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کایکآیا همه انواع کسب و کار واجد شرایط وام استارت آپ هستند؟

وام های استارت آپ به گونه ای طراحی شده اندکه  برای راه اندازم 
یشاغل جدید ی ارشد مشاغل موجود که کمتر از م36 فعالیت کرده 

نیم از اکثر  ند مورد استافده قرار می گیرند. در حالی که می توا ا
مشاغم لختفل پشتیبانی کنیم، موارد معدودی وجود دارند که قادر به 
ن نهایستیم. برای مشاھده لیست کامل مشاغم لختفل  پشتیبانی از آ

مستثین، لطًاف به صفحه واجد شرایط بودن ما مراجعکن هید.

اگر اعتبار من ضعیف است، آیا می توانم تقاضای وام کنم؟
اعتبار ضعیف لزوماً مانعی برای دریافت وام استارت آپ نیست، با این وجود ما 
برای متقضیان بررسی اعتبار کامل را انجام می دهیم. شرکت وام های استارت 

آپ متعهد به وام دهی مسئوالنه است و باید اطمینان حاصل کند که متقاضیان 
قادر به بازپرداخت وام هستند..

در این شرایط شما نمی توانید وام استارت آپ دریافت کنید:

اگر شما در حال تشکیل پرونده برای ورشکستگی یا در حال حاضر   •
ورشکسته هستید یا حکم تسویه بدهی )DRO( دارید

اگر شما یک قرارداد داوطلبانه فردی بازپرداخت بدهی )IVA( یا سند تراست  •
دارید

اگر شما در برنامه های مدیریت پرداخت بدهی یا طرح های تنظیم بدهی  •
)DAS( هستید

برای جزئیات کامل، لطفاً به صفحه اختصاصی ما در بررسیهای اعتباری 
مراجعه کنید.

من حکم تسویه بدهی )DRO( دارم، آیا می توانم تقاضا دهم؟ 
اگر حکم تسویه بدهی )DRO( دارید، در مورد راه اندازی و تبلیغ کسب و 
کار و فعالیت به عنوان مدیر محدودیت دارید. این محدودیت ها ممکن است 

راه اندازی کسب و کار را برای شما دشوار کرده و بنابراین بازپرداخت وام 
های گرفته شده برای آن مشاغل را با مشکل روبرو کند.

شرکت وام های استارت آپ و شرکای تامین کننده آن وام دهندگان مسئول و 
متعهدی هستند که اطمینان حاصل می کنند با افزایش بدهی های مالی 

متقاضیان، مسائل اعتباری آنها پیچیده نمی شوند. بنابراین تا زمانی که از هر 
DRO خالص نشده اید نمی توانیم از افراد پشتیبانی کنیم.

برای جزئیات کامل، لطفاً به صفحه اختصاصی ما در بررسیهای اعتباری 
مراجعه کنید.

من یک برنامه مدیریت بدهی )DMP( دارم، آیا می توانم اقدام کنم؟
متأسفانه ما نمی توانیم درخواست شما را تا زمانی که این بدهی ها را به طور 
کامل بازپرداخت کنید، بررسی کنیم. شرکت وام های استارت آپ متعهد به وام 
دهی مسئوالنه است و اگر ارائه وام به بدهی متقاضیان اضافه کند، نمی تواند 

این کار را انجام دهد.

برای جزئیات کامل، لطفاً به صفحه اختصاصی ما در بررسیهای اعتباری 
مراجعه کنید.

چرا به افرادی که مشکالت اعتباری خاصی دارند وام نمی دهید؟

شرکت وام های استارت آپ و شرکای تحویل آن متعهد به وام دادن مسئوالنه 
هستند و برای ما مهم است که با افزایش بدهی های مالی متقاضیان، مشکالت 

اعتباری موجود آنها را پیچیده نکنیم.

برای جزئیات کامل، لطفاً به صفحه اختصاصی ما در بررسیهای اعتباری 
مراجعه کنید.

اگر در حال حاضر از کمک هزینه های دولتی استفاده می کنم، آیا می توانم 
تقاضای وام کنم؟

إناستفاده از کمک هزینه های دولتی لزوماً شما را از استفاده از وام 
استارت آپ مستثنی نمی کند اما نمی توانیم راهنمایی های فردی در 

مورد شرایط استفاده از کمک هزینه های دولتی ارائه دهیم. لطفاً 
برای کسب اطالعات با Job Centre Plus خود صحبت کنید.

درصورت خرید کسب و کاری که از قبل مشغول به کار بوده است، 
آیا من مجاز به انجام درخواست هستم؟

بله، در صورت خرید کسب و کاری که وجود خارجی دارد، حتی اگر بیش از 
دو سال تحت مالکیت شرکتی متفاوت تجارت کرده باشد، مشروط بر اینکه 
بیش از دو سال شخصاً صاحب این کسب و کار نبوده نباشید، هنوز واجد 

شرایط درخواست وام استارت آپ هستید. در این صورت، شما ملزم به تهیه 
نسخه ای از حساب های مالی برای کسب و کار خواهید بود و باید این موارد 

را به همراه درخواست خود ارائه دهید. لطفاً توجه داشته باشید که اگر کسب و 
کار از قبل ضرر می داده یا در حال حاضر با ضرر کار می کند، از شما 
انتظار می رود که مستقیماً در طرح تجاری خود به این موضوع رسیدگی 

کنید.

