
 
 

 

 

      
     

 
  

  

 
   

 
     

 
 

                          
                

     
          

 
 

                                
    

 
       

 
                            

            

                         
                        

                       
                            

         

                        
 

     
 

                     

            

                         
                           

 
     

 
                             

                              
                            

   
 

            
     

 
        
      
       

      
             
              

 09/25/2014 :يخراتلا

 األمريكية لصغيرةا األعمال إدارة
 الكوارث قروض – وقائع صحيفة

 14133و 14132 إعالن انغيشيم
 )MI-00046 الكارثة(

 ناتايضفو شديدة عواصف: ةالحادث

11 -  2014غسطس/أ :آب 13

 بير،ال ،يجينيس مقاطعات أما اإلقتصادية و الجسدية لألضرار ارثوالك قروض على ولصحلل مؤھلة وھي .ميشيغان والية في واين أوكالند، ماكومب، طعاتقام طقنام الكارثة إعالن يشمل
 .فقط اإلقتصادية لألضرار الكوارث قروض طلب لھا حقفي ميشيغان والية في نوواشط كلير، سانت ونرو،م تون،فينسلي

 :اتطلبلا لتقديم ةنھائيال عيداالمو
,2015يرانحز/يونيو25: ةاالقتصادي راضراأل.2014 الثاني تشرين /رنونب 24:يةالماد اررضألا

 رةإدا من يةمال اعدةمس لىع ولصحلل مؤھال تكون قدف ة،ثراكلل حيةض كنتو ،ةارثالك طقةنم في قعت اعيةرز اونيةعت أو ة،ريغص ةمقاول أو منزال كتمل أو رأجستت كنت إذا ما عن النظر بغض
).SBA( مريكيةاأل الصغيرة األعمال

 ؟ المتاحة ارثوالك قروض أنواع ھي ما

	 يعتبر .ياالضحا ھايملك لتيا شخصية ممتلكات أو اتراقع من الكارثة دمرته ما كل استبدال أو إلصالح رينجأتمسلا أو زلانملا ابحصأل قروض- المنزلية وارثكال قروض 
ًضايأ المؤھلين من السيارات يھاف بما خصية،شالات وارخس ينذلا نالمستأجرو  . 	ھم ممتلك

	 والمعدات مزاللوا ن،وزمخلا ،العقارات لكذ في بما قاولةمال تملكھا لتيا ثةكارلا رتھادم لتىا كاتلالممت استبدال أو صالحإل مقاوالتلل وضقر- اديةالم رثاولكل ريةالتجا وضرقلا. 
 .ؤھلةم يضاأ ھي معاتوالجا ،لكنائسوا ،الخيرية اتالمؤسس مثل حيةبرلا غير تامظوالمن ةموالعا اصةخلا لمقاوالتا أن كما . ھاجمح نع ظرالن بغض مؤھلة المقاوالت كل تعتبر

	 ةادياالقتص راضر األ ارثوك قروض -)EIDL( في ةلالعام غيرةالص اتكرالشو رةغيالص ةيالزراع اتاونيعوالت رةغيالص والتامقال اعدةمسل المتداول المال رأس وضقر تقديم 
ھذه. رثةالكاب لقعتم بسبب بھا فيت أن نيمك ال لتيا اديةالع ةيالضرور ليةاملا اتھاالتزامبفي ل حجاماأل يعمج من الربح فدتستھ ال لتيا ماتظالمن اصةخائيالم حياءاأل تربية جالم  ت ،ة
.رثواكلا بعد فاةامعلارةفت اللخ اعدةمسلى تھدف وضرقلا  إ

	 مساعدات EIDL األمريكية الصغيرة األعمال إدارة اھحددت كما ية،موكح يرغ درصام من صالحإلا ةمليع ويلمت طعتست لم التي بھااأصح و اتانلكيل فقط متاحة. 

 ؟ االئتمان شروط ھي ما

	 األمريكية الصغيرة مالعألا إدارة لدى ولمقب انمتئإ جلس المتقدم لدى يكون أن يجب- ئتمان اإل سجل. 

	 القروض جميع سداد لىع رةقدال ھارظإ لبطلا مقدم لىع يجب-داالسد. 

	 قروض جميع و دوالر 25,000 بمبلغ قروض على يةادالم لخسائرًا ونكي – الضمان EIDL الصغيرة األعمال إدارةت .دوالر 25,000 تفوق الغبم على  خذأل مطلوب الضمان
ل قرض األمريكية الصغيرة األعمال رةإدا ترفض لن ةتوفرم ونكت دمانع كضمان العقارات األمريكية  .احمت	ً ھو ما يمدتق نكم بيتطل كنلو ، الضمان توفر عدم ا

