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 Start Up 1.ما هو
?Loan

Loan وأ ءدبل نوعلطتي نيذلا صاخشألل يصخش ضرق وه 
 نم هليومت متي .ةدحتملا ةكلمملا يف يراجت طاشن ةيمنت

.Start Up Loans ططخم لالخ نم ، ةدحتملا ةكلمملا ةموكح لبق

 نود ضارتقالا كنكمي هنأ ينعي اذه .نومضم ريغ ضرقلا
 يکل نامضك نينماضلا وأ لوصألا ميدقت ىلإ رارطضالا

ًراقع لصألا نوكي دق .ەددست  صخشلا وه نماضلا نأ نيح يف ، ا
 اهدادس نم نكمتت مل اذإ تاعوفدملا دادس ىلع قفاوي يذلا

.كسفنب

 وأ نيكلاملا نم ددع اهيدلو ةكرش لعفلاب ريدت تنك اذإ
 ام ىلع لوصحلل مدقتلا مكنم دحاو لكل نكميف ، ءاكرشلا

 ام ضارتقا مكنكمي ، اًعم .ينيلرتسإ هينج 25000 ىلإ لصي
.ينيلرتسإ هينج 100000 ىلإ لصي

 نلف ، Start Up Loans ىلع لوصحلل كبلط انلبق اذإ
ًرهش 12 اًضيأ كل مدقنس لب ، بسحف لاملا ىقلتت  نم ا

 .(”ضرقلا دعب ام معدلا“ اذه يمسن) لامعألل يناجملا هيجوتلا
ًقحال كلذ حرشنس .ليلدلا يف ا

التفاصيل الرئيسية
	 اقترض ما بين 500 جنيه إسترليني و 25000 جنيه إسترليني 

	 معدل الفائدة ثابت بنسبة ٪6 سنويا (لکل سنة)

	 سداد القرض يکون على مدى 5-1 سنوات

	 ال توجد رسوم لتقديم أو إنشاء القرض

	 دعم مجاني مع الطلب الخاص بك

	 دعم وإرشاد مجاني بمجرد حصولك على المال

	 نماذج مجانية (بما في ذلك خطة العمل وتوقعات التدفق النقدي) وأدلة 
المعلومات

Start Up Loan 1. ما هو

British Business Bank | Start Up Loans3

دليل موجز لقروض بدء التشغيل



2.كيف أتقدم بطلب 
للحصول على قرض بدء 

التشغيل؟

:Start Up Loan هناك ثالث خطوات للتقدم بطلب للحصول على
الخطوة 1 - نتحقق من أهليتك ونطلب منك التسجيل معنا

أوالً ، نطلب منك إكمال فحص األهلية األولي من خالل موقعنا على اإلنترنت. 
.Start Up Loan هذا للتأكد من أنك تستوفي جميع شروط

إذا كنت مؤهالً ، فإننا نطلب منك التسجيل. ستقدم لنا معلومات أساسية عنك ، 
مثل اسمك وتفاصيل االتصال بك.

بمجرد تسجيلك ، سنرسل إليك بريًدا إلكترونيًا نطلب منك إنشاء حساب وكلمة 
مرور حتى تتمكن من استخدام نظامنا عبر اإلنترنت (نسمي هذا ”بوابة العمالء“ 
(customer portal)). هذا النظام هو المكان الذي تبدأ فيه طلبك للحصول 

.Start Up Loan على

Start Up Loan اقرأ المزيد عن األهلية للحصول على

ههنگاويالخطوة 2 - أكمل نموذج الطلب في بوابتنا على اإلنترنت

يطرح نموذج الطلب بعض األسئلة حول حالتك. ستحتاج إلى إخبارنا بالمبلغ 
الذي تريد اقتراضه وكيف ستستخدم القرض.

بعد ذلك ، سنجري فحًصا لالئتمان. حيث ننظر هنا إلى تقرير االئتمان الخاص 
بك لمعرفة ما إذا كنت قد استخدمت االئتمان بطريقة مسؤولة في الماضي. نقوم 

بذلك كجزء من التزامنا باإلقراض المسؤول.