چگونه می توانم بفهمم که کسب و کار من چه مدت فعالیت داشته است؟

در رابطه با تقاض ایوام اساترت آت ،پجارت به عنوان کسب و کاری 
تعریف م یشود ک هفعالیتهای یمانند خرید و فروش کاال، انجام تجارت 
ی احرف ،هارائه خدمات ی ادرآمدزایی بصورت مداوم را انج امم یدهد. 
اگر این معیارا هرا ندارید، بنابراین  بهاحتم الزیاد شما به عنوان تجارت 

طبقه بندن یم یشوید. لطفا توج هداشاته بشید، اگر شم ادر دورهای  هموقت 
آزمایشای بزار شرکت داش تهیا هزیانه هیی برای فعالیت  هایغیر 

درآمدزا متحم لشده اید، این دورها  هدر ک لزمان تجارت شم ا بهشمار 
نخوانهد آمد.  بهیاد داشاته بشید برای واجد شرایط بودن برای وام اساترت 

آانب پید بی شاز 36 ماه تجارت کرداب هشید. برای اطالاعت بیشتر، لطًفا 
صفح هشرایط واجد شرایط بودن م ارا ببینید، یا اگر مطمئن نیستید ت بهمباا 

س ما مراجعه کنید.

من با ویزا اقامت دارم، آیا می توانم اقدام کنم؟
این مسئله به ویزای شما بستگی دارد. طیف وسیعی از ویزا ها وجود دارند که 

اجازه کار در بریتانیا را محدود می کنند، چه بر اساس حمایت مالی، شمار 
ساعات یا حق خود اشتغالی. ویزاهای ذکر شده در قسمت زیر به شما اجازه 

درخواست وام استارت آپ را نمی دهند:

ویزای نوع 1 )همه دسته ها(• 

ویزای نوع 2 )همه دسته ها(• 

ویزای نوع 4 )عمومی( ویزای دانشجویی• 

ویزای نوع 5 )کارگر موقت(• 

کارگران خانگی با ویزای خصوصی خانوادگی• 

ویزای نماینده کسب و کار خارج از کشور• 

اہلیت
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برای اجتناب از تردید، افراد دارای ویزای اجدادی مشمول این طرح می 
شوند، این شامل افرادی که ویزایشان محدودیت “عدم مراجعه به بودجه 

عمومی” را ذکر می کند، مشروط بر اینکه این محدودیت ها شامل موارد فوق 
نباشد، نیز می شود.

اگر مطمئن نیستید ویزای شما تحت این طرح واجد شرایط می باشد یا خیر، 
برای کسب اطالعات بیشتر درباره نوع ویزای خود لطفاً به وبسایت دولت 

مراجعه نمایید.

لطفا توجه داشته باشید که اگر نوع ویزای شما با معیارهای واجد شرایط بودن 
ما مطابقت داشته باشد، شما هنوز هم ملزم خواهید بود اطمینان حاصل کنید که 
طبق مدت وام درخواستی شما قادر خواهید بود بازپرداخت وام خود را حداقل 
6 ماه قبل از انقضاء ویزا کامل کنید. به عنوان مثال، اگر ویزای چهار ساله 
دارید، حداکثر مدت وامی که می توانیم به شما پیشنهاد دهیم 3.5 سال خواهد 

بود زیرا 6 ماه قبل از انقضاء ویزا نیاز به بازپرداخت کامل وام دارید.

اگر دانشجوی خارجی ساکن بریتانیا باشم، آیا می توانم اقدام کنم؟
این مسئله به ویزای شما بستگی دارد. اگر ویزای نوع 4 دارید، متأسفانه شما 

مجاز به درخواست وام استارت آپ نیستید زیرا مشاغل آزاد تحت این ویزا 
مجاز نیستند. اگر ویزای نوع 1 دارید )شخص فارغ التحصیل کار آفرین(، 

متأسفانه مجاز به درخواست وام استارت آپ نیستید زیرا مدت زمان ویزای 
شما با معیار حداقل مورد نیاز این ویزا هماهنگ نیست.

کسب و کار من کاالهای بین المللی صادر می کند. آیا همچنان واجد شرایط 
درخواست هستم؟

بله، منوط به سه عامل اصلی است.

تجارت شما باید یک شرکت ثبت شده در بریتانیا باشد و یا برای اهداف  . 1.
مالیاتی در بریتانیا ثبت شده باشد.

