
   
 

   
 

 اإلقراض حول الشائعة األسئلة
 CEIاألعمال وخدمات اإلقراض 

  CEI تقدم هل: س
�
 ؟)ذلك إ� وما  والمنازل للس�ارات (استهال��ة أو شخص�ة قروضا

o قروض تركز . كال CEI �كات ع  .)والقائمة الناشئة( ال�ش

ي  رفض تم لقد: س ي  اتحاد أو بنك من قرض ع� للحصول طليب
ي  هل .ائتمائن  ؟ CEIمن قرض ع� للحصول بطلب التقدم �مكنين

o اض الرئ��ـي  السـببم!  نع ي حال هو CEI من لالق�ت
 اتحاد أو بنك مثل تقل�دي مقرض من قرض ع� الحصـول من تتمكن لم �ن

ي 
ي  األســــــــباب من العد�د هناك .ائتمائن ي  التصــــــــن�ف مثل اإلقراض، ع� قادر غ�ي  أو مســــــــتعد غ�ي  البنك تجعل قد اليت

 االئتمائن
وع  العمل ومرحلة كضـمان، لتقد�مها  المتاحة المحدودة واألصـول ،الضـع�ف الشـخ�ـي  ي المـ�ش

كات المثال، سـب�ل ع�(�ن  الـ�ش
ي  أنه، مالحظة ير�ب  )الطفل رعا�ة المثال، ســـــــب�ل ع� ,األعمال قطاع أو ،)الناشـــــــئة

 خطاب إ� تحتاج ال الحاالت، معظم �ن
  CEI.إ� بطلب للتقدم البنوك أحد من ")ال "(اي رفض

ي  األخرى األسباب بعض �ي  ما : س ي  اليت ي  أرغب تجعلين
اض �ن  ؟ CEIمن االق�ت

o  CEIكات مع للعمل األول��ة �ع�ي  هدف ذو مقرض هو ي  الـ�ـــــــش ي  المســــــــاواة وتعزز البيئ�ة االســــــــتدامة تدعم اليت
 .مجتمعاتنا  �ن

  CEI تقدم
�
  تكن لم لو حيت  ،للمجتمعات المجان�ة الخدمات من متنوعة مجموعة أ�ضــــــــا

�
ضــــــــا تقد�م المشــــــــورة  مثل معنا، مق�ت

ة العاملة، القوى وتط��ر الشـــــخصـــــ�ة، االئتمان�ة والمســـــاعدة ،لألعمال التجار�ة ي  وخ�ب
ي  بما ( محددة صـــــناعات م�دان �ن

 ذلك �ن
ي  )األطفال ورعا�ة المتجددة، والطاقة المائ�ة، األح�اء وت���ة األســــماك، وصــــ�د الزراعة،  أو تع��ز ع� �ســــاعدك أن �مكن اليت

 .عملك تنم�ة

ن  العاملة بالقوى المتعلق الدعم تقدمون هل: س ضني ي  للمق�ت
  ؟ CEI�ن

o ي  العاملة القوى حلول فرق تقدم  !نعم
ــاعدة تكلفة، أي دون خدمات CEI �ن ن  لمسـ ــني ضـ ن  لتوف�ي  لدينا  المق�ت  وتدر�بهم الموظفني

ي  عليهم واإلبقاء
ي  ،"الج�دة الوظائف"بخصـــوصنا  راتاســـتشـــا خالل من بذلك نقوم. التجار�ة االعمال تلك �ن  أصـــحاب تزود اليت

�ة الموارد مســــائل حول تخصــــصــــ�ة بتوصــــ�ات المدي��ن أو/و األعمال ي  التوظ�ف/البـ�ـــش ن  ع� تعمل اليت ، أدائهم تحســــني  الما�ي
ن ب واالحتفاظ ن  الموظفني ن  خالل من أعمالهم وتنم�ة ،المتمرســــــــــــني ك�ي ن  ن��ط أننا  كما . العمل جودة ز�ادة ع� ال�ت ضــــــــــــني  المق�ت

ي  راق�لع يواجهون الذين األشــخاص أو/و العاملة القوى خارج األفراد �ســاعدون الذين والتدر�ب التوظ�ف خدمات بمقد�ي 
 �ن

ي  والنجاح وظائف ع� الحصول
 .العمل �ن

كات محددة موارد CEI لدى هل: س ي  لل�ش   ؟*النساء ديرها ت اليت

o من التعلم ع� �شـــــــجع مجان�ة �شـــــــاطاتو  ،عمل ورش ،ومجموعات ،دورات النســـــــائ�ة التجار�ة األعمال مرا�ز وتقدم! نعم 
، المجتمع و�ناء األقران  تخدم إقل�م�ة فرق ثالثة لدينا . فردي أسـاس ع� المجان�ة التجار�ة المشـورة تقد�م عن فضـال المح�ي
ي جميع أنحاء وال�ة ماين * األعمال رائدات

ي  فع�ي  مكتب مع �ن
ي  ومكاتب بورتالند �ن

 .وما��اس فارمنغتون �ن
 

  �شــــمل ال الذي واإلناث النســــاء تع��ف مع CEI تتما�ش *
ً
ي  نســــاءال فقط �احة

