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of Covid

األهلية 
1.القسم االول



 Start Up Loanکهل جميع أنواع األنشطة التجارية مؤهلة للحصول على

ئاياخراپهل يمكنني التقدم بطلب للحصول على قرض إذا كان لدي 
ائتمان ضعيف؟

 Start Up Loan ال يمثل ضعف االئتمان بالضرورة عائقًا أمام الحصول على
 Start Up Loans ولكننا نجري فحصا ائتمانيا كامال لمقدمي الطلبات. تلتزم ،
Company باإلقراض بشكل مسؤول وعليها أن تضمن قدرة المتقدمين على 

سداد القرض.

ال يمكنك الحصول على Start Up Loan إذا:

ًاء على  کنت تقوم بتقديم طلب إلعالن اإلفالس أو أعلنت اإلفالس حاليًا أو بن • 
)DRO( أمر تخفيف عبء الديون

)Trust Deed( أو صك ثقة )IVA( کان لديك اتفاقية طوعية فردية معلقة • 

)DAS( کنت في برامج إدارة الديون أو مخططات ترتيبات الديون • 

للحصول على التفاصيل الكاملة ، يرجى االطالع على صفحتنا المخصصة حول 
تدقيقات االئتمان.

تم تصميم Start Up Loans الستخدامھا في بدء نشاط تجاري جدید أو 
قل من 36ھراً . بينما یمكننا دعم  تنمیة نشاط تجاري قائم تم تداوله منذ أ
نواع األعمال ، إال أن هناك القليل منها ال يمكانن دعمه. یرجى زيارة  معظم أ
نواع األعمال المستبعدة. صفحة األلهية للحصول على قائمة كاملة بجميع أ

إنا حصلت على أمر تخفيف الديون )DRO( ، هل يمكنني التقدم 
بطلب؟ 

إذا كنت تستخدم أمرا لتخفيف الديون )DRO( ، فأنت تخضع لقيود حول إنشاء 
األعمال التجارية والترويج لها والعمل كمدير. قد تجعل هذه القيود من الصعب 
عليك بدء عملك التجاري ، وبالتالي ، سداد أية قروض تم الحصول عليها لهذا 

العمل.

تعد Start Up Loans Company وشركاء التسليم التابعين لها جهات 
إقراض مسؤولة ملتزمة بضمان عدم تفاقم أية مشكالت ائتمانية لدى المتقدمين 

من خالل زيادة مديونيتهم المالية. لذلك نحن غير قادرين على دعم األفراد حتى 
يتم تسريحهم من أي أمر لتخفيف الديون )DRO( معلق.

للحصول على التفاصيل الكاملة ، يرجى االطالع على صفحتنا المخصصة حول
تدقيقات االئتمان

لدي خطة إدارة ديون )DMP( ، هل يمكنني التقديم؟
 Start لألسف ال يمكننا النظر في طلبك حتى تسدد هذه الديون بالكامل. تلتزم

Up Loans Company باإلقراض بشكل مسؤول ولن تقرض حيث يؤدي 
ذلك إلى زيادة الديون على مقدم الطلب.

للحصول على التفاصيل الكاملة ، يرجى االطالع على صفحتنا المخصصة حول
تدقيقات االئتمان

ً

 

 

ً ً ً

لماذا ال تقرض األشخاص الذين لديهم مشكالت ائتمانية معينة؟

تلتزم Start Up Loans Company وشركاؤها في التسليم بأن يكونوا 
مقرضين مسؤولين ومن المهم بالنسبة لنا أال نضاعف أية مشكالت ائتمانية حالية 

قد يواجهها مقدمو الطلبات من خالل زيادة ديونهم المالية.

للحصول على التفاصيل الكاملة ، يرجى االطالع على صفحتنا المخصصة حول 
تدقيقات االئتمان

هل يمكنني التقدم بطلب للحصول على قرض إذا كنت أحصل حاليا على معونة 
من الدولة؟

إن الحصول على معونة الدولة ال يستبعدك بالضرورة من التقديم للحصول على 
Start Up Loan ولكن ال يمكننا تقديم إرشادات فردية بشأن استحقاقات 

معونة الدولة. يرجى التحدث إلى Job Centre Plus للحصول على 
معلومات.

هل أنا مؤهل للتقدم إذا كنت أشتري نشاًطا تجاريًا قائًما؟
نعم ، ال تزال مؤهال للتقدم بطلب للحصول على قرض البدء إذا كنت تشتري 
نشاطا تجاريا قائما ، حتى لو كان يتداول منذ أكثر من عامين بملكية مختلفة ، 

بشرط أال تكون مالكا شخصيا للشركة ألكثر من عامين. في هذه الحالة ، سيطلب 
منك الحصول على نسخة من الحسابات المالية للشركة وستحتاج إلى تقديمها مع 
طلبك. يرجى مالحظة أنه إذا كان النشاط التجاري يعمل حاليًا أو سابقًا بخسارة ، 

فمن المتوقع منك أن تعالج هذه المشكلة مباشرة في خطة عملك.

ً

ً
ً ً ً

ُ ً ً

ً

كيف أعرف كم من الوقت تم تداول أعمالي التجارية؟

مينأنا أحمل تأشيرة ، هل يمكنني التقديم؟
هذا يعتمد على تأشيرتك. هناك مجموعة من التأشيرات التي تقيد قدرة الفرد على 
العمل في المملكة المتحدة ، سواء على أساس الرعاية أو عدد الساعات أو الحق 
في العمل لحسابك الخاص. ستستبعدك أنواع التأشيرات التالية من التقدم بطلب 

:Start Up Loan للحصول على

• تأشيرة المستوى Tier 1 visa( 1()جميع الفئات(

• تأشيرة المستوى Tier 2 visa( 2( )جميع الفئات(

)Tier 4 )General( student visa( )تأشيرة طالب المستوى 4 )عام •

 Tier 5 visa )temporary( )تأشيرة المستوى 5 )عامل مؤقت •
)worker

 Domestic Workers on a( العمالة المنزلية بتأشيرة خاصة بالمنزل •
)Private Household visa

 Representative of an Overseas( ممثل تأشيرة عمل في الخارج •
)Business visa

ألغراض اقتلدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، يتم عتریف انلشاط 
اتلجاري على أنها شركة قتوم نبأشطة مثل شراء وبيع السلع ، أو ممارسة 

اتلجارة أو املهنة ، أو تقدیم الخدامت أو تحقي قإیرادات على أس اسثابت. 
إذا لم تستوف هذه المعاییر ، مفن غیر املحلمت أن يتم نصتيكف على أنك تتاجر. 

یرجى مالحظة ، إذا كنت قد شاركت  ففيترات من اخاتبرات السو 
قاملخصصة أو تكبدت فنقات ألنشطة غیر مدرل ةلدخل ،36 فلن يتم 

مضتين هذه اتلفرات في إجايلم وقت اتلداول الخ اصب .كتذكر ، لك 
Start Up L ، یجب أال تكون قد  oan يتكون مؤهال ً للحصول على

امرست انلشاط اتلجاري ألكثر من 36 شھًر ا. یرجى االطلاع على فصحة 
ماعییر األهلل ةيلحصول على مزید من اعمللومات أو اتصل بان إذا لم تكن 

متأكًدا.

اہليت
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 )Ancestry Visa( لتجنب الشك ، فإن األفراد الحاصلين على تأشيرة ساللة
مؤهلون بموجب البرنامج ، وكذلك األفراد الذين لديهم تأشيرة مع تقييد ينص 

على “عدم اللجوء إلى األموال العامة” بشرط أال تندرج هذه القيود ضمن 
االستثناءات المذكورة أعاله.

إذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت تأشيرتك مؤهلة بموجب المخطط ، فيرجى 
الرجوع إلى Government website للحصول على مزيد من المعلومات 

حول نوع التأشيرة.

يرجى مالحظة أنه إذا كان نوع تأشيرتك يتناسب مع معايير األهلية الخاصة بنا 
، فسيظل مطلوبا منك التأكد من أن مدة القرض التي تطلبها في طلبك ستمكنك 

من إكمال مدفوعات القرض بالكامل قبل 6 أشهر على األقل من انتهاء صالحية 
التأشيرة. على سبيل المثال ، إذا كنت تحمل تأشيرة لمدة أربع سنوات ، فإن 

أقصى مدة للقرض يمكن أن نقدمها لك ستكون 3.5 سنوات حيث ستحتاج إلى 
سداد القرض بالكامل قبل 6 أشهر من انتهاء صالحية التأشيرة.

ا أعيش في المملكة  يً ا دول بً هل أنا مؤهل للتقديم إذا كنت طال
المتحدة؟

هذا يعتمد على تأشيرتك. إذا كانت لديك تأشيرة Tier 4 ، فأنت لألسف غير 
مؤهل للتقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ألن العمل الحر ممنوع 
بموجب هذه التأشيرة. وبالمثل ، إذا كان لديك تأشيرة المستوى 1 )رائد أعمال 

متخرج()Tier 1 )Graduate Entrepreneur ، فأنت لست مؤهال 
للحصول على Start Up Loan ألن مدة تأشيرتك ال يتناسب مع الحد األدنى 

لمعايير مدة القرض الخاصة بنا.

ً

نشاطي التجاري يصدر البضائع دوليا. هل ما زلت مؤهال للتقديم؟

نعم ، تخضع لثالثة عوامل أساسية.

يجب أن يكون نشاطك التجاري شركة مسجلة في المملكة المتحدة و / أو  . 1
مسجال في المملكة المتحدة ألغراض ضريبية.

يجب أن يكون الموقع التشغيلي لعملك يقع في المملكة المتحدة. . 2

يجب أن تكون غالبية اإليرادات الناتجة عن عملك أيضا في المملكة المتحدة. . 3

هل يجب أن يكون نشاطي التجاري مسجال لدى Companies House أو 
HMRC قبل أن أتمكن من التقديم؟

 Companies House ال ، ليس من الضروري أن يكون عملك مسجالً لدى
.Start Up Loan من أجل التقدم بطلب للحصول على HMRC أو

کياهل يمكن لشريكي التجاري التقدم أيضا؟
نعم ، يمكن لشركاء أعمال متعددين لنفس الشركة التقدم بطلب للحصول على 
Start Up Loan بشكل فردي. يمكننا إقراض 100000 جنيه إسترليني 

كحد أقصى ألية شركة واحدة ، مما يعني أنه يمكن ألربعة شركاء أعمال 
اقتراض 25000 جنيه إسترليني كحد أقصى لكل منهم. يرجى مالحظة أنه 

يجب على جميع شركاء العمل التقديم من خالل نفس شريك التوصيل

ً ً

ً

ً

ً

ً

ً

ً

هل يمكنني إضافة شريك عملي إلى طلبي؟

ال يمكنك إضافة شريك عملك إلى طلبك ألن جميع المتقدمين يحتاجون إلى 
التقديم بشكل فردي ، حتى لو تم استثمار األموال في نفس العمل. هذا ألن 

Start Up Loans هي قروض شخصية ألغراض تجارية ، وبالتالي فإننا 
نجري مجموعة متنوعة من الشيكات المتعلقة بقدرتك الفردية على تحمل القرض 
وسداده. ومع ذلك ، يمكنك تقديم نفس خطة العمل و توقعات التدفق النقدي كجزء 

من تطبيقاتك.

لدي شريك تجاري. هل التحقق االئتمان يتم تحت كال االسمين لدينا؟
ال ، ألن Start Up Loans هي قروض شخصية مستثمرة في شركة ، 

وبالتالي فإن التحقق من االئتمان الذي نديره يعتمد على كل متقدم فردي.

5 British Business Bank | Start Up Loans

کثرت سے سواالت پوچهے گئے دستاويزدستاويز اہليت



xx

xx

xx

xx

xx

xx

Investing  
in the time 
of Covid

وەرگێڕانی عالوة 
المؤسسة الجديدة 

)NEA(

القسم الثاني



؟)NEA( ةديدجلا ةسسؤملا ةوالع ططخم وه ام

مخطط NEA هو برنامج دعم األعمال الذي تقدمه وزارة العمل والمعاشات 
التقاعدية )DWP(. ويهدف إلى مساعدة أولئك الذين يطالبون بمزايا بطالة معينة 

ليصبحوا أصحاب عمل خاص. إذا أكملت مخطط NEA وبدأ نشاطك التجاري 
في العمل ، فيمكنك الحصول على بدل أسبوعي بقيمة إجمالية تصل إلى 1,274 

جنيها إسترلينيا على مدى 26 أسبوعا )قد يختلف المبلغ النهائي بناء على 
المعونات األخرى التي تتلقاها(.

 NEA بشكل وثيق مع مخطط The Start Up Loans Company تعمل
وعلى الرغم من أن كال المخططين مخصصان لدعم األفراد لبدء أنشطتهم 

التجارية الخاصة ، إال أنهم كيانات منفصلة. إذا كنت ترغب في التقدم للحصول 
 Job Center Plus يرجى التحدث إلى ، NEA على دعم من مخطط

المحلي أو زيارة موقع الحكومة االلكتروني لمعرفة المزيد.

كيف أتقدم بطلب للحصول على Start Up Loan من خالل 
مخطط NEA؟

إذا لم تكن مسجال بالفعل في مخطط NEA ، فستحتاج إلى القيام بذلك أوالً. 
تحدث إلى Job Center Plus المحلي لديك والذي سيكون قادرا على 

إخبارك بما إذا كنت مؤهال للمشاركة في مخطط NEA وإعطائك مزيدا من 
المعلومات حول كيفية البدء.

إذا كنت مؤهال ، فسيتم تخصيص مرشد NEA لك في منطقتك المحلية والذي 
سيعمل معك لمدة ثمانية أسابيع إلعداد خطة عمل. يرجى مالحظة أن المرشدين 

في NEA يدارون من قبل وزارة العمل والمعاشات التقاعدية )DWP( وال 
.Start Up Loans Company ينتمون إلى

في نهاية األسابيع الثمانية ، سيقوم المرشد الخاص بك من NEA بتقييم جدوى 
خطة عملك. إذا كانوا يعتقدون أن عملك قابل لالستمرار ، فسوف يوافقون على 

خطة عملك وستكون مؤهال لبدء المطالبة ببدل NEA األسبوعي. في هذه 
.Start Up Loan المرحلة ، ستكون مؤهال أيضا للتقدم بطلب للحصول على

ً ً ً ً

إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، فيرجى 
ملء هذا النموذج. قبل البدء في تقديم طلبك ، يرجى االتصال بالمرشد من 

NEA للتأكد من استيفاء الشروط.

تم التوقيع على خطة عملي من قبل المرشد الخاص بي من 
 Start Up هل هذا يعني أنني حصلت على الموافقة على .NEA

?Loan

 NEA الخاص بك منفصل عن خطة عمل Start Up Loan ال ، طلب
الخاصة بك. يأخذ طلب Start Up Loan في االعتبار جدارة االئتمان 

الخاصة بك ، والقدرة على تحمل التكاليف الشخصية والقدرة على االستمرار في 
العمل بشكل عام من أجل تحديد ما إذا كان Start Up Loan مناسبا لك 

ولعملك.

بمجرد أن يقوم المرشد الخاص بك من NEA بالتوقيع على خطة عملك ، 
ستتمكن من التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan باستخدام نموذج 

الطلب الخاص بك. قبل البدء في تقديم طلبك ، يرجى االتصال بالمرشد من 
NEA للتأكد من استيفاء الشروط.

يرجى مالحظة أنه عند التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، يمكنك 
استخدام خطة العمل الحالية الخاصة بك كجزء من العملية ولكن يجب إكمال 

فحص االئتمان. قد يُطلب منك أيًضا تقديم وثائق إضافية قبل اتخاذ قرار بشأن 
طلب القرض الخاص بك.

ً

ً
ً

ً ً

ً

ً
ً ً

إذا كنت مشارًكا في NEA ، فكم من المال يمكنني التقدم 
للحصول عليه؟

 Start Up Loan التقدم بطلب للحصول على NEA يمكن للمشاركين في
يتراوح بين 500 جنيه إسترليني و 25000 جنيه إسترليني باستخدام خطة 

عمل NEA التي تم التوقيع عليها. ومع ذلك ، من المهم مالحظة أن إكمال 
 Start ال يعني أنك ستتلقى تلقائيا DWP NEA Mentoring Scheme

.Up Loan

Start Up Loans التي تزيد عن 5000 جنيه إسترليني لها معايير تقييم 
مختلفة. إنك ستظل قادرا على استخدام خطة عمل NEA الخاصة بك ولكن قد 
يطلب منك تحديثها بمزيد من المعلومات. نوصيك بالتشاور مع المرشد الخاص 
بك من NEA أوال للحصول على مزيد من المعلومات حول النهج المناسب لك.

اهل يمكنني التقدم للحصول على تمويل من خالل أي شريك 
لتوصيل Start Up Loans إذا كنت مشارًكا في مخطط NEA؟

ال ، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan من خالل 
النموذج عبر اإلنترنت الخاص بنا. وذلك لتجنب تكرار العمل الذي تم بالفعل مع 
المرشد الخاص بك من NEA. إذا كنت ترغب في التقدم بطلب للحصول على 
Start Up Loan ، فاتصل بالمرشد الخاص بك من NEA والذي سيخبرك 

 Start Up Loan ما إذا كنت قد استوفيت شروط التقدم بطلب للحصول على
أم ال ، وإذا لم يكن األمر كذلك ، فمتى ستكون مؤهالً للتقديم. إذا كنت مؤهالً ، 
فسيقوم المرشد الخاص بك من NEA بتقديم النصح لك حول كيفية بدء طلبك.

ً

ً
ُ

ً

إذا تم رفضي سابقًا للحصول على Start Up Loan ، فهل ال يزال بإمكاني 
التقدم للمشاركة في مخطط NEA؟

 Startإذا تم رفضك مسبقًا للحصول على NEA نعم ، يمكنك التقدم إلى مخطط
Up Loan. سوف تحتاج إلى مناقشة ما إذا كنت مؤهالً لبرنامج NEA مع 

Jobcentre Plus المحلي لديك.

ومع ذلك ، يرجى العلم أنه حتى إذا تم قبولك في مخطط NEA ، فليس هناك ما 
يضمن أنه إذا قمت بإعادة التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan في 

المستقبل ، فسيتم الموافقة عليه. سوف تحتاج إلى االنتظار لمدة ثالثة أشهر على 
األقل من تاريخ رفضك األول قبل إعادة التقديم. تم تصميم هذه الفترة لمنحك 

 Start الوقت لمراجعة وتحسين أية مجاالت من طلبك منعتك من الحصول على
Up Loan مسبقًا.

كجزء من إعادة التقييم هذه ، ستحتاج إلى أن تكون قادًرا على إثبات أن ظروفك 
قد تغيرت أو أنك عالجت المخاوف التي أثيرت في خطاب الرفض األول 

الخاص بك. سيُطلب منك تقديم المستندات الشخصية والتجارية المحدثة 
والخضوع ألية فحوصات مطلوبة من قبل النظام.

إذا تم رفض طلبي للحصول على Start Up Loan، فهل يمكنني إعادة 
التقديم من خالل شريك توصيل آخر؟

 ال مراف نئال نآ ےرامہ ےیل ےک Start Up Loan وک پآ ۔ںیہن
 نم Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كيلع بجي ،
 راركت بنجتل كلذو .انب صاخلا تنرتنإلا ربع جذومنلا لالخ
 هذه يف .NEA نم كب صاخلا دشرملا عم لعفلاب مت يذلا لمعلا

 لامعألا ضعبب مايقلا ىلإ حجرألا ىلع جاتحتس ، تالاحلا
 قطانم ةيأ ةجلاعم لجأ نم كب صاخلا بلطلا يف ةيفاضإلا

.ىلوألا ةرملا يف قيبطتلا ضفر يف تببست

 ، ةدعاسملا نم ديزم ىلإ ةجاحب تنك وأ ةلئسأ ةيأ كيدل تناك اذإ
 ىلع اًرداق نوكيس يذلا ءالمعلا ةمدخ قيرفب لاصتالا ىجريف

.كتدعاسم

NEA - نيا انٹرپرائز االؤنس
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شبكة من مؤسسات دعم األعمال الرائدة ذات الخبرة 
 Start Up لمساعدة عمالئنا على البدء والنمو وتأمين

.Loan

ما هو شريك التوصيل؟
من المهم بالنسبة لنا أن نمنح جميع عمالئنا كل فرصة للنجاح ، سواء من خالل 
التقديم على Start Up Loan والنشاطات التجارية ككل. هذا هو السبب في 

أننا نوظف شبكة وطنية من المنظمات الشريكة للتسليم مع مستشاري النشاطات 
التجارية ذوي الخبرة.