قسمت عملیاتی کسب و کار شما باید در بریتانیا مستقر باشد. . 2

بیشتر درآمد حاصل از کسب و کار شما نیز باید در بریتانیا بماند. . 3

آیا نیاز است که کسب و کار من قبل از درخواست در ثبت شرکت ها یا 
HMRC ثبت شده باشد؟

خیر، برای درخواست وام استارت آپ نیازی نیست که کسب و کار شما قبل 
از درخواست در ثبت شرکت ها یا HMRC ثبت شده باشد

آیا شریک تجاری من نیز می تواند درخواست دهد؟
بله، چندین شریک تجاری برای یک کسب و کار می توانند به صورت 

جداگانه تقاضای وام استارت آپ کنند. ما می توانیم حداکثر 100000 پوند به 
هر کسب و کار وام دهیم؛ این بدان معناست که حداکثر چهار شریک تجاری 
می توانند هرکدام حداکثر 25000 پوند وام بگیرند. لطفا توجه داشته باشید 

که همه شرکای تجاری باید از طریق یک شریک تامین کننده اقدام کنند.
ً

هآلیا می توانم شریک تجاری خود را به درخواست خود اضافه کنم؟

شما نمی توانید شریک تجاری خود را به درخواست خود اضافه کنید زیرا 
همه متقاضیان باید به طور جداگانه درخواست دهند، حتی اگر پول در همان 
کسب و کار سرمایه گذاری شود. دلیل این امر این است که وام های استارت 
آپ وام های شخصی برای اهداف تجاری هستند و بنابراین ما انواع بررسیها 
را در رابطه با توانایی فردی شما در تأمین و بازپرداخت وام انجام می دهیم. 

با اینحال، هر دوی شما می توانید یک طرح تجاری و پیش بینی گردش 
نقدینگی را به عنوان بخشی از تقاضاهای خود ارائه کنید..

من شریک تجاری دارم. آیا بررسی اعتباری تحت نام هر دوی ما 
انجام می شود؟

وام های استارت آپ وام های شخصی هستند، بنابراین بررسی اعتباری که ما 
انجام می دهیم بررسی اعتبار شخصی برای هر متقاضی است.
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؟تسیچ (NEA) دیدج تکرش هنیزه کمک حرط

طرح NEA یک برنامه پشتیبانی تجاری است که توسط وزارت کار 
و بازنشستگی )DWP) ارائه می شود. هدف آن کمک به کسانی 
است که کمک هزینه های عدم اشتغال خاصی دریافت می کنند تا 
بتوانند خویش فرما شوند. اگر طرح NEA را به پایان برسانید و 

کسب و کار شما شروع به تجارت کند، می توانید کمک هزینه 
هفتگی با ارزش حداکثر 1,274 پوند در مدت 26 هفته دریافت کنید 
)مبلغ نهایی ممکن است براساس سایر کمک هزینه هایی که دریافت 

می کنید متفاوت باشد(.

شرکت وام های استارت آپ از نزدیک با طرح NEA کار می کند 
و اگرچه هر دو طرح به حمایت از افراد برای شروع کسب و کار 

خود اختصاص داده شده اند، نهادهای جداگانه ای هستند. اگر می 
خواهید برای دریافت پشتیبانی از طریق طرح NEA درخواست 

کنید، لطفاً با Job Center Plus محلی خود صحبت کنید یا به 
وبسایت دولت مراجعه نمایید تا اطالعات بیشتری کسب کنید

چگونه از طریق طرح NEA وام استارت آپ تقاضا دهم؟
اگر قبالً در طرح NEA ثبت نشده اید، ابتدا باید این کار را انجام دهید. با 

Job Centre Plus محلی خود صحبت کنید و این نهاد می تواند به شما در 
مورد اینکه آیا واجد شرایط شرکت در طرح NEA هستید توصیه هایی ارائه 

داده و یا اطالعات بیشتری در مورد نحوه شروع برای شما فراهم نماید.

اگر واجد شرایط باشید، به یک ارائه دهنده مشاوره NEA در منطقه محلی 
خود ارجاع می شوید که برای تهیه یک طرح کسب و کار به مدت هشت هفته 

با شما کار خواهد کرد. لطفاً توجه داشته باشید که ارائه دهندگان خدمات 
مشاوره ای NEA توسط وزارت کار و حقوق بازنشستگی )DWP) اداره می 

شوند و وابسته به شرکت وام های استارت آپ نیستند.

در پایان هشت هفته، ارائه دهنده مشاوره NEA شما قابلیت دوام برنامه تجاری 

شما را ارزیابی می کند. اگر او فکر کند که کسب و کار شما قابل دوام است، 
برنامه کسب و کار شما را تأیید می کند و شما واجد شرایط درخواست دریافت 

کمک هزینه هفتگی NEA خواهید بود. در این مرحله، شما همچنین واجد 
شرایط درخواست وام استارت آپ خواهید بود.

اگر مایلید تقاضای وام استارت آپ دهید، لطفاً این فرم را تکمیل کنید. قبل از 
شروع درخواست خود، لطفاً با ارائه دهنده خدمات مشاوره NEA خود تماس 

بگیرید تا اطمینان حاصل کنید واجد شرایط هستید.

طرح کاری من توسط ارائه دهنده مشاوره NEA من امضاء شده 
است. آیا این بدان معنی است که من برای وام استارت آپ تأیید 

شده ام؟
خیر، تقاضای وام استارت آپ شما از برنامه کسب و کار NEA شما مجزا 

می باشد. درتقاضای وام استارت آپ، اعتبار شما، استطاعت شخصی و بطور 
کلی قابلیت شغلی شما در نظر گرفته می شود تا مشخص شود وام استارت آپ 

برای شما و کسب و کار شما مناسب است یا خیر.

هنگامی که ارائه دهنده خدمات مشاوره NEA شما طرح کسب و کار شما را 
امضاء کرد، می توانید برای وام استارت آپ با استفاده از فرم درخواست ما 
درخواست دهید. قبل از شروع درخواست خود، لطفاً با ارائه دهنده خدمات 

مشاوره NEA خود تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید واجد شرایط هستید.