 ول�ن �ســــاء، انهن ع� انفســــهن �عرفن اللوائت
 
�
  المتحوالت النساء أ�ضا

�
ن  غ�ي  واألفراد المختلف والجنس جنس�ا  .الثنائيني

ي  األعمال خدمات أو القروض منتجات CEI تقدم هل: س ن  غ�ي  أو المهاج��ن أو اللجوء لطاليب �ة؟ باللغة الناطقني ن  اإلنجل�ي

o برنامج �قـدم! نعم StartSmart من CEI ن  للمهـاج��ن فرد�ة تجـار�ة نصـــــــــــــــائح ي  والالجئني  جميع وســـــــــــــــ�عمـل اللجوء وطاليب
ن  األعمال اريمســــــتشــــــ ن  غ�ي  مع لدينا  والمقرضــــــني �ة باللغة الناطقني ن  العمل تـ�ـــــ�ــــح �كون ما  عادة للقروض، بالنســــــبة. اإلنجل�ي
 
�
  سـنوفر الطلب، عند. مطل��ا

�
جما   م�ت

�
 إخبارنا  ير�ب . إضـاف�ة تكلفة أي دون Zoom اجتماعات أو الشـخصـ�ة لالجتماعات فور�ا

ي 
 .لك الخدمة هذە تقد�م ب�مكاننا  كان إذا  األول�ة ال��ارة �ن



   
 

   
 

جمة المواد مثل لغ��ة، خدمات CEI تقدم هل: س ن  الم�ت جمني ، والم�ت ن   التقد�م؟ عمل�ة أثناء الفور�ني

o تقدم! نعم CEI قرض طلب إ� باإلضـــــــــــافة ،به لمعمولا  األعمال قرض طلبWicked Fast ، الع���ة:لغات بخمس 
تغال�ة والصــــومال�ة واإلســــبان�ة ،والفر�ســــ�ة   �مكننا  .وال�ب

�
جم توف�ي  أ�ضــــا  اجتماعات أو الشــــخصــــ�ة لالجتماعات فوري م�ت

Zoom ي  إخبارنا  ير�ب  �ة. إضاف تكلفة أي دون
ي  �ن

 .لك الخدمة هذە تقد�م ب�مكاننا  كان إذا  اتصالك المبدئئ

 أتصل؟ أن �جب بمن - القرض عن عام استفسار لدي: س

o  207-504-5882 الرقم ع� القروض مجموعة مدير مع التواصل ير�ب. 

 

وط النسب  CEI –قروض  وال�ش
 ؟ CEIقرض لمبالغ األق� الحد هو ما : س

o تقدم CEI ة والقروض التجار�ة القروض ن  الصــــغ�ي ضــــني ن  للمق�ت ة قروض تتوفر. المؤهلني  50,000 إ� تصــــل بق�مة صــــغ�ي
كات دوالر كات دوالر مليون إ� �صــــــل بمبلغ متاحة التجار�ة القروض. والناشــــــئة القائمة للـ�ـــــش  CEI تقدم. القائمة للـ�ـــــش
 
�
ة، تخصـــــصـــــ�ة قروض أ�ضـــــا ي وال ،Wicked Fast Loans و�ي  صـــــغ�ي  فائدة وســـــعر مبســـــطة طلب تقد�م عمل�ة وفرت يت
 .ثابت

 ؟ CEIفائدة أسعار �ي  ما : س

o اوح كة الحال�ة الفائدة أسعار ت�ت ن  CEI ل�ش  .للتعد�ل قابلة النسب هذە. ٪ 5-8بني

 القرض؟ مدة تحد�د يتم ك�ف :س

o وط تختلف  لقرض ســـنوات 7-10 أو الدائم العامل المال لرأس ســـنوات 3-5 مثل التم��ل، اســـتخدام ع� اعتمادا�  القرض �ش
وط معظم تقع. المعدات ي  CEI قرض �ش

 نقوم ذلك، ومع  .بنا  الخاصــة التم��ل مصــدر لمتطلبات نظرا�  ســنوات 5-7 نطاق �ن
ة بتعد�ل  ذلك ع� األمثلة ومن. لألعمال النقدي والتدفق التم��ل احت�اجات مع أفضـل �شـكل لتتناسـب القرض  اسـتهالك ف�ت

 دفعة يتطلب وهذا . الرئ�ســــ�ة الشــــه��ة المدفوعات �خفض مما  ســــنوات، 10 لمدة ســــداد ه�كل ع� ســــنوات 5 لمدة قرض
ة ض كان نإ . ســنوات 5 اســتحقاق نها�ة عند كب�ي ي  المق�ت

ض مع CEI ســتعمل ج�د، وضــع �ن  التم��ل إعادة خ�ارات ع� المق�ت
ي 
ي  بما  ، الوقت ذلك �ن

 .القرض) تمد�د(جدولة  ببساطة ذلك �ن

؟ ع� الفائدة احتساب يتم ك�ف: س ي
 قر�ن

o ا�م قرضــك ع� الفعل�ة الفائدة   ت�ت
�
�هو  الحا�ي  األســا�ي  الرصــ�د أخذ ط��ق عن الفائدة احتســاب يتم.يوم�ا ي  �ن