باإلضافة إلى مساعدة المتقدمين في إعداد خطة أعمالهم وتوقعات التدفق النقدي ، 
فإن شركاء التسليم لدينا مسؤولون عن تقييم طلبات القروض النهائية وتقديم الدعم 
 Start التوجيهي المستمر للمتقدمين الناجحين. عندما تتقدم بطلب للحصول على

Up Loan ، سيتم إقرانك بمستشار أعمال لمساعدتك على المضي قدًما وأن 
تكون نقطة االتصال الرئيسية الخاصة بك مع النظام.

نحن نعمل عن كثب مع شركائنا في التوصيل ، الذين يعملون في مناطق 
وصناعات مختلفة في جميع أنحاء إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية ، 

لضمان اتخاذ قرارات اإلقراض المسؤولة.

نقوم بتعيين جميع المتقدمين إلى أحد شركاء التوصيل لدينا ، وحيثما أمكن ، 
نطابقك مع شريك التوصيل الذي يعمل في منطقتك المحلية.

يرجى مالحظة أنه لضمان قدرتنا على دعمك بشكل فعال ، ستتمكن فقط من 
العمل مع شريك توصيل واحد ولن تكون قادًرا على تغيير هذا بمجرد تقديم 

طلبك.

اختر شركاء التوصيل حسب المنطقة:

Delivery Partners

BizBritain

Business in Focus

 Chamber Acorn Fund
(Humber) Ltd

DSL Business Finance

 Enterprise Loans East
Midlands

 Enterprise Northern
Ireland

Fashion Angel

Finance For Enterprise

 Financing Start Up
Enterprise

GC Business Finance

 Hyndburn Enterprise
 Trust

 Lancashire Community
Finance

 Let’s Do Business Group
NWES

Outset Finance

Prince’s Trust

SWIG Finance

 The Business Enterprise
Fund

Transmit Startups

Virgin StartUp

X-Forces

انمانشركاؤنا في التوصيل
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https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/bizbritain/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-in-focus/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/chamber-acorn-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/dsl-business-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-loans-east-midlands/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/enterprise-northern-ireland/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/fashion-angel/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/finance-for-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/financing-start-enterprise/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/gc-business-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/hyndburn-enterprise-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lancashire-community-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/lets-business-group/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/nwes/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/outset-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/princes-trust/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/swig-finance/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/business-enterprise-fund/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/transmit-startups/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/virgin-startup/
https://www.startuploans.co.uk/delivery-partners/x-forces/
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إذا انسحبت من العمل أو توقفت عن التداول ، فهل ال يزال يتعين علي سداد 
القرض؟

نعم ، قرض البدء هو قرض شخصي يُستخدم ألغراض تجارية ، وبالتالي فأنت 
مسؤول شخصيًا عن سداد كامل مبلغ القرض والفائدة وفقًا التفاقية القرض التي 
وقعتها ، بغض النظر عن حالة عملك أو منصبك فيه. الوقت الوحيد التي يمكنك 

فيها سداد قرضك دون تكبد أية فائدة هي خالل فترة الهدنة البالغة 14 يوًما ، 
مباشرة بعد توقيع اتفاقية القرض الخاصة بك. خالل هذه الفترة ، إذا قررت أنك 

لم تعد تريد القرض ، يمكنك إعادة األموال ولن تكون مسؤوالً عن أي من الفوائد 
المتراكمة عليك. يرجى الرجوع إلى اتفاقية القرض الخاصة بك لتأكيد تفاصيل 

فترة الهدنة الخاصة بك.

ما هي فترة السداد لقرض البدء؟

أنت مطالب بسداد أقساط القرض الشهرية على مدى سنة إلى خمس 
سنوات ، حسب قدرتك على تحمل التكاليف وتفضيلك. سيتم االتفاق 
على مدة القرض المحددة كجزء من عملية تقديم الطلب وتوثيقها في 

اتفاقية القرض إذا كان طلبك ناجًحا.

ماذا أفعل إذا اعتقدت أنني سأفوت سداد القرض؟

يجب عليك االتصال بشريكك المالي على الفور وإخباره بموقفك. من األفضل 
دائًما أن تتحدث إلى شريكك المالي إذا كنت تعتقد أنك قد ال تتمكن من سداد 

القسط التالي بدال من االنتظار حتى يتم تفويت موعد السداد.

ماذا يحدث إذا تخلفت عن سداد القرض؟

يتبع شركاؤنا الماليون ممارسات السوق القياسية عندما ال يتم سداد اقساط 
القرض ويتبعون نهًجا عاداًل ومعقواًل. إذا فشلت في سداد دفعة ، فسيحاول 
شريكك المالي االتصال بك لتحديد أسباب عدم السداد. سيعملون معك أيضا 

للتوصل إلى اتفاق معقول وعادل حول كيفية معالجة ذلك والوفاء بالتزاماتك في 
المستقبل. ستتم متابعة ذلك برسالة بريد إلكتروني و / أو خطاب يوضح أن موعد 

سداد القسط )االقساط( قد فات ويوضح ما يجب القيام به لتصحيح الوضع.

إذا كان شريكك المالي غير قادر على االتصال بك بعد المحاوالت المتكررة ، 
فيمكنه بعد ذلك النظر في استرداد المدفوعات المستحقة من خالل وسائل مختلفة 
مثل ، على سبيل المثال ال الحصر ، التقدم بطلب إلصدار حكم محكمة المقاطعة 
)CCJ( أو إحالة قضيتك إلى محكمة معتمدة. وكيل تحصيل الديون. إذا لم تكن 

متأكدا من هوية الشريك المالي ، فيرجى مراجعة اتفاقية القرض.

۔

أعتقد أنني أعاني من صعوبات مالية وأحتاج إلى مساعدة في 
إدارة أموالي. ماذا افعل؟

ال تقلق ، فهناك الكثير من المنظمات المجانية وغير المتحيزة لتقديم المشورة 
 Start Up Loans بشأن الديون على استعداد للمساعدة. تعمل شركة
 Money ، عن كثب مع مؤسسة خيرية كبرى للديون Company

Advice Trust ، والتي تقدم الخدمات التالية:

:)The national debt line( خط الدين القومي  •

خبراء استشارات الديون الملتزمين بمساعدة األفراد على تحسين أوضاعهم. لقد 
تلقى ماليين األشخاص بالفعل دعًما في إدارة ديونهم.

:)The business debt line( خط الديون التجارية  •

خدمة فريدة لمساعدة أصحاب األعمال الحرة والشركات الصغيرة على إدارة 
ديونهم.

ً

ً

ً

فيما يلي المصادر األخرى للمشورة المجانية والنزيهة بشأن الديون:

The Money Advice Service  •

Citizens Advice  •

Step Change  •

في حين أن شريك التسليم الخاص بك قادر على تقديم الدعم والتوجيه بشأن 
عملك وقرض البدء ، إال أنه ال يمكنه تقديم مشورة مستقلة بشأن الديون. يجب 

البحث عن هذا من المنظمات المذكورة أعاله.

*يرجى مالحظة: ال تصادق Start Up Loans Company على أية 
شرکة إلدارة الديون تفرض رسوًما على المشورة بشأن الديون أو خطط سداد 
الديون. يرجى االتصال بنا فوًرا إذا تم االتصال بك من قبل أي شركة من هذا 

القبيل.

لقد تلقيت إشعاًرا بالتقصير من شريك التوصيل أو الشريك 
المالي. ماذا علي أن أفعل؟

من المهم أن ترد على أية إشعارات بفوات مواعيد السداد في أسرع وقت ممكن. 
سيتم توفير تفاصيل االتصال الكاملة في اإلشعار الذي تلقيته.

ماذا يحدث إذا لم أستجب إلشعارات عدم تسديد الدفعات أو أخفقت 
في مواكبة مدفوعاتي؟

من المهم أن ترد على أية إخطارات تتلقاها وأن تكون على اطالع دائم بسداد 
مدفوعات القرض. مثل أي منتج تمويل استهالكي منظم ، قد يؤدي عدم تلبية 

مدفوعات القرض المطلوبة إلى اتخاذ واحد أو أكثر من اإلجراءات التالية 
ضدك:

قد يتم إخطار وكاالت مراجع االئتمان بأية مبالغ مستحقة ، والتي قد تؤثر  • 
على تصنيفك االئتماني وقدرتك على الحصول على سلع أو خدمات أو أشكال 

معينة من التوظيف.

قد تتدخل وكالة تحصيل تابعة لجهة خارجية للمساعدة في استرداد أية مبالغ  • 
مستحقة.

قد تبدأ اإلجراءات القانونية بما في ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، حكم  • 
محكمة مقاطعة.

لقد تلقيت مراسالت من وكالة تحصيل ديون. ماذا علي أن أفعل؟

إذا فشلت في سداد أقساط القرض المتفق عليها ، فقد يتم االتصال بك من 
قبل إحدى وكاالت تحصيل الديون المعتمدة لدينا. حتى إشعار آخر ، 

سيقومون باإلشراف على قرضك من خالل مساعدتك في تحديد أقساط 
السداد المنتظمة أو توجيهك إلى المشورة الخارجية ذات الصلة 

السترداد هذه التكاليف. على هذا النحو ، يجب عليك االتصال بالوكالة 
في أقرب وقت ممكن لبدء هذه العملية. يرجى مالحظة أنه في معظم 
الحاالت ، بمجرد تدخل وكالة تحصيل الديون في العملية ، لن تتمكن 

Start Up Loans Company وشركاء التوصيل لدينا من التعليق 
أكثر على قرضك.

قرض کی واپسی
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ليس لدي فكرة نشاط تجاري بعد. هل ال يزال بإمكاني التقدم للحصول على 
Start Up Loan؟

لألسف ، تم تصميم مخطط Start Up Loans لدعم األشخاص في بدء 
أعمالهم أو تطويرها ، لذلك على الرغم من أنك لست بحاجة إلى أن تكون تعمل 

بنشاط تجاري بالفعل من أجل التأهل للحصول على قرض ، فستحتاج إلى أن 
يکون لديك فكرة نشاط تجاري من أجل القيام بطلبك.

كجزء من عملية تقديم الطلب سوف تحتاج إلى تقديم خطة عمل وتوقعات التدفق 
النقدي. ال تقلق إذا لم تكن قد أكملت هذه بعد - بمجرد تسجيل التفاصيل الخاصة 
بك وتخصيص أحد شركاء التوصيل لك للحصول على الدعم ، يمكن لمستشار 
األعمال أن يقدم لك إرشادات بشأن إكمال هذه المستندات. نقدم أيًضا مجموعة 

من اإلرشادات المفيدة التي قد تجدها مفيدة عندما تبدأ.

نوصيك بالتقدم في المرحلة التي سيساعدك فيها التمويل على بدء نشاطك 
التجاري وعندما يكون لديك الوقت لالستثمار في إنشاء مستندات نشاطك 
التجاري. إذا كنت مهتًما فقط بخدمة الدعم االستشاري في هذه المرحلة ، 

فننصحك باستخدام األداة الحكومية لدعم األنشطة التجارية أو االتصال بخط 
مساعدة دعم األنشطة التجارية على الرقم 1098 998 0800. قد يكون أي 

من هذين الخيارين قادرين على توجيهك إلى خدمة أخرى مناسبة.

لدي فكرة نشاط تجاري أو أن نشاطي التجاري قد بدأ بالفعل. هل 
يمكنني التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan؟

نعم ، يمكن لمخطط Start Up Loans أن يدعم األفراد الذين يبدأون أعمااًل 
جديدة أو أولئك الذين لديهم أعمال قائمة ، بشرط أال يكونوا قد بدئوا العمل منذ 

أكثر من عامين.

كجزء من عملية تقديم الطلب سوف تحتاج إلى تقديم خطة عمل وتوقعات التدفق 
النقدي. ال تقلق إذا لم تكن قد أكملت هذه بعد - بمجرد تسجيل التفاصيل الخاصة 
بك وتخصيص أحد شركاء التوصيل لك للحصول على الدعم ، يمكن لمستشار 
األعمال أن يقدم لك إرشادات بشأن إكمال هذه المستندات. نقدم أيًضا مجموعة 

من اإلرشادات المفيدة التي قد تجدها مفيدة عندما تبدأ.

نوصيك بالتقدم في المرحلة التي سيساعدك فيها التمويل على بدء نشاطك 
التجاري وعندما يكون لديك الوقت لالستثمار في إنشاء مستندات نشاطك 

التجاري.

إذا كنت مهتما فقط بخدمة الدعم االستشاري في هذه المرحلة ، فننصحك 
باستخدام األداة الحكومية لدعم األنشطة التجارية أو االتصال بخط مساعدة دعم 

األنشطة التجارية على الرقم 3565 456 0300. قد يكون أي من هذين 
الخيارين قادرين على توجيهك إلى خدمة أخرى مناسبة.

هل سأدفع مقابل طلبي؟

ال ، لن يتم تحصيل رسوم منك من قبلنا أو من قبل شركائنا في التوصيل لتقديم 
ًوما أو مصاريف  طلب للحصول على Start Up Loan. لن تتحمل أيًضا رس

مقابل الدعم المقدم أثناء وبعد عملية تقديم الطلب. المبلغ الوحيد الذي سيتعين 
عليك دفعه هو أقساط سداد القرض الشهرية إذا كان طلبك ناجًحا. إذا تم االتصال

بك بشأن إجراء أي شكل من أشكال السداد لشركة Start Up Loans ليس 
من أقساط السداد الشهرية المتفق عليها للقرض ، فيرجى االتصال بنا في أقرب 

وقت ممكن.

ً

 

كم من الوقت تستغرق عملية الطلب؟

نظرا لعدم وجود نشاطين تجاريين متماثلين ، ال يمكننا تحديد متوسط الفترة 
الزمنية التي سيستغرقها طلبك. يمكن للعمالء المستعدين بشكل كبير أن يستغرقوا 

ما ال يقل عن أسبوعين إلى ثالثة أسابيع ، بينما يحتاج العمالء اآلخرون إلى 
مزيد من الدعم إلكمال المستندات الضرورية ويمكن أن يستغرقوا شهرين إلى 
ثالثة أشهر أو أكثر. نحاول أن نتيح لك التحكم في العملية قدر اإلمكان ، لذلك 

كلما كنت أكثر استعدادا ، كلما تقدم طلبك بشكل أسرع.

إذا كان لديك نسخة نهائية أو مسودة من خطة العمل الخاصة بك و توقعات 
التدفق النقدي التي اكتملت في وقت تقديم طلبك ، فسيكون من األسهل على 

شريك التوصيل الخاص بك التعرف على مقدار الدعم الذي تحتاجه من أجل 
التقدم. يرجى مالحظة أن فريق خدمة العمالء وشركاء التوصيل لدينا يبذلون 
قصارى جهدهم للرد على جميع استفسارات العمالء في غضون خمسة أيام 

عمل.

ما هي العوامل التي تأخذها بعين االعتبار عند تقييم الطلبات؟

هناك ثالثة مجاالت رئيسية سيأخذها مستشار األعمال في االعتبار عند مراجعة 
طلب Start Up Loan الخاص بك: أهليتك االئتمانية ، وما إذا كنت تستطيع 

تحمل القرض أم ال ، وما إذا كان نشاطك التجاري قابالً للتطبيق.

الجدارة االئتمانية: كجزء من طلبك ، سيطلب منك فحص ائتماني يراجع سلوكك 
المالي السابق والحالي. على الرغم من أن السجل االئتماني السيئ لن يمنعك من 

الحصول على Start Up Loan في جميع الحاالت ، فإن هذا الجزء من 
عملية تقديم الطلب هو جزء من التزامنا باإلقراض المسؤول ويساعدنا على 

ضمان أال يثقل مقدمو الطلبات على أنفسهم.

ً

ً

ُ

القدرة على تحمل التكاليف الشخصية: نظرا ألن Start Up Loans هي 
قروض شخصية تُستخدم ألغراض تجارية ، فستكون مسؤوالً عن سداد قرضك 

 Start Up Loans حتى إذا تغيرت خطط عملك في المستقبل. في حين أن
غير مضمونة )ال يتعين عليك تقديم أية ضمانات لضمان القرض( ، فسوف 

تحتاج إلى سداد القرض بالكامل وأية فائدة مستحقة على مدار مدة القرض المتفق 
عليها. ميزانية البقاء الشخصية التي يجب عليك تقديمها مع طلبك ، والتي تحدد 

المصادر الرئيسية للدخل الشخصي وأية نفقات تتكبدها كل شهر ، تدعمنا في 
إجراء هذا التقييم.

جدوى األعمال: من العوامل الرئيسية في قرار اإلقراض لدينا التأكد من أن 
عملك سوف يدر ما يكفي من المال لمساعدتك على سداد أقساط القرض 

الشهرية. لمساعدتنا في تقييم ذلك ، تحتاج إلى إثبات أن هناك طلبا كافيا على 
منتجك )منتجاتك( و / أو خدمتك )خدماتك( وأنك ستكون قادرا على تحقيق جميع 

األهداف المحددة في خطة عملك بشكل معقول وتوقعات التدفق النقدي. ال تقلق 
إذا لم تنشئ هذه المستندات من قبل! تحقق من النماذج واإلرشادات المجانية 
ًادرا على تقديم  الخاصة بنا وتذكر أن مستشار األعمال الخاص بك سيكون ق

الدعم خالل هذا الجزء من العملية.

ً

ً ً
ً

درخواست دينے کا عمل
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هل يتوفر أي دعم أثناء عملية التقديم؟

نعم ، شركاء التوصيل )Delivery Partners( لدينا متواجدون لدعمك خالل 
عملية التقديم. يمكنهم تقديم المشورة لك بشأن استكمال نماذج الطلب والمعلومات 

التي ستحتاج إلى تضمينها. يمكنهم أيًضا مساعدتك في إنشاء خطة العمل 
الخاصة بك وتوقعات التدفق النقدي وميزانية البقاء الشخصية ، سواء كنت 

بحاجة إلى مساعدة في إنشاء هذه من الصفر أو تريد فقط أن يراجعها شخص ما 
ويفحصها.

نظًرا ألن شريك التوصيل الخاص بك سوف يقوم أيًضا بتقييم طلب القرض 
الخاص بك لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول على Start Up Loan أم ال ، 
سيركز دعمهم على وضعك في أفضل وضع ممكن للنجاح. من المهم أن تتذكر 

أنك في النهاية مسؤول عن طلبك وعلى الرغم من أن شريك التوصيل سيبذل 
قصارى جهده لدعمك ، فإن هذا ال يضمن أنك مؤهل للحصول على القرض.

۔

للمزيد من المعلومات ، راجع األسئلة الشائعة حول دعم األعمال والتوجيه.

 Start کونمن الذي سيراجع طلبي ويقرر ما إذا كان بإمكاني الحصول على
Up Loan؟

سيقوم شريك التوصيل بمراجعة طلبك واتخاذ قرار اإلقراض. نحن نقدم 
مجموعة من المعايير لكل شريك توصيل لضمان اتباع نهج ثابت عبر 
شبكتنا ، ومع ذلك فإن شركاء التوصيل سيبنون قرارهم في النهاية على 

السجل االئتماني لألفراد ، والقدرة على تحمل التكاليف الشخصية ، 
وجدوى خطة العمل

لماذا قد يتم رفض طلبي؟

هناك عدة أسباب لرفض طلبك. كمقرض مسؤول ، هناك معياران رئيسيان 
نستخدمهما لتحديد ما إذا كان بإمكاننا إقراض مقدم الطلب أم ال. يتعلق األول 

بالقدرة على تحمل التكاليف للفرد )هل ستكون قادًرا على االلتزام بسداد القرض 
المطلوب؟( ويتعلق الثاني بجدوى خطط العمل الخاصة بمقدم الطلب و توقعات 

التدفق النقدي )هل ستكون قادًرا على تحقيق جميع األهداف التي حددتها في 
خططك بشكل معقول وهل هناك سوق كاف لفكرتك؟(.

هل يمكنني إعادة التقديم إذا تم رفض طلبي؟

لسوء الحظ ، إذا تم رفض طلبك ، فستحتاج إلى االنتظار ستة أشهر على األقل 
قبل أن تتمكن من التقديم مرة أخرى. تم تصميم هذه الفترة لمنحك الوقت 

 Start Up لمراجعة وتحسين أية مجاالت من طلبك منعتك من الحصول على
Loan مسبقًا.

إذا قررت التقدم مرة أخرى ، فستحتاج إلى العودة إلى شريك التوصيل األصلي 
الذي راجع طلبك األول. سيقوم بإعادة تقييم طلبك. السبب في أننا نطلب منك 

العمل مع نفس شريك التوصيل هو أن لديهم بالفعل معرفة مفصلة بنشاطك 
التجاري ووضعك الشخصي.