لطفاً توجه داشته باشید که هنگام درخواست وام استارت آپ می توانید از طرح 
تجاری موجود خود بعنوان بخشی از فرآیند استفاده کنید اما بررسی اعتبار باید 

تکمیل شود. همچنین ممکن است قبل از تصمیم گیری در مورد درخواست 
وام، ملزم به ارائه مستندات بیشتری شوید.

اگر من شخص شرکت کننده در NEA هستم، چه مبلغی می 
توانم درخواست کنم؟

 NEA می توانند با استفاده از طرح کسب و کار NEA شرکت کنندگان در
امضاء شده خود بین 500 تا 25000 پوند برای وام استارت آپ درخواست 
 DWP دهند. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تکمیل طرح مشاوره

NEA به معنای دریافت خودکار وام استارت آپ نیست.

وام های استارت آپ بیش از 5000 پوند، معیارهای ارزیابی متفاوتی دارند. 
شما همچنان می توانید از طرح تجاری NEA خود استفاده کنید، اما ممکن 
است الزم باشد آن را با اطالعات بیشتر به روز کنید. ما به شما توصیه می 

کنیم ابتدا با ارائه دهنده مشاوره خود در NEA مشورت کنید تا اطالعات 
بیشتری در مورد روش مناسب خود کسب کنید.

اگر در طرح NEA شرکت می کنم می توانم از طریق هر یک از 
شرکای تامین وام استارت آپ درخواست مالی کنم؟

خیر، شما باید از طریق فرم آنالین ما وام استارت آپ تقاضا دهید؟ این امر به 
منظور جلوگیری از تکرار کارهایی است که قبالً با ارائه دهنده مشاوره 

NEA شما انجام شده است. اگر می خواهید برای وام استارت آپ اقدام کنید، 
با ارائه دهنده خدمات مشاوره NEA خود تماس بگیرید که به شما بگوید آیا 

شما شرایط درخواست وام استارت آپ را دارید یا خیر و در غیر اینصورت، 
چه زمانی واجد شرایط درخواست خواهید شد. اگر واجد شرایط باشید ارائه 
دهنده خدمات مشاوره NEA شما را در مورد نحوه شروع درخواست خود 

راهنمایی می کند

اگر قبالً درخواست من برای دریافت وام استارت آپ تائید نشده است، آیا هنوز 
هم می توانم برای شرکت در طرح NEA تقاضا کنم؟

بله، اگر قبالً درخواست دریافت وام استارت آپ شما رد شده باشد، می توانید 
 NEA تقاضا ارائه کنید. شما باید در مورد واجد شرایط برنامه NEA به طرح

بودن با Jobcentre Plus محلی خود صحبت کنید.

با این حال، لطفاً توجه داشته باشید که حتی در صورت قبول شدن در طرح 
NEA هیچ تضمینی وجود ندارد که در صورت اقدام مجدد برای وام استارت 

آپ در آینده درخواست شما تأیید شود. قبل از اقدام مجدد، باید حداقل سه ماه از 
زمان عدم تایید اولیه خود صبر کنید. این دوره به گونه ای طراحی شده است 

که به شما فرصت دهد تا هر بخش از طرح خود را که مانع دریافت وام 
استارت آپ در گذشته شده بود بررسی کرده و بهبود ببخشید.

به عنوان بخشی از این ارزیابی مجدد، شما باید بتوانید نشان دهید که شرایط 
شما تغییر کرده است یا نگرانی هایی را که در نامه عدم تایید اولیه شما مطرح 

شده بودند برطرف کرده اید. شما ملزم به ارائه اسناد و مدارک شخصی و 
تجاری به روز شده می باشید و باید تحت هرگونه بررسی مورد نیاز طرح 

قرار بگیرید

اگر درخواست من برای وام استارت آپ رد شود، آیا می توانم از طریق یک 
شریک تامین مالی دیگر درخواست مجدد بدهم؟

 اضاقت پآ تراتسا ماو ام نیالنآ مرف قیرط زا دیاب امش ،ریخ
 هک تسا ییاهراک رارکت زا یریگولج روظنم هب رما نیا .دیهد

 نیا رد .تسا هدش ماجنا امش NEA هرواشم هدنهد هئارا اب ًالبق
 اضاقت ندش در ثعاب هک ییاه هنیمز هب یگدیسر یارب ،دراوم

 راک دوخ تساوخرد یور دیاب ًالامتحا ،دندش لوا هلهو رد
.دیهد ماجنا یرتشیب

 اب ًافطل ،دیراد زاین یرتشیب کمک ای هتشاد یلاوس رگا
 امش هب دنناوت یم هک دیریگب سامت ام یرتشم تامدخ میت

.دننک کمک

NEA - نیا انٹرپرائز االؤنس
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شبکه ای از سازمان های پیشرو پشتیبان تجارت با 
تخصص کمک به مشتریان ما برای شروع، رشد و تأمین 

وام استارت آپ.

شریک تامین کننده چیست؟
ہبرای ما مهم است که با استفاده از درخواست های وام استارت آپ و به طور 
کلی در کسب و کار، به همه مشتریان خود فرصت آنرا بدهیم تا موفق شوند. 