 الفائدة ســعر �ن
ب يتم. اليو�ي  البدل أو اليو�ي  االستحقاق عامل وهو ، 360ع� القسمة ثم قرضك، ع� ي  هذا  اليو�ي  االستحقاق عامل �ن

 �ن
ن  لأل�ام الدقيق العدد  القرض، طلب ملخص صـــــفحة بك الخاصـــــة القرض مســـــتندات ســـــتتضـــــمن. المســـــتلمة المدفوعات بني
ي   القرضب البدءعند بك الخاص القرض مســؤول ناقشســي ذلك، إ� باإلضــافة. الخاصـــة بك الفائدة حســاب ك�ف�ة توضــح واليت

ي  (APR, Annual Percentage Rate) الســـن��ة المئ��ة النســـبة
ي  المذكور الفائدة وســـعر القرض طلب ملخص صـــفحة �ن

 �ن
ام خطاب ن  .بك الخاص االل�ت

 
ن أ�ام  X)  /360)الفائدة سعر × الحا�ي  القرض مبلغ((  الفائدة مبلغ = الدفعات بني
 

 فائدة؟ بدون قرض خ�ار CEI لدى هل: س

o تقدم م! نع CEI  �اض خ�ارا  �قبلون أو �دفعون ال دين�ة، ألســـــباب الذين، ألولئك تصـــــم�مه تم فقط إدار�ة رســـــوم مقابل لالق�ت
ن  ع� التكلفة نفس لها  الخدمات مقابل الرســوم وقروض الفائدة ذات التقل�د�ة قروضــنا  جميع. الفائدة ضــني  متاحة و�ي  المق�ت

https://www.ceimaine.org/wickedfast/


   
 

   
 

،  بـجـون االتصــــــــــــــــــــــال يـر�ب  .لـلـجـمـيـع  :الـتـفصــــــــــــــــ�ــــــــل مـن بـمـ��ــــــــد الـمـنـتـج هــــــــذا  لـمـنــــــــاقشــــــــــــــــــــــة ، StartSmartمــــــــديـر ســــــــــــــــكـ��ـبـ�ن
John.Scribner@ceimaine.org 

 

 وأهليتها األعمال مالءمة
 المناسبة؟ القروض أنواع �ي  ما . هدف ذات ر�ح�ة غ�ي  منظمة �ي : CEI س

o  ن ي  أن CEI قروض ع� يتعني   تليب
�
نا  جوانب من جانبا ن ك، الرخاء ع� ترك�ي ، المسـتدامة والمؤسـسـات المشـ�ت

�
 والوظائف بيئ�ا

 :الح� ال المثال سب�ل ع� هذا  و�شمل .الج�دة
o كات  .منخفض دخل ذوي ألفراد مملوكة أو المنخفض الدخل ذات المجتمعات/لألشخاص خدمات تقدم �ش
o كات ــش ي  الـ�ــ  خدمات ع� �حصـــــلون  ال الذين أو التقل�دي اإلقراض من اســـــتبعادهم تم الذين أولئك �مل�ها  اليت

 والســـكان الســـود مجتمعات من أفراد (BIPOC, Black, Indigenous and People of Color) مثل كاف�ة
ن  ، األصليني ن ن  ،والمهاج��ن والملونني ن  وغ�ي  ،والالجئني �ة باللغة الناطقني ن  .النساء أو/و ،اإلنجل�ي

o كات ــش ي  الـ�ــــ ها  من الحد ع� تعمل اليت ، تأث�ي ي  أو ،المســـــــتدامة المزارع أو ،المتجددة الطاقة مطوري مثل البييئ
كات  .المائ�ة األح�اء ت���ة �ش

o كات ي  الـ�ش ي  ،"ج�دة وظائف "تخلق اليت ، ومزا�ا  المع�شـة، أجور �شـمل واليت ن ها  الموظفني  جودة سـمات من وغ�ي
 .الوظائف

ي : س
ة؟ األعمال تم��ل CEI تقدم األم��ك�ة الوال�ات أي �ن   الصغ�ي

o ي  أسـا�ي  �شـكل التجار�ة المشـورة وتقد�م اإلقراض �شـاط نركز نحن
 خارج التم��ل توف�ي  �مكننا  ذلك، ومع ين،ا م وال�ة �ن

 .ال��ف�ة المجتمعات بخدمة خاص اهتمام ولدينا . األخرى المال�ة ال��انات مع بالتعاون الوال�ة

  قرض؟ ع� للحصول بطلب للتقدم معينة دن�ا  ائتمان�ة درجة CEI تتطلب هل: س

o ن  من فقط واحد مؤ�ش  �ي  االئتمان درجة ات من العد�د بني ي  المؤ�ش ي  النظر عند CEI تق�مها  اليت
ــبة. قرض طلب �ن  بالنسـ

ن  ضــني ن  لمســاعدة مجان�ة ما�ي  تط��ر خدمات CEI تقدم ، 600من أقل ائتمان مصــدر لديهم الذين للمق�ت ضــني  ع� المق�ت
 ،فرد لل الما�ي  للوضــــع ملمتكا  مت  غ�ي  مق�اس �ي  االئتمان درجات أن CEI تدرك. المتأثر االئتمان إصــــالح أو ائتمان بناء