 ؟ الفائدة أسعار ھي ما

 مالعألا إدارة تقرر دمانع الطلب لمقدم أخرى أماكن في متوفر غير االئتمان يعتبر .أخرى أماكن في متوفرة فرص ئتماناإل لبطال كان إذا ما على توقفت الفائدة أسعار فإن القانون، بموجب
 رةإدا قررت ذاإ .وارثالك عن جةاتالن الخسائر إلصالح ة،يموكحلا غير ماتظمنلا من تراضإلقا على قدرةال أو ى،ألخرا لمواردا أو الومألا من يكفي ما هل الطلب دممق أنب يةكيرمألا الصغيرة
 ھذهل بالنسبة المطبق فائدةلا سعر .القرض دةلم ابتةث فائدةلا أسعار تبقى .أخرى أماكن في متوفر اناإلئتم بأن يعتبرس بنفسه إلصالحا ليفاكت على قادر الطلب مقدم بأن األمريكية الصغيرة األعمال

 :ھي رثةاكلا

 في متوفر يرغ ئتماناإل في متوفر تمانئ اإل
أخرى كنامأ كن أ  أخرى ام

 نازلملا قروض 2.063% 4.125%
 ريةاجتلا وضرقلا 4.000% 6.000%
غيرالربحية 2.625% 2.625%  المنظمات قروض

ةادياالقتص  راضراأل قروض
فروتم غير اونياتعوالت 4.000% رةغيالص  اعيةرزلا اتكرلشا
فروتم غير ربحلا 2.625%  ھدفتست ال التي اتالھيئ



 
 

 

 
 

     
 

                              
           

 
     

 
                         

                   

                          
             

                        
                        

           

                         
                         

         
 

        
 

                             
                     

                        
          

                          
          

 
        

 
                          

                              
                       

             
 

        
 

                          
                 

                             
 

                           
          

 
     

 
                                  

        
 

       
 

                            
                 

                      
                  

         

 09/25/2014 :يخراتلا

 ؟ القرض دةم ھي ما

 مبلغ يةكيرمألا الصغيرة األعمال رةادإ حددت .سنوات7 ااھأقص ةدبم أخرى أماكن في القروض ھال توفرت التي لشركاتا قانون يحظر لك،ذ معو .سنة 30 ھاأقصا قرض بمدة ونانلقا يسمح
.السداد لىع ترضقالم رةقد حسب قسط خرا سداد وتاريخ طاقساأل َ

؟لقرض حدود ھي ما  ا

	 أو صالحإل دوالر 40,000 بلغم و العقارات استبدال أو الحصإلرالود 200,000 بلغمب المنازل وضقر يدتق األمريكية الصغيرة األعمال إدارة إجراءات إن- المنازل قروض 
 .يھالع المؤمن غير الكوارث خسائر مبلغ زيتجاو أن القرض لمبلغ يمكن ال .القصوى حدودال ذهھ غاية إلى شخصية،ال الممتلكات الدبتاس

	 ھو ذاھو. اديةالم ائرسخلا ائرسو تاوالمعدَ ة،يراقعلا تاالممتلك استبدال أو صالحإل دوالر 2,000,000 في يةجارتال القروض حدود ونانالق حددي- ريةاجتلا وضرقلا  حدلا الت واال
 .يھالع المؤمن غير الكوارث خسائر مبلغ يتجاوز أن القرض لغلمب يمكن ال ى،صقألا

	 ةادياالقتص راضراأل كوارث قروض -)EIDL( حدود القانون حددي EIDLS ق ليفعلا لغبملا. رثةاكلا عن جمانلا قتصادياإل ررالض فيفخلت دوالر 2,000,000 مبلغ في رض كلل
 اتمھاسملا يضاأ وتعتبر اإلدارية القروض حدود في تبقى رھايوغ مينألتا واسترداد المعاأل تعطل مينأت ،األمريكية الصغيرة األعمال إدارة هحددت و قتصادياإل الضرر لىع قتصري
 .ابعةالت اتھاركش أو الكھام أو/و المعاأل من تأتي أن نيمك لتيا

	 لكذ في بما ا،حدتھ فيفخوت ،ةاديقتصاإل راضراأل و اديةالم رارضاأل تتضمن و جاريةتال وضلقرل النسبةب انونيقلا حدلا ھو دوالر 2,000,000مبلغ- ريةاجتلا القروض سقف 
 األمريكية الصغيرة األعمال إلدارة تبقى ةلللعما ارئيسي راصدم لةقاومال تانك إذا. رثةاك كل في روعھافو ريةالتجا لةوامقلل القروض جميع لىع لىع ھذا ينطبقو التمويل، ريفامص
 .اونيانق دحدمال دوالر 2,000,000 مبلغ عن قفلسا رفع طةلس

 ؟ القرض استحقاق لىع المفروضة قيودال ھي ما

	 فرةومت غير حقةالمست لرھونل ھادفع يلزم التي التأمين ائداتعلك عن متجن والتي نھاع ضالمعو غير أو يھالع منؤملا غير ائرسخلا فقط – عليھا منؤملا غير ائرسخال 
كل .ةارث ا 
لتأمين من عائدات ةأي ،ولكن. 
.لقرضا ليةھأ من ضتخف الرھن في طواعية فعھاد تم ا وضرقلا أھلية من حدت ال الكوارث، إصالح لتمويل

	 تاعووالمجم حفلتا مثل اتكلمتلما. ريةاجت ألغراض خدمتست لم ما ة،لھؤم غير ابھھاش وما فيھيةرالت تامركبوال تائرطاوال ربواقلا ،خصيةالش ث زلانم-ةمؤھل غير ملكية 
انوية الال
مساحات الوظيفية اقيمتھ مدى لىإ فقط ةمؤھل 
.محدودة... الخ, حةسباال تاوحمام الطبيعية اظرنملا . 