به همین دلیل ما شبکه ملی متشکل از سازمانهای شریک تامین کننده با 
مشاوران تجاری باتجربه را استخدام می کنیم.

شرکای تامین کننده، عالوه بر کمک به متقاضیان در تهیه طرح تجاری و پیش 
بینی گردش نقدینگی خود، وظیفه ارزیابی درخواست های نهایی وام و ارائه 

پشتیبانی مشاوره مداوم به متقاضیان موفق را دارند. هنگامی که برای وام 
استارت آپ اقدام می کنید، مشاور بازرگانی برای شما تعین خواهد شد تا به 

شما برای پیشرفت امور کمک کند و او نقطه اصلی تماس شما با این طرح به 
شمار خواهد آمد.

ما با شرکای تامین کننده خود، که در مناطق و صنایع مختلف در سراسر 
انگلستان، ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی فعالیت می کنند، از نزدیک همکاری 
می کنیم تا در این مورد که تصمیمات مسئوالنه در مورد وام گرفته می شود 

اطمینان حاصل شود.

ما همه متقاضیان را به یکی از شرکای تامین کننده خود اختصاص می دهیم و 
در صورت امکان، شما را با یک شریک تامین کننده که در منطقه محلی شما 

فعالیت می کند در تماس قرار خواهیم داد.

لطفا توجه داشته باشید، برای اطمینان از اینکه ما می توانیم به طور موثر از 
شما پشتیبانی کنیم، شما فقط می توانید با یک شریک تامین کننده کار کنید و 

نمی توانید پس از ارسال درخواست خود، این مورد را تغییر دهید.

۔

انتخاب شرکای تامین بر اساس منطقه:

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

.ہمارے ڈیلیوری پارٹنرز
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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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اگر من از کسب و کار خارج شوم یا تجارت آن متوقف شود، آیا باز هم باید 
وام را بازپرداخت کنم؟

بله، وام استارت آپ وامی شخصی است که برای اهداف تجاری استفاده می 
شود و بنابراین شما شخصاً مسئول بازپرداخت کامل وام و سود آن مطابق با 

قرارداد وامی که امضاء کرده اید، صرف نظر از وضعیت کسب و کار یا 
موقعیت خود در رابطه با آن، هستید. تنها زمانی که می توانید وام خود را 
بدون هیچ گونه سود بازپرداخت کنید، در طول مدت مهلت 14 روز تغییر 

تصمیم، بالفاصله پس از امضای قرارداد وام است. در این دوره، اگر تصمیم 
بگیرید که دیگر وام خود را نمی خواهید، می توانید وجه را بازگردانید و در 
قبال هیچ بهره ای که به شما تعلق گرفته است، مسئولیتی ندارید. برای تأیید 

جزئیات دوره تصمیم گیری خود، لطفاً به قرارداد وام خود مراجعه کنید.

مدت زمان بازپرداخت وام استارت آپ چیست؟

شما ملزم به بازپرداخت وام خود در هر ماه برای مدت زمان یک تا 
پنج سال هستید، نحوه بازپرداخت آن بستگی به استطاعت و زمانی 
که ترجیح می دهید دارد. در صورتی که تقاضای شما موفقیت آمیز 
باشد، مدت دقیق وام به عنوان بخشی از روند درخواست توافق شده 

و در موافقتنامه وام شما استناد خواهد شد.

اگر فکر می کنم نمی توانم یکی از اقساط وام را پرداخت کنم چه 
کاری باید انجام دهم؟

شما باید بالفاصله با شریک امور مالی خود تماس بگیرید و به آنها بگویید که 
وضعیت شما چیست. در صورتی که فکر می کنید نمی توانید بازپرداخت 

بعدی خود را انجام دهید، به جای اینکه منتظر بمانید که موعد پرداخت بگذرد، 
همیشه بهتر است که با شریک امور مالی خود صحبت می کنید.۔

اگر بازپرداخت وام خود را نادیده بگیرم چه اتفاقی می افتد؟
شرکای مالی ما هنگامی که بازپرداخت وام انجام نشود، از روال استاندارد 

بازار پیروی می کنند و رویکردی منصفانه و منطقی دارند. اگر نتوانید 
پرداختی را انجام دهید، شریک مالی شما سعی می کند برای تعیین دالیل عدم 
پرداخت با شما تماس بگیرد. او همچنین با شما همکاری می کند تا در مورد 
نحوه رسیدگی به این مسئله و انجام تعهدات خود در آینده به توافق منطقی و 

عادالنه برسید. پس از این امر، ایمیل و/یا نامه ای مبنی بر عدم انجام 
بازپرداخت)ها( و شرح مواردی که باید برای اصالح اوضاع انجام شود، 

برای پیگیری ارسال می شود.

اگر شریک مالی شما پس از تالش های مکرر قادر به تماس با شما نباشد، 
ممکن است با استفاده از روش های مختلف از جمله درخواست برای صدور 

رأی دادگاه ناحیه )CCJ( یا ارجاع پرونده شما به نماینده مورد تأیید جمع 
آوری بدهی اقدام به دریافت بازپرداخت نماید. این اقدامات به موارد باال 

محدود نمی شوند. اگر مطمئن نیستید که شریک مالی شما چه کسی است، لطفاً 
قرارداد وام خود را بررسی کنید.