إذا نجحت في فحص االئتمان ، فيکون لديك 90 يوًما إلكمال طلبك. كجزء من 
هذه العملية ، يجب عليك تقديم المستندات الثالثة التالية.

كنم اهجاتحن قئاثو 3

 ةغللاب ةثالثلا تادنتسملا هذه ميدقت كيلع بجي :ةمهم ةظحالم
.ةيزيلجنإلا

كلمع ةطخ

 فيكو ، هب مايقلا ىلإ يراجتلا كطاشن فدهي ام اذه ددحي
.تقولا رورمب فادهألا هذه ققحتس

 رارمتسا نم نكمتت ىتح لاملا بسكل ططخت فيك حرشي
 تامولعم نمضتي ام اًبلاغ .لبقتسملا يف يراجتلا كطاشن
.ةيلاملا تاؤبنتلاو تاعيبملاو قيوستلا ططخو كفادهأ لوح

(ةیزیلجنإلا ةغللاب) لمعلا ططخ نع ديزملا أرقا

كب صاخلا يدقنلا قفدتلا تاعقوت

 كلمع اهبلجي نأ عقوتت يتلا لاومألل اًريدقت اذه يطعي
.تقولا رورمب اهعفديو

 ىلإ لاومألا اهب عفدتس يتلا قرطلا عيمج حرشت نأ بجي
 وأ كتاجتنم عيب نم ، لاثملا ليبس ىلع) يراجتلا طاشنلا

 اهعفد كيلع نيعتيس يتلا تافورصملاب اهتنراقمو (كتامدخ
 ينابملا لباقم راجيإلاو ، نيدروملل تاعوفدملا لثم)

.(بئارضلاو

 قفدتلا تاعقوت جاتحتس ، Start Up Loan ـل ةبسنلاب
 اذه اندعاسي .اًرهش 12 ةرتف ةيطغت ىلإ كب ةصاخلا يدقنلا

 نأ نم دكأتلل يفكي امب ةيوق كططخ تناك اذإ ام مهف ىلع
.تقولا رورمب لمعلا يف رمتسي نأ نكمي يراجتلا كطاشن

 ةغللاب) ةيدقنلا تاقفدتلا تاعقوت نع ديزملا أرقا
(ةیزیلجنإلا

كب ةصاخلا ةيصخشلا ءاقبلا ةينازيم

 وأ كبتار نم ، لاثملا ليبس ىلع) يرهشلا كلخد اذه حضوي
 تاقفنلاو فيلاكتلا عيمج هنم اًحورطم ، (تانوعملا تاعوفدم

 ريتاوفو راجيإلا لثم) رهشلا سفن لالخ اهعفدتس يتلا
 تسيلو ، ةيصخشلا كتينازيم اهنإ .(ةلاقبلاو تامدخلا

.يراجتلا كطاشن ةينازيم

 طاسقأ لمحت كناكمإب ناك اذإ ام ريرقتل ةينازيملا هذه مدختسن
 نلف ، كلذ كنكمي هنأ دقتعن ال انك اذإ .ةيرهشلا ضرقلا دادس

.Start Up Loan ميدقت نم نكمتن

 ةيصخشلا ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا تاينازيم نع ديزملا أرقا
(ةیزیلجنالا ةغللاب)

 عيمجتب انيدل ةيراجتلا ةطشنألا راشتسمو تنأ مق - 3 ةوطخلا
كب ةصاخلا لمعلا تادنتسم

 موقن ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتت امدنع
.انيدل ةيراجتلا ةطشنألا يراشتسم دحأب كنارقإب

 يدقنلا قفدتلا تاعقوتو كلمع ةطخ يف راشتسملا رظنيس
 عيمج ىلع يوتحت اهنأ نم دكأتلل ةيصخشلا ءاقبلا ةينازيمو

