دوام جزئي     دوام كامل  العمل الحالي )بما في ذلك مقدم الطلب(  

        دوام جزئي      دوام كامل القادمة   12الزيادة المتوقعة في التوظيف للشهور ال

  $    /  (كاملدوام ) ساعة  $     / (دوام كامل) ساعة الحد األدنى من أجور التوظيف 

            هنا:  الحوافزإذا كانت اإلجابة بنعم ، ضع قائمة     ال  ☐ نعم ☐هل تقدمون فوائد ) حوافز العمل( ؟ 

                              

 

 يرجى تقديم األسماء ومعلومات االتصال ألقرب اثنين من أقاربك غير المقيمين معك.  مراجع شخصية

            :لكترونيأبريد        هاتف:         سم:إلا

            :لكترونيأبريد        هاتف:         سم:إلا

 / بنك    مرجع تَِجاِري  

            :لكترونيأبريد        هاتف:         سم:إلا
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 ملخص قروض األعمال واإليجارات 

 اسم الدائن وعنوانه 
المبلغ  
 األصلي 

 االبتداء: تاريخ ا
الرصيد  
 الحالي: 

 معدل الفائدة 
تاريخ 
 االستحقاق 

الدفعات  
 الشهرية 

 انتهاء المدة  الضمان اإلضافي 

       
 جميع أصول األعمال  ☐

 األرض  ☐

 معدات  ☐

 آخر  ☐

  نعم ☐

  ال ☐

 جميع أصول األعمال  ☐       

 األرض  ☐

 معدات  ☐

 آخر  ☐

  نعم ☐

  ال ☐

 جميع أصول األعمال  ☐       

 األرض  ☐

 معدات  ☐

 آخر  ☐

  نعم ☐

  ال ☐

 جميع أصول األعمال  ☐       

 األرض  ☐

 معدات  ☐

 آخر  ☐

  نعم ☐

  ال ☐

 جميع أصول األعمال  ☐       

 األرض  ☐

 معدات  ☐

 آخر  ☐

  نعم ☐

  ال ☐

 ضع عالمة داخل المربع إذا لم يكن هناك ديون تجارية مستحقة ،  ☐

 إذا أجبت بنعم على أي من األسئلة التالية ، فيرجى تقديم مرفق مع التفاصيل.

a.  ال    ☐نعم  ؟العجز المالي إجراءات اإلفالس أوهل سبق أن شاركت أنت أو أي من موظفي شركتك في ☐    

b. ال     ☐نعم  هل أنت أو عملك متورط في أي دعاوى معلقة؟☐    

c. ٪ ال     ☐ نعم أو أكثر؟ 20هل تشتري أو تبيع أو تستخدم خدمات أي كيان يمتلك فيه شخص ما في شركتك مصلحة مالية بنسبة☐    

d.  ال     ☐نعم  يوًما؟  60بإعالة الطفل ، فهل تتأخر في السداد أكثر من إذا كنت مدينًا☐    

e.  ال     ☐نعم  يوًما في سداد الديون الشخصية أو التجارية؟ 30هل تأخرت أنت أو عملك أكثر من☐    
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أو األصل القومي أو الجنس أو الحالة  يحظر القانون الفيدرالي لتكافؤ الفرص االئتمانية على الدائنين التمييز ضد مقدمي طلبات االئتمان على أساس العرق أو اللون أو الدين 

له أو بعضه مستمد من أي برنامج مساعدة عامة ؛ أو ألن مقدم الطلب قد االجتماعية أو العمر )بشرط أن يكون لمقدم الطلب القدرة على إبرام عقد ملزم( ؛ وألن دخل مقدم الطلب ك

آلية االمتثال لهذا القانون فيما يتعلق بهذا الدائن هي لجنة التجارة الفيدرالية. إذا  تتابع مارس ، بحسن نية ، أي حقوق بموجب قانون حماية ائتمان المستهلك. والوكالة الفيدرالية التي 

 . DC 20580انتهاك لهذا القانون ، فيجب عليه االتصال بـ لجنة التجارة الفيدرالية, تكافؤ الفرص االئتمانية , واشنطن  وقد تم حرمانه من المساعدة اعتقد شخص ما أنه 

 

حديد الجدارة االئتمانية. يخول الموقع أدناه أي  بإجراء استفسارات حسب الحاجة للتحقق من دقة المعلومات وت CEIأفهم / نفهم أنه من خالل التوقيع على هذا الطلب ، فأنا / نفوض 
تم تقديمها لغرض الحصول على قرض. شخص أو وكالة إبالغ للمستهلكين لتقديم أي معلومات قد تكون لديهم على الموقعين أدناه. أقر / نحن نشهد أن المعلومات صحيحة ودقيقة وي