كجزء من إعادة التقييم هذه ، ستحتاج إلى أن تكون قادًرا على أن تثبت لشريك 
التوصيل أن ظروفك قد تغيرت أو أنك عالجت المخاوف التي أثيرت في خطاب 
الرفض األول الخاص بك. قد يُطلب منك أيًضا تقديم مستندات شخصية وتجارية 

محدثة والخضوع ألية فحوصات مطلوبة من قبل المخطط.

هل أحتاج إلى حساب مصرفي تجاري الستالم هذا القرض؟

 Start Up ال ، حتى إذا كان لديك حساب مصرفي تجاري ، ال يمكنك تلقي
Loan عبر هذا الحساب. نظًرا ألن Start Up Loan هو قرض شخصي ، 

 Start Up فستحتاج إلى تقديم تفاصيل حسابك المصرفي الشخصي لتلقي
Loan إذا كان طلبك ناجًحا.

لقد تقدمت بطلب للحصول على Start Up Loan ولكني لم أسمع أي شيء؟

إذا لم يتم االتصال بك في غضون يومي عمل ، فيرجى االتصال بفريق خدمة 
العمالء ، وتقديم تفاصيل االتصال الخاصة بك حتى نتمكن من دعمك في المضي 

قدًما.

هل يمكنني إيقاف العملية في أي وقت قبل استالم القرض؟

نعم ، يمكنك سحب طلبك في أي وقت قبل استالم القرض. بمجرد حصولك على 
القرض ، هناك فترة هدنة مدتها 14 يوًما من تاريخ توقيع اتفاقية القرض 

الخاصة بك. إذا قررت أنك لم تعد ترغب في الحصول على قرضك خالل فترة 
الهدنة ، يمكنك إعادة األموال ولن تكون مسؤوالً عن أي من الفوائد المتراكمة 

عليك. ارجع إلى اتفاقية القرض الخاصة بك لتأكيد تفاصيل فترة الهدنة الخاصة 
بك. يرجى مالحظة أنه بمجرد انتهاء فترة الهدنة ، ستكون ملزًما بسداد كامل 

مبلغ القرض ، بما في ذلك جميع الفوائد.
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ما هو الدعم الذي يحق لي الحصول عليه أثناء إتمام عملية التقديم؟

شركاء التوصيل لدينا متواجدون لدعمك خالل عملية التقديم. يمكنهم تقديم 
المشورة لك بشأن نماذج الطلب والمعلومات التي ستحتاج إلى تضمينها. 

يمكنهم أيًضا مساعدتك في إنشاء خطة العمل الخاصة بك و توقعات 
التدفق النقدي و ميزانية البقاء الشخصية ، سواء كنت بحاجة إلى مساعدة 
في إنشاء هذه من الصفر أو تريد فقط أن يراجعها شخص ما ويتحقق منها.

نظًرا ألن شريك التسليم _ الخاص بك سوف يقوم أيًضا بتقييم طلب 
 Start Up القرض الخاص بك لتحديد ما إذا كنت مؤهالً للحصول على

Loan أم ال ، سيركز دعمهم على وضعك في أفضل وضع ممكن للنجاح. 
من المهم أن تتذكر أنك في النهاية مسؤول عن طلبك وعلى الرغم من أن 

شريك التوصيل سيبذل قصارى جهده لدعمك ، فإن هذا ال يضمن أنك 
مؤهل للحصول على القرض.

ئايهل يمكنك تقديم الدعم في صياغة خطة عملي وتوقعات التدفق 
النقدي؟

نعم ، سيكون شريك التوصيل الخاص بك قادرا على تزويدك بهذا الدعم. 
حيثما أمكن ، نشجعك على محاولة صياغة خططك أوال ، باستخدام النماذج 

المجانية الخاصة بنا ، حيث سيساعد ذلك شريك التوصيل الخاص بك في 
الحصول على فهم أفضل لك ولنشاطك التجاري. لكن ال تقلق ، إذا لم تكن قد 

فعلت هذا من قبل وتريد بعض اإلرشادات قبل أن تبدأ ، فال بأس بذلك.

اما هو الدعم الذي سأحصل عليه إذا تم قبول طلبي؟

بمجرد قيامك بسحب Start Up Loan الخاص بك ، سيتم عرض إرشاد 
1: 1. يحق لك الحصول على 15 ساعة من اإلرشاد المجاني خالل أول 12 
ًشهرا من مدة القرض ، ولكن األمر متروك لك ولمعلمك بشأن عدد المرات 
التي تلتحق به. باإلضافة إلى دعم اإلرشاد ، سيحق لك أيًضا الوصول إلى 

مجموعة من عروض األنشطة التجارية الحصرية من شركائنا من 
الشركات ، بما في ذلك العروض المخفضة واألسعار المخفضة والهدايا 

المجانية على مجموعة من المنتجات والخدمات التجارية الرائدة..

ما هو المرشد وكيف سيفيدني؟

 رابوراک انپا اک پآ وج ےہ اتوہ درف راک ہبرجت کیا روٹنیم
 ءانثأ هيجوتلاو معدلاب كديوزت ەناکمإب سرمتم درف وه دشرملا

 ءدب نإف ، ريثم وه ام ردقب .يراجتلا كطاشن ءانبب كمايق
 اميس ال ، اًكبرمو ًالزعنم اًضيأ كلعجي نأ نكمي يراجت طاشن
 نوكي نأ اًدج ديفملا نم نوكي دق كلذل ، ةركبملا لحارملا يف
 .هعم ثدحتلل فلتخم روظنمو ةربخو ةربخ هيدل صخش كيدل
 نم ًالدب ؛ يراجتلا كطاشن ةرادإ ةيفيكب دشرملا كربخي نل

 ططخلا عضو ةيفيك ملعت يف كدعاسي فوس ، كلذ
 ةحيحصلا تارارقلا ذاختا نم كنكمتس يتلا تايجيتارتسالاو

 داشرإلا جمانرب لوح تامولعملا نم ديزملا ىلع فرعت .كلمعل
.انب صاخلا

ً
ً

كيف سيتم تقديم الدعم ااالرشادي؟

ًاء على ما  في النهاية ، األمر متروك لك ولمرشدك التخاذ القرار بن
يناسبكما. يتلقى بعض عمالئنا إرشادا وجها لوجه ، ويجتمعون في 
مكان خارجي مثل المقهى ، بينما يسعد البعض اآلخر بتلقي مكالمة 

هاتفية ، أو عقد مؤتمر عبر الفيديو )عبر سكايب أو غيره( أو المراسلة 
عبر البريد اإللكتروني. يمكنك مناقشة هذا األمر مع مرشدك في 

جلستك األولى. يرجى مالحظة أنه ال يمكن ضمان التوجيه وجها لوجه 
في جميع الحاالت.

 Start Up هل يجب أن أتلقى التوجيه من أجل الحصول على
Loan؟

 نأ ةدشب يصون ، كلذ عمو .هيجوتلا يقلت كيلع سيل ، ال
 ثيح ، هيجوتلا يف ضورقلا نم نيديفتسملا عيمج كراشي
 ةطشنألا رارمتسا نيب اًيباجيإ اًطابترا تاساردلا مظعم رهظُت

 رادقم رايتخا كنكمي .هيجوتلا معد يف ةكراشملاو ةيراجتلا
 ديرت يتلا تارملا ددعو لضفأ لكشب كبساني يذلا معدلا

 نوكت نايحألا ضعب يف هنأ مهفتن نحن .اهيف كدشرم ةلباقم
 هيجوتلا اذه ةوق ىدم نم للقن ال نكلو نيمحدزم لمعلاو ةايحلا

نييجراخلا معدلاو

ً ً

ً

ما مقدار الدعم الذي يمكنني طلبه من مرشدي؟                                     

يحق لك الحصول على 15 ساعة من التوجيه 1: 1 خالل أول 12 شهرا من مدة 

القرض.

هل سأستمر في تلقي الدعم في حالة تعثر قرضي؟

نعم ، إذا حدث تخلف عن السداد ، يمكنك طلب الدعم من شريك التوصيل أو 
المرشد ولكن يرجى مالحظة أنك ستحتاج أيضا إلى التحدث مع شريكك المالي 
الذي يدير قرضك. تذكر أنه ليس من مسؤولية شريك التسليم أو المرشد ضمان 

مواكبة مدفوعات Start Up Loan. بغض النظر عن عالقة اإلرشاد الخاصة 
بك ، ال تزال مسؤوالً عن سداد Start Up Loan وفقا لخطة السداد المتفق 

عليها والتي ستتم مناقشتها أثناء عملية تقديم الطلب.

هل يمكن لمرشدي تقديم المشورة بشأن الديون؟

ال ، مرشدك موجود لتقديم إرشادات عامة وال يمكنه تقديم مشورة محددة مثل 
استشارات بشأن الديون. يرجى التحدث إلى الشريك المالي الخاص بك إذا كنت 
قلقًا بشأن عدم سداد قرض قادم ، أو فاتك بالفعل سداد قرض ، وقم بزيارة قسم 

األسئلة الشائعة حول سداد القرض للحصول على مزيد من اإلرشادات حول 
الخدمات الخارجية التي يمكن أن تساعدك أيًضا.

ً

ً

ً

بزنس سپورٹ اور مينٹورينگ يعنی سرپرستی
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لقد تم رفضي بعد إجراء فحص ائتماني ، فهل يمكنني استئناف هذا القرار؟

نعم ، لديك 30 يوما من تاريخ معرفة النتيجة لترفع استئنافك.

تاريخ معرفة النتيجة ، هو التاريخ الذي تلقيت فيه رسالة البريد اإللكتروني 
الخاصة بالنتيجة.

ئاياكيف يمكنني رفع استئناف على قرار فحص االئتمان؟

نحن ملتزمون باإلقراض المسؤول ، وكجزء من هذا ، نراجع 
السلوكيات المالية السابقة لكل عميل وقدرته الحالية على تحمل 

القرض. لهذا السبب ، ال يمكننا إقراض األفراد الذين يعانون من 
ضعف ائتماني معين )لمعرفة المزيد حول كيفية اتخاذنا لقرارنا 

االئتماني ، يرجى النقر هنا(. ولهذا السبب نطلب من العمالء التأكد م
صحة المعلومات التي تحتفظ بها وكاالت المراجع االئتمانية ، قبل 

النظر في استئنافك.

إذا كانت المعلومات التي تظهر في تقرير االئتمان الخاصة بك غير 
صحيحة ، فستحتاج إلى أخذ هذا األمر مع وكالتك المرجعية االئتمانية
قبل أن نقرر استئنافك االئتماني ، ألننا نستخدم المعلومات التي قدمت 

بواسطة الوكالة المرجعية االئتمانية في فحص االئتمان الخاص بنا. 
عند االقتضاء ، يمكننا بعد ذلك النظر في مراجعة قرار االئتمان عند 

إجراء أية تصحيحات في تقرير االئتمان الذي يواجه العميل.

لمزيد من المعلومات حول تاريخك االئتماني ، يرجى زيارة 
 .Experian

يمكنك عمل استئناف عن طريق االتصال بـ SUL وإكمال النموذج 
الخاص بنا.

إذا قررت االستئناف ، فسيطلب منك تقديم سبب )أسباب( مناسبة 
لسماع االستئناف ونسخة من تقرير االئتمان الذي يواجهه العميل. 

لقد تم رفضي بعد إعادة إجراء فحص االئتمان ، هل يمكنني 
االستئناف في هذا القرار؟

نعم ، لديك 30 يوما من تاريخ معرفة النتيجة لترفع استئنافك.

تاريخ معرفة النتيجة ، هو التاريخ الذي تلقيت فيه رسالة البريد اإللكتروني 
الخاصة بالنتيجة.

كيف يمكنني رفع استئناف على قرار إعادة تشغيل االئتمان؟

 قيرط نع كب صاخلا ليصوتلا كيرشب لاصتالا كنكمي
 ىلع روثعلا نكميو ، ينورتكلإلا ديربلا وأ فتاهلا

 ديرب ىلع وأ كب ةصاخلا ءالمعلا ةباوب لخاد هليصافت
 مادختساب SUL ىلع انب لاصتالا كنكمي وأ ثيدح ينورتكلإ

.انب صاخلا جذومنلا

 كانه نوكت دق .ضفرلا ببس يف رظنلا كلذ دعب اننكمي
 يف اًرييغت لمشت نأ نكمي يتلاو ، كضفرل ةديدع بابسأ

 نوكي دق يذلاو ، ينامتئا صحف رخآ ذنم ، ةيلاملا كفورظ
 ضارقإلاب انمازتلا ببسب نيحلا كلذ ذنم كضفر ببس

.لوؤسملا

ُ

ً

ً

ن 

 
ُ

هل يمكنني استئناف قرار التقييم؟

نعم ، لديك 30 يوما من تاريخ معرفة النتيجة لتقديم استئنافك مع شريك 
التوصيل الخاص بك.

تاريخ معرفة النتيجة ، هو التاريخ الذي تلقيت فيه رسالة البريد اإللكتروني 
الخاصة بالنتيجة.

كيف يمكنني رفع استئناف على قرار التقييم؟

يمكنك االتصال بشريك التوصيل الخاص بك عن طريق الهاتف أو البريد 
اإللكتروني ، ويمكن العثور على تفاصيله داخل بوابة العمالء الخاصة بك أو ف

بريد إلكتروني حديث.

إذا قررت االستئناف ، فسيطلب منك تقديم سبب )أسباب( مناسبة تجعلك تعتقد أ
ًادرا على تقديم معلومات إضافية لدعم  قرارهم األصلي كان خاطئًا. ستكون ق

استئنافك.

يمكن لشريك التوصيل المساعدة في تحديد المعلومات اإلضافية المطلوبة

ما هي عملية تقييم االستئنافات؟

سيقوم شريك التوصيل الخاص بك بمراجعة طلبك بشكل مستقل ، ومراجعة 
الطلب األصلي وأية معلومات جديدة قدمتها لدعم طلبك.

نظرا ألن جميع تقييماتنا تمر في البداية بعملية تقييم مزدوجة ، فمن النادر أن يت
إلغاء االستئناف.

ً

ي 

ن  ُ

م  ً

إذا لم يتم تأييد االستئناف الخاص بك ، فيمكنك إعادة تقديم الطلب بعد 6 أشهر 
من القرار األولي ، مما يمنحك الوقت لتحسين جدوى عملك أو معالجة أية 

مخاوف أثيرت تتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف.

إذا تم تأييد استئنافك ، فسيتم متابعة طلبك كالمعتاد وسيقوم شريك التوصيل 
بإرشادك خالل أي خطوات تالية.

کثرت سے سواالت پوچهے گئے دستاويزدستاويز اپيل کا عمل
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الفحوصات االئتمانية
القسم الثامن



ما هو فحص االئتمان؟

فحص االئتمان هو مراجعة لسلوكك المالي السابق والحالي الذي يأخذ في 
االعتبار أية مصادر ائتمان مسجلة باسمك )بما في ذلك على سبيل المثال 

ال الحصر بطاقات االئتمان وفواتير الخدمات وعقود الهاتف المحمول 
 Start Up والرهون العقارية(. بصفتها جهة إقراض مسؤولة ، تقوم

Loans Company بإجراء فحوصات ائتمانية لتجنب زيادة المديونية 
المالية التي قد تثقل كاهل الفرد المقترض.

من يقوم بإجراء فحوصات االئتمان؟

إذا كنت تتقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، فحينئذ كجزء من 
عملية التقديم ، سنجري فحصا لالئتمان نيابة عنك ، شريطة أن تكون قد أعطيت 

موافقتك وفقا لـ سياسة الخصوصية ومشاركة البيانات.

يرجى مالحظة أنه بعد إجراء فحص االئتمان ، لن يتمكن فريقنا من مناقشة 
التفاصيل المحددة لتقرير االئتمان الخاص بك معك. إذا كانت لديك مخاوف بشأن

تاريخك االئتماني ، فستحتاج إلى االتصال بوكالة مرجع االئتمان لطلب نسخة 
من تقرير االئتمان الخاص بك ومعالجة أية مخاوف معها مباشرة.

 Credit Reference( فيما يلي قائمة بثالث وكاالت مراجع ائتمانية
Agencies( رئيسية تعمل حاليا في المملكة المتحدة ولكن يرجى مالحظة أنه 

قد يتم تحصيل رسوم رمزية منك إذا اخترت القيام بذلك. من المهم أيًضا أن 
تتذكر أن وكاالت مراجع االئتمان ال تحتفظ دائًما بنفس المعلومات في الملف ، 

لذلك قد ترغب في استشارة أكثر من وكالة إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن 
محتويات تقرير االئتمان الشخصي الخاص بك.

۔

هل هو فحص ائتماني شخصي أم فحص ائتمان تجاري؟

Start Up Loans هي قروض شخصية ، لذا فإن فحص االئتمان الذي 
نجريه هو فحص ائتماني شخصي.

هل يؤثر فحص االئتمان على درجة االئتمان الخاصة بي؟

عند اكتمال فحص االئتمان كجزء من طلب Start Up Loan ، فإنه يترك 
“أثًرا” في تقرير االئتمان الخاص بك يوضح أنك تقدمت بطلب للحصول على 

تمويل. قد يؤثر هذا على درجة االئتمان الخاصة بك ؛ ومع ذلك ، تتكون الدرجة 
االئتمانية للفرد من العديد من العوامل المختلفة التي تقدم نظرة مشتركة 

لسلوكياتك المالية )مثل التطبيقات األخرى لالئتمان ، وأي ائتمان تم تأمينه مسبقًا 
وتاريخ سداد االئتمان وما إلى ذلك(. إذا نجح طلب Start Up Loan الخاص 
بك ، فسيظهر في تقرير االئتمان الشخصي الخاص بك ، إلى جانب أية عمليات 

إعادة سداد تقوم بها ، لمدة ست سنوات على األقل

ٍ
ً

ً

 

ً

ئاياما هي مدة صالحية فحص االئتمان؟

أية فحوصات ائتمانية يتم إجراؤها كجزء من طلب Start Up Loan الخاص 
بك تكون صالحة فقط لمدة ثالثة أشهر. إذا كان طلبك ال يزال قيد التقدم بعد هذه 

النقطة ، فسنحتاج إلى إجراء فحص ائتماني جديد. في معظم الحاالت ، سيتم 
إجراء فحص االئتمان في مرحلة مبكرة حتى تكون واثقًا من أهليتك للتقدم بطلب 

للحصول على Start Up Loan قبل استثمار وقتك في بقية عملية تقديم 
الطلب. هذا يعني أنه سيكون لديك ما يصل إلى ثالثة أشهر إلنهاء االعداد 

لنشاطك التجاري ومستنداتك الشخصية ، مثل خطة العمل و توقعات التدفق 
النقدي و الميزانية الشخصية للبقاء ، والتي ستشكل أساس التقييم. لهذا السبب ، 

نشجعك على التفكير مليًا في الوقت المناسب لبدء طلبك.

 Start Up Loan هل ال يزال بإمكاني التقدم بطلب للحصول على
إذا كان لدي سجل ائتماني سيئ أو ضعف ائتماني؟

 Start Up لن يمنعك السجل االئتماني السيئ بالضرورة من الحصول على
Loan ؛ ومع ذلك ، فمن المؤكد أنه عامل سيتم اعتباره كجزء من عملية التقييم 
لدينا. نحن ملتزمون باإلقراض المسؤول ، وكجزء من هذا ، نراجع السلوكيات 

المالية السابقة لكل مقدم طلب وقدرته الحالية على تحمل القرض.

