
 

 التعليمات 
أيام    3.عادة ما يتم اتخاذ قرارات القرض في غضون  2يرجى إكمال هذا الطلب وتقديم العناصر اإلضافية المطلوبة في الصفحة   ❖

 عمل من استالم ملفات الطلب الكاملة.

أو أكثر، والضامنين الشخصيين، تقديم طلبات قرض سريع موقعة ومؤرخة بشكل    20يجب على جميع المالكين الذين يمتلكون ٪ ❖
 ل تحمل صورة.فردي ونسخ من هوية سارية المفعو

وسيتم االحتفاظ بها أو إتالفها وفقًا لسياسة االحتفاظ بالملفات    CEIملًكا لـ    CEIستصبح جميع مواد طلب القرض المقدمة إلى   ❖

 .CEIالخاصة بـ 
خالل تقار  CEI تقدم  ❖ من  الشخصيين  والضامنين  األعمال  ألصحاب  الشخصي  واالئتمان  األعمال  ائتمان  عن   ير 

 Credit Builders Alliance (CBA  .)  سيتم اإلبالغ عن جميع قروضCEI   من قبلCBA .إلى مكتب االئتمان 

 للحصول على خدمات التطوير المالي المجانية.  5900 -507 (207)اتصل بالرقم  ❖
 .Automatic Clearing House (ACH)ق حجز على األصول التجارية والدفع عن طريق يتطلب وجود ح  ❖

 

 

 

 دوالر  25000يصل إلى  -طلب قرض سريع 
 

 معلومات عن عملك 
 

                DBA:            اسم المشروع التجاري:

        : ipZ         :الوالية        مدينة:       عنوان العمل:

           :بريد إلكتروني      بريد إلكتروني:      هاتف:        مقاطعة:

            #: EIN مؤسسة ☐         #: LLC EIN ☐شراكة  ☐ملكية فردية  ☐

 ال   ☐نعم  ☐ عمل هو المصدر الوحيد لدخل األسرة: ال        $إجمالي اإليرادات:  2020

                      :المصادر األخرى، يرجى ذكر بـ ال  إذا كانت اإلجابة

 تقديم بيانات مالية شخصية ونسخ من بطاقة هوية سارية المفعول تحمل صورة. 20٪ اكبر او يساوي يجب على المالكين الذين لديهم فائدة ملكية المشروع التجاري 

 

 ٪ من الملكية:                 :االسم وعنوان الوظيفة 

        ٪ من الملكية:                 : الوظيفة االسم وعنوان 

 التمويل المقترح

                           مبلغ القرض المطلوب: $

          استخدام األموال )شراء المعدات، وتغطية النفقات التشغيلية، وإعادة تمويل الديون ذات الفائدة المرتفعة، وما إلى ذلك(: 

                              

            ر:آخ ☐  PPP قرض ☐  SBA EIDL☐ ؟COVID-19هل حصلت على أي أموال إغاثة طارئة أثناء جائحة  

           تاريخ:       :المبلغيرجى تقديم المبلغ )المبالغ( والتاريخ )التواريخ( إذا تم استالم أموال اإلغاثة. 

 المشروع التجاريوصف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )يرجى إرفاق قائمة كاملة بأصول العمل الحالية إذا كانت هناك حاجة إلى مساحة إضافية(  الضماناتملخص 

 الرقم التسلسلي / رقم تعريف السيارة الجهة المصنعة والطراز  البند

Identification (VIN, Vehicle 

)Number 

 قيمة تقديرية 

    

    

    

 

 



 واإليجارات ملخص قروض األعمال 
 
 

 الدفعات الشهرية  الحالي  الرصيد تاريخ االستحقاق  التاريخ  تاريخ البدء الجهة المقرضة 

     

     

     

 

 توظيف األعمال والمزايا 

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

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

 $    /  (دوام كامل) ساعة  $    /  (دوام كامل) ساعة الحد األدنى من ألجور التوظيف 

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

 الشيء   ☐اخرى    ☐  CEI  ☐  SCOREمصائد اسماك    ☐   CEIبرنامج الزراعة   ☐  SBDC  ☐  WBC  ☐  StartSmart☐  استشارات األعمال:

              ساعات االستشارة المقدمة:            اسم المستشار: 

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

 ☐ ال ☐هل سبق أن شاركت أنت أو أي من موظفي شركتك في إجراءات اإلفالس أو اإلعسار؟ نعم  •

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

 ☐ ال ☐أو أكثر؟ نعم  20مالية بنسبة ٪ فائدةفيه شخص ما في شركتك هل تشتري أو تبيع أو تستخدم خدمات أي كيان يمتلك  •

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

 ☐ ال ☐يوًما في سداد الديون الشخصية أو التجارية؟ نعم  30هل تأخرت أنت أو عملك أكثر من  •