قد  CEIمع الموقعين أدناه ، باستثناء المعلومات الواردة في تقرير االئتمان. أدرك أن  CEIص تجربة ائتمان للرد على أي استفسارات من اآلخرين بخصو CEIأفوض / نفوض 

 على سرية هذه المعلومات ولن يتم اإلفراج عنها بدون تصريح. CEIلوكاالت إعداد التقارير االئتمانية. ستحافظ  CEIتوفر معلومات حول تجربتي االئتمانية مع  

 

دناه، أو نيابة عن مقدم الطلب  طلب )المتقدمون( الموقعون أدناه ويوافقون ويوافقون على الكشف عن هذا الطلب وأي مواد داعمة مقدمة من مقدم )مقدمي( الطلب الموقعين أيقر مقدم ال

 . CEIلسياسات مراجعة القروض المعمول بها في   فيما يتعلق بمراجعة هذا الطلب وفقًا، CEIوكذلك أي لجان ومجلس إدارة ،  CEI)المتقدمين(، إلى أي وجميع موظفي 

 

  

 تاريخ اليوم    توقيع مقدم الطلب 

 

 تاريخ اليوم    توقيع المشارك في الطلب و /او الضامن

 

 .(CEIذلك على قدرتك على الحصول على قرض من  للتحليل اإلحصائي وألغراض التمويل التنظيمي. لن يؤثر   CEI)هذه المعلومات ليست مطلوبة ولكن مطلوبة من قبل ممولي  الديموغرافيا

 اسم المتقدم:  اسم المشارك بالتقديم و / أو الضامن 

 حالة الخدمة العسكرية 

 من محاربي حرب فيتنام  ☐

 من المحاربين القدماء االخرين  ☐

 لست من المحاربين القدماء  ☐

 

 اإلعاقة

 ☐ال     ☐نعم 

 

 الجنسية

 مهاجر ☐

 الجئ ☐

 المتجنس ☐

 مواطن أمريكي المولد  ☐

 

 التعليم

 الثانوية  ☐

درجة  المدرسة الثانوية /   ☐

 معادلة الخريجين

(GED, Graduate 

Equivalency Degree)  

 مهني ☐

   شهادة جامعية غير نتهية ☐

 دبلوم   ☐

 بكالوريوس  ☐

 شهادة عليا غير منتهية  ☐

 شهادة عليا ☐

 

 الجنس

 ذكر  ☐ أنثى ☐

 غير ثنائي ☐

 

 سرة: ألربة ا

 ☐ال    ☐نعم 

 األصل العرقي 

 سكان أالسكا األصليين ☐

 هندي امريكي ☐

 اسيوي  ☐

امريكي من العرق   ☐

 االفريقي 

 من سكان هاواي  ☐

من سكان جزر المحيط  ☐

 الهاديء 

 ابيض ☐

 اكثر من عرق  ☐

 اخرى  ☐

 
 من اصول اسبانية  

 ☐ال       ☐نعم 

 
 الحالة الزوجية  

 ☐اعزب  ☐متزوج 

 

 حالة الخدمة العسكرية 

 من محاربي حرب فيتنام  ☐

 من المحاربين القدماء االخرين  ☐

 لست من المحاربين القدماء  ☐

 

 اإلعاقة

 ☐ال     ☐نعم 

 

 الجنسية

 مهاجر ☐

 الجئ ☐

 المتجنس ☐

 مواطن أمريكي المولد  ☐

 

 التعليم

 الثانوية  ☐

درجة  المدرسة الثانوية /   ☐

 معادلة الخريجين

 (GED, Graduate 

Equivalency Degree)  

 مهني ☐

  شهادة جامعية غير منتهية ☐

 دبلوم   ☐

 بكالوريوس  ☐

 شهادة عليا غير منتهية  ☐

 شهادة عليا  ☐

 

 الجنس

 ذكر  ☐ أنثى ☐

 غير ثنائي ☐

 

 سرة: ألربة ا

   ☐ال    ☐نعم 

 األصل العرقي 

سكان أالسكا   ☐

 األصليين

 هندي امريكي ☐

 اسيوي  ☐

امريكي من العرق   ☐

 االفريقي 

 من سكان هاواي  ☐

من سكان جزر  ☐

 المحيط الهاديء

 ابيض ☐

 اكثر من عرق  ☐

 اخرى  ☐

 من اصول اسبانية  

 ☐ال       ☐نعم 

 الحالة الزوجية  

 ☐اعزب  ☐متزوج 

 

