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 المتضررین من انغمیشی سكان  مستعدة لمساعدة األمریكیة إدارة األعمال الصغیرة

  والفیضانات العواصف الشدیدة
 

 عن الكارثة يعالن الرئاساإلالبیان التالي بعد  تكونتریراس سوی ماریا ة األعمال الصغیرة األمریكیةإدار أصدرت مدیرة – واشنطن
 .2014 / غشتغسطسأ 13 -11 في والفیضانات  المتضررة نتیجة العواصففي المناطق  والیة میشیغان في

 
 مساعدة أصحاب المنازل إلمكان علىا قدرركز یفعال  برد میشیغان في والیة سكانلتزاما قویا للإ األعمال الصغیرة األمریكیةإدارة تلتزم "
كارثة ھو أولویتنا البعد  ءتھاكفالال التجاریة والمجتمعات المحلیة األعم إستعادة إن درالیة.یفقروض بواألعمال التجاریة  المستأجرین،  و

 ."إدارة األعمال الصغیرة األمریكیةالقصوى في 
 

 لألضرار للحصول على قروض الكوارث ھي مؤھلةو .میشیغانوالیة  ، أوكالند، واین فيماكومب اتطعاقم مناطق الكارثةیشمل إعالن 
الربح في بعد لشركات الصغیرة و معظم المنظمات التي ال تستھدف ا  .إدارة األعمال الصغیرة األمریكیةمن  اإلقتصادیة و المادیة

 : جینیسي،إدارة األعمال الصغیرة األمریكیة من فقط اإلقتصادیةر اضرألل قروض الكوارث لھم طلبیحق  ة التالیةالمجاور مقاطعاتال
 .میشیغانمونرو، سانت كلیر، واشطنو في والیة لیفینستون،  البیر،

 
یعتبر عقارات.  نكارثة مال دمرتھ كل ما المنازل إلصالح أو استبدال ألصحابدوالر متوفرة  200,000إلى  الكوارث قروض تصل

 تھتلفأ كل ما إلصالح أو استبدالالتالف   صالح أو استبدالدوالر إل 40,000تصل إلى  لقروض مؤھلونو المستأجرین  أصحاب المنازل
 شخصیة.ممتلكات  من كارثةال
  

كل  صالح أو استبدالملیون دوالر إل 2صل الى یقد  مبلغ اقتراضت غیر الھادفة للربح من أي حجم والمنظما لشركات الخاصةیمكن ل
 قرضالزیادة  دارة األعمال الصغیرة األمریكیةیمكن إل. تجاریة أخرىأصول  أو أيعقارات وآالت ومعدات ومخزون  من كارثةال تھتلفأ ما

ذلك من طرف  من ما تم التحقق إذاأضرار الكوارث العقاریة و/أو تحسین المباني المؤجرة،  فى المائة من اجمالى مبلغ 20صل الى ت بنسبة
 .في المستقبل من نفس النوع كوارث جراء الممتلكاتفي ر اضرأقلل خطر حدوث تدخال تحسینات إل إدارة األعمال الصغیرة األمریكیة

 
العاملة في مجال تربیة  الشركات الصغیرة و التعاونیات الزراعیة الصغیرة، و للشركات الصغیرة،إدارة األعمال الصغیرة األمریكیة تقدم 

اإلقتصادیة لمساعدتھا  و المادیة قروض الكوارث لألضرار المنظمات التي ال تستھدف الربح من جمیع األحجام و معظم األحیاء المائیة
ذا إمتاحة بغض النظر عن ما  ةقتصادیاإل و المادیة كوارث لألضرارقروض ال. إن حتیاجات رأس المال العامل الناجم عن الكارثةإعلى تلبیة 

 .في الممتلكات مادیة ألیة خسائر تقد تعرض ت المنشأة التجاریةكان
 

فى المائة  4لمنظمات غیر الربحیة و ل فى المائة 2.625. وألصحاب المنازل و المستأجرین فى المائة 2.063 أسعار الفائدة منخفضة
مقدم المالیة ل حالةالعلى أساس ھا مبالغ القروض وشروط إدارة األعمال الصغیرة األمریكیةتحدد  .ةسن 30تصل إلى  بمدة للشركاتبالنسبة 
 .الطلب

 
 االَمن على الرابط التالي: إدارة األعمال الصغیرة األمریكیة موقع ي عبر اإلنترنت باستخدامإلكترون دیم طلبقیمكن ت

 https://disasterloan.sba.gov/ela/. 
 

في  لالتسجی نینبغي على المتقدمی النظر في جمیع أشكال المساعدة في حاالت الكوارث، لكي یتم
إلنترنت أو الھاتف عبر ا كان اإلتصال . إذاm.fema.govمحمول في الجھاز ال من خالل أو www.DisasterAssistance.gov موقع 

یمكن . 3362-621-800 على الرقموكالة إدارة الطوارئ الفدرالیة المجاني ب یمكن لمقدمي الطلبات اإلتصال غیر متوفر، لالمحمو
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 تعمل  FEMA (3362)-621-800-1 قمرالاالتصال على  VRSأو  711 خدمة ألفراد، بمن فیھم أولئك الذین یستخدمونل
  ) سبعة أیام في األسبوع حتى إشعار آخر. يمساًء (بالتوقیت المحل 9 صباحا إلى 7من  الھاتف أرقام

 
خدمة العمالء مركز سبا في بل تصااإلض یمكن وقرالعملیة طلب الحصول على  إعادة الـتأھیل و مراكز مواقع عنمزید من التفاصیل ل

إلى العنوان  إلكتروني ) أو إرسال برید 800-877- 8339 لصم وضعاف السمعبالنسبة ل( 659-800- 2955
  . disastercustomerservice@sba.gov التالي:

 
 25 ھو قتصادياإلواَخر أجل لتقدیم طلبات الضرر  .2014،  تشرین الثاني /برننو  24ھو تلف الممتلكات المادیة طلبات تقدیمل اَخر أجل
 .2015یونیو، 

 
# # # 

 
  www.sba.gov/disaster.العنوان على ويب على موقعنا بزيارة قم ،الكوارث لقروض  األمريكية الصغيرة األعمال إدارة برنامج حول المعلومات من لمزيد
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