 معلومات عنك 

           لكتروني:اإل  بريدال        هاتف:  ال          سم:إلا

     : ipZ         :الوالية       مدينة:        :سكنعنوان ال

         الدخل اإلجمالي المعدل: $        :االسرة افراد عدد          مقاطعة:
         (ب  IRS 1040  ،8)نموذج 

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

 المتقدم: اسم 

 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  

 

 التعليم 

 الثانوية   ☐

 درجة معادلة الخريجينالمدرسة الثانوية/ ☐

(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  

 حالة الخدمة العسكرية 

 من محاربي حرب فيتنام   ☐

 من المحاربين القدماء االخرين  ☐

 لست من المحاربين القدماء  ☐

 

 اإلعاقة 

 ☐ال   ☐نعم 

 

 الجنسية 

 مهاجر ☐

 الجئ  ☐

 المتجنس  ☐

 المولد مواطن أمريكي  ☐

 

 الديموغرافية غب في استكمال األسئلة ارال  ☐

 

 



 يرجى تقديم المعلومات/الوثائق التالية مع طلب القرض الكامل والموقع والمؤرخ:

 

 )اضافيين(  وأي ضامن شخصي إضافي 20٪ بنسبة اكبر او تساوي طلب قرض كامل وموقع ومؤرخ للمالكين •

 )اضافيين(  وأي ضامن شخصي إضافي 20٪ بنسبة اكبر او تساوي نسخة من وجهين من بطاقة هوية سارية المفعول تحمل صورة شخصية للمالكين •

 قائمة كاملة بالعناصر المطلوب شراؤها، مع التكلفة والمواصفات ذات الصلة، إن وجدت •

 او المشاريع التجارية الحالية  أحدث اإلقرارات الضريبية الخاصة باألعمال التجارية والشخصية للشركات •

 في نهاية العام وبيان الدخل للشركات القائمة الميزانية العمومية  آخراوراق •

 الميزانية العمومية الحالية حتى تاريخه وبيان الدخل للشركات القائمة  •

 أحدث اإلقرارات الضريبية الشخصية للشركات الناشئة  •

 لمدة عام واحد للشركات الناشئة شهريا توقعات التدفق النقدي  •

 لمستشاري االعمالتقديم إحاالت  CEIمستشار األعمال/العميل. يمكن لـ  وجودلى بالنسبة للشركات الناشئة، يلزم تقديم دليل ع •

 اتفاقية الشراكة  الشراكه: •

 EIN واتفاقية التشغيل و خطاب التأسيسشهادة /بنود التأسيس شركه ذات مسئوليه محدوده: •

 EIN التأسيس ولوائح الشركة و خطاب  بنود الشركات: •

 الحالي، إن وجدنسخة من عقد اإليجار  •

 عناصر إضافية حسب الحاجة  •

 

 القرض:  عتمادفي حالة الموافقة ، سيُطلب العناصر التالية قبل جدولة إ

 

 من إجمالي مبلغ القرض المطلوب(  2رسوم إصدار القرض )٪ •

 ACH معلومات الحساب المصرفي لدفعات القرض الشهرية التلقائية بواسطة •

 باسم المستفيد من خسارة المقرض CEI  ويتم تسميةتجارية مع تغطية على األصول التجارية، دليل على التأمين على الممتلكات ال •

 بالفائدة اإلضافية  CEI  ويتم تسميةدليل على تأمين المسؤولية التجارية،  •

 دليل على التأمين على السيارات، إن وجد •

 قرار المقترض، إن وجد  •

 عناصر إضافية حسب الحاجة  •

 

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 

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

االمتثال لهذا القانون فيما يتعلق بهذا الدائن هي لجنة التجارة   تديرآليةالوكالة الفيدرالية التي والطلب قد مارس، بحسن نية، أي حقوق بموجب قانون حماية ائتمان المستهلك.  

واشنطن    ، تكافؤ الفرص االئتمانية   ، لجنة التجارة الفيدرالية حرمانه من المساعدة في انتهاك لهذا القانون، فيجب عليه االتصال بـالفيدرالية. إذا اعتقد شخص ما أنه قد تم  

DC 20580 . 

 

االئتمانية. يخول الموقع أدناه    بإجراء استفسارات حسب الحاجة للتحقق من دقة المعلومات وتحديد الجدارة CEIأفهم/نفهم أنه من خالل التوقيع على هذا الطلب، فأنا/نفوض 

يتم تقديمها لغرض الحصول  أي شخص أو وكالة إبالغ للمستهلكين لتقديم أي معلومات قد تكون لديهم على الموقعين أدناه. أقر/نحن نشهد أن المعلومات صحيحة ودقيقة و

مع الموقعين أدناه ، باستثناء المعلومات الواردة في تقرير االئتمان.  CEIللرد على أي استفسارات من اآلخرين بخصوص تجربة ائتمان  CEIعلى قرض. أفوض/نفوض  

على سرية هذه المعلومات ولن يتم اإلفراج عنها بدون  CEIلوكاالت إعداد التقارير االئتمانية. ستحافظ   CEIقد توفر معلومات حول تجربتي االئتمانية مع  CEIأدرك أن 

 تصريح. 