ي  المحددة العنا� لفهم بجد نعمل لذلك
 .هناك وجودها  وأسباب االئتمان تق��ر �ن

ي  هل: س   التجار�ة؟ القروض وكذلك الشخص�ة القروض تم��ل إعادة �مكنين

o ســــمح� CEI ي  النظر عند التجار�ة األعمال وقروض الشــــخصــــ�ة القروض من كل تم��ل ب�عادة بالفعل
 جد�د طلب أي �ن

ح االســــــــتخدام أن طالما  للقروض، ي  التجار�ة باألعمال يرتبط لألموال المق�ت  االســــــــتخدام ذكر �جب. التم��ل تطلب اليت
ح ي  بوضـ�ح لألموال المق�ت

ي  واالسـتخدامات المصـادر قسـم �ن
 اال�تتاب إرشـادات ع� بناءً  الطلب تقي�م سـيتم. التطبيق �ن

ي  بما  للقروض، التقل�د�ة
 .الضمانات تحل�ل ذلك �ن

ن  ن�ع ما : س  سأحتاجه؟ الذي التأمني

o ن  إ� سـتحتاج  العمل بدأت قد تكن لم إذا  .كضـمان بها  التعهد تم شـخصـ�ة ممتل�ات وأي عملك أصـول من كل ع� تأمني
ن  بالفعل لد�ك �كن لم أو/و بالفعل  إ� فسـتحتاج ،)عملك أصـول ع� (التجار�ة والممتل�ات األعمال مسـؤول�ة ع� تأمني

ن  وكاالت مع التواصــــل ل أو بقارب تتعهد كنت إذا  .الســــن��ة لألقســــاط أســــعار عروض ع� للحصــــول التأمني ن  مركبة أو م�ن
ــمان ــتحتاج بك، الخاص القرض لطلب كضــــ ن  وكالء مع التواصــــــل إ� فســــ ــعار عروض ع� للحصــــــول التأمني  لتغط�ة أســــ

ــ�ارات ل أو الســــ ن ام إ� بحاجة لســــــت .بالفعل موجودة تكن لم إذا  ،القارب أو الم�ن ن اء االل�ت ــش  تتم لم ما  تأمين�ة تغط�ة �ـ�ـــ
ي  .بك الخاص القرض طلب ع� الموافقة

ط الحاالت، معظم و�ن  لألصـــول التأمين�ة التغط�ة ع� اثبات وجود CEI �شـــ�ت
ي  المرهونة اإلضــــــاف�ة للضــــــمانات التأمين�ة التغط�ة ع� إضــــــاف�ة أدلة مع األقل، ع� القرض بمبلغ التجار�ة  تتجاوز اليت
 .التجار�ة األصول

mailto:John.Scribner@ceimaine.org


   
 

   
 

ن  CEI تقرض هل: س ؟ المال�ني ن   الفرديني

o ،تقرض نعم CEI كات أنواع جميع ي  بما  التجار�ة الـ�ـــــــش
ن  ذلك �ن ن  المال�ني كات الفرديني  المحدودة المســــــــؤول�ة ذات والـ�ـــــــش

ا�ات ،والتعاون�ات كات ،وال�ش ها  ،وال�ش ا  نقدم ال نحن .وغ�ي  .استهال��ة قروض�

 

 قرض ع� للحصول بطلب التقدم
 أبدأ؟ أين من – قرض ع� للحصول طلب بتقد�م مهتم أنا : س

o �ســـــــ� CEI �ا  تكون أن إ ا  مقرضـــــــ�  خالل من ودعمهم التقد�م قبل عمالئنا  ع� التعرف نحب. العالقات بناء  ع� قائم�
  متاحون نحن. القرض مدة خالل معهم والبقاء التقد�م عمل�ة

�
 ة. الحاج دعت ما  إذا  التم��ل احت�اجات لمتابعة أ�ضــــــــا

ي  اإلقراض ف��ق أعضـــــــــاء أحد مع األقل ع� واحدة محادثة ب�جراء نو�ي 
 تقد�م قبل CEI أعمال مســـــــــتشـــــــــار أو CEI �ن

 المثال، ســـــب�ل ع� - عملال من م��د ا� الحاجة إ� المحادثة هذە �شـــــ�ي  قد. المتبع جوالنه االســـــتعداد لتقي�م الطلب
ي  اإلقــراض بــفــ��ــق لــالتصــــــــــــــــــــــال. الــطــلــــــــب تــقــــــــد�ــم قــبــــــــل- عــمــــــــل خــطــــــــة إ�ــمــــــــال

ا  أرســــــــــــــــــــــل ، CEI�ن   بــ��ــــــــد�
�
ونــ�ــــــــا   إ� إلــ�ــ�ت

loanapplications@ceimaine.org  ي  المشـــورة إســـداء خ�ارات بعض و�شــمل. 207-504-5882 بالرقم اتصـــل أو
 �ن

ة التجار�ة األعمال تنم�ة مركز التجار�ة األعمال مجال  التابع للمرأة التجار�ة األعمال ومركز ،  CEI لمؤـسـسة  التابع الصــغ�ي
ن  للمهاج��ن والمخصص CEIلمؤسسة التابع "StartSmart" و�رنامج ،CEI  لمؤسسة  .والالجئني