۔

من فکر می کنم که مشکل مالی دارم و برای مدیریت امور مالی 
خود به کمک نیاز دارم. چه کاری می توانم انجام دهم؟

نگران نباشید، بسیاری از سازمان های رایگان و بی طرف مشاوره بدهی 
وجود دارند که مایل به کمک هستند. شرکت وام های استارت آپ به صورت 

نزدیک با یک موسسه خیریه بزرگ بدهی با نام ائتالف مشاوره پولی 
همکاری می کند که خدمات زیر را ارائه می کنند:

خط تماس بدهی ملی:  •

کارشناسان مشاوره بدهی که متعهد به کمک به افراد در بهبود وضعیت خود 
هستند. میلیون ها نفر قبالً برای مدیریت بدهی های خود کمک دریافت کرده 

اند.

خط تماس بدهی کاری:: • 

خدماتی منحصر به فرد برای کمک به مشاغل آزاد و کسب و کارهای کوچک 
برای مدیریت بدهی های خود.

سایر منابع مشاوره رایگان و بی طرف بدهی در قسمت زیر ذکر شده اند::

خدمات مشاوره پولی • 

مرکز مشاوره شهروندان • 

تغییر گام • 

با وجود اینکه شریک تامین کننده شما می تواند در مورد کسب و کار و وام 
استارت آپ شما پشتیبانی و راهنمایی ارائه کند، نمی تواند مشاوره بدهی 
مستقل ارائه دهد. این کمک را باید از سازمان های فوق درخواست کرد.

*لطفاً توجه کنید: شرکت وام های استارت آپ هیچ شرکت مدیریت بدهی را 
که برای مشاوره بدهی یا برنامه های پرداخت مدیریت بدهی هزینه دریافت 

می کنند، تأیید نمی کند. اگر از طرف یکی از این شرکتها با شما تماس گرفته 
ًشد، لطفا بالفاصله با ما تماس بگیرید.

من یک اخطاریه عدم پرداخت از شریک تامین یا شریک مالی 
خود دریافت کرده ام. چه کاری باید انجام دهم؟

مهم است که در اسرع وقت به هرگونه اخطاریه عدم پرداخت پاسخ دهید. 
مشخصات کامل تماس در اخطاری که دریافت کرده اید ارائه خواهند شد.

اگر به اخطارهای عدم پرداخت پاسخ ندهم یا نتوانم بازپرداخت 
های خود را مرتب انجام دهم چه اتفاقی می افتد؟

مهم است که در اسرع وقت به هرگونه اخطاریه دریافتی پاسخ دهید و اقساط 
عقب افتاده وام خود را به موقع پرداخت نمایید. مانند هر محصول مالی 

تنظیم شده برای مصرف کننده، عدم انجام بازپرداخت اجباری وام ممکن 
است منجر به یک یا چند اقدام زیر بر علیه شما شود:

آژانسهای مرجع اعتباری ممکن است از هرگونه مبلغ معوقه ای که ممکن   •
است بر اعتبار و توانایی شما در بدست آوردن کاال، خدمات یا اشکال 

خاص اشتغال تأثیر بگذارد، مطلع شوند.

مرجع ثالث جمع آوری بدهی ممکن است برای کمک به بازیابی مبالغ   •
معوقه مداخله کند.

ممکن است اقدامات قانونی، برای مثال اقدامات دادگاه ناحیه ای، بر علیه   •
شما آغاز شوند، اما به آن محدود نمی شود

من مکاتبه ای از اداره جمع آوری بدهی دریافت کرده ام. چه کاری باید انجام 
دهم؟

اگر موفق به پرداخت اقساط وام توافق شده خود نشده اید، ممکن است از 
طرف یکی از اداره های تأیید شده جمع آوری بدهی ما با شما تماس گرفته 

شود. تا اطالع ثانوی، آنها با کمک به شما برای انجام بازپرداخت های 
منظم یا ارجاع شما به ادارات مربوطه خارج از سازمان برای وصول این 
هزینه ها، بر وام شما نظارت می کنند. به همین منظور، برای شروع این 
روند باید در اسرع وقت با آژانس تماس بگیرید. لطفاً توجه داشته باشید که 
در بیشتر موارد، هنگامی که آژانس جمع آوری بدهی در روند کار مداخله 
نمود، شرکت وام های استارت آپ و شرکای تامین کننده ما نمی توانند در 

مورد وام شما نظر بیشتری ارائه دهند..

قرض کی واپسی
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فرایند درخواست
بخش پنجم



من هنوز ایده تجاری ندارم. آیا هنوز هم می توانم برای وام استارت آپ تقاضا 
کنم؟

متأسفانه طرح وام های استارت آپ برای حمایت از افراد در راه اندازی یا 
رشد تجارت خود طراحی شده است، بنابراین اگرچه برای واجد شرایط بودن 
برای دریافت وام نیازی به کسب و کار ندارید، برای درخواست وام نیاز به 

یک ایده تجاری دارید.