.اهجاتحن يتلا تامولعملا

 عم بنج ىلإ اًبنج تادنتسملا مييقتب كلذ دعب موقنس

 مكحلل يدقنلا قفدتلا تاعقوتو كلمع ةطخ مدختسنس .كبلط
 نوكي نأ ىلع اًرداق) رارمتسالل ًالباق كلمع ناك اذإ ام ىلع
 كب ةصاخلا ةيصخشلا ءاقبلا ةينازيم مدختسنس .(اًحجان

.ضرقلا لمحت عيطتست تنك اذإ ام ريرقتل

 ضرقلا ةيقافتا كل لسرنسف ، كبلط ىلع انقفاو اذإ
 12 نم ةدافتسالل اًضيأ كوعدنس .تنرتنإلا ربع يصخشلا

 دعب ام معد“ هيمسن ام) لامعألل يناجملا هيجوتلا نم اًرهش
.هاندأ ”لامعألا هيجوت“ مسق عجار - (”ضرقلا

2.كيف أتقدم بطلب للحصول على قرض بدء التشغيل؟
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3.من يوفر المال؟

 Start-Up ،نحن انلالخ نم ليومتلا بترت تنأ
Loans Company. يف انئاكرش عم لمعن نحن 

 ةيلمعلا لعجل نييلاملا ءاكرشلاو ليصوتلا
.ناكمإلا ردق ةلاعف

شركاؤنا في التوصيل

لدينا شبكة من شركاء التوصيل في جميع أنحاء المملكة المتحدة. عندما تقدم طلبًا 
للحصول على قرض معنا ، فإننا نطابقك مع أحد هؤالء الشركاء - عادة ما يكون 

ذلك الشركاء في منطقتك.

سيخصص شريك التوصيل أحد مستشاري األنشطة التجارية للعمل معك. 
سيكون لدى المستشار الكثير من الخبرة وسيكون نقطة االتصال الرئيسية خالل 

عملية القرض. سيقومون بما يلي:

مساعدتك على إعداد خطة عملك وتوقعات التدفق النقدي  •

إذا كان طلبك ناجًحا ، سيقومون بتوفير التوجيه المستمر  •

شريك التوصيل مسؤول أيًضا عن تقييم طلب القرض النهائي الخاص بك.

اقرأ المزيد عن شركائنا في التوصيل (باللغة االنجليزية)

يلاملا انكيرش
إذا وافقنا على طلبك للحصول على Start Up Loan ، فستتلقى األموال من 

.GC Business Finance (GCBF) ، خالل شريكنا المالي

 Financial Conduct) من قبل هيئة السلوك المالي GCBF يتم تنظيم
Authority). باإلضافة إلى إصدار التمويل الخاص بك ، فهي:

تدير اتفاقية القرض الخاص بك	   •

تجمع التسديدات	   •

بمثابة جهة االتصال الرئيسية ألية مسائل تتعلق بالقرض والسداد	   •

The Start-Up Loans Company - من نحن

 Start Up ینپمک یرامہ ںیم 2012 ےن تموکح یک ےکوی
 ميدقتل 2012 ماع يف انتكرش ةدحتملا ةكلمملا ةموكح تأشنأ

.Start Up Loans ططخم

 اًنكمم يراجت عورشم كالتما لعج وه ططخملا اذه نم فدهلا
 يمدقم لالخ نم ليومتلا عمجل نوحفاكي نيذلا صاخشألل

.ىربكلا كونبلا لثم ، نييديلقتلا تامدخلا

 British نم اًءزج Start-Up Loans Company ةكرش دعت
Business Bank ، رادُت اهنكلو ةموكحلل ةكولمم ةسسؤم يهو 

 لكشب لمعت ليومتلا قاوسأ لعج ىلإ فدهت لقتسم لكشب
.ةدحتملا ةكلمملا يف ةريغصلا تاكرشلل لضفأ

3.من يوفر المال؟
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4.ماذا يحدث بعد 
حصولي على القرض؟

توجيه األنشطة التجارية (دعم ما بعد القرض)

عندما تتم الموافقة على Start Up Loan ، نقدم لك أيًضا 12 شهًرا من 
التوجيه المجاني لألنشطة التجارية.