 قرض؟ ع� للحصول بطلب أتقدم ك�ف: س

o ي  موقعنا  ع� الطلبات تتوفر
وئن ــاعدة :/https://www.ceimaine.org/financing.اإلل��ت ي  للمســــ

 أو العمل خطة �ن
 :عــ� األعــمــــــــال بــمســـــــــــــــــتشــــــــــــــــــــــاري قــــــــائــمــــــــة لــــــــديــنــــــــا  تــتــوفــر الــطــلــــــــب، تــقــــــــد�ــم عــمــلــ�ــــــــة أو الــنــقــــــــدي الــتــــــــدفــق تــوقــعــــــــات

https://www.ceimaine.org/advising/  د ع�ب  االسـتفسـارات إرسـال أ�ضـا  �مكن� ي  ال�ب
وئن  اإلقراض ف��ق إ� اإلل��ت

  .loanapplications@ceimaine.org.ع�

ي  أفكر: س
ي  األخرى المهن�ة الخدمات �ي  ما  قرض، ع� للحصول بطلب التقدم �ن  إليها؟ أتحدث أن �جب اليت

o ي  اإلضــــــــاف�ة الخدمات التجاري العمل ن�ع ســــــــ�حدد كات معظم ســــــــتجد. عنها  تبحث أن �جب اليت ــش   الـ�ـــــ
�
  دعما

�
 من ق�ما

 �ســتف�د .ومحاســب ومحا�ي  )مجان�ة خدمات خ�ارات �ي  SCORE و SBDC و  CEI( ثالث لطرف تابع أعمال مســتشــار
كات من العد�د ن  وك�ل إ� وســـــتحتاج محاســـــب أو/و المرتبات كشـــــوف خدمة من الـ�ــــش  المســـــؤول�ة لتغط�ة مؤهل تأمني

ن  أنواع من العد�د هناك. والممتل�ات ي  التأمني  .قرضك لدعم به المتعهد والضمان عملك ع� تعتمد اليت

ي  الوثائق �ي  ما : س ؟ الخاص القرض طلب إل�مال سأحتاجها  اليت ي  ئب

o ي  قرض طلب كل
ي  المطل��ة العنا� من مرجع�ة قائمة مع �أئت

ة الصفحة �ن  .األخ�ي

ي  ك�ف: س ي  الخاص القرض طلب تقد�م �مكنين نت؟ ع�ب  ئب   اإلن�ت

o  ي
، الوقـــــت �ن   الممســـــــــــــــوحـــــة والمواد طلبـــــاتال إرســـــــــــــــــــال �مكن الحـــــا�ي

�
ون�ـــــة أو ضـــــــــــــــوئ�ـــــا �ـــــد اإلل��ت ي  بـــــال�ب

وئن   إ� اإلل��ت
loanapplications@ceimaine.org  ــ�ب  أو ــوقــــــــــع عــــــــ ــادل مــــــــ ــبــــــــ ــانــــــــــات تــــــــ ــ�ــــــــ ي  بــــــــ ــار�ب ــواصـــــــــــــــــــــــــل. أمــــــــــن خــــــــ  مــــــــــع تــــــــ

supportapplications@ceimaine.org  خالل من الطلــب تقــد�م �مكن ال أنــه من الرغم ع�. آمن رابط طلــب 
ون�ة، بوابة ة هذە ع� نحصل أن نأمل أننا  إال إل��ت ن ي  الم�ي

  2023.عام �ن

 قرض؟ ع� للحصول بطلب التقدم �كلف كم: س

o من قرض ع� للحصــول بطلب للتقدم رســوم توجد ال CEI  . ض �قبل عندما  إ�شــاء رســوم نتقا�ن ام خطاب المق�ت ن  .االل�ت
ي  اال�تتاب عمل�ة أثناء االدار�ة التحم�الت مثل ،  CEIفقاتن الرســـوم هذە تغ�ي 

 أن مالحظة المهم من. القرض طلب �ن
ي  المعتمدة للقروض فقط مخصصة الرسوم هذە وط قبلت اليت امنا  �ش ن  .ال�ت

https://www.ceimaine.org/advising/business/small-business-development-center/
https://www.ceimaine.org/advising/business/womens-business-center/
https://www.ceimaine.org/advising/business/womens-business-center/
https://www.ceimaine.org/advising/business/startsmart/
https://www.ceimaine.org/financing/
https://www.ceimaine.org/advising/
mailto:loanapplications@ceimaine.org
https://www.ceimaine.org/advising/business/#:%7E:text=CEI%20offers%20a%20wide%20range,or%20expand%20their%20small%20businesses.
https://www.mainesbdc.org/advising/
https://www.scoremaine.org/


   
 

   
 

ن  من CEI تطلب هل: س ضني ن  النقدي الدفع أو للمالك المل��ة حقوق توف�ي  المق�ت   قرض؟ لتأمني

o   .تطلب ال كال CEI  ًن  بالمالك الخاصــــــــة المل��ة حقوق عادة  أن فيها  نطلب حاالت هناك تكون قد ول�ن قرض، لتأمني
ض �ســــاهم ي  الخاصــــة بأمواله المق�ت