لهذا السبب ، نحن غير قادرين على إقراض األفراد الذين يعانون من ضعف 
ائتماني معين. وتشمل هذه ، على سبيل المثال ال الحصر ، ما يلي:

  وأ اًيلاح سالفإلا تنلعأ وأ سالفإلا نالعإل بلط ميدقتب موقت
)DRO( نويدلا ءبع فيفخت رمأ ىلع نوكت

 Trust( ةقث كص وأ )IVA( ةقلعم ةيدرف ةيعوط ةيقافتا كيدل
Deed(

 نويدلا تابيترت تاططخم وأ نويدلا ةرادإ جمارب يف تنأ
)DAS(

 ىجري The Start Up Loans ہک ںیرک ٹون ینابرہم ہارب
 لك مييقتب موقت Start Up Loans Company نأ ةظحالم

 ضفر يف قحلاب ظفتحتو ةصاخلا اهريياعم ىلع ًءانب بلط
 يف اميس ال ، نامتئالاب ةقلعتم ىرخأ بابسأل تابلطلا

 ةدايز ىلإ ضارقإلا اهيف يدؤي نأ لمتحي يتلا تالاحلا
.درفلا لهاك لقثت دق يتلا ةيلاملا ةينويدملا

 كخيرات نأشب اًقلق تنك وأ ، كيلع قبطني قبس امم يأ ناك اذإ
 نع كب صاخلا نامتئالا ريرقت ةعجارم كنكميف ، ينامتئالا

 Credit Reference( ةينامتئا ةيعجرم ةلاكو ةراشتسا قيرط
Agency(. ةينامتئا عجارم تالاكو ثالثب ةمئاق يلي اميف 
)Credit Reference Agencies( يف اًيلاح لمعت ةيسيئر 

 موسر ليصحت متي دق هنأ ةظحالم ىجري نكلو ةدحتملا ةكلمملا
.كلذب مايقلا ترتخا اذإ كنم ةيزمر

 ظفتحت ال نامتئالا عجارم تالاكو نأ ركذتت نأ اًضيأ مهملا نم
 يف بغرت دق كلذل ، فلملا يف تامولعملا سفنب اًمئاد
 نأشب فواخم ةيأ كيدل تناك اذإ ةلاكو نم رثكأ ةراشتسا

.كب صاخلا يصخشلا نامتئالا ريرقت تايوتحم

CallCredit

عقوملا ةرايزب مق 1414 060 0870 :فتاه

Equifax PLC

عقوملا ةرايزب مق 0583 010 0870 :فتاه

Experian

عقوملا ةرايزب مق8000 481 0844 :فتاه

 وأ Citizens Advice Bureau ـب لاصتالا اًضيأ كنكمي
Money Advice Service لوح ةيناجم ةروشم ىلع لوصحلل 

.ينامتئالا كلجس نيسحت ةيفيك

 وأ نامتئالا تاصوحف لوح ىرخأ ةلئسأ ةيأ كيدل تناك اذإ
 ىجريف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا

انيدل ءالمعلا ةمدخ قيرفب لاصتالا

CallCredit
هاتف: 0601414 0870

قم بزيارة الموقع

Equifax PLC
هاتف: 0583 010 0870

قم بزيارة الموقع

Experian
تەلەفونهاتف: 4818000 0844

قم بزيارة الموقع

کريڈٹ چيکس
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القرض
القسم التاسع



هل أن Start Up Loan هي منحة؟

ال ، المنحة عبارة عن تمويل ال يتطلب السداد يقدمه فرد أو منظمة لغرض معين 
، بينما يجب سداد Start Up Loan بالكامل على مدى فترة متفق عليها من 

عام إلى خمس سنوات.

Start Up Loans ممولة من الحكومة ، وبالتالي ستصنف على أنها مساعدة 
)State Aid( حكومية

ما هي المساعدة الحكومية )State Aid(؟

تعتبر المساعدة المقدمة من خالل Start-Up Loans ، مثل العديد من أنشطة 
 State( األنشطة التجارية المدعومة من الحكومة ، بمثابة مساعدة حكومية

.)Aid

المساعدة الحكومية )State Aid( هو مصطلح المفوضية األوروبية الذي يشير 
إلى أشكال المساعدة من هيئة عامة أو هيئة ممولة من القطاع العام ، يتم تقديمها 

على أساس تقديري للمؤسسات العاملة في النشاط التجاري االقتصادي ، مع 
احتمال تشويه المنافسة في سوق االتحاد األوروبي من خالل تفضيل إحدى 

المقدمين على اآلخر.

يخضع تقديم هذه المساعدات الحكومية )State Aid( للوائح الصادرة عن 
المفوضية األوروبية. 

De minimis aid )مساعدات صغيرة( هو مصطلح يستخدم لوصف مبالغ 
صغيرة من المساعدات الحكومية )State Aid( التي ال تتطلب موافقة 

المفوضية األوروبية. إجمالي الحد األدنى من المساعدة التي يمكن تقديمها إلى 
مستلم واحد هو 200,000 يورو خالل فترة مالية مدتها 3 سنوات.  تنطبق 
الحدود الدنيا إذا كان عملك الجديد مرتبًطا بالنقل البري أو الزراعة أو مصايد 

األسماك وتربية األحياء المائية. ال يمكن تقديم المساعدة الدنيا للمساعدة في إنشاء 
شبكة توزيع أو للنفقات األخرى المرتبطة بنشاط التصدير )وال يمكن أيضا 
استخدامها لتمويل أنشطة معينة داخل قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء 

المائية كما هو مدرج في المادة 1 ، الفقرة 1 من الئحة المفوضية األوروبية 717 
.)2014 /

تقع على عاتق متلقي القرض مسؤولية االحتفاظ بسجالت أية مساعدة حكومية 
تنشأ عن المساعدة التي تم تلقيها، وذلك لمدة ال تقل عن عشر سنوات من تاريخ 

االستالم والتأكد من أنها ال تتجاوز الحد المتجدد ومدته ثالث سنوات.

إذا قدم متلقي القرض أي طلب آخر إلى مخطط الدعم الذي يُعتبر أنه يقدم 
مساعدة الدولة )State Aid( خالل السنوات الثالث المقبلة ، فسيُطلب منه 
 Start-Up إبالغ مشغل هذا المخطط عن المساعدة الحكومية المستلمة من

Loans وأية مساعدة أخرى قابلة للتطبيق من مصادر أخرى.

إذا نجحت في طلبك ، فسنرسل إليك بالبريد اإللكتروني قيمة الحد األدنى من 
المساعدة الناشئة عن Start-Up Loan الخاص بك.

 State Aid يمكنك العثور على المزيد عن معلومات حول المساعدة الحكومية
EU Commission أو زيارة موقع لجنة االتحاد األوروبي

ما هو نوع التمويل المقدم في إطار برنامج Start Up Loans؟

فيتم توفير التمويل عن طريق قرض شخصي ينظمه قانون االئتمان االستهالكي 
لعام 1974. هذا يعني أن القرض مأخوذ باسمك وليس باسم مشروعك. يتم سداد 

القرض على أساس شهري طوال مدة القرض. التمويل المقدم لك ليس منحة.

ً

لماذا يعتبر Start Up Loan قرًضا شخصيًا وليس قرًضا تجاريًا؟

نعتقد أنه من المهم ألصحاب األعمال أن يستثمروا شخصيًا في نجاح أعمالهم ، 
وهذا هو السبب في أن Start Up Loans مبنية على شكل قروض شخصية 
بدالً من قروض تجارية. من خالل جعل األفراد مسؤولين عن سداد قروضهم ، 

فإننا نسعى إلى تمكين المتقدمين من اتخاذ القرارات الصحيحة ألنفسهم وألعمالهم 
، مثل مقدار االقتراض وكيفية استخدام األموال لتحقيق أهداف العمل.

لدعم المتقدمين في اتخاذ هذه القرارات ، نطلب من جميع األفراد تقديم خطة 
عمل و توقعات التدفق النقدي و ميزانية البقاء الشخصية كجزء من طلبهم. هذه 
الوثائق تخدم غرضين. أوالً ، تساعدنا على فهم أفضل لالحتياجات الشخصية 
والتجارية للفرد لتحديد أفضل طريقة يمكننا من خاللها دعمهم. ثانيًا ، تساعدنا 

في اتخاذ قرار اإلقراض من خالل السماح لنا بتقييم قدرة الفرد على سداد 
القرض ومدى جدوى خطط نشاطه التجاري

؟ضارتقالا يننكمي مك

يمكن لكل فرد أن يقترض ما بين 500 جنيه إسترليني و 25000 جنيه 
إسترليني في أي وقت. يرجى مالحظة أنه إذا كان العديد من الشركاء التجاريين 
يتقدمون للحصول على قرض لنفس الشركة ، فقد يتم إقراض 100000 جنيه 

إسترليني كحد أقصى لتلك الشركة في حياتها مما قد يؤثر على المبلغ الذي 
يمكنك اقتراضه شخصيًا.

باإلضافة إلى ذلك ، إذا تقدمت بطلب للحصول على Start Up Loan بنجاح 
، فبعد سداد ستة أقساط كاملة ، قد تكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على 

تمويل إضافي لنفس العمل علی شكل قرض ثان. اكتشف المزيد حول القروض 
Second Loans الثانية

ما هو متوسط مبلغ القرض المطلوب؟

يتراوح متوسط حجم قرضنا بين 5000 جنيه إسترليني و 10000 جنيه 
إسترليني ، ولكن بالطبع يعتمد المبلغ النهائي في النهاية على احتياجات الفرد 

ونوع نموذج العمل وكيف تنوي استخدام األموال.

لماذا تتقاضى فائدة على القرض؟

نحن مخطط مدعوم من الحكومة ، لذلك يتم اعادة استثمار جميع الفوائد في 
المخطط ، مما يعني أن المزيد من األفراد والشركات يمكنهم االستفادة من هذا 
التمويل والدعم الميسور التكلفة. بمعدل فائدة ثابت قدره ٪6 سنويًا ، تم تصميم 

الفائدة لتكون ميسورة التكلفة مقارنة بالمقرضين الرئيسيين اآلخرين ، كما أن مدة 
القرض المرنة من سنة إلى خمس سنوات تمنح عمالئنا القدرة على إدارة 

مدفوعاتهم الشهرية بطريقة أكثر منطقية بالنسبة لهم. تحقق من حاسبة القرض 
)Loan Calculator( الخاصة بنا لمعرفة مدفوعات القرض الشهرية و 

اإلجمالية المحتملة.

قرضہ
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 Start ئايهل هناك أية رسوم متضمنة في التقدم بطلب للحصول على
Up Loan؟

 Start Up Loan ال ، ال توجد رسوم متضمنة في التقدم بطلب للحصول على
أو تلقيه ، وال توجد رسوم للدعم الذي نقدمه أثناء عملية تقديم الطلب وبعدها. 

بخالف أقساط سداد القرض الشهرية ، لن تتم مطالبتك أبًدا بأية رسوم أو 
مدفوعات أخرى.

خالف أقساط سداد القرض ، لن تتم مطالبتك أبًدا بأية رسوم أو 
مدفوعات أخرى.

القرض المضمون هو القرض الذي يتطلب ضامنا أو أصال ، على سبيل المثال 
عقار )يُعرف أيًضا باسم الضمان( لتأمين القرض. في حالة عدم إمكانية سداد 

القرض المضمون ، يجوز للشركة المصدرة للقرض أن تستحوذ على العقار أو 
تطلب من الضامن الوفاء بالرصيد المتبقي.

 Start Up في المقابل ، يمكن الحصول على القروض غير المضمونة - مثل
Loans- دون استخدام ضامن أو ضمان للقرض. ومع ذلك ، يرجى تذكر أنك 
ًزما تعاقديًا بسداد Start Up Loan الخاص بك ، بغض النظر عن  ال تزال مل

الظروف. قد يؤدي عدم الوفاء بسداد أقساط القرض الشهرية إلى اتخاذ إجراء 
رسمي ، وسيؤثر ذلك بشكل ضار على ملفك االئتماني ، لذلك من المهم التحدث 

إلى شريكك المالي في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك قد تواجه أي 
صعوبات.

ستجد تفاصيل شريكك المالي في اتفاقية القرض بمجرد الموافقة على طلبك

۔

هل يمكنني اختيار مدة القرض؟

نعم ، يمكنك اختيار مدة القرض بين سنة وخمس سنوات حسب قدرتك على 
تحمل التكاليف وتفضيلك. يرجى مالحظة أنه إذا كنت في المملكة المتحدة 

بتأشيرة ، فستحتاج إلى سداد قرضك وجميع الفوائد المرتبطة به قبل ستة أشهر 
على األقل من تاريخ انتهاء صالحية التأشيرة. بغض النظر عن مدة القرض 

النهائية المتفق عليها ، سيُطلب منك سداد أقساط شهرية. استخدم حاسبة القرض 
الخاصة بنا لمعرفة مدفوعات القرض الشهرية واإلجمالية المحتملة على أساس 

شروط قرض مختلفة.

هل توجد أية قواعد حول كيفية إنفاق المال؟

بدء نشاط تجاري جدید  Start Up Loan هي قروض شخصیة تُس تخدم ل
نفاق  أو نتمیة نشاط تجاري قائم تم تداوله منذ أقل من 36 شھراً. یمكن إ
ألشياء المقلتعة نبشاطك اتلجاري ، مثل  قرضك على مجموعة واسعة من ا

ترویجیة على سبيل  ل تسويقیة وا ل نفقات ا ل المعدات والمخزون ، والمباني ، وا
نه یجب أن تكون قادراً على وصف  ال الحصر. من المهم ملاحظة أ المثال 

لنقدي  تدفق ا ل لعمل و توقاعت ا نوايلل اكحصول على قرضك ضمن خطة ا
. وشرح كيف سیساعدك ذلك علىب دء و / أوتن میة عملك

 Start Up Loan ، ال یمكن تمويلها بـ لتي  ألنشطة ا هناك عدد قليل من ا
لتعليم أو فرص  تدریب وبرامج ا ل لدیون ، وتأهیل ا بما في ذلك سداد ا

ألنشطة اتلجاریة المستدامة المستمرة.  ال تشكل جزًءا من ا لتي  الستثمار ا ا
أللهية الخاصة لل بناحصول على مزید من  الطلاع على ماعییر ا یرجى ا

لقروض  ألنشطة اتلجاریة المستبعدة واستخدامات ا نواع ا الملعومات حول أ
بموجب المخطط.

ً ً

ـ Start Up Loans التي يمكنني التقدم للحصول  كم هو عدد ال
عليها بموجب المخطط؟

يمكن لكل فرد التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan من أجل نشاط 
تجاري واحد فقط ، لذلك إذا كنت تمتلك العديد من األنشطة التجارية ، فستتمكن 
فقط من الحصول على تمويل لواحد منها. ومع ذلك ، إذا كنت بحاجة إلى تمويل 

إضافي بعد النجاح في الحصول على Start Up Loan من أجل تنمية 
وتطوير نفس األنشطة التجارية ، فقد تكون مؤهالً للتقدم بطلب للحصول على 

القرض الثاني )Second Loan(. ستحتاج إلى الخضوع لعملية تقديم جديدة 
ويجب أن تكون قد سددت ستة أشهر على األقل من سداد القرض بالكامل قبل 

التقديم. باإلضافة إلى ذلك ، ال يمكن أن يتجاوز إجمالي رصيد القرض المستحق 
الخاص بك 25000 جنيه إسترليني في أي وقت. يرجى زيارة صفحتنا حول 

القروض الثانية )Second Loans( لمزيد من المعلومات حول معايير 
األهلية الكاملة وكيفية التقديم.

ئايهل سيؤثر التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan على 
استحقاقات معونة الدولة الخاصة بي؟

لألسف نحن غير قادرين على تقديم المشورة بشأن استحقاقات معونة الدولة. 
يرجى التحدث إلى Job Centre Plus للحصول على معلومات.

هل ستقدم لي شركة Start Up Loans القرض مباشرة؟

تدير شركة Start Up Loans Company المخطط ، لكنها ال تقدم 
قروًضا مباشرة لمقدمي الطلبات. إذا كان طلبك ناجًحا ، فسيتم تقديم اتفاقية 
 Delivery( القرض وأموال القرض لك إما عن طريق “ شريك التسليم

Partner( أو أحد شركاء التمويل )Finance Partners(. سيكون الشريك 
الذي يوزع القرض الخاص بك هو نقطة االتصال الرئيسية لمناقشة شروط 

القرض الخاص بك وأي أمور أخرى تتعلق بسدادك الشهري.

هل لدى شركة Start Up Loans عرض متوافق مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية؟

نعم ، نحن نقدم منتًجا تمويليًا متوافقًا مع الشريعة اإلسالمية ، والذي يتم إدارته 
بشكل مستقل من خالل شريك التوصيل لدينا ، وهو تمويل مؤسسة الشريعة 

)Financing Sharia Enterprise(. يرجى زيارة صفحة التمويل 
 )Sharia compliant finance( المتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية

للحصول على مزيد من المعلومات
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کۆمپانيايشركة قروض البدء - 
 The Start Up Loans

Company
ما هي The Start Up Loans Company؟

تأسست Start Up Loans Company في سبتمبر 2012 ، بهدف مساعدة 
الشركات البريطانية الجديدة والتي في اولى خطواتها في الوصول إلى التمويل 

 British الميسور التكلفة ودعم التوجيه للبدء والنمو. نحن شركة تابعة لـ
Business Bank ونقدم مخطط Start Up Loans الذي يوفر التمويل 

والدعم للشركات التي تجد صعوبة للوصول إلى أشكال أخرى من التمويل.

ما هي عالقة Start Up Loans Company بالحكومة؟

 Start Up Loans Company .من قبل الحكومة Start Up Loans يتم تمويل مخطط
عضو في مجموعة British Business Bank. British Business Bank plc هو 

بنك تنموي مملوك بالكامل للحكومة البريطانية.

Start Up Loans Company ـ ئاياما هو العنوان المسجل ل
)Companies House( : العنوان المسجل للمكتب

The Start-Up Loans Company

Shelton Street 71-75

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

)Business Mails )عنوان العمل: )عنوان بريد العمل

The Start-Up Loans Company

Shelton Street 71-75

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

اسٹارٹ اپ لون کمپنی
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	 يرتشت تنك اذإ ءدبلا ضرق ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل ًلاهؤم لازت لا ، معن ، ةفلتخم ةيكلمب نيماع نم رثكأ ذنم لوادتي ناك ول ىتح ، اًمئاق اًيراجت اًطاشن بلطُيس ، ةلاحلا هذه يف .نيماع نم رثكلأ ةكرشلل اًيصخش اًكلام نوكت لاأ طرشب عم اهميدقت ىلإ جاتحتسو ةكرشلل ةيلاملا تاباسحلا نم ةخسن ىلع لوصحلا كنم ، ةراسخب اًقباس وأ اًيلاح لمعي يراجتلا طاشنلا ناك اذإ هنأ ةظحلام ىجري .كبلط.كلمع ةطخ يف ًةرشابم ةلكشملا هذه جلاعت نأ كنم عقوتملا نمف

	؟ةيراجتلا يلامعأ لوادت مت تقولا نم مك فرعأ فيك
	؟ةيراجتلا يلامعأ لوادت مت تقولا نم مك فرعأ فيك
	 طاشنلا فيرعت متي ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ضارغلأ ةسرامم وأ ، علسلا عيبو ءارش لثم ةطشنأب موقت ةكرش اهنأ ىلع يراجتلا مل اذإ .تباث ساسأ ىلع تاداريإ قيقحت وأ تامدخلا ميدقت وأ ، ةنهملا وأ ةراجتلا ىجري .رجاتت كنأ ىلع كفينصت متي نأ لمتحملا ريغ نمف ، ريياعملا هذه فوتست وأ ةصصخملا قوسلا تارابتخا نم تارتف يف تكراش دق تنك اذإ ، ةظحلام يلامجإ يف تارتفلا هذه نيمضت متي نلف ، لخدلل ةردم ريغ ةطشنلأ تاقفن تدبكت Start Up ىلع لوصحلل ًلاهؤم نوكت يكل ، ركذت .كب صاخلا لوادتلا تقو ىجري .اًرهش 24 نم رثكلأ يراجتلا طا
	؟ميدقتلا يننكمي له ، ةريشأت لمحأ انأنيم
	 ىلع درفلا ةردق ديقت يتلا تاريشأتلا نم ةعومجم كانه .كتريشأت ىلع دمتعي اذه قحلا وأ تاعاسلا ددع وأ ةياعرلا ساسأ ىلع ءاوس ، ةدحتملا ةكلمملا يف لمعلا بلطب مدقتلا نم ةيلاتلا تاريشأتلا عاونأ كدعبتستس .صاخلا كباسحل لمعلا يف:Start Up Loan ىلع لوصحلل
	 •
	 •
	 •
	 •

	)تائفلا عيمج()Tier 1 visa( 1 ىوتسملا ةريشأت

	 •
	 •
	 •

	)تائفلا عيمج( )Tier 2 visa( 2 ىوتسملا ةريشأت

	 •
	 •
	 •

	)Tier 4 )General( student visa( )ماع( 4 ىوتسملا بلاط ةريشأت

	 •
	 •
	 •

	 Tier 5 visa )temporary( )تقؤم لماع( 5 ىوتسملا ةريشأت)worker

	 •
	 •
	 •

	 Domestic Workers on a( لزنملاب ةصاخ ةريشأتب ةيلزنملا ةلامعلا)Private Household visa

	 •
	 •
	 •

	 Representative of an Overseas( جراخلا يف لمع ةريشأت لثمم)Business visa
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	تيلہا
	تيلہا
	تيلہا


	؟ميدقتلل ًلاهؤم تلز ام له .اًيلود عئاضبلا ردصي يراجتلا يطاشن
	؟ميدقتلل ًلاهؤم تلز ام له .اًيلود عئاضبلا ردصي يراجتلا يطاشن
	.ةيساسأ لماوع ةثلاثل عضخت ، معن
	 وأ / و ةدحتملا ةكلمملا يف ةلجسم ةكرش يراجتلا كطاشن نوكي نأ بجي .1.ةيبيرض ضارغلأ ةدحتملا ةكلمملا يف ًلاجسم
	.ةدحتملا ةكلمملا يف عقي كلمعل يليغشتلا عقوملا نوكي نأ بجي .2
	.ةدحتملا ةكلمملا يف اًضيأ كلمع نع ةجتانلا تاداريلإا ةيبلاغ نوكت نأ بجي .3
	 وأ
	 وأ
	 