به عنوان بخشی از فرایند درخواست ، شما باید یک طرح تجاری و پیش بینی 
گردش نقدینگی ارائه کنید. اگر این موارد را هنوز کامل نکرده اید، نگران 

نباشید - هنگامی که مشخصات خود را ثبت کردید و به یکی از شرکای تامین 
کننده ما برای پشتیبانی معرفی شدید، یک مشاور تجاری می تواند به شما 

درباره تکمیل این اسناد مشاوره ارائه دهد. ما همچنین مجموعه ای از 
راهنمایی های مفید را ارائه می دهیم که ممکن است برای شروع مفید باشند.

ما به شما توصیه می کنیم در مرحله ای که بودجه به شما کمک می کند کسب 
و کار خود را راه اندازی کنید و زمانی که وقت برای سرمایه گذاری بر روی 

ایجاد اسناد تجاری خود دارید، اقدام کنید. اگر در این برهه زمانی فقط عالقه 
مند به خدمات حمایتی مشاوره ای هستید، توصیه می کنیم از ابزار حمایت 

تجاری دولت استفاده کنید یا با خط کمک حمایت تجاری با شماره 
08009981098 تماس بگیرید. هرکدام از اینها ممکن است بتواند شما را به 

خدمات مناسب دیگری ارجاع کنند.

من یک ایده تجاری دارم یا اینکه کسب و کار من در حال تجارت 
است. آیا هنوز هم می توانم وام استارت آپ تقاضا کنم؟

بله، طرح وام های استارت آپ می تواند از افرادی که کسب و کار جدیدی را 
شروع می کنند یا کسانی که دارای کسب و کار موجود هستند پشتیبانی کند، 

مشروط بر اینکه بیش از دو سال تجارت نداشته باشند.

به عنوان بخشی از فرایند درخواست ، شما باید یک طرح تجاری و پیش بینی 
گردش نقدینگی را ارائه کنید. اگر این موارد را هنوز کامل نکرده اید، نگران 
نباشید - هنگامی که مشخصات خود را ثبت کردید و به یکی از شرکای تامین 

کننده ما برای پشتیبانی معرفی شدید، یک مشاور تجاری می تواند به شما 
درباره تکمیل این اسناد مشاوره ارائه دهد. ما همچنین مجموعه ای از 

راهنمایی های مفید را ارائه می دهیم که ممکن است برای شروع مفید باشند.

ما به شما توصیه می کنیم در مرحله ای که بودجه به شما کمک می کند کسب 
و کار خود را راه اندازی کنید و زمانی که وقت برای سرمایه گذاری بر روی 

ایجاد اسناد تجاری خود دارید، اقدام کنید.

اگر در این برهه زمانی فقط عالقه مند به خدمات حمایتی مشاوره ای هستید، 
توصیه می کنیم از ابزار حمایت تجاری دولت استفاده کنید یا با خط کمک 
حمایت تجاری با شماره 03004563565 تماس بگیرید. هرکدام از اینها 

ممکن است بتواند شما را به خدمات مناسب دیگری ارجاع کنند.

آیا بابت درخواست خود هزینه ای باید پرداخت کنم؟
خیر، برای ارائه درخواست وام استارت آپ هیچ وقت از طرف ما یا شرکای 

تامین ما هزینه ای دریافت نمی شود. همچنین برای پشتیبانی ارائه شده در طی 
مراحل درخواست و پس از آن، هزینه ای دریافت نخواهد شد. در صورت 

موفقیت درخواست شما، تنها مبلغی که باید پرداخت کنید بازپرداخت ماهانه وام 
شما است. اگر در مورد پرداخت هر نوع وجهی به شرکت وام های استارت 
آپ که در بازپرداخت ماهانه شما با آن توافق نشده است با شما تماس برقرار 

شد، لطفاً در اسرع وقت با ما تماس بگیرید.

فرایند درخواست چه مدت طول می کشد؟
از آنجائی که هیچ دو کسب و کار یکسان نیستند نمی توانیم برای مدت زمانی 

که رسیدگی به درخواست شما طول خواهد کشید یک دوره زمانی به طور 
متوسط تعیین کنیم. برای مشتریانی که آمادگی باالیی دارند ممکن است دو تا 

سه هفته طول بکشد، در حالی که برای سایر مشتریان که برای تکمیل مدارک 
الزم به پشتیبانی بیشتری نیاز دارند دو تا سه ماه و بیشتر طول خواهد کشید. 

ما سعی می کنیم شما تا اندازه ممکن به فرایند مسلط باشید، بنابراین هرچه 
آمادگی بیشتری داشته باشید، درخواست شما سریعتر پیشرفت می کند.

اگر نسخه نهایی یا پیش نویس طرح تجاری و پیش بینی گردش نقدینگی در 
زمان ارسال درخواست شما تکمیل شده باشد، درک اینکه چقدر کمک برای 
پیشرفت نیاز دارید برای شریک تامین آسان تر خواهد بود. لطفا توجه داشته 
باشید که تیم خدمات مشتریان ما و شرکای تامین ما تالش می کنند تا در طی 

پنج روز کاری به تمام سواالت مشتریان پاسخ دهند

هنگام ارزیابی درخواستها، چه عواملی را در نظر می گیرید؟

سه بخش اصلی وجود دارند که مشاور تجاری شما هنگام بررسی تقاضای وام 
استارت آپ شما در نظر می گیرد: صالحیت اعتبار شما، اینکه آیا توانایی 

پرداخت وام را دارید یا خیر و اینکه آیا تجارت شما قابل دوام است.