وع �ن ــش  عمل�ة أثناء بك الخاص القرض مســــؤول ع� طرحه �مكنك ســــؤال هذا .المـ�ـ
 .الطلب تقد�م

 النقدي؟ التدفق وتوقعات عمل خطة CEI تطلب لماذا : س

o تتطلب CEI للعمل  األجل ط��لة واألهداف المال، رأس اســــــــــــــتخدام وك�ف�ة العمل، لنطاق ال�امل للفهم عمل خطة .  
ة تقي�م ع� CEI العمل خطة �ســـــــــاعد ن  قدرة وتظهر األعمال) أصـــــــــحاب (صـــــــــاحب وتج��ة خ�ب  تحقيق ع� الموظفني

ي  بما (  التوظ�ف خطة .التوقعات
ــ �ي  )الفعل�ة أو المتوقعة والمزا�ا  األجور ذلك �ن ي  حاســـم عن�ـ

 وظائف لخلق مهمتنا  �ن
ي  ج�دة، ي  معالجتها  �جب واليت

 رأس إنفاق ك�ف�ة عن فكرة بتك��ن CEI النقدي التدفق توقعات و�ســــمح .العمل خطة �ن
ة مدى ع� وسدادە المال ي  مساعدة إ� بحاجة كنت إذا . القرض ف�ت

 ف�مكنك النقدي، التدفق توقعات أو عملك خطة �ن
ي  المســــــــاعدة ع� الحصــــــــول ة التجار�ة األعمال تط��ر بمركز االتصــــــــال خالل من تحتاجها  اليت ي  الصــــــــغ�ي

ن  �ن  مركز أو ،مني
ي  لـــلـــنســــــــــــــــــــــاء الـــتـــجــــــــار�ــــــــة األعـــمــــــــال

ــمــــــــديـــ��ـــن األســــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــ�ــــــــة الـــخــــــــدمــــــــة أو ،StartSmart أو ،CEI �ن ن  لـــلـ ــ�ــــــــذيـــني ــفـ ــنـ   الـــتـ
 .هذە التجار�ة االستشارات خدمات مقابل رسوم توجد ال (SCORE) المتقاعدين

ي  CEI تطلب لماذا : س
ي  تؤثر هل الدخل؟ ومســــتوى ،والعرق ،الجنس مثل الشــــخصــــ�ة، معلومائت

ي  ع� إجابائت
 ع� الحصــــول ع� قدرئت

  قرض؟

o عليها  اإلجابة رفض �مكنكو  قرض، ع� الحصـــــــول ع� قدرتك ع� الد�موغراف�ة األســـــــئلة هذە ع� إجاباتك تؤثر لن 
 معلومــات توف�ي  منــا  �طلبون CEI ممو�ي  من العــد�ــد ألن االســـــــــــــــئلــة هــذە �ســــــــــــــــأل ونحن. الطلــب تقــد�م عمل�ــة أثنــاء

ضـــــــــــــــينـا  معينـة د�موغراف�ـة   المعلومـات هـذە �ســـــــــــــــتخـدم ذلـك، إ� بـاإلضــــــــــــــــافـة. لمق�ت
�
 االجتمـا�ي  التـأث�ي  لق�ـاس داخل�ـا

 الوظائف عدد المثال، ســــب�ل ع�(إجما�ي  �شــــكل فقط ةخارج� ألطراف المعلومات بهذە ونـ�ـــح. لعملنا  واالقتصــــادي
ي  كات وعدد اســتشــارتهم، تم الذين المنخفض الدخل ذوي العمالء وعدد إ�شــاؤها، تم اليت  الممولة، للنســاء المملوكة ال�ــش
 .الخط�ة موافقتك دون بك الخاصة الشخص�ة التع��ف معلومات أبدا  �شارك وال ،)ذلك إ� وما 

ي  من: س ؟ كخطاب تقد�مه �مكنين   مرج�ي

o ي  معهم عملــــت الــــذين األفراد من المرجع�ــــة الخطــــابــــات تكون أن �مكن
 أو األ�ــــاد�م�ــــة عالقــــاتــــك دائرة أو أعمــــالــــك �ن

 .قوتك ونقاط مهاراتك عن تتحدث أمثلة المراجع هذە تقدم أن �جب. المجتمع�ة

 ؟ CEIمن قرض ع� الحصول أجل من أحتاجه قد ولماذا  الضامن هو ما : س

o بأصـــــوله الضـــــامن يتعهد .قرضـــــه ســـــداد من يتمكن لم إذا  آخر شـــــخص دين ســـــداد �ضـــــمن الذي الشـــــخص هو ال�ف�ل 
ــأ إذا  الخاصـــة ض ف�ه �ســـتطيع ال وضـــع �شـ  أو لألشـــخاص مطل��ة ال�فاالت تكون ما  عادة. القرض ســـداد األصـــ�ي  المق�ت
كات ي  التار�ــــخ ذات ال�ش