	Companies House
	 ىدل ًلاجسم يراجتلا يطاشن نوكي نأ بجي له
	؟ميدقتلا نم نكمتأ نأ لبق
	 
	HMRC

	 Companies House ىدل ًلاجسم كلمع نوكي نأ يرورضلا نم سيل ، لا.Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا لجأ نم HMRC وأ
	؟اًضيأ مدقتلا يراجتلا يكيرشل نكمي لهايک
	 ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ةكرشلا سفنل نيددعتم لامعأ ءاكرشل نكمي ، معن ينيلرتسإ هينج 100000 ضارقإ اننكمي .يدرف لكشب Start Up Loan لامعأ ءاكرش ةعبرلأ نكمي هنأ ينعي امم ، ةدحاو ةكرش ةيلأ ىصقأ دحك هنأ ةظحلام ىجري .مهنم لكل ىصقأ دحك ينيلرتسإ هينج 25000 ضارتقاليصوتلا كيرش سفن للاخ نم ميدقتلا لمعلا ءاكرش عيمج ىلع بجي

	؟يبلط ىلإ يلمع كيرش ةفاضإ يننكمي له
	؟يبلط ىلإ يلمع كيرش ةفاضإ يننكمي له
	 ىلإ نوجاتحي نيمدقتملا عيمج نلأ كبلط ىلإ كلمع كيرش ةفاضإ كنكمي لا نلأ اذه .لمعلا سفن يف لاوملأا رامثتسا مت ول ىتح ، يدرف لكشب ميدقتلا اننإف يلاتلابو ، ةيراجت ضارغلأ ةيصخش ضورق يه Start Up Loans ضرقلا لمحت ىلع ةيدرفلا كتردقب ةقلعتملا تاكيشلا نم ةعونتم ةعومجم يرجن ءزجك يدقنلا قفدتلا تاعقوت و لمعلا ةطخ سفن ميدقت كنكمي ، كلذ عمو .هدادسو.كتاقيبطت نم
	؟انيدل نيمسلاا لاك تحت متي نامتئلاا ققحتلا له .يراجت كيرش يدل
	 ، ةكرش يف ةرمثتسم ةيصخش ضورق يه Start Up Loans نلأ ، لا.يدرف مدقتم لك ىلع دمتعي هريدن يذلا نامتئلاا نم ققحتلا نإف يلاتلابو

	 )Ancestry Visa( ةللاس ةريشأت ىلع نيلصاحلا دارفلأا نإف ، كشلا بنجتل صني دييقت عم ةريشأت مهيدل نيذلا دارفلأا كلذكو ، جمانربلا بجومب نولهؤم نمض دويقلا هذه جردنت لاأ طرشب ”ةماعلا لاوملأا ىلإ ءوجللا مدع“ ىلع.هلاعأ ةروكذملا تاءانثتسلاا
	 )Ancestry Visa( ةللاس ةريشأت ىلع نيلصاحلا دارفلأا نإف ، كشلا بنجتل صني دييقت عم ةريشأت مهيدل نيذلا دارفلأا كلذكو ، جمانربلا بجومب نولهؤم نمض دويقلا هذه جردنت لاأ طرشب ”ةماعلا لاوملأا ىلإ ءوجللا مدع“ ىلع.هلاعأ ةروكذملا تاءانثتسلاا
	 ىجريف ، ططخملا بجومب ةلهؤم كتريشأت تناك اذإ امم اًدكأتم نكت مل اذإ تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل Government website ىلإ عوجرلا.ةريشأتلا عون لوح
	 انب ةصاخلا ةيلهلأا ريياعم عم بسانتي كتريشأت عون ناك اذإ هنأ ةظحلام ىجري كنكمتس كبلط يف اهبلطت يتلا ضرقلا ةدم نأ نم دكأتلا كنم اًبولطم لظيسف ، ةيحلاص ءاهتنا نم لقلأا ىلع رهشأ 6 لبق لماكلاب ضرقلا تاعوفدم لامكإ نم نإف ، تاونس عبرأ ةدمل ةريشأت لمحت تنك اذإ ، لاثملا ليبس ىلع .ةريشأتلا ىلإ جاتحتس ثيح تاونس 3.5 نوكتس كل اهمدقن نأ نكمي ضرقلل ةدم ىصقأ.ةريشأتلا ةيحلاص ءاهتنا نم رهشأ 6 لبق لماكلاب ضرقلا دادس
	 ةكلمملا يف شيعأ اًيلود اًبلاط تنك اذإ ميدقتلل لهؤم انأ له؟ةدحتملا
	 ريغ فسلأل تنأف ، Tier 4 ةريشأت كيدل تناك اذإ .كتريشأت ىلع دمتعي اذه عونمم رحلا لمعلا نلأ Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل لهؤم لامعأ دئار( 1 ىوتسملا ةريشأت كيدل ناك اذإ ، لثملابو .ةريشأتلا هذه بجومب ًلاهؤم تسل تنأف ، Tier 1 )Graduate Entrepreneur()جرختم ىندلأا دحلا عم بسانتي لا كتريشأت ةدم نلأ Start Up Loan ىلع لوصحلل.انب ةصاخلا ضرقلا ةدم ريياعمل

	5
	5

	British Business Bank | Start Up Loans
	British Business Bank | Start Up Loans

	Figure
	يناثلا مسقلا
	يناثلا مسقلا
	يناثلا مسقلا


	 ةولاع 
	 ةولاع 
	 ةولاع 
	یناڕێگرەو
	 ةديدجلا ةسسؤملا
	)
	NEA
	(


	NEA
	NEA
	NEA
	 
	- سنؤلاا زئارپرٹنا اين


	زيواتسدزيواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک
	زيواتسدزيواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک
	زيواتسدزيواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک


	 يناكمإب لازي لا لهف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل اًقباس يضفر مت اذإ؟NEA ططخم يف ةكراشملل مدقتلا
	 يناكمإب لازي لا لهف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل اًقباس يضفر مت اذإ؟NEA ططخم يف ةكراشملل مدقتلا
	 Startىلع لوصحلل اًقبسم كضفر مت اذإ NEA ططخم ىلإ مدقتلا كنكمي ، معن عم NEA جمانربل ًلاهؤم تنك اذإ ام ةشقانم ىلإ جاتحت فوس .Up Loan.كيدل يلحملا Jobcentre Plus
	 ام كانه سيلف ، NEA ططخم يف كلوبق مت اذإ ىتح هنأ ملعلا ىجري ، كلذ عمو يف Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا ةداعإب تمق اذإ هنأ نمضي ىلع رهشأ ةثلاث ةدمل راظتنلاا ىلإ جاتحت فوس .هيلع ةقفاوملا متيسف ، لبقتسملا كحنمل ةرتفلا هذه ميمصت مت .ميدقتلا ةداعإ لبق لولأا كضفر خيرات نم لقلأا Start ىلع لوصحلا نم كتعنم كبلط نم تلااجم ةيأ نيسحتو ةعجارمل تقولا.اًقبسم Up Loan
	 كفورظ نأ تابثإ ىلع اًرداق نوكت نأ ىلإ جاتحتس ، هذه مييقتلا ةداعإ نم ءزجك لولأا ضفرلا باطخ يف تريثأ يتلا فواخملا تجلاع كنأ وأ تريغت دق ةثدحملا ةيراجتلاو ةيصخشلا تادنتسملا ميدقت كنم بلطُيس .كب صاخلا.ماظنلا لبق نم ةبولطم تاصوحف ةيلأ عوضخلاو
	 ةداعإ يننكمي لهف ،
	 ةداعإ يننكمي لهف ،
	Start Up Loan
	 ىلع لوصحلل يبلط ضفر مت اذإ
	؟رخآ ليصوت كيرش للاخ نم ميدقتلا

	نہیں۔ آپ کو Start Up Loan کے لیے ہمارے آن لائن فارم لا ، يجب عليك التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan من خلال النموذج عبر الإنترنت الخاص بنا. وذلك لتجنب تكرار العمل الذي تم بالفعل مع المرشد الخاص بك من NEA. في هذه الحالات ، ستحتاج على الأرجح إلى القيام ببعض الأعمال الإضافية في الطلب الخاص بك من أجل معالجة أية مناطق تسببت في رفض التطبيق في المرة الأولى.
	إذا كانت لديك أية أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة ، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء الذي سيكون قادرًا على مساعدتك.

	ما هو مخطط علاوة المؤسسة الجديدة )NEA(؟
	ما هو مخطط علاوة المؤسسة الجديدة )NEA(؟
	 تاشاعملاو لمعلا ةرازو همدقت يذلا لامعلأا معد جمانرب وه NEA ططخم ةنيعم ةلاطب ايازمب نوبلاطي نيذلا كئلوأ ةدعاسم ىلإ فدهيو .)DWP( ةيدعاقتلا يراجتلا كطاشن أدبو NEA ططخم تلمكأ اذإ .صاخ لمع باحصأ اوحبصيل 1,274 ىلإ لصت ةيلامجإ ةميقب يعوبسأ لدب ىلع لوصحلا كنكميف ، لمعلا يف ىلع ًءانب يئاهنلا غلبملا فلتخي دق( اًعوبسأ 26 ىدم ىلع اًينيلرتسإ اًهينج.)اهاقلتت يتلا ىرخلأا تانوعملا
	 NEA ططخم عم قيثو لكشب The Start Up Loans Company لمعت مهتطشنأ ءدبل دارفلأا معدل ناصصخم نيططخملا لاك نأ نم مغرلا ىلعو لوصحلل مدقتلا يف بغرت تنك اذإ .ةلصفنم تانايك مهنأ لاإ ، ةصاخلا ةيراجتلا Job Center Plus ىلإ ثدحتلا ىجري ، NEA ططخم نم معد ىلع.ديزملا ةفرعمل ينورتكللاا ةموكحلا عقوم ةرايز وأ يلحملا
	 للاخ نم Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتأ فيك؟NEA ططخم
	 .ًلاوأ كلذب مايقلا ىلإ جاتحتسف ، NEA ططخم يف لعفلاب ًلاجسم نكت مل اذإ ىلع اًرداق نوكيس يذلاو كيدل يلحملا Job Center Plus ىلإ ثدحت نم اًديزم كئاطعإو NEA ططخم يف ةكراشملل ًلاهؤم تنك اذإ امب كرابخإ.ءدبلا ةيفيك لوح تامولعملا
	 يذلاو ةيلحملا كتقطنم يف كل NEA دشرم صيصخت متيسف ، ًلاهؤم تنك اذإ نيدشرملا نأ ةظحلام ىجري .لمع ةطخ دادعلإ عيباسأ ةينامث ةدمل كعم لمعيس لاو )DWP( ةيدعاقتلا تاشاعملاو لمعلا ةرازو لبق نم نورادي NEA يف.Start Up Loans Company ىلإ نومتني
	 ىودج مييقتب NEA نم كب صاخلا دشرملا موقيس ، ةينامثلا عيباسلأا ةياهن يف ىلع نوقفاوي فوسف ، رارمتسلال لباق كلمع نأ نودقتعي اوناك اذإ .كلمع ةطخ هذه يف .يعوبسلأا NEA لدبب ةبلاطملا ءدبل ًلاهؤم نوكتسو كلمع ةطخ.Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل اًضيأ ًلاهؤم نوكتس ، ةلحرملا
	 ىجريف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يف بغرت تنك اذإ نم دشرملاب لاصتلاا ىجري ، كبلط ميدقت يف ءدبلا لبق .جذومنلا اذه ءلم.طورشلا ءافيتسا نم دكأتلل NEA
	 نم يب صاخلا دشرملا لبق نم يلمع ةطخ ىلع عيقوتلا مت Start Up ىلع ةقفاوملا ىلع تلصح يننأ ينعي اذه له .NEA?Loan
	 NEA لمع ةطخ نع لصفنم كب صاخلا Start Up Loan بلط ، لا نامتئلاا ةرادج رابتعلاا يف Start Up Loan بلط ذخأي .كب ةصاخلا يف رارمتسلاا ىلع ةردقلاو ةيصخشلا فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلاو ، كب ةصاخلا كل اًبسانم Start Up Loan ناك اذإ ام ديدحت لجأ نم ماع لكشب لمعلا.كلمعلو
	 ، كلمع ةطخ ىلع عيقوتلاب NEA نم كب صاخلا دشرملا موقي نأ درجمب جذومن مادختساب Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا نم نكمتتس نم دشرملاب لاصتلاا ىجري ، كبلط ميدقت يف ءدبلا لبق .كب صاخلا بلطلا.طورشلا ءافيتسا نم دكأتلل NEA
	 كنكمي ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا دنع هنأ ةظحلام ىجري لامكإ بجي نكلو ةيلمعلا نم ءزجك كب ةصاخلا ةيلاحلا لمعلا ةطخ مادختسا نأشب رارق ذاختا لبق ةيفاضإ قئاثو ميدقت اًضيأ كنم بلطُي دق .نامتئلاا صحف.كب صاخلا ضرقلا بلط

	 مدقتلا يننكمي لاملا نم مكف ، NEA يف اًكراشم تنك اذإ؟هيلع لوصحلل
	 مدقتلا يننكمي لاملا نم مكف ، NEA يف اًكراشم تنك اذإ؟هيلع لوصحلل
	 Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا NEA يف نيكراشملل نكمي ةطخ مادختساب ينيلرتسإ هينج 25000 و ينيلرتسإ هينج 500 نيب حوارتي لامكإ نأ ةظحلام مهملا نم ، كلذ عمو .اهيلع عيقوتلا مت يتلا NEA لمع Start اًيئاقلت ىقلتتس كنأ ينعي لا DWP NEA Mentoring Scheme.Up Loan
	 مييقت ريياعم اهل ينيلرتسإ هينج 5000 نع ديزت يتلا Start Up Loans دق نكلو كب ةصاخلا NEA لمع ةطخ مادختسا ىلع اًرداق لظتس كنإ .ةفلتخم صاخلا دشرملا عم رواشتلاب كيصون .تامولعملا نم ديزمب اهثيدحت كنم بلطُي.كل بسانملا جهنلا لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ًلاوأ NEA نم كب
	 كيرش يأ للاخ نم ليومت ىلع لوصحلل مدقتلا يننكمي لها؟NEA ططخم يف اًكراشم تنك اذإ Start Up Loans ليصوتل
	 للاخ نم Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا كيلع بجي ، لا عم لعفلاب مت يذلا لمعلا راركت بنجتل كلذو .انب صاخلا تنرتنلإا ربع جذومنلا ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يف بغرت تنك اذإ .NEA نم كب صاخلا دشرملا كربخيس يذلاو NEA نم كب صاخلا دشرملاب لصتاف ، Start Up Loan Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا طورش تيفوتسا دق تنك اذإ ام ، ًلاهؤم تنك اذإ .ميدقتلل ًلاهؤم نوكتس ىتمف ، كلذك رملأا نكي مل اذإو ، لا مأ.كبلط ءدب ةيفيك لوح كل حصنلا ميدقتب NEA نم كب صاخلا دشرملا موقيسف
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	 للاخ نم ءاوس ، حاجنلل ةصرف لك انئلامع عيمج حنمن نأ انل ةبسنلاب مهملا نم يف ببسلا وه اذه .لكك ةيراجتلا تاطاشنلاو Start Up Loan ىلع ميدقتلا تاطاشنلا يراشتسم عم ميلستلل ةكيرشلا تامظنملا نم ةينطو ةكبش فظون اننأ.ةربخلا يوذ ةيراجتلا
	 ، يدقنلا قفدتلا تاعقوتو مهلامعأ ةطخ دادعإ يف نيمدقتملا ةدعاسم ىلإ ةفاضلإاب معدلا ميدقتو ةيئاهنلا ضورقلا تابلط مييقت نع نولوؤسم انيدل ميلستلا ءاكرش نإف Start ىلع لوصحلل بلطب مدقتت امدنع .نيحجانلا نيمدقتملل رمتسملا يهيجوتلا نأو اًمدق يضملا ىلع كتدعاسمل لامعأ راشتسمب كنارقإ متيس ، Up Loan.ماظنلا عم كب ةصاخلا ةيسيئرلا لاصتلاا ةطقن نوكت
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	 ، نكمأ امثيحو ، انيدل ليصوتلا ءاكرش دحأ ىلإ نيمدقتملا عيمج نييعتب موقن.ةيلحملا كتقطنم يف لمعي يذلا ليصوتلا كيرش عم كقباطن
	 نم طقف نكمتتس ، لاعف لكشب كمعد ىلع انتردق نامضل هنأ ةظحلام ىجري ميدقت درجمب اذه رييغت ىلع اًرداق نوكت نلو دحاو ليصوت كيرش عم لمعلا.كبلط
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	؟ضرقلا دادس نع تفلخت اذإ ثدحي اذام
	؟ضرقلا دادس نع تفلخت اذإ ثدحي اذام
	 طاسقا دادس متي لا امدنع ةيسايقلا قوسلا تاسرامم نويلاملا انؤاكرش عبتي لواحيسف ، ةعفد دادس يف تلشف اذإ .ًلاوقعمو ًلاداع اًجهن نوعبتيو ضرقلا اًضيأ كعم نولمعيس .دادسلا مدع بابسأ ديدحتل كب لاصتلاا يلاملا ككيرش يف كتامازتلاب ءافولاو كلذ ةجلاعم ةيفيك لوح لداعو لوقعم قافتا ىلإ لصوتلل دعوم نأ حضوي باطخ وأ / و ينورتكلإ ديرب ةلاسرب كلذ ةعباتم متتس .لبقتسملا.عضولا حيحصتل هب مايقلا بجي ام حضويو تاف دق )طاسقلاا( طسقلا دادس
	 ، ةرركتملا تلاواحملا دعب كب لاصتلاا ىلع رداق ريغ يلاملا ككيرش ناك اذإ ةفلتخم لئاسو للاخ نم ةقحتسملا تاعوفدملا دادرتسا يف رظنلا كلذ دعب هنكميف ةعطاقملا ةمكحم مكح رادصلإ بلطب مدقتلا ، رصحلا لا لاثملا ليبس ىلع ، لثم نكت مل اذإ .نويدلا ليصحت ليكو .ةدمتعم ةمكحم ىلإ كتيضق ةلاحإ وأ )CCJ(.ضرقلا ةيقافتا ةعجارم ىجريف ، يلاملا كيرشلا ةيوه نم اًدكأتم
	۔
	 يف ةدعاسم ىلإ جاتحأو ةيلام تابوعص نم يناعأ يننأ دقتعأ؟لعفا اذام .يلاومأ ةرادإ
	 ةروشملا ميدقتل ةزيحتملا ريغو ةيناجملا تامظنملا نم ريثكلا كانهف ، قلقت لا Start Up Loans ةكرش لمعت .ةدعاسملل دادعتسا ىلع نويدلا نأشب Money ، نويدلل ىربك ةيريخ ةسسؤم عم بثك نع Company:ةيلاتلا تامدخلا مدقت يتلاو ، Advice Trust
	:)The national debt line( يموقلا نيدلا طخ •
	 دقل .مهعاضوأ نيسحت ىلع دارفلأا ةدعاسمب نيمزتلملا نويدلا تاراشتسا ءاربخ.مهنويد ةرادإ يف اًمعد لعفلاب صاخشلأا نييلام ىقلت
	:)The business debt line( ةيراجتلا نويدلا طخ •
	 ةرادإ ىلع ةريغصلا تاكرشلاو ةرحلا لامعلأا باحصأ ةدعاسمل ةديرف ةمدخ.مهنويد
	:نويدلا نأشب ةهيزنلاو ةيناجملا ةروشملل ىرخلأا رداصملا يلي اميف
	The Money Advice Service •
	Citizens Advice •
	Step Change •
	 نأشب هيجوتلاو معدلا ميدقت ىلع رداق كب صاخلا ميلستلا كيرش نأ نيح يف بجي .نويدلا نأشب ةلقتسم ةروشم ميدقت هنكمي لا هنأ لاإ ، ءدبلا ضرقو كلمع.هلاعأ ةروكذملا تامظنملا نم اذه نع ثحبلا
	 ةيأ ىلع Start Up Loans Company قداصت لا :ةظحلام ىجري* دادس ططخ وأ نويدلا نأشب ةروشملا ىلع اًموسر ضرفت نويدلا ةرادلإ ةکرش اذه نم ةكرش يأ لبق نم كب لاصتلاا مت اذإ اًروف انب لاصتلاا ىجري .نويدلا.ليبقلا