 

وأي مواد داعمة مقدمة من مقدم )مقدمي( الطلب الموقعين أدناه، أو نيابة عن  الطلبالموقعون أدناه ويوافقون ويوافقون على الكشف عن هذا يقر مقدم الطلب )المتقدمون( 

القروض المعمول بها فيما يتعلق بمراجعة هذا الطلب وفقًا لسياسات مراجعة ، CEIوكذلك أي لجان ومجلس إدارة  ، CEIمقدم الطلب )المتقدمين(، إلى أي وجميع موظفي 

 .CEIفي 

 

  
 

 تاريخ الميالد                                                            رقم الضمان االجتماعي                                     تاريخ اليوم                                   توقيع مقدم الطلب 
 
 

 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 اإللكتروني ، CEI* إذا كنت ترسل بريدًا إلكترونيًا إلى 

االعتراض. إذا كانت معلوماتك حساسة للغاية أو تتضمن ليس بالضرورة آمنًا ضد 

فقد ترغب في إرسالها  -مثل رقم الضمان االجتماعي  -معلومات شخصية أو سرية 

 . CEIبالبريد العادي أو الفاكس إلى 

 

لطلب  rgo.eniamis@cenoticalippanaol يمكنك أيضا إرسال بريد إلكتروني

 . الطلبحساب مشاركة العميل الخارجي ألغراض تحميل 

CEI  يؤمن بتكافؤ الفرص هي مزود  
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mailto:%20applications@ceimaine.org
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 القرض  طلبقائمة مراجعة سريعة ل

 

التالية،   تقديم    الى  اضافةالعناصر  عند  مستحقة  تكون  ومؤرخة،  وموقعة  كاملة  قرض  إلى    ملف استمارة طلب  القرض    CEIطلب 

 لمراجعتها ودراستها. 

 

  )إكمال طلب )طلباتCEI   المشروع التجاريعلى األقل في  20٪ اكبر او تساوي من كل مالك بفائدة القروض السريعة 

 20٪ اكبر او تساوي  بنسبة فائدةخصية للمالكين الذين لديهم نسخة من وجهين إلثبات هوية سارية المفعول تحمل صورة ش 

 ، وأي ضامن شخصي إضافيفي المشروع التجاريعلى األقل 

  قائمة كاملة بالعناصر المطلوب شراؤها، مع التكلفة والمواصفات ذات الصلة، إن وجدت 

 القائمة فقطالمشاريع التجارية  ـل: 

o  تقاريرعن اإلقرارات    يقدم  المشروع التجاري التجاري، أو العوائد الشخصية إذا كانأحدث اإلقرارات الضريبية للنشاط

 أو أكثر في النشاط التجاري   20الشخصية، لكل مقدم طلب وضامن ومالك بنسبة ٪

o  أحدث ميزانية نهاية العام وبيان الدخل 

o  الميزانية العمومية المؤقتة وبيان الدخل 

 لـ االعمال التجارية الناشئة فقط: 

o حدث اإلقرارات الضريبية الشخصية أ 

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

o دليل على وجود عالقة مع مستشار األعمال 

 هو:  التجاري إذا كان العمل 

o شراكة(Partnership) تقديم اتفاقية الشراكة : 

o محدوده ةذات مسئولي ةشرك(LLC)  خطاب ، واتفاقية التشغيل، و لتأسيس شهادة ا/ بنود التأسيس: تقديمEIN  منIRS 

o مؤسسة(Corporation)  خطاب  والتأسيس ولوائح الشركة  بنود: تقديمEIN  منIRS 

 ارقام  و/أو هالتسلسلياالرقام ، والقيم المرتبطة، والتجاري قائمة تكميلية ألصول العملVIN# إن أمكن ، 

  ممكناالعمل، إذا كان اتفاقية اإليجار الحالية لجميع مواقع 

  عناصر إضافية حسب الحاجة 

 

القرض، ستكون هناك حاجة إلى مواد إضافية، مثل دليل التأمين على الممتلكات التجارية على األصول التجارية، وتأمين    اقرارقبل 

 كة.المسؤولية التجارية، ومعلومات الحساب المصرفي، وقرار المقترض، اعتمادًا على الهيكل المؤسسي للشر

 

 غير الموقعة أو غير المكتملة***   في ملفات الطلبات النظر ***لن يتم 

 