	 الفيضانات ضد وأنميأ لم الذين ضينرقتلما ھذا يشمل و. مؤھلين غير قةابس وضرق في األمريكية الصغيرة األعمال إدارة لبنود يمتثلوا لم الذين اتلبلطا وامدقم ريعتب – الإلمتث ا عدم 
 .األمريكية الصغيرة األعمال إدارة بواسطة مؤمنة قروض تحت ملكيات في

 ؟ خفيفالت تمويل تحسين لىع ةعدسام ھناك لھ

 اتحسينالت لةمثأ. مستقبلية رارضأ ضد كاتكلممت تحميسوف التي اتينحسالت تكاليف لتغطية إضافية موارد على ولصحللًمؤھال ونتك فقد قرض، لىع ولصحلل كطلب لىع الموافقة متت إذا
إمن إ من منه ققحتلا تم ما حون لىع،ةاديالم ائرسخلا جمح الىمج ئةالما فى 20 اوزجتي أن القرض مبلغ لىإ فةإضا فيفختال ضقر لمبلغ يمكن ال .ذلكلى وما ب،ساورلا اتضخم ، الجدران تشمل
رةإدا موافقة .الطلب مع فيالتكالقديرات و ات،حسينالت وصفقديم الضروري من ليس. زلمنالا قروضلالنسبة دوالر 200,000  أ في األمريكية الصغيرة األعمال إدارة رفط 
ت ت بقصاهحد 


.ضالقر بلغم في زيادة قبل مةالز ونستك اتحسينتال ابيرتد على مريكيةاأل الصغيرة األعمال 

 ؟ التمويل إعادة على ة ساعدم ھناك ھل

 2( أخرى، أماكن في تاحم انإئتم يتوفرعلى ال )1( الطلب مقدم يكون ما ، قبل الرھن من جزء أو كل تمويل إعادة األمريكية الصغيرة األعمال إلدارة يمكن  انىع قد ) عند تسجيله
 .راضراأل إصالح عتزمي )3( و ),الممتلكات قيمة من أكثر أو المائة فى 40( بنسبة الكوارث أضرار عن ويضعت دون

	 لى تصل أو لإلصالح رياقعلا رضقلا مبلغ ا االتحلا بعض في زلانملل ريةاقعال نووالرھ اتزايتمالا أو مةائلقا من تمويل لىع ولصحلل مؤھلين زلمنالا أصحاب ونكي قد- زلانملا
 .لاستبداإل

	 صلت الحاالت بعض في والمعدات، واآلالت العقارات على الرھون أو قائمةلا العقارية القروض تمويل إعادة لىع ولصحلل مؤھلين تال واالمق ابحصأ يكون قد- تالواقمال 
 .تاوالمعد واآلالت العقارات لااستبد أو صالحإل القرض مبلغ الى

 ؟ يلحرال تقرر لو ذاما

 األعمال إدارة مثلم لك سيوفر القاالنت في غبرت كنت إذاً.قسرا أو طواعية الرحيل ھذا كان إذا ما على قلالتن رضق بلغم يعتمد .للتنقل األمريكية الصغيرة مالعألا إدارة قرض خداماست يمكنك
 .حددةمال حالتك حسب التفاصيل من المزيد األمريكية الصغيرة

 ؟ القروض لىع مينألتا متطلبات اكھن ھل

 في ونيقع أو مھاتممتلك تتضرر الذين ترضينقالم على يجب نوناالق بموجب .اسبنملا مينألتا على الحصول لىإيةكيرمألا رةالصغي األعمال إدارة اجتحت قد ، لةاكوال و ترضقم كل ايةمحل
 .القرض مدة خالل تالكلممتل لةامك أمينيةتال مةقيلا لىع اظحفال و اتانضيفلا ضد مينألتا اءرش الفيضانات خطر قةطنم

:التاليانونعالإلىنيورتكإلبريدرسالإ أو 2955-659 (800)الكارثة يااحض مةدخ مركزيةكيرمألاغيرةالصاألعمال بإدارة صالتاال ات،مالمعلو من يدمزل
disastercustomerservice@sba.gov لبطال تقديم أيضا يمكن .877 (800)-8339قمر اب لاتصاإل السمع افعضول ليالتا الموقع رةزيا أو :disasterwww.sba.gov/اإلنترنت عبرل لصم يمكن 

. https://disasterloan.sba.gov/elaمناالال عبرل لبط خدامباست ً قعومرضقا

http:disasterwww.sba.gov/����
mailto:disastercustomerservice@sba.gov