	 دادس يلع نيعتي لازي لا لهف ، لوادتلا نع تفقوت وأ لمعلا نم تبحسنا اذإ؟ضرقلا
	 دادس يلع نيعتي لازي لا لهف ، لوادتلا نع تفقوت وأ لمعلا نم تبحسنا اذإ؟ضرقلا
	 تنأف يلاتلابو ، ةيراجت ضارغلأ مدختسُي يصخش ضرق وه ءدبلا ضرق ، معن يتلا ضرقلا ةيقافتلا اًقفو ةدئافلاو ضرقلا غلبم لماك دادس نع اًيصخش لوؤسم كنكمي يتلا ديحولا تقولا .هيف كبصنم وأ كلمع ةلاح نع رظنلا ضغب ، اهتعقو ، اًموي 14 ةغلابلا ةندهلا ةرتف للاخ يه ةدئاف ةيأ دبكت نود كضرق دادس اهيف كنأ تررق اذإ ، ةرتفلا هذه للاخ .كب ةصاخلا ضرقلا ةيقافتا عيقوت دعب ةرشابم دئاوفلا نم يأ نع ًلاوؤسم نوكت نلو لاوملأا ةداعإ كنكمي ، ضرقلا ديرت دعت مل ليصافت ديكأتل كب ةصاخلا ضرقلا ةيقافتا ىلإ عوجرلا ىجري .كيلع ةمكارتملا.كب ةصاخلا ةند
	؟ءدبلا ضرقل دادسلا ةرتف يه ام
	 سمخ ىلإ ةنس ىدم ىلع ةيرهشلا ضرقلا طاسقأ دادسب بلاطم تنأ
	 سمخ ىلإ ةنس ىدم ىلع ةيرهشلا ضرقلا طاسقأ دادسب بلاطم تنأ
	 قافتلاا متيس .كليضفتو فيلاكتلا لمحت ىلع كتردق بسح ، تاونس
	 يف اهقيثوتو بلطلا ميدقت ةيلمع نم ءزجك ةددحملا ضرقلا ةدم ىلع
	.اًحجان كبلط ناك اذإ ضرقلا ةيقافتا

	؟ضرقلا دادس توفأس يننأ تدقتعا اذإ لعفأ اذام
	 لضفلأا نم .كفقومب هرابخإو روفلا ىلع يلاملا ككيرشب لاصتلاا كيلع بجي دادس نم نكمتت لا دق كنأ دقتعت تنك اذإ يلاملا ككيرش ىلإ ثدحتت نأ اًمئاد.دادسلا دعوم تيوفت متي ىتح راظتنلاا نم ًلادب يلاتلا طسقلا

	 كيرشلا وأ ليصوتلا كيرش نم ريصقتلاب اًراعشإ تيقلت دقل؟لعفأ نأ يلع اذام .يلاملا
	 كيرشلا وأ ليصوتلا كيرش نم ريصقتلاب اًراعشإ تيقلت دقل؟لعفأ نأ يلع اذام .يلاملا
	 .نكمم تقو عرسأ يف دادسلا ديعاوم تاوفب تاراعشإ ةيأ ىلع درت نأ مهملا نم.هتيقلت يذلا راعشلإا يف ةلماكلا لاصتلاا ليصافت ريفوت متيس
	 تقفخأ وأ تاعفدلا ديدست مدع تاراعشلإ بجتسأ مل اذإ ثدحي اذام؟يتاعوفدم ةبكاوم يف
	 دادسب مئاد علاطا ىلع نوكت نأو اهاقلتت تاراطخإ ةيأ ىلع درت نأ مهملا نم ةيبلت مدع يدؤي دق ، مظنم يكلاهتسا ليومت جتنم يأ لثم .ضرقلا تاعوفدم ةيلاتلا تاءارجلإا نم رثكأ وأ دحاو ذاختا ىلإ ةبولطملا ضرقلا تاعوفدم:كدض
	 رثؤت دق يتلاو ، ةقحتسم غلابم ةيأب نامتئلاا عجارم تلااكو راطخإ متي دق • لاكشأ وأ تامدخ وأ علس ىلع لوصحلا ىلع كتردقو ينامتئلاا كفينصت ىلع.فيظوتلا نم ةنيعم
	 غلابم ةيأ دادرتسا يف ةدعاسملل ةيجراخ ةهجل ةعبات ليصحت ةلاكو لخدتت دق •.ةقحتسم
	 مكح ، رصحلا لا لاثملا ليبس ىلع ، كلذ يف امب ةينوناقلا تاءارجلإا أدبت دق •.ةعطاقم ةمكحم
	؟لعفأ نأ يلع اذام .نويد ليصحت ةلاكو نم تلاسارم تيقلت دقل
	 نم كب لاصتلاا متي دقف ، اهيلع قفتملا ضرقلا طاسقأ دادس يف تلشف اذإ ، رخآ راعشإ ىتح .انيدل ةدمتعملا نويدلا ليصحت تلااكو ىدحإ لبق طاسقأ ديدحت يف كتدعاسم للاخ نم كضرق ىلع فارشلإاب نوموقيس ةلصلا تاذ ةيجراخلا ةروشملا ىلإ كهيجوت وأ ةمظتنملا دادسلا ةلاكولاب لاصتلاا كيلع بجي ، وحنلا اذه ىلع .فيلاكتلا هذه دادرتسلا مظعم يف هنأ ةظحلام ىجري .ةيلمعلا هذه ءدبل نكمم تقو برقأ يف نكمتت نل ، ةيلمعلا يف نويدلا ليصحت ةلاكو لخدت درجمب ، تلااحلا قيلعتلا نم انيدل ليصوتلا ءاكرشو Start Up Loans Company.كضرق ىلع رثكأ
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	؟بلطلا ةيلمع قرغتست تقولا نم مك
	؟بلطلا ةيلمع قرغتست تقولا نم مك
	 ةرتفلا طسوتم ديدحت اننكمي لا ، نيلثامتم نييراجت نيطاشن دوجو مدعل اًرظن اوقرغتسي نأ ريبك لكشب نيدعتسملا ءلامعلل نكمي .كبلط اهقرغتسيس يتلا ةينمزلا ىلإ نورخلآا ءلامعلا جاتحي امنيب ، عيباسأ ةثلاث ىلإ نيعوبسأ نع لقي لا ام ىلإ نيرهش اوقرغتسي نأ نكميو ةيرورضلا تادنتسملا لامكلإ معدلا نم ديزم كلذل ، ناكملإا ردق ةيلمعلا يف مكحتلا كل حيتن نأ لواحن .رثكأ وأ رهشأ ةثلاث.عرسأ لكشب كبلط مدقت املك ، اًدادعتسا رثكأ تنك املك
	 تاعقوت و كب ةصاخلا لمعلا ةطخ نم ةدوسم وأ ةيئاهن ةخسن كيدل ناك اذإ ىلع لهسلأا نم نوكيسف ، كبلط ميدقت تقو يف تلمتكا يتلا يدقنلا قفدتلا لجأ نم هجاتحت يذلا معدلا رادقم ىلع فرعتلا كب صاخلا ليصوتلا كيرش نولذبي انيدل ليصوتلا ءاكرشو ءلامعلا ةمدخ قيرف نأ ةظحلام ىجري .مدقتلا مايأ ةسمخ نوضغ يف ءلامعلا تاراسفتسا عيمج ىلع درلل مهدهج ىراصق.لمع
	؟تابلطلا مييقت دنع رابتعلاا نيعب اهذخأت يتلا لماوعلا يه ام
	؟تابلطلا مييقت دنع رابتعلاا نيعب اهذخأت يتلا لماوعلا يه ام

	 ةعجارم دنع رابتعلاا يف لامعلأا راشتسم اهذخأيس ةيسيئر تلااجم ةثلاث كانه عيطتست تنك اذإ امو ، ةينامتئلاا كتيلهأ :كب صاخلا Start Up Loan بلط.قيبطتلل ًلاباق يراجتلا كطاشن ناك اذإ امو ، لا مأ ضرقلا لمحت
	 ككولس عجاري ينامتئا صحف كنم بلطُيس ، كبلط نم ءزجك :ةينامتئلاا ةرادجلا نم كعنمي نل ئيسلا ينامتئلاا لجسلا نأ نم مغرلا ىلع .يلاحلاو قباسلا يلاملا نم ءزجلا اذه نإف ، تلااحلا عيمج يف Start Up Loan ىلع لوصحلا ىلع اندعاسيو لوؤسملا ضارقلإاب انمازتلا نم ءزج وه بلطلا ميدقت ةيلمع.مهسفنأ ىلع تابلطلا ومدقم لقثي لاأ نامض
	 يه Start Up Loans نلأ اًرظن :ةيصخشلا فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلا كضرق دادس نع ًلاوؤسم نوكتسف ، ةيراجت ضارغلأ مدختسُت ةيصخش ضورق Start Up Loans نأ نيح يف .لبقتسملا يف كلمع ططخ تريغت اذإ ىتح فوسف ، )ضرقلا نامضل تانامض ةيأ ميدقت كيلع نيعتي لا( ةنومضم ريغ قفتملا ضرقلا ةدم رادم ىلع ةقحتسم ةدئاف ةيأو لماكلاب ضرقلا دادس ىلإ جاتحت ددحت يتلاو ، كبلط عم اهميدقت كيلع بجي يتلا ةيصخشلا ءاقبلا ةينازيم .اهيلع يف انمعدت ، رهش لك اهدبكتت تاقفن ةيأو يصخشلا لخدلل ةيسيئرلا رداصملا.مييقتلا اذه ءارجإ
	 نأ نم دكأتلا انيدل ضارقلإا رارق يف ةيسيئرلا لماوعلا نم :لامعلأا ىودج ضرقلا طاسقأ دادس ىلع كتدعاسمل لاملا نم يفكي ام ردي فوس كلمع ىلع اًيفاك اًبلط كانه نأ تابثإ ىلإ جاتحت ، كلذ مييقت يف انتدعاسمل .ةيرهشلا عيمج قيقحت ىلع اًرداق نوكتس كنأو )كتامدخ( كتمدخ وأ / و )كتاجتنم( كجتنم قلقت لا .يدقنلا قفدتلا تاعقوتو لوقعم لكشب كلمع ةطخ يف ةددحملا فادهلأا ةيناجملا تاداشرلإاو جذامنلا نم ققحت !لبق نم تادنتسملا هذه ئشنت مل اذإ ميدقت ىلع اًرداق نوكيس كب صاخلا لامعلأا راشتسم نأ ركذتو انب ةصاخلا.ةيلمعلا نم ءزجلا اذه للاخ معد

	 ىلع لوصحلل مدقتلا يناكمإب لازي لا له .دعب يراجت طاشن ةركف يدل سيل؟Start Up Loan
	 ىلع لوصحلل مدقتلا يناكمإب لازي لا له .دعب يراجت طاشن ةركف يدل سيل؟Start Up Loan
	 ءدب يف صاخشلأا معدل Start Up Loans ططخم ميمصت مت ، فسلأل لمعت نوكت نأ ىلإ ةجاحب تسل كنأ نم مغرلا ىلع كلذل ، اهريوطت وأ مهلامعأ نأ ىلإ جاتحتسف ، ضرق ىلع لوصحلل لهأتلا لجأ نم لعفلاب يراجت طاشنب.كبلطب مايقلا لجأ نم يراجت طاشن ةركف كيدل نوکي
	 قفدتلا تاعقوتو لمع ةطخ ميدقت ىلإ جاتحت فوس بلطلا ميدقت ةيلمع نم ءزجك ةصاخلا ليصافتلا ليجست درجمب - دعب هذه تلمكأ دق نكت مل اذإ قلقت لا .يدقنلا راشتسمل نكمي ، معدلا ىلع لوصحلل كل ليصوتلا ءاكرش دحأ صيصختو كب ةعومجم اًضيأ مدقن .تادنتسملا هذه لامكإ نأشب تاداشرإ كل مدقي نأ لامعلأا.أدبت امدنع ةديفم اهدجت دق يتلا ةديفملا تاداشرلإا نم
	 كطاشن ءدب ىلع ليومتلا اهيف كدعاسيس يتلا ةلحرملا يف مدقتلاب كيصون كطاشن تادنتسم ءاشنإ يف رامثتسلال تقولا كيدل نوكي امدنعو يراجتلا ، ةلحرملا هذه يف يراشتسلاا معدلا ةمدخب طقف اًمتهم تنك اذإ .يراجتلا طخب لاصتلاا وأ ةيراجتلا ةطشنلأا معدل ةيموكحلا ةادلأا مادختساب كحصننف يأ نوكي دق .0800 998 1098 مقرلا ىلع ةيراجتلا ةطشنلأا معد ةدعاسم.ةبسانم ىرخأ ةمدخ ىلإ كهيجوت ىلع نيرداق نيرايخلا نيذه نم
	 له .لعفلاب أدب دق يراجتلا يطاشن نأ وأ يراجت طاشن ةركف يدل؟Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يننكمي
	 ًلاامعأ نوأدبي نيذلا دارفلأا معدي نأ Start Up Loans ططخمل نكمي ، معن ذنم لمعلا اوئدب دق اونوكي لاأ طرشب ، ةمئاق لامعأ مهيدل نيذلا كئلوأ وأ ةديدج.نيماع نم رثكأ
	 قفدتلا تاعقوتو لمع ةطخ ميدقت ىلإ جاتحت فوس بلطلا ميدقت ةيلمع نم ءزجك ةصاخلا ليصافتلا ليجست درجمب - دعب هذه تلمكأ دق نكت مل اذإ قلقت لا .يدقنلا راشتسمل نكمي ، معدلا ىلع لوصحلل كل ليصوتلا ءاكرش دحأ صيصختو كب ةعومجم اًضيأ مدقن .تادنتسملا هذه لامكإ نأشب تاداشرإ كل مدقي نأ لامعلأا.أدبت امدنع ةديفم اهدجت دق يتلا ةديفملا تاداشرلإا نم
	 كطاشن ءدب ىلع ليومتلا اهيف كدعاسيس يتلا ةلحرملا يف مدقتلاب كيصون كطاشن تادنتسم ءاشنإ يف رامثتسلال تقولا كيدل نوكي امدنعو يراجتلا.يراجتلا
	 كحصننف ، ةلحرملا هذه يف يراشتسلاا معدلا ةمدخب طقف اًمتهم تنك اذإ معد ةدعاسم طخب لاصتلاا وأ ةيراجتلا ةطشنلأا معدل ةيموكحلا ةادلأا مادختساب نيذه نم يأ نوكي دق .0300 456 3565 مقرلا ىلع ةيراجتلا ةطشنلأا.ةبسانم ىرخأ ةمدخ ىلإ كهيجوت ىلع نيرداق نيرايخلا
	؟يبلط لباقم عفدأس له
	 ميدقتل ليصوتلا يف انئاكرش لبق نم وأ انلبق نم كنم موسر ليصحت متي نل ، لا فيراصم وأ اًموسر اًضيأ لمحتت نل .Start Up Loan ىلع لوصحلل بلط نيعتيس يذلا ديحولا غلبملا .بلطلا ميدقت ةيلمع دعبو ءانثأ مدقملا معدلا لباقم لاصتلاا مت اذإ .اًحجان كبلط ناك اذإ ةيرهشلا ضرقلا دادس طاسقأ وه هعفد كيلع سيل Start Up Loans ةكرشل دادسلا لاكشأ نم لكش يأ ءارجإ نأشب كب برقأ يف انب لاصتلاا ىجريف ، ضرقلل اهيلع قفتملا ةيرهشلا دادسلا طاسقأ نم.نكمم تقو
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	لمع اک ےنيد تساوخرد
	لمع اک ےنيد تساوخرد
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	؟ميدقتلا ةيلمع ءانثأ معد يأ رفوتي له
	؟ميدقتلا ةيلمع ءانثأ معد يأ رفوتي له
	؟ميدقتلا ةيلمع ءانثأ معد يأ رفوتي له

	 للاخ كمعدل نودجاوتم انيدل )Delivery Partners( ليصوتلا ءاكرش ، معن تامولعملاو بلطلا جذامن لامكتسا نأشب كل ةروشملا ميدقت مهنكمي .ميدقتلا ةيلمع لمعلا ةطخ ءاشنإ يف كتدعاسم اًضيأ مهنكمي .اهنيمضت ىلإ جاتحتس يتلا تنك ءاوس ، ةيصخشلا ءاقبلا ةينازيمو يدقنلا قفدتلا تاعقوتو كب ةصاخلا ام صخش اهعجاري نأ طقف ديرت وأ رفصلا نم هذه ءاشنإ يف ةدعاسم ىلإ ةجاحب.اهصحفيو
	 ضرقلا بلط مييقتب اًضيأ موقي فوس كب صاخلا ليصوتلا كيرش نلأ اًرظن ، لا مأ Start Up Loan ىلع لوصحلل ًلاهؤم تنك اذإ ام ديدحتل كب صاخلا ركذتت نأ مهملا نم .حاجنلل نكمم عضو لضفأ يف كعضو ىلع مهمعد زكريس لذبيس ليصوتلا كيرش نأ نم مغرلا ىلعو كبلط نع لوؤسم ةياهنلا يف كنأ.ضرقلا ىلع لوصحلل لهؤم كنأ نمضي لا اذه نإف ، كمعدل هدهج ىراصق
	۔
	.هيجوتلاو لامعلأا معد لوح ةعئاشلا ةلئسلأا عجار ، تامولعملا نم ديزملل

	؟يبلط ضفر مت اذإ ميدقتلا ةداعإ يننكمي له
	؟يبلط ضفر مت اذإ ميدقتلا ةداعإ يننكمي له
	 لقلأا ىلع رهشأ ةتس راظتنلاا ىلإ جاتحتسف ، كبلط ضفر مت اذإ ، ظحلا ءوسل تقولا كحنمل ةرتفلا هذه ميمصت مت .ىرخأ ةرم ميدقتلا نم نكمتت نأ لبق Start Up ىلع لوصحلا نم كتعنم كبلط نم تلااجم ةيأ نيسحتو ةعجارمل.اًقبسم Loan
	 يلصلأا ليصوتلا كيرش ىلإ ةدوعلا ىلإ جاتحتسف ، ىرخأ ةرم مدقتلا تررق اذإ كنم بلطن اننأ يف ببسلا .كبلط مييقت ةداعإب موقيس .لولأا كبلط عجار يذلا كطاشنب ةلصفم ةفرعم لعفلاب مهيدل نأ وه ليصوتلا كيرش سفن عم لمعلا.يصخشلا كعضوو يراجتلا
	 كيرشل تبثت نأ ىلع اًرداق نوكت نأ ىلإ جاتحتس ، هذه مييقتلا ةداعإ نم ءزجك باطخ يف تريثأ يتلا فواخملا تجلاع كنأ وأ تريغت دق كفورظ نأ ليصوتلا ةيراجتو ةيصخش تادنتسم ميدقت اًضيأ كنم بلطُي دق .كب صاخلا لولأا ضفرلا.ططخملا لبق نم ةبولطم تاصوحف ةيلأ عوضخلاو ةثدحم
	؟ضرقلا اذه ملاتسلا يراجت يفرصم باسح ىلإ جاتحأ له
	؟ضرقلا اذه ملاتسلا يراجت يفرصم باسح ىلإ جاتحأ له

	 Start Up يقلت كنكمي لا ، يراجت يفرصم باسح كيدل ناك اذإ ىتح ، لا ، يصخش ضرق وه Start Up Loan نلأ اًرظن .باسحلا اذه ربع Loan Start Up يقلتل يصخشلا يفرصملا كباسح ليصافت ميدقت ىلإ جاتحتسف.اًحجان كبلط ناك اذإ Loan

	؟ءيش يأ عمسأ مل ينكلو Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب تمدقت دقل
	؟ءيش يأ عمسأ مل ينكلو Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب تمدقت دقل
	 ةمدخ قيرفب لاصتلاا ىجريف ، لمع يموي نوضغ يف كب لاصتلاا متي مل اذإ يضملا يف كمعد نم نكمتن ىتح كب ةصاخلا لاصتلاا ليصافت ميدقتو ، ءلامعلا.اًمدق
	؟ضرقلا ملاتسا لبق تقو يأ يف ةيلمعلا فاقيإ يننكمي له
	؟ضرقلا ملاتسا لبق تقو يأ يف ةيلمعلا فاقيإ يننكمي له