 .مل��ة حقوق وجود عدم أو ال�اف�ة، غ�ي  الضمانات أو المحدود، أو ،الضع�ف االئتمائن

 الضمانات؟ �ي  ما : س

o الضـــمانات هذە تأخذ أن �مكن. القرض ســـداد يتم حيت  للمقرض بها  التعهد يتم تجار�ة أو شـــخصـــ�ة أصـــول هو الضـــمان 
 تخلف إذا . أخرى أصـــــــــول أو معدات أو أثاث أو آالت أو،القبض مســـــــــتحقة حســـــــــابات أو ،مخزون أو ،عقارات شـــــــــكل

ض ي  الحق للمقرض �كون القرض، سداد عن المق�ت
ي  القانوئن

 .القرض لسداد و��عه الضمان مل��ة ع� الحصول �ن

  ؟"العامل المال رأس "�عت�ب  الذي ما : س

o كة المتداول المال رأس �ات التشـــــــغ�ل�ة للمـ�ــــــوفات المســـــــتخدمة القروض أموال هو CEI لـ�ــــــش  المتعلقة غ�ي  والمشـــــــ�ت
ي  بما  باألصـــــول،

 لرأس األخرى األمثلة و�شـــــمل. الرواتب أو ،المرافق مـ�ــــوفات أو ،اإل�جار  مثل العامة التكال�ف ذلك �ن
�ات و. المخزون أو ،اإلعالن أو ،التســـــ��ق نفقات المتداول المال ي  أو ،المرافق مشـــــ�ت

 المركبات أو ،المعدات أو ،األرا�ن



   
 

   
 

�ات من تعد كتك تتمكن حيت  الفجوة العامل المال رأس �ســـــــد. عامل مال رأس تعت�ب  وال األصـــــــول مشـــــــ�ت  تول�د من �ش
 .نفسها  تلقاء من كاٍف  نقدي تدفق

؟ بدوام الوظ�فةو  موسم�ةال ظ�فةالو  مؤهالت �ي  ما : س ي
  جزئئ

o  كة، مع نعمل عندما  بدوام الموظفون �عمل :عامة كقاعدة. تع��فنا  من بد�ً  العمل صـــــاحب تع��ف �ســـــتخدم فإننا  �ش
ــاعة 32 من أ���  كامل ي  سـ

ــب�ع، �ن ي  بدوام الموظفون و�عمل األسـ
ــاعة 32 من أقل جزئئ ي  سـ

ــب�ع �ن  الموظفون و�عمل. األسـ
ي  أسبوعا  26 من أقل الموسميون

 .السنة �ن

 

 عل�ه التوقيعو  القرض ع� الموافقة
؟ الخاص القرض طلب ع� الموافقة تمت إذا  سأعرف ك�ف: س ي  ئب

o ي  بك الخاص القرض مســـؤول قبل من بك االتصـــال ســـيتم
ي  الرســـم�ة الموافقة وســـتأئت

ام خطاب شـــكل �ن ن  ع�ب  ســـ�صـــل ال�ت
�د �د أو ال�ب ي  ال�ب

وئن وط .اإلل��ت ام خطاب �ش ن ض �شـــــــــجيع يتم الوقت، هذا  خالل .أ�ام 10 لمدة نافذة االل�ت  ع� المق�ت
ام خطاب مراجعة ن  .به الخاص القرض مسؤول مع مخاوف أو/و أسئلة أي ع� واإلجابة بالتفص�ل االل�ت

 قرض؟ ع� للحصول بطلب تقدمت أن بعد األموال استالم س�ستغرق الوقت من كم: س

o ن  الوقـــت �ختلف أن �مكن ي  الطلبـــات تقـــد�م بني
ــاءا�  األموال وتل�ت ــال تعق�ـــد مـــدى ع� بنـ ــل  القرض طلـــب وا�تمـ  والعمـ

ي  Wicked Fast قرض ع� التوقيع يتم ما  عادة. التجاري
ي  أ�ام، 7 غضـــون �ن

ن  �ن  أن �مكن الق�ا�ي  األعمال قرض أن حني
ــابيع 3-6 إ� �صــــل ما  �ســــتغرق ــ�ــــع. أســ  المرجع�ة القائمة باســــتخدام طلبك ملف ا�تمال من التأ�د ير�ب  العمل�ة، لتـ�ـ
ي  المقدمة

ة الصفحة �ن ي  القرض أموال �ف يتم. القرض طلب من األخ�ي
 .القرض ع� التوقيع من ساعة 24 غضون �ن

ي  الرسوم �ي  ما : س ؟ ع� التوقيع عند تحص�لها  سيتم اليت ي
 قر�ن

o ام خطاب ســـــتتل�ت  قرضـــــك، ع� الموافقة بمجرد ن  ع� الرســـــوم هذە معظم تنطبق لن. الرســـــوم جدول من و�ســـــخة ال�ت
ن  جميع ضـني ي  مسـتحقة هذە التأسـ�س رسـوم من ٪ 50القرض مبلغ من ٪ 2�سـاوي تأسـ�س رسـوم هناك. المق�ت

 الوقت �ن
ام خطاب ف�ه تع�د الذي ن ض .الموقع االل�ت ا  مســـؤول المق�ت ــ� ــند عن والبحث االئتمان، تقار�ر رســـوم :عن أ�ضـ  المل��ة، سـ