 ال ارغب في استكمال األسئلة الديموغرافية  ☐ ال ارغب في استكمال األسئلة الديموغرافية  ☐

 

، فنحن نريد تذكيرك بأن البريد   CEI * إذا كنت ترسل بريدًا إلكترونيًا إلى

اإللكتروني ليس بالضرورة آمنًا ضد االعتراض. إذا كانت معلوماتك حساسة 

فقد  -مثل رقم الضمان االجتماعي  -للغاية أو تتضمن معلومات شخصية أو سرية 

  CEI.ترغب في إرسالها بالبريد العادي أو الفاكس إلى

 

 SecureMail#لكتروني عن طريق إضافة يمكنك أيًضا محاولة تشفير البريد اإل 

محتويات البريد  يشفرقد   إلى سطر الموضوع أو نص رسالتك اإللكترونية. هذا

 اإللكتروني ولكنه ليس مضمونًا. 

 ترسل جميع نماذج الطلبات المكتملة الى:

 

CEI 

Attn: Loan Administration 

30  Federal Street 

Brunswick, ME 04011 

 7308- 882 (207): فاكس504-5900 (207)    

   applications@ceimaine.orgloan بريد إلكتروني*:

 https://CEIMaine.org الويب:

CEI  هي مزود يؤمن بتكافؤ الفرص 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20applications@ceimaine.org
mailto:%20applications@ceimaine.org
mailto:%20applications@ceimaine.org
https://ceimaine.org/
https://ceimaine.org/
https://ceimaine.org/
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 الشخصية البيانات المالية 

 . أو أكثر من الفائدة 20يُستكمل سنويًا من قبل كل مقدم طلب )ما لم يكن مشترًكا( ، والضامن ، والمالك لديه ٪

         : / المسكن الهاتف الخليوي رقم              سم:  إلا

       :ipZ       :الوالية        مدينة:      شارع: 

         رقم الهاتف الخليوي / المسكن:            الزوج / مقدم الطلب المشترك: 

       :ipZ       :الوالية        مدينة:      شارع: 

                أقل من ثالث سنوات ، يرجى تقديم العنوان )العناوين( السابقة: ت االقامة في السكنإذا كان

           هاتف العمل:           المقترض:  االسم التجاري لمقدم الطلب / 

 

 + صافي القيمة  االلتزامات األصول 

A.  النقد في الصندوق  
K.  واخرىمجموع األوراق النقدية المستحقة للبنوك  

 (2)وصف في القسم  
 

B. لحسابات الجارية حسابات التوفير وا  L. إجمالي أرصدة بطاقات االئتمان  

C. IRA  حسابات التقاعد األخرى /  
M مجموع الرهون العقارية . 

 (3)وصف في القسم  
 

D.  حسابات وأوراق القبض  
N.  الضرائب غير المسددة 

 ( 6)وصف في القسم   
 

E. العقارات   

 ( 3)وصف في القسم   
 

O.  نفقة اعالة  )على سبيل المثال ،  ديون أخرى
 (7ِصف في القسم    - االطفال

 

F.  االسهم والسندات 
 ( 4)وصف في القسم   

 P. ( القسم ك: و) االلتزامات إجمالي $ 

G.  القيمة الحالية -السيارات    

H.  قيمة التسديد النقدي  -التأمين على الحياة 

 ( 8)أكمل القسم  
   

I.  الممتلكات الشخصية األخرى 
 ( 5)وصف في القسم   

 
Q. [ صافي القيمة )إجمالي األصولX] -  

 $ ([P]إجمالي المطلوبات 

J  أصول أخرى 
 ( 5)وصف في القسم   

   

X: 1  إجمالي األصول (J:A) $ Y:  1 المجموع (P   +Q) $ 

 يجب أن توازن المجاميع  1
 

 التزامات عرضية  . الدخل1القسم  

  كضامن للموقع المشترك   الراتب 

  الدعاوى واألحكام القانونية   صافي إيرادات االستثمارات 

  االتحاديةمخصص ضريبة الدخل   دخل َعقَاِري  

  غير ذلك  دخل الزوج

    ِصف أدناه((   2 مصدر دخل آخر

 :2 وصف الدخل اآلخر

 ما لم تكن هناك رغبة في احتساب هذه المدفوعات ضمن إجمالي الدخل  "الدخل اآلخر"ال يلزم اإلفصاح عن مدفوعات النفقة أو إعالة الطفل في  2