	 ىلع كلوصح درجمب .ضرقلا ملاتسا لبق تقو يأ يف كبلط بحس كنكمي ، معن ضرقلا ةيقافتا عيقوت خيرات نم اًموي 14 اهتدم ةنده ةرتف كانه ، ضرقلا ةرتف للاخ كضرق ىلع لوصحلا يف بغرت دعت مل كنأ تررق اذإ .كب ةصاخلا ةمكارتملا دئاوفلا نم يأ نع ًلاوؤسم نوكت نلو لاوملأا ةداعإ كنكمي ، ةندهلا ةصاخلا ةندهلا ةرتف ليصافت ديكأتل كب ةصاخلا ضرقلا ةيقافتا ىلإ عجرا .كيلع لماك دادسب اًمزلم نوكتس ، ةندهلا ةرتف ءاهتنا درجمب هنأ ةظحلام ىجري .كب.دئاوفلا عيمج كلذ يف امب ، ضرقلا غلبم

	 
	 
	 
	Start
	 ىلع لوصحلا يناكمإب ناك اذإ ام ررقيو يبلط عجاريس يذلا 
	نمنوک
	؟
	Up Loan

	 مدقن نحن .ضارقلإا رارق ذاختاو كبلط ةعجارمب ليصوتلا كيرش موقيس ربع تباث جهن عابتا نامضل ليصوت كيرش لكل ريياعملا نم ةعومجم ىلع ةياهنلا يف مهرارق نونبيس ليصوتلا ءاكرش نإف كلذ عمو ، انتكبش ، ةيصخشلا فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلاو ، دارفلأل ينامتئلاا لجسلالمعلا ةطخ ىودجو
	؟يبلط ضفر متي دق اذامل
	 نايسيئر نارايعم كانه ، لوؤسم ضرقمك .كبلط ضفرل بابسأ ةدع كانه لولأا قلعتي .لا مأ بلطلا مدقم ضارقإ انناكمإب ناك اذإ ام ديدحتل امهمدختسن ضرقلا دادسب مازتللاا ىلع اًرداق نوكتس له( درفلل فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلاب تاعقوت و بلطلا مدقمب ةصاخلا لمعلا ططخ ىودجب يناثلا قلعتيو )؟بولطملا يف اهتددح يتلا فادهلأا عيمج قيقحت ىلع اًرداق نوكتس له( يدقنلا قفدتلا.)؟كتركفل فاك قوس كانه لهو لوقعم لكشب كططخ
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	 ةيراجتلا ةطشنلأا معد
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	 ةيراجتلا ةطشنلأا معد
	هيجوتلاو


	یتسرپرس ینعي گنيروٹنيم روا ٹروپس سنزب
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	؟يبلط لوبق مت اذإ هيلع لصحأس يذلا معدلا وه اما
	؟يبلط لوبق مت اذإ هيلع لصحأس يذلا معدلا وه اما
	 داشرإ ضرع متيس ، كب صاخلا Start Up Loan بحسب كمايق درجمب 12 لوأ للاخ يناجملا داشرلإا نم ةعاس 15 ىلع لوصحلا كل قحي .1 :1 تارملا ددع نأشب كملعملو كل كورتم رملأا نكلو ، ضرقلا ةدم نم اًرهش ىلإ لوصولا اًضيأ كل قحيس ، داشرلإا معد ىلإ ةفاضلإاب .هب قحتلت يتلا نم انئاكرش نم ةيرصحلا ةيراجتلا ةطشنلأا ضورع نم ةعومجم ايادهلاو ةضفخملا راعسلأاو ةضفخملا ضورعلا كلذ يف امب ، تاكرشلا..ةدئارلا ةيراجتلا تامدخلاو تاجتنملا نم ةعومجم ىلع ةيناجملا
	؟ينديفيس فيكو دشرملا وه ام
	مینٹور ایک تجربہ کار فرد ہوتا ہے جو آپ کا اپنا کاروبار المرشد هو فرد متمرس بإمکانە تزويدك بالدعم والتوجيه أثناء قيامك ببناء نشاطك التجاري. بقدر ما هو مثير ، فإن بدء نشاط تجاري يمكن أن يجعلك أيضًا منعزلاً ومربكًا ، لا سيما في المراحل المبكرة ، لذلك قد يكون من المفيد جدًا أن يكون لديك شخص لديه خبرة وخبرة ومنظور مختلف للتحدث معه. لن يخبرك المرشد بكيفية إدارة نشاطك التجاري ؛ بدلاً من ذلك ، سوف يساعدك في تعلم كيفية وضع الخطط والاستراتيجيات التي ستمكنك من اتخاذ القرارات الصحيحة لعملك. تعرف على المزيد من المعلومات

	؟ميدقتلا ةيلمع مامتإ ءانثأ هيلع لوصحلا يل قحي يذلا معدلا وه ام
	؟ميدقتلا ةيلمع مامتإ ءانثأ هيلع لوصحلا يل قحي يذلا معدلا وه ام
	؟ميدقتلا ةيلمع مامتإ ءانثأ هيلع لوصحلا يل قحي يذلا معدلا وه ام

	 ميدقت مهنكمي .ميدقتلا ةيلمع للاخ كمعدل نودجاوتم انيدل ليصوتلا ءاكرش .اهنيمضت ىلإ جاتحتس يتلا تامولعملاو بلطلا جذامن نأشب كل ةروشملا تاعقوت و كب ةصاخلا لمعلا ةطخ ءاشنإ يف كتدعاسم اًضيأ مهنكمي ةدعاسم ىلإ ةجاحب تنك ءاوس ، ةيصخشلا ءاقبلا ةينازيم و يدقنلا قفدتلا.اهنم ققحتيو ام صخش اهعجاري نأ طقف ديرت وأ رفصلا نم هذه ءاشنإ يف
	 بلط مييقتب اًضيأ موقي فوس كب صاخلا _ ميلستلا كيرش نلأ اًرظن Start Up ىلع لوصحلل ًلاهؤم تنك اذإ ام ديدحتل كب صاخلا ضرقلا .حاجنلل نكمم عضو لضفأ يف كعضو ىلع مهمعد زكريس ، لا مأ Loan نأ نم مغرلا ىلعو كبلط نع لوؤسم ةياهنلا يف كنأ ركذتت نأ مهملا نم كنأ نمضي لا اذه نإف ، كمعدل هدهج ىراصق لذبيس ليصوتلا كيرش.ضرقلا ىلع لوصحلل لهؤم
	 قفدتلا تاعقوتو يلمع ةطخ ةغايص يف معدلا ميدقت كنكمي لهيائ؟يدقنلا
	 .معدلا اذهب كديوزت ىلع اًرداق كب صاخلا ليصوتلا كيرش نوكيس ، معن جذامنلا مادختساب ، ًلاوأ كططخ ةغايص ةلواحم ىلع كعجشن ، نكمأ امثيح يف كب صاخلا ليصوتلا كيرش كلذ دعاسيس ثيح ، انب ةصاخلا ةيناجملا دق نكت مل اذإ ، قلقت لا نكل .يراجتلا كطاشنلو كل لضفأ مهف ىلع لوصحلا.كلذب سأب لاف ، أدبت نأ لبق تاداشرلإا ضعب ديرتو لبق نم اذه تلعف

	؟يداشرلااا معدلا ميدقت متيس فيك
	؟يداشرلااا معدلا ميدقت متيس فيك
	 ام ىلع ًءانب رارقلا ذاختلا كدشرملو كل كورتم رملأا ، ةياهنلا يف
	 ام ىلع ًءانب رارقلا ذاختلا كدشرملو كل كورتم رملأا ، ةياهنلا يف
	 يف نوعمتجيو ، هجول ًاهجو اًداشرإ انئلامع ضعب ىقلتي .امكبساني
	 ةملاكم يقلتب رخلآا ضعبلا دعسي امنيب ، ىهقملا لثم يجراخ ناكم
	 ةلسارملا وأ )هريغ وأ بياكس ربع( ويديفلا ربع رمتؤم دقع وأ ، ةيفتاه
	 يف كدشرم عم رملأا اذه ةشقانم كنكمي .ينورتكللإا ديربلا ربع
	 هجول اًهجو هيجوتلا نامض نكمي لا هنأ ةظحلام ىجري .ىلولأا كتسلج
	.تلااحلا عيمج يف

	 Start Up ىلع لوصحلا لجأ نم هيجوتلا ىقلتأ نأ بجي له؟Loan
	لا ، ليس عليك تلقي التوجيه. ومع ذلك ، نوصي بشدة أن يشارك جميع المستفيدين من القروض في التوجيه ، حيث تُظهر معظم الدراسات ارتباطًا إيجابيًا بين استمرار الأنشطة التجارية والمشاركة في دعم التوجيه. يمكنك اختيار مقدار الدعم الذي يناسبك بشكل أفضل وعدد المرات التي تريد مقابلة مرشدك فيها. نحن نتفهم أنه في بعض الأحيان تكون الحياة والعمل مزدحمين ولكن لا نقلل من مدى قوة هذا التوجيه والدعم الخارجيين

	   
	   
	   
	                                  
	؟يدشرم نم هبلط يننكمي يذلا معدلا رادقم ام
	 ةدم نم اًرهش 
	12
	 لوأ للاخ
	 
	1
	 :
	1
	 
	هيجوتلا نم ةعاس 
	15
	 ىلع لوصحلا كل قحي
	.ضرقلا

	؟يضرق رثعت ةلاح يف معدلا يقلت يف رمتسأس له
	؟يضرق رثعت ةلاح يف معدلا يقلت يف رمتسأس له

	 وأ ليصوتلا كيرش نم معدلا بلط كنكمي ، دادسلا نع فلخت ثدح اذإ ، معن يلاملا ككيرش عم ثدحتلا ىلإ اًضيأ جاتحتس كنأ ةظحلام ىجري نكلو دشرملا نامض دشرملا وأ ميلستلا كيرش ةيلوؤسم نم سيل هنأ ركذت .كضرق ريدي يذلا ةصاخلا داشرلإا ةقلاع نع رظنلا ضغب .Start Up Loan تاعوفدم ةبكاوم قفتملا دادسلا ةطخل اًقفو Start Up Loan دادس نع ًلاوؤسم لازت لا ، كب.بلطلا ميدقت ةيلمع ءانثأ اهتشقانم متتس يتلاو اهيلع
	؟نويدلا نأشب ةروشملا ميدقت يدشرمل نكمي له
	 لثم ةددحم ةروشم ميدقت هنكمي لاو ةماع تاداشرإ ميدقتل دوجوم كدشرم ، لا تنك اذإ كب صاخلا يلاملا كيرشلا ىلإ ثدحتلا ىجري .نويدلا نأشب تاراشتسا مسق ةرايزب مقو ، ضرق دادس لعفلاب كتاف وأ ، مداق ضرق دادس مدع نأشب اًقلق لوح تاداشرلإا نم ديزم ىلع لوصحلل ضرقلا دادس لوح ةعئاشلا ةلئسلأا.اًضيأ كدعاست نأ نكمي يتلا ةيجراخلا تامدخلا
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	لمع اک ليپا
	لمع اک ليپا


	زيواتسدزيواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک
	زيواتسدزيواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک
	زيواتسدزيواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک


	؟رارقلا اذه فانئتسا يننكمي لهف ، ينامتئا صحف ءارجإ دعب يضفر مت دقل
	؟رارقلا اذه فانئتسا يننكمي لهف ، ينامتئا صحف ءارجإ دعب يضفر مت دقل
	؟رارقلا اذه فانئتسا يننكمي لهف ، ينامتئا صحف ءارجإ دعب يضفر مت دقل

	.كفانئتسا عفرتل ةجيتنلا ةفرعم خيرات نم اًموي 30 كيدل ، معن
	 ينورتكللإا ديربلا ةلاسر هيف تيقلت يذلا خيراتلا وه ، ةجيتنلا ةفرعم خيرات.ةجيتنلاب ةصاخلا
	؟نامتئلاا صحف رارق ىلع فانئتسا عفر يننكمي فيكايائ
	 عجارن ، اذه نم ءزجكو ، لوؤسملا ضارقلإاب نومزتلم نحن
	 عجارن ، اذه نم ءزجكو ، لوؤسملا ضارقلإاب نومزتلم نحن
	 لمحت ىلع ةيلاحلا هتردقو ليمع لكل ةقباسلا ةيلاملا تايكولسلا
	 نم نوناعي نيذلا دارفلأا ضارقإ اننكمي لا ، ببسلا اذهل .ضرقلا
	 انرارقل انذاختا ةيفيك لوح ديزملا ةفرعمل( نيعم ينامتئا فعض
	 نم دكأتلا ءلامعلا نم بلطن ببسلا اذهلو .)انه رقنلا ىجري ، ينامتئلاا
	 لبق ، ةينامتئلاا عجارملا تلااكو اهب ظفتحت يتلا تامولعملا ةحص
	.كفانئتسا يف رظنلا

	 ريغ كب ةصاخلا نامتئلاا ريرقت يف رهظت يتلا تامولعملا تناك اذإ
	 ريغ كب ةصاخلا نامتئلاا ريرقت يف رهظت يتلا تامولعملا تناك اذإ
	 ةينامتئلاا ةيعجرملا كتلاكو عم رملأا اذه ذخأ ىلإ جاتحتسف ، ةحيحص
	 تمدُق يتلا تامولعملا مدختسن اننلأ ، ينامتئلاا كفانئتسا ررقن نأ لبق
	 .انب صاخلا نامتئلاا صحف يف ةينامتئلاا ةيعجرملا ةلاكولا ةطساوب
	 دنع نامتئلاا رارق ةعجارم يف رظنلا كلذ دعب اننكمي ، ءاضتقلاا دنع
	.
	ليمعلا هجاوي يذلا نامتئلاا ريرقت يف تاحيحصت ةيأ ءارجإ

	 ةرايز ىجري ، ينامتئلاا كخيرات لوح تامولعملا نم ديزمل
	 ةرايز ىجري ، ينامتئلاا كخيرات لوح تامولعملا نم ديزمل
	 .
	Experian

	 جذومنلا لامكإو 
	 جذومنلا لامكإو 
	SUL
	 ـب لاصتلاا قيرط نع فانئتسا لمع 
	كنكمي
	.انب صاخلا

	 ةبسانم )بابسأ( ببس ميدقت كنم بلطُيسف ، فانئتسلاا تررق اذإ
	 ةبسانم )بابسأ( ببس ميدقت كنم بلطُيسف ، فانئتسلاا تررق اذإ
	 
	.ليمعلا ههجاوي يذلا نامتئلاا ريرقت نم ةخسنو فانئتسلاا عامسل

	 يننكمي له ، نامتئلاا صحف ءارجإ ةداعإ دعب يضفر مت دقل؟رارقلا اذه يف فانئتسلاا
	.كفانئتسا عفرتل ةجيتنلا ةفرعم خيرات نم اًموي 30 كيدل ، معن
	 ينورتكللإا ديربلا ةلاسر هيف تيقلت يذلا خيراتلا وه ، ةجيتنلا ةفرعم خيرات.ةجيتنلاب ةصاخلا
	؟نامتئلاا ليغشت ةداعإ رارق ىلع فانئتسا عفر يننكمي فيك
	يمكنك الاتصال بشريك التوصيل الخاص بك عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني ، ويمكن العثور على تفاصيله داخل بوابة العملاء الخاصة بك أو على بريد إلكتروني حديث أو يمكنك الاتصال بنا على SUL باستخدام النموذج الخاص بنا.
	يمكننا بعد ذلك النظر في سبب الرفض. قد تكون هناك أسباب عديدة لرفضك ، والتي يمكن أن تشمل تغييرًا في ظروفك المالية ، منذ آخر فحص ائتماني ، والذي قد يكون سبب رفضك منذ ذلك الحين بسبب التزامنا بالإقراض المسؤول.

	؟مييقتلا رارق فانئتسا يننكمي له
	؟مييقتلا رارق فانئتسا يننكمي له
	 كيرش عم كفانئتسا ميدقتل ةجيتنلا ةفرعم خيرات نم اًموي 30 كيدل ، معن.كب صاخلا ليصوتلا
	 ينورتكللإا ديربلا ةلاسر هيف تيقلت يذلا خيراتلا وه ، ةجيتنلا ةفرعم خيرات.ةجيتنلاب ةصاخلا
	؟مييقتلا رارق ىلع فانئتسا عفر يننكمي فيك
	 ديربلا وأ فتاهلا قيرط نع كب صاخلا ليصوتلا كيرشب لاصتلاا كنكمي يف وأ كب ةصاخلا ءلامعلا ةباوب لخاد هليصافت ىلع روثعلا نكميو ، ينورتكللإا.ثيدح ينورتكلإ ديرب
	 نأ دقتعت كلعجت ةبسانم )بابسأ( ببس ميدقت كنم بلطُيسف ، فانئتسلاا تررق اذإ معدل ةيفاضإ تامولعم ميدقت ىلع اًرداق نوكتس .اًئطاخ ناك يلصلأا مهرارق.كفانئتسا
	ةبولطملا ةيفاضلإا تامولعملا ديدحت يف ةدعاسملا ليصوتلا كيرشل نكمي
	؟تافانئتسلاا مييقت ةيلمع يه ام
	 ةعجارمو ، لقتسم لكشب كبلط ةعجارمب كب صاخلا ليصوتلا كيرش موقيس.كبلط معدل اهتمدق ةديدج تامولعم ةيأو يلصلأا بلطلا
	 متي نأ ردانلا نمف ، ةجودزم مييقت ةيلمعب ةيادبلا يف رمت انتامييقت عيمج نلأ اًرظن.فانئتسلاا ءاغلإ
	 رهشأ 6 دعب بلطلا ميدقت ةداعإ كنكميف ، كب صاخلا فانئتسلاا دييأت متي مل اذإ ةيأ ةجلاعم وأ كلمع ىودج نيسحتل تقولا كحنمي امم ، يلولأا رارقلا نم.فيلاكتلا لمحت ىلع ةردقلاب قلعتت تريثأ فواخم
	 ليصوتلا كيرش موقيسو داتعملاك كبلط ةعباتم متيسف ، كفانئتسا دييأت مت اذإ.ةيلات تاوطخ يأ للاخ كداشرإب
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	سکيچ ٹڈيرک
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	سکيچ ٹڈيرک
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	؟نامتئلاا صحف وه ام
	؟نامتئلاا صحف وه ام
	 يف ذخأي يذلا يلاحلاو قباسلا يلاملا ككولسل ةعجارم وه نامتئلاا صحف لاثملا ليبس ىلع كلذ يف امب( كمساب ةلجسم نامتئا رداصم ةيأ رابتعلاا لومحملا فتاهلا دوقعو تامدخلا ريتاوفو نامتئلاا تاقاطب رصحلا لا Start Up موقت ، ةلوؤسم ضارقإ ةهج اهتفصب .)ةيراقعلا نوهرلاو ةينويدملا ةدايز بنجتل ةينامتئا تاصوحف ءارجإب Loans Company.ضرتقملا درفلا لهاك لقثت دق يتلا ةيلاملا
	؟نامتئلاا تاصوحف ءارجإب موقي نم
	 نم ءزجك ٍذئنيحف ، Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتت تنك اذإ تيطعأ دق نوكت نأ ةطيرش ، كنع ةباين نامتئلال اًصحف يرجنس ، ميدقتلا ةيلمع.تانايبلا ةكراشمو ةيصوصخلا ةسايس ـل اًقفو كتقفاوم
	 ةشقانم نم انقيرف نكمتي نل ، نامتئلاا صحف ءارجإ دعب هنأ ةظحلام ىجري نأشب فواخم كيدل تناك اذإ .كعم كب صاخلا نامتئلاا ريرقتل ةددحملا ليصافتلا ةخسن بلطل نامتئلاا عجرم ةلاكوب لاصتلاا ىلإ جاتحتسف ، ينامتئلاا كخيرات.ةرشابم اهعم فواخم ةيأ ةجلاعمو كب صاخلا نامتئلاا ريرقت نم
	 Credit Reference( ةينامتئا عجارم تلااكو ثلاثب ةمئاق يلي اميف هنأ ةظحلام ىجري نكلو ةدحتملا ةكلمملا يف اًيلاح لمعت ةيسيئر )Agencies نأ اًضيأ مهملا نم .كلذب مايقلا ترتخا اذإ كنم ةيزمر موسر ليصحت متي دق ، فلملا يف تامولعملا سفنب اًمئاد ظفتحت لا نامتئلاا عجارم تلااكو نأ ركذتت نأشب فواخم ةيأ كيدل تناك اذإ ةلاكو نم رثكأ ةراشتسا يف بغرت دق كلذل.كب صاخلا يصخشلا نامتئلاا ريرقت تايوتحم
	۔