 العقـــــاري  الرهن �ســـــــــــــــج�ـــــل ورســـــــــــــــوم UCC �ســـــــــــــــج�ـــــل ورســـــــــــــــوم الف�ضــــــــــــــــــــانـــــات، وتحـــــد�ـــــد المركبـــــات، نقـــــل ورســـــــــــــــوم
ي  عادة(

ض).  محام إ� حاجة هناك �كن لم ما  دوالر 50 - 200 نطاق �ن  الثالث، الطرف رســوم جميع عن مســؤول المق�ت
ور�ة و�ي  االئتمان�ة، التقار�ر مثل  جميع أن مالحظة المهم من. CEI ضــــــمان �تمامو  صــــــحيح �شــــــكل القرض لتوثيق �ن

ة تح��لها  يتم الثالث الطرف رســــــــوم  الطرف رســــــــوم ع� إضــــــــاف�ة خدمة رســــــــوم أي CEI تفرض وال العم�ل، إ� مبا�ش
ام، خطاب قبل  .الثالث ن  .الفردي قرضك رسوم ومناقشة بك الخاص القرض مسؤول إ� التحدث من ستتمكن االل�ت

 

 الحساب وحالة القرض مدفوعات
، مدفوعات بخالف: س ي

ي  األخرى المستندات �ي  ما  قر�ن ة خالل CEI تتطلبها  قد اليت   القرض؟ ف�ت

o ،تتوقع عادة CEI ن  تجد�دات �ســــل�م ــن  قراراتإلا  المثال، ســــب�ل ع�( المحدثة المال�ة والب�انات التأمني وع �بةالـ�ـ  للمـ�ـــش
ان�ة ،التجاري ن ائب إقرارات العام، نها�ة دخل ب�ان العام، نها�ة م�ي  ع�)  الشـــــخصـــــ�ة المال�ة والب�انات الشـــــخصـــــ�ة، الـ�ــــن

  عــ� اعــتــمــــــــادا�  تــواتــرا�  أ�ــ��  مــــــــالــ�ــــــــة تــقــــــــار�ــر CEI تــطــلــــــــب قــــــــد األعــمــــــــال،/الــقــرض عــ� اعــتــمــــــــادا� . ســـــــــــــــــنــوي أســــــــــــــــــــــاس
ي  المطل��ة المســـــــــــــتندات إ� اإلشـــــــــــــارة ســـــــــــــيتم. األعمال/القرض ن�ع

امك خطاب �ن ن  وخطاب العمل قرض واتفاق�ة ال�ت
ح�ب،  .معنا  قرضال ع� التوقيعب قمت إذا  ال�ت

ي  ك�ف: س ؟ معلومات رؤ�ة �مكنين ي   حسائب



   
 

   
 

o  ي  القرض خدمات ف��ق مع التواصـــــــل ير�ب
 .قرضـــــــك ع� الدفع �ســـــــجل تزو�دك �ورهم دوا�ي  من وســـــــ�كون ، CEI�ن

ي  ب��د إرسال �مكنك
وئن  .5894-504-207. بالرقم االتصال أو ccorrespondence@ceimaine.org إل��ت

؟ بمدفوعات المتعلقة األسئلة مع أتواصل بمن: س ي
  قر�ن

o  ي  الــــقــــرض خــــــــدمــــــــات فــــ��ــــق مــــع الــــتــــواصــــــــــــــــــــــل يــــر�ب
     :الــــقــــرض بــــمــــــــدفــــوعــــــــات يــــتــــعــــلــــق ســــــــــــــــــؤال أي �شــــــــــــــــــــــأن CEI �ن

ccorrespondence@ceimaine.org 207-504-5894 بالرقم االتصال أو. 

ي  هل: س نت؟ ع�ب  القرض دفع �مكنين   اإلن�ت

o ،ون�ة البوابة خالل من الدفع إجراء �مكنك نعم  CEI (ceimaine.org) | إجراء دفعة قرض :التال�ة اإلل��ت

  ب�عدادە؟ أقوم وك�ف ACH الدفع خ�ار هو ما : س

o دفع ACH (Automatic Check Handling) ي  الســـحب هو
ي  حســـابك من التلقائئ

 قبل من شـــهري أســـاس ع� الم�ـــ�ن
.CEI ة هناك ض س�حتاج المدفوعات، إلجراء ACH الستخدامACH. إلعداد أ�ام 10 ف�ت   ACH.نموذج إ�مال إ� المق�ت

وس التجاري �شا�ي  تأثر إذا  معه أتواصل الذي من: س   متوقع؟ غ�ي  آخر حدث أو COVID كورونا  بف�ي

o ســــبب األعمال ربتأث المتعلقة بالمخاوف يتعلق ف�ما  الرئ�ســــ�ة االتصــــال جهة هو بك الخاص القرض مســــؤول ســــ�كون� 
وس  المحتملة الخ�ارات مناقشـــــــــــة بك الخاص القرض لمســـــــــــؤول �مكن  .األخرى المتوقعة غ�ي  األحداث أو كورونا  ف�ي

امج ي  الصلة ذات وال�ب  .المحدد لطلبا  طب�عة إ� بالنظر متاحة تكون قد اليت
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