 

 .والتوقيع عليه( لتصريحسندات الدفع للبنوك وغيرها )استخدم المرفقات إذا لزم األمر. يجب تحديد كل منها كجزء من هذا ا   2.القسم

 الضمان وتيرة الدفع مبلغ السداد  الرصيد الحالي  الرصيد األصلي  السندات اسم وعنوان حاملي 
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 على حدة ، باستخدام المرفقات إذا لزم األمر. يجب تحديد كل مرفق كجزء من هذا البيان ، ويجب توقيعه وتأريخه.( قطعة ارض  العقارات المملوكة )ضع قائمة بكل    3.القسم

 الملكية ج  الملكية ب  الملكية أ  

 نوع العقار 
   

 المالك
   

 عنوان العقار 

   

   

 تاريخ الشراء 
   

 تكلفة أولية 
   

 القيمة السوقية الحالية 
   

 صاحب الرهن العقاري 
   

       صاحب الرهنعنوان 

   

   

 رصيد الرهن العقاري 
   

 مبلغ الدفع شهريًا / سنويًا 
   

    حالة الرهن العقاري 

 

 ، ويجب توقيعه وتأريخه.( التصريح)قم بتضمين المرفقات إذا لزم األمر. يجب تحديد كل مرفق كجزء من هذا  االسهم والسندات  .4القسم  

 عدد # 

 
 التكلفة  اسم األوراق المالية 

 القيمة السوقية 

 االقتباس / الصرف 

 من تاريخ عرض األسعار 

 معاوضة
 القيمة اإلجمالية

      

      

 

مبلغ  )يرجى الوصف. إذا تم التعهد به كضمان ، اسم وعنوان صاحب االمتياز ، مبلغ الرهن ، شروط الدفع. إذا كان الدفع متأخًرا ، فيرجى توضيح الممتلكات الشخصية األخرى واألصول األخرى   .5القسم  

 التأخر وتقديمه.( 
 

 

 )صف النوع ، لمن يدفع ، عند االستحقاق ، المبلغ ، وألي ملكية يتم إرفاق امتياز ضريبي.( الضرائب غير المسددة 6.  القسم 

 

 

 التزامات اخرى    7.القسم

 

 

 ، واسم شركة التأمين ، والمستفيدين.(  لوثائق التأمين)قدم المبلغ االسمي وقيمة االسترداد النقدي  عقد التأمين على الحياة  8.القسم

 

 

و وكالة إبالغ المستهلك بإعطائك أي معلومات قد تكون لديها  أفوض الُمقرض بإجراء استفسارات حسب الضرورة للتحقق من دقة البيانات المقدمة وتحديد أهليتي االئتمانية. يخول الموقع أدناه أي شخص أ

. تم إعداد هذه البيانات لغرض إما الحصول على قرض أو ضمان قرض. أفهم أن تزوير  رهالبيانات الواردة هنا وفي المرفقات صحيحة ودقيقة اعتباًرا من التاريخ )التواريخ( المذكوعلى الموقع أدناه. أشهد أن 
 USC 1001) 18عام للواليات المتحدة )المرجع  والمحاكمة المحتملة من قبل المدعي ال استرجاع كافة المنافع المترتبة عن القرض البيانات قد يؤدي إلى  

 

واردة في تقرير االئتمان. أنا أفهم أن الُمقرض قد  أفوض الُمقرض بالرد على أي استفسارات من اآلخرين بخصوص تجربة االئتمان الخاصة بالُمقرض مع الموقعين أدناه ، باستثناء المعلومات ال
 االئتمانية مع الُمقرض لوكاالت إعداد تقارير االئتمان.يقدم معلومات حول تجربتي 

  

 تاريخ الميالد      رقم الضمان االجتماعي      تاريخ اليوم        التوقيع

 

  

تاريخ الميالد      رقم الضمان االجتماعي      تاريخ اليوم        التوقيع
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 استبيان األعمال 

 دوالر ، يمكن استخدام هذا االستبيان بدالً من تقديم خطة عمل كاملة.  50000 >  طلبات القروضل

 العمل التجاريوصف 

 صف مشروعك التجاري. 
 