	؟نامتئلاا صحف ةيحلاص ةدم يه امايائ
	؟نامتئلاا صحف ةيحلاص ةدم يه امايائ
	 صاخلا Start Up Loan بلط نم ءزجك اهؤارجإ متي ةينامتئا تاصوحف ةيأ هذه دعب مدقتلا ديق لازي لا كبلط ناك اذإ .رهشأ ةثلاث ةدمل طقف ةحلاص نوكت كب متيس ، تلااحلا مظعم يف .ديدج ينامتئا صحف ءارجإ ىلإ جاتحنسف ، ةطقنلا بلطب مدقتلل كتيلهأ نم اًقثاو نوكت ىتح ةركبم ةلحرم يف نامتئلاا صحف ءارجإ ميدقت ةيلمع ةيقب يف كتقو رامثتسا لبق Start Up Loan ىلع لوصحلل دادعلاا ءاهنلإ رهشأ ةثلاث ىلإ لصي ام كيدل نوكيس هنأ ينعي اذه .بلطلا قفدتلا تاعقوت و لمعلا ةطخ لثم ، ةيصخشلا كتادنتسمو يراجتلا كطاشنل ، ببسلا اذهل .مييقتلا ساسأ لكشتس يتلا
	 Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يناكمإب لازي لا له؟ينامتئا فعض وأ ئيس ينامتئا لجس يدل ناك اذإ
	 Start Up ىلع لوصحلا نم ةرورضلاب ئيسلا ينامتئلاا لجسلا كعنمي نل مييقتلا ةيلمع نم ءزجك هرابتعا متيس لماع هنأ دكؤملا نمف ، كلذ عمو ؛ Loan تايكولسلا عجارن ، اذه نم ءزجكو ، لوؤسملا ضارقلإاب نومزتلم نحن .انيدل.ضرقلا لمحت ىلع ةيلاحلا هتردقو بلط مدقم لكل ةقباسلا ةيلاملا
	 فعض نم نوناعي نيذلا دارفلأا ضارقإ ىلع نيرداق ريغ نحن ، ببسلا اذهل:يلي ام ، رصحلا لا لاثملا ليبس ىلع ، هذه لمشتو .نيعم ينامتئا
	تقوم بتقديم طلب لإعلان الإفلاس أو أعلنت الإفلاس حاليًا أو  تكون على أمر تخفيف عبء الديون )DRO(
	لديك اتفاقية طوعية فردية معلقة )IVA( أو صك ثقة )Trust Deed(
	أنت في برامج إدارة الديون أو مخططات ترتيبات الديون )DAS(
	براہ مہربانی نوٹ کریں کہ The Start Up Loans يرجى ملاحظة أن Start Up Loans Company تقوم بتقييم كل طلب بناءً على معاييرها الخاصة وتحتفظ بالحق في رفض الطلبات لأسباب أخرى متعلقة بالائتمان ، لا سيما في الحالات التي يحتمل أن يؤدي فيها الإقراض إلى زيادة المديونية المالية التي قد تثقل كاهل الفرد.
	إذا كان أي مما سبق ينطبق عليك ، أو كنت قلقًا بشأن تاريخك الائتماني ، فيمكنك مراجعة تقرير الائتمان الخاص بك عن طريق استشارة وكالة مرجعية ائتمانية )Credit Reference Agency(. فيما يلي قائمة بثلاث وكالات مراجع ائتمانية )Credit Reference Agencies( رئيسية تعمل حاليًا في المملكة المتحدة ولكن يرجى ملاحظة أنه قد يتم تحصيل رسوم رمزية منك إذا اخترت القيام بذلك.
	من المهم أيضًا أن تتذكر أن وكالات مراجع الائتمان لا تحتفظ دائمًا بنفس المعلومات في الملف ، لذلك قد ترغب في استشارة أكثر من وكالة إذا كانت لديك أية مخاوف بشأن محتويات تقرير الائتمان الشخصي الخاص بك.
	CallCredit
	هاتف: 0870 060 1414 قم بزيارة الموقع
	Equifax PLC
	هاتف: 0870 010 0583 قم بزيارة الموقع
	Experian
	هاتف: 0844 481 8000قم بزيارة الموقع
	يمكنك أيضًا الاتصال بـ Citizens Advice Bureau أو Money Advice Service للحصول على مشورة مجانية حول كيفية تحسين سجلك الائتماني.
	إذا كانت لديك أية أسئلة أخرى حول فحوصات الائتمان أو التقدم بطلب للحصول على Start Up Loan ، فيرجى الاتصال بفريق خدمة العملاء لدينا
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	عقوملا ةرايزب مق

	Figure
	؟يراجت نامتئا صحف مأ يصخش ينامتئا صحف وه له
	؟يراجت نامتئا صحف مأ يصخش ينامتئا صحف وه له
	 يذلا نامتئلاا صحف نإف اذل ، ةيصخش ضورق يه Start Up Loans.يصخش ينامتئا صحف وه هيرجن
	؟يب ةصاخلا نامتئلاا ةجرد ىلع نامتئلاا صحف رثؤي له
	 كرتي هنإف ، Start Up Loan بلط نم ءزجك نامتئلاا صحف لامتكا دنع ىلع لوصحلل بلطب تمدقت كنأ حضوي كب صاخلا نامتئلاا ريرقت يف ”اًرثأ“ ةجردلا نوكتت ، كلذ عمو ؛ كب ةصاخلا نامتئلاا ةجرد ىلع اذه رثؤي دق .ليومت ةكرتشم ةرظن مدقت يتلا ةفلتخملا لماوعلا نم ديدعلا نم درفلل ةينامتئلاا اًقبسم هنيمأت مت نامتئا يأو ، نامتئلال ىرخلأا تاقيبطتلا لثم( ةيلاملا كتايكولسل صاخلا Start Up Loan بلط حجن اذإ .)كلذ ىلإ امو نامتئلاا دادس خيراتو تايلمع ةيأ بناج ىلإ ، كب صاخلا يصخشلا نامتئلاا ريرقت يف رهظيسف ، كبلقلأا ىلع تاونس تس ةدمل ، اهب
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	عساتلا مسقلا
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	؟ةحنم يه Start Up Loan نأ له
	؟ةحنم يه Start Up Loan نأ له
	 نيعم ضرغل ةمظنم وأ درف همدقي دادسلا بلطتي لا ليومت نع ةرابع ةحنملا ، لا نم اهيلع قفتم ةرتف ىدم ىلع لماكلاب Start Up Loan دادس بجي امنيب ،.تاونس سمخ ىلإ ماع
	 ةدعاسم اهنأ ىلع فنصتس يلاتلابو ، ةموكحلا نم ةلومم Start Up Loans)State Aid( ةيموكح
	؟)State Aid( ةيموكحلا ةدعاسملا يه ام
	 ةطشنأ نم ديدعلا لثم ، Start-Up Loans للاخ نم ةمدقملا ةدعاسملا ربتعت State( ةيموكح ةدعاسم ةباثمب ، ةموكحلا نم ةموعدملا ةيراجتلا ةطشنلأا.)Aid
	 ريشي يذلا ةيبورولأا ةيضوفملا حلطصم وه )State Aid( ةيموكحلا ةدعاسملا اهميدقت متي ، ماعلا عاطقلا نم ةلومم ةئيه وأ ةماع ةئيه نم ةدعاسملا لاكشأ ىلإ عم ، يداصتقلاا يراجتلا طاشنلا يف ةلماعلا تاسسؤملل يريدقت ساسأ ىلع ىدحإ ليضفت للاخ نم يبورولأا داحتلاا قوس يف ةسفانملا هيوشت لامتحا.رخلآا ىلع نيمدقملا
	 نع ةرداصلا حئاولل )State Aid( ةيموكحلا تادعاسملا هذه ميدقت عضخي .ةيبورولأا ةيضوفملا
	 غلابم فصول مدختسي حلطصم وه )ةريغص تادعاسم( De minimis aid ةقفاوم بلطتت لا يتلا )State Aid( ةيموكحلا تادعاسملا نم ةريغص ىلإ اهميدقت نكمي يتلا ةدعاسملا نم ىندلأا دحلا يلامجإ .ةيبورولأا ةيضوفملا قبطنت  .تاونس 3 اهتدم ةيلام ةرتف للاخ وروي 200,000 وه دحاو ملتسم دياصم وأ ةعارزلا وأ يربلا لقنلاب اًطبترم ديدجلا كلمع ناك اذإ ايندلا دودحلا ءاشنإ يف ةدعاسملل ايندلا ةدعاسملا ميدقت نكمي لا .ةيئاملا ءايحلأا ةيبرتو كامسلأا اًضيأ نكمي لاو( ريدصتلا طاشنب ةطبترملا ىرخلأا تاقفنلل وأ عيزوت ةكبش ءايحلأا ةيبرتو كامسلأا دياصم عا
	 ةيموكح ةدعاسم ةيأ تلاجسب ظافتحلاا ةيلوؤسم ضرقلا يقلتم قتاع ىلع عقت خيرات نم تاونس رشع نع لقت لا ةدمل كلذو ،اهيقلت مت يتلا ةدعاسملا نع أشنت.تاونس ثلاث هتدمو ددجتملا دحلا زواجتت لا اهنأ نم دكأتلاو ملاتسلاا
	 مدقي هنأ ربتعُي يذلا معدلا ططخم ىلإ رخآ بلط يأ ضرقلا يقلتم مدق اذإ هنم بلطُيسف ، ةلبقملا ثلاثلا تاونسلا للاخ )State Aid( ةلودلا ةدعاسم Start-Up نم ةملتسملا ةيموكحلا ةدعاسملا نع ططخملا اذه لغشم غلابإ.ىرخأ رداصم نم قيبطتلل ةلباق ىرخأ ةدعاسم ةيأو Loans
	 نم ىندلأا دحلا ةميق ينورتكللإا ديربلاب كيلإ لسرنسف ، كبلط يف تحجن اذإ.كب صاخلا Start-Up Loan نع ةئشانلا ةدعاسملا
	 State Aid ةيموكحلا ةدعاسملا لوح تامولعم نع ديزملا ىلع روثعلا كنكميEU Commission يبورولأا داحتلاا ةنجل عقوم ةرايز وأ
	؟Start Up Loans جمانرب راطإ يف مدقملا ليومتلا عون وه ام
	 يكلاهتسلاا نامتئلاا نوناق همظني يصخش ضرق قيرط نع ليومتلا ريفوت متيف دادس متي .كعورشم مساب سيلو كمساب ذوخأم ضرقلا نأ ينعي اذه .1974 ماعل.ةحنم سيل كل مدقملا ليومتلا .ضرقلا ةدم لاوط يرهش ساسأ ىلع ضرقلا

	؟اًيراجت اًضرق سيلو اًيصخش اًضرق Start Up Loan ربتعي اذامل
	؟اًيراجت اًضرق سيلو اًيصخش اًضرق Start Up Loan ربتعي اذامل
	 ، مهلامعأ حاجن يف اًيصخش اورمثتسي نأ لامعلأا باحصلأ مهملا نم هنأ دقتعن ةيصخش ضورق لكش ىلع ةينبم Start Up Loans نأ يف ببسلا وه اذهو ، مهضورق دادس نع نيلوؤسم دارفلأا لعج للاخ نم .ةيراجت ضورق نم ًلادب مهلامعلأو مهسفنلأ ةحيحصلا تارارقلا ذاختا نم نيمدقتملا نيكمت ىلإ ىعسن اننإف.لمعلا فادهأ قيقحتل لاوملأا مادختسا ةيفيكو ضارتقلاا رادقم لثم ،
	 ةطخ ميدقت دارفلأا عيمج نم بلطن ، تارارقلا هذه ذاختا يف نيمدقتملا معدل هذه .مهبلط نم ءزجك ةيصخشلا ءاقبلا ةينازيم و يدقنلا قفدتلا تاعقوت و لمع ةيصخشلا تاجايتحلال لضفأ مهف ىلع اندعاست ، ًلاوأ .نيضرغ مدخت قئاثولا اندعاست ، اًيناث .مهمعد اهللاخ نم اننكمي ةقيرط لضفأ ديدحتل درفلل ةيراجتلاو دادس ىلع درفلا ةردق مييقتب انل حامسلا للاخ نم ضارقلإا رارق ذاختا يفيراجتلا هطاشن ططخ ىودج ىدمو ضرقلا
	كم يمكنني الاقتراض؟
	 هينج 25000 و ينيلرتسإ هينج 500 نيب ام ضرتقي نأ درف لكل نكمي نييراجتلا ءاكرشلا نم ديدعلا ناك اذإ هنأ ةظحلام ىجري .تقو يأ يف ينيلرتسإ هينج 100000 ضارقإ متي دقف ، ةكرشلا سفنل ضرق ىلع لوصحلل نومدقتي يذلا غلبملا ىلع رثؤي دق امم اهتايح يف ةكرشلا كلتل ىصقأ دحك ينيلرتسإ.اًيصخش هضارتقا كنكمي
	 حاجنب Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب تمدقت اذإ ، كلذ ىلإ ةفاضلإاب ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل ًلاهؤم نوكت دق ، ةلماك طاسقأ ةتس دادس دعبف ، ضورقلا لوح ديزملا فشتكا .ناث ضرق لكش یلع لمعلا سفنل يفاضإ ليومتSecond Loans ةيناثلا
	؟بولطملا ضرقلا غلبم طسوتم وه ام
	 هينج 10000 و ينيلرتسإ هينج 5000 نيب انضرق مجح طسوتم حوارتي درفلا تاجايتحا ىلع ةياهنلا يف يئاهنلا غلبملا دمتعي عبطلاب نكلو ، ينيلرتسإ.لاوملأا مادختسا يونت فيكو لمعلا جذومن عونو
	؟ضرقلا ىلع ةدئاف ىضاقتت اذامل
	 يف دئاوفلا عيمج رامثتسا ةداعا متي كلذل ، ةموكحلا نم موعدم ططخم نحن اذه نم ةدافتسلاا مهنكمي تاكرشلاو دارفلأا نم ديزملا نأ ينعي امم ، ططخملا ميمصت مت ، اًيونس 6٪ هردق تباث ةدئاف لدعمب .ةفلكتلا روسيملا معدلاو ليومتلا ةدم نأ امك ، نيرخلآا نييسيئرلا نيضرقملاب ةنراقم ةفلكتلا ةروسيم نوكتل ةدئافلا ةرادإ ىلع ةردقلا انئلامع حنمت تاونس سمخ ىلإ ةنس نم ةنرملا ضرقلا ضرقلا ةبساح نم ققحت .مهل ةبسنلاب ةيقطنم رثكأ ةقيرطب ةيرهشلا مهتاعوفدم و ةيرهشلا ضرقلا تاعوفدم ةفرعمل انب ةصاخلا )Loan Calculator(.ةلمتحملا ةيلامجلإا
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	 لوصحلل مدقتلا يننكمي يتلا Start Up Loans ـلا ددع وه مك؟ططخملا بجومب اهيلع
	 لوصحلل مدقتلا يننكمي يتلا Start Up Loans ـلا ددع وه مك؟ططخملا بجومب اهيلع
	 طاشن لجأ نم Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا درف لكل نكمي نكمتتسف ، ةيراجتلا ةطشنلأا نم ديدعلا كلتمت تنك اذإ كلذل ، طقف دحاو يراجت ليومت ىلإ ةجاحب تنك اذإ ، كلذ عمو .اهنم دحاول ليومت ىلع لوصحلا نم طقف ةيمنت لجأ نم Start Up Loan ىلع لوصحلا يف حاجنلا دعب يفاضإ ىلع لوصحلل بلطب مدقتلل ًلاهؤم نوكت دقف ، ةيراجتلا ةطشنلأا سفن ريوطتو ةديدج ميدقت ةيلمعل عوضخلا ىلإ جاتحتس .)Second Loan( يناثلا ضرقلا لبق لماكلاب ضرقلا دادس نم لقلأا ىلع رهشأ ةتس تددس دق نوكت نأ بجيو قحتسملا ضرقلا ديصر يلامجإ زواجتي نأ نكمي لا ، كل
	 ىلع Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا رثؤيس لهيائ؟يب ةصاخلا ةلودلا ةنوعم تاقاقحتسا
	 .ةلودلا ةنوعم تاقاقحتسا نأشب ةروشملا ميدقت ىلع نيرداق ريغ نحن فسلأل.تامولعم ىلع لوصحلل Job Centre Plus ىلإ ثدحتلا ىجري
	؟ةرشابم ضرقلا Start Up Loans ةكرش يل مدقتس له
	 مدقت لا اهنكل ، ططخملا Start Up Loans Company ةكرش ريدت ةيقافتا ميدقت متيسف ، اًحجان كبلط ناك اذإ .تابلطلا يمدقمل ةرشابم اًضورق Delivery( ميلستلا كيرش “ قيرط نع امإ كل ضرقلا لاومأو ضرقلا كيرشلا نوكيس .)Finance Partners( ليومتلا ءاكرش دحأ وأ )Partner طورش ةشقانمل ةيسيئرلا لاصتلاا ةطقن وه كب صاخلا ضرقلا عزوي يذلا.يرهشلا كدادسب قلعتت ىرخأ رومأ يأو كب صاخلا ضرقلا

	 ماكحأ عم قفاوتم ضرع Start Up Loans ةكرش ىدل له؟ةيملاسلإا ةعيرشلا
	 ماكحأ عم قفاوتم ضرع Start Up Loans ةكرش ىدل له؟ةيملاسلإا ةعيرشلا
	 هترادإ متي يذلاو ، ةيملاسلإا ةعيرشلا عم اًقفاوتم اًيليومت اًجتنم مدقن نحن ، معن ةعيرشلا ةسسؤم ليومت وهو ، انيدل ليصوتلا كيرش للاخ نم لقتسم لكشب ليومتلا ةحفص ةرايز ىجري .)Financing Sharia Enterprise( )Sharia compliant finance( ةيملاسلإا ةعيرشلا ماكحأ عم قفاوتملاتامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل

	؟ضرقلا ةدم رايتخا يننكمي له
	؟ضرقلا ةدم رايتخا يننكمي له
	 ىلع كتردق بسح تاونس سمخو ةنس نيب ضرقلا ةدم رايتخا كنكمي ، معن ةدحتملا ةكلمملا يف تنك اذإ هنأ ةظحلام ىجري .كليضفتو فيلاكتلا لمحت رهشأ ةتس لبق هب ةطبترملا دئاوفلا عيمجو كضرق دادس ىلإ جاتحتسف ، ةريشأتب ضرقلا ةدم نع رظنلا ضغب .ةريشأتلا ةيحلاص ءاهتنا خيرات نم لقلأا ىلع ضرقلا ةبساح مدختسا .ةيرهش طاسقأ دادس كنم بلطُيس ، اهيلع قفتملا ةيئاهنلا ساسأ ىلع ةلمتحملا ةيلامجلإاو ةيرهشلا ضرقلا تاعوفدم ةفرعمل انب ةصاخلا.ةفلتخم ضرق طورش
	؟لاملا قافنإ ةيفيك لوح دعاوق ةيأ دجوت له
	 ديدج يراجت طاشن ءدبل مدختسُت ةيصخش ضورق يه Start Up Loan قافنإ نكمي .اًرهش 24 نم لقأ ذنم هلوادت مت مئاق يراجت طاشن ةيمنت وأ لثم ، يراجتلا كطاشنب ةقلعتملا ءايشلأا نم ةعساو ةعومجم ىلع كضرق ليبس ىلع ةيجيورتلاو ةيقيوستلا تاقفنلاو ، ينابملاو ، نوزخملاو تادعملا فصو ىلع اًرداق نوكت نأ بجي هنأ ةظحلام مهملا نم .رصحلا لا لاثملا يدقنلا قفدتلا تاعقوت و لمعلا ةطخ نمض كضرق ىلع لوصحلل كاياون.كلمع ةيمنت وأ / و ءدب ىلع كلذ كدعاسيس فيك حرشو
	 ، Start Up Loan ـب اهليومت نكمي لا يتلا ةطشنلأا نم ليلق ددع كانه صرف وأ ميلعتلا جماربو بيردتلا ليهأتو ، نويدلا دادس كلذ يف امب .ةرمتسملا ةمادتسملا ةيراجتلا ةطشنلأا نم اًءزج لكشت لا يتلا رامثتسلاا نم ديزم ىلع لوصحلل انب ةصاخلا ةيلهلأا ريياعم ىلع علاطلاا ىجري ضورقلا تامادختساو ةدعبتسملا ةيراجتلا ةطشنلأا عاونأ لوح تامولعملا.ططخملا بجومب

	 Start ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يف ةنمضتم موسر ةيأ كانه لهيائ؟Up Loan
	 Start ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يف ةنمضتم موسر ةيأ كانه لهيائ؟Up Loan
	 Start Up Loan ىلع لوصحلل بلطب مدقتلا يف ةنمضتم موسر دجوت لا ، لا .اهدعبو بلطلا ميدقت ةيلمع ءانثأ همدقن يذلا معدلل موسر دجوت لاو ، هيقلت وأ وأ موسر ةيأب اًدبأ كتبلاطم متت نل ، ةيرهشلا ضرقلا دادس طاسقأ فلاخب.ىرخأ تاعوفدم
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