الموجهون لدينا هم متخصصون ذوو خبرة في مجال األعمال يمكنهم إرشادك 
خالل المراحل األولى من بدء عمل تجاري أو نموه. يمكنك التحدث معهم حول 
أي شيء يتعلق بعملك ، ويمكنهم تقديم المشورة والتوجيه والطمأنينة والوصول 

إلى الموارد وجهات االتصال المفيدة.

اقرأ المزيد عن توجيه أعمالنا (باللغة االنجليزية)

موارد مفيدة أخرى 

)FAQs( أسئلة متكررة ئەو• 

اعثر على إجابات لألسئلة الشائعة حول Start Up Loans ، وعملية التقديم ، 
ومن هو المؤهل ، والمزيد.

(ةيزيلجنإلا ةغللاب) ضرقلا دادس ةبساح  	

استخدم هذا لمعرفة ماذا ستكون قيمة سداد القرض اإلجمالي والشهري.

(ةيزيلجنإلا ةغللاب) لمع ةطخ ةباتك ةيفيك  	

اكتشف ما الذي يجعل خطة عمل قوية وما هي المعلومات التي تحتاج إلى 
Start Up Loan تضمينها في خطتك عند التقدم بطلب للحصول على

4.ماذا يحدث بعد حصولي على القرض؟

6 British Business Bank | Start Up Loans

دليل موجز لقروض بدء التشغيل



British Business Bank plc 
Steel City House 

West Street 
Sheffield S1 2GQ

startuploans.co.uk

 0344 264 2600 :ءالمعلا ةمدخ
 ىلإ اًحابص 9:00 نم عوبسألا مايأ ةحوتفم طوطخلا

ًءاسم 6:00

 startuploansuk 
 StartUpLoansUK

2020 ربمفون :رشنلا خيرات

ًدوهج لذبن امنيب .يراجت لمع ءدب لوح ديزملا مهف ىلع ةديدجلا تاكرشلا ةدعاسمل ليلدلا اذه ميمصت مت :ةمذ ةئربت  اننإف ، ةثدحم ليلدلا يف ةدراولا تامولعملا ىلع ظافحلل ةلوقعم ا
ًينمض) نمضن وأ نمضن ال  لكشت ال اهنأ امك ، يصخشلا كعضو رابتعالا يف ذخأت الو طقف ةماعلا تامولعملا ضارغأل ةصصخم تامولعملا .ةلماك وأ ةقيقد وأ ةثدحم اهنأ (كلذ ريغ وأ ا

ًمئاد ركفت نأ بجي .ىرخأ ةينهم ةروشم ةيأ وأ ةيبيرض وأ ةيلام وأ ةينوناق ةروشم  وأ ةينهملا ةروشملا بلطا ، ةصاخلا كفورظ ىلع قيبطتلل ةلباق تامولعملا تناك اذإ اميف ا
  معدلا وأ ةصصختملا

.ءاضتقالا دنع

Start-Up Loans Company ـل لماكلاب ةكولمم ةيعرف ةكرش يه British Business Bank plc. 08117656 ليجستلا مقر ، زليوو ارتلجنإ يف ةلجسم ، نامضلا ةدودحم ةكرش اهنإ ، 
 نإ  .ةكلملا ةلالج ةموكحل لماكلاب كولمم يومنت كنب وه Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H 9JQ. British Business Bank plc 75-71 يف لجسم بتكم

British Business Bank plc ةيطوحتلا ميظنتلا ةئيه لبق نم اهميظنت وأ اهصيخرت متي مل .وحنلا اذه ىلع لمعت الو ةيفرصم تاسسؤم تسيل هل ةعباتلا تاكرشلاو (PRA) ةئيه وأ 
www.british-business-bank.co.uk ىلع ةعومجملل لماكلا ينوناقلا لكيهلا ططخم ىلع روثعلا نكمي .(FCA) يلاملا كولسلا

https://www.startuploans.co.uk/?utm_source=toolkit-pdfs&utm_medium=back-cover&utm_campaign=essential-guide