 ما هي خبرتك في هذا النوع من األعمال )أو األعمال ذات الصلة(؟ 
 

 عملك؟  ذلك من فيديما مقدار تمويل األعمال الذي تتقدم إليه؟ كيف سيتم استخدام المال؟ كيف س
 

 المنافسة 

 : من غيرك يقوم بهذا العمل التجاري؟ اذكر ثالثة
 

 ماذا يفعلون بشكل جيد )نقاط القوة(؟ 
 

 ماذا يفعلون بشكل سيء )نقاط الضعف(؟
 

 ماذا تفعل بشكل مختلف عنهم؟ 
 

 الترويج 

 من سيشتري منتجك / خدمتك؟ كيف سيعرف الناس عن عملك؟

 



 

 لمراجعتك   - الطلبقائمة مراجعة 
 

 . فيه للمراجعة والنظر CEIيرجى تضمين العناصر التالية ، مع نموذج الطلب نفسه ، عند تقديم حزمة طلب القرض إلى 

 

 مطلوب تقديمها مع طلبك. ليس قائمة التحقق هذه

 

 الطلبات غير الموقعة أو غير المكتملة.  يتم النظر فين ل

  طلب قرضCEI  (.4-1)الصفحات 

  معلومات مالية 

o   (. 6- 5البيان المالي الشخصي )الصفحات 

o  .الميزانية العمومية الحالية 

o  .بيان الربح والخسارة للسنة حتى تاريخه 

o  .اإلقرارات الضريبية لألعمال على مدى السنوات الثالث الماضية 

o  التدفق النقدي حسب الشهر لمدة ال تقل عن سنة واحدة. توقعات 

o ٪ أو أكثر في العمل. من المتوقع أن   20السنوات الثالث الماضية من اإلقرارات الضريبية الشخصية لكل متقدم وضامن ومالك بنسبة

 أو أكثر ضمانًا شخصيًا.  20يقدم جميع المالكين الذين لديهم حصة ملكية بنسبة ٪

  >دوالر: خطة عمل كاملة.  50000الطلبات 

 (. 7دوالر: خطة عمل كاملة ، أو أكمل االستبيان المتضمن هنا )الصفحة  50000  > الطلبات 

 ا.إذا كان لشركتك أي شركات فرعية أو تابعة ، فيرجى تقديم أسمائها وعالقتها بالشركة والميزانية العمومية الحالية وبيان الدخل لكل منه 

  :إذا كان عملك الحالي هو 

o يرجى تقديم نسخة من اتفاقية الشراكة. راكة ش : 

o واتفاقية التشغيل.  بنود التأسيس: يرجى تقديم نسخة من شركه ذات مسئوليه محدوده 

o  يرجى تقديم نسخة من مواد التأسيس وقوانين الشركات. مؤسسة : 

  نسخة من اتفاقية )اتفاقيات( اإليجار. إذا كنت تمتلك حاليًا أو ستحتفظ بعقد إيجار ألي من مواقع عملك المدرجة ، فيرجى تقديم 

   إذا كنت تشتري آالت أو معدات بأموال من هذا التمويل ، فقم بتضمين قائمة بالمعدات وتكلفتها. إذا كنت تشتري شركة أو عقارات ، فيرجى

 تضمين اتفاقية بيع وشراء.

 لقروض البناء فقط: 

  دليل على السيطرة على الموقع.تقديم 

  خطتك للتصميم والبناء ، ويحدد المصممين والمقاولين الذين تنوي استخدامهم ، مع نسخ من أي عقود أو مقترحات. وصف موجز يلخص 

 .دليل على تجربتك ، إذا كنت تنوي إدارة البناء بنفسك  
 

 ترسل جميع نماذج الطلبات المكتملة الى:

 

CEI 

Attn: Loan Administration 

30  Federal Street 

Brunswick, ME 04011 

 7308- 882 (207): فاكس504-5900 (207)    

   applications@ceimaine.orgloan بريد إلكتروني*:

 https://CEIMaine.org الويب:

، فنحن نريد تذكيرك بأن البريد   CEI إلكترونيًا إلى* إذا كنت ترسل بريدًا 

اإللكتروني ليس بالضرورة آمنًا ضد االعتراض. إذا كانت معلوماتك حساسة للغاية 

فقد ترغب  -مثل رقم الضمان االجتماعي  -أو تتضمن معلومات شخصية أو سرية  

  CEI.في إرسالها بالبريد العادي أو الفاكس إلى

 

 SecureMail# يمكنك أيًضا محاولة تشفير البريد اإللكتروني عن طريق إضافة  

محتويات البريد  يشفرقد   إلى سطر الموضوع أو نص رسالتك اإللكترونية. هذا

 ليس مضمونًا.  هاإللكتروني ولكن 
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