شایستگی اعتبار: به عنوان بخشی از درخواست شما، باید یک بررسی اعتبار 
داشته باشید که رفتار مالی فعلی و گذشته شما را بررسی می کند. اگرچه سابقه 

اعتباری ضعیف در همه موارد مانع شما در به دست آوردن وام استارت آپ 
نمی شود، این بخش از روند درخواست بخشی از تعهد ما به وام دادن 

مسئوالنه است و به ما کمک می کند تا اطمینان حاصل کنیم متقاضیان ما بار 
بیش از حدی را بر دوش نکشند.

استطاعت مالی فردی: از آنجایی که وام های استارت آپ وام های شخصی 
هستند که برای اهداف تجاری استفاده می شوند، شما حتی در صورت تغییر 

برنامه های تجاری خود در قبال بازپرداخت وام خود مسئول خواهید بود. در 
حالی که وامهای استارت آپ بدون وثیقه هستند )برای تضمین وام نیازی به 
ارائه وثیقه ندارید( باید بازپرداخت کامل وام و هرگونه بهره در طی مدت 

مورد توافق وام خود را انجام دهید. بودجه پایندگی شخصی که باید همراه با 
درخواست خود ارائه کنید، و منابع کلیدی درآمد شخصی و هزین ه های ماهیانه 

شما را شرح می دهد، به ما در این ارزیابی کمک می کند.

ماندگاری کسب و کار: یک عامل اصلی در تصمیم گیری ما در مورد وام 
اطمینان از این است که کسب و کار شما درآمد کافی برای کمک به شما در 
پرداخت بازپرداخت ماهیانه وام تولید می کند. بنابراین برای کمک به ما در 

ارزیابی این موضوع، باید نشان دهید که تقاضای کافی برای محصول 
)محصوالت( و/یا خدمات شما وجود دارد و شما قادر خواهید بود به طور 

منطقی به تمام اهداف تعیین شده در برنامه تجاری و پیش بینی گردش نقدینگی 
خود برسید. اگر قبالً این مدارک را آماده نکرده اید، نگران نباشید! راهنمایی و 

نمونه های رایگان ما را مشاهده کنید و به یاد داشته باشید که مشاور تجاری 
شما قادر خواهد بود در تمامی مدت زمان روند رسیدگی به درخواست تان به 

شما کمک کند.

درخواست دینے کا عمل
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آیا در طی روند رسیدگی به درخواست پشتیبانی وجود دارد؟

بله، شرکای تامین کننده ما در دسترس هستند تا در طول روند رسیدگی به 
درخواست به شما کمک کنند. آنها می توانند در مورد تکمیل فرمهای 

درخواست و اطالعاتی که باید در آنها بگنجانید با شما مشاوره کنند. آنها 
همچنین می توانند به شما برای ایجاد این موارد کمک کنند طرح تجاری، پیش 
بینی گردش نقدینگی و بودجه پایندگی شخصی ، چه برای ایجاد این موارد از 

ابتدا به کمک نیاز داشته باشید و چه فقط بخواهید کسی آنها را بازبینی و 
بررسی کند.

از آنجایی که شریک تامین کننده شما همچنین درخواست وام شما را برای 
تعین اینکه آیا برای دریافت وام استارپ آپ صالحیت دارید یا خیر ارزیابی 
می کند، آنها سعی خواهند کرد بر روی قرار دادن شما در بهترین موقعیت 
ممکن برای موفقیت متمرکز شوند. الزم به یادآوری است که در نهایت شما 

مسئول درخواست خود هستید و اگرچه یک شریک تامین کننده تمام تالش خود 
را برای حمایت از شما انجام خواهد داد، این تضمین کننده این موضوع 

نخواهد بود که واجد شرایط دریافت وام هستید.

برای کسب اطالعات بیشتر، FAQ مشاوره و پشتیبانی تجاری ما را مشاهده 
کنید.

چه کسی درخواست من را بررسی می کند و تصمیم می گیرد که آیا می توانم 
وام استارت آپ دریافت کنم؟

شریک تامین کننده شما درخواست را بررسی کرده و در مورد وام تصمیم 
گیری خواهد کرد. ما مجموعه ای از معیارها را برای اطمینان از پیروی از 
یک رویکرد یکدست در شبکه خود برای هر شریک تامین کننده ارائه می 
دهیم، با این وجود شرکای تامین کننده در نهایت تصمیم خود را بر اساس 
سوابق اعتباری افراد، استطاعت فردی و ماندگاری طرح تجاری اتخاذ می 

کنند.

به چه دلیل ممکن است درخواست من رد شود؟
چندین دلیل وجود دارد که می تواند موجب عدم پذیرش درخواست شما شود. 

به عنوان یک وام دهنده مسئول، دو معیار اصلی برای تعیین اینکه آیا می 
توانیم به یک متقاضی وام دهیم یا نه وجود دارند. مورد اول مربوط به 

استطاعت یک فرد است )آیا شما قادر به پرداخت بازپرداخت وام های مورد 
نیاز خواهید بود؟( و مورد دوم مربوط به ماندگاری برنامه های تجاری و پیش 

بینی گردش نقدینگی متقاضی است )آیا قادر خواهید بود به طور منطقی به 
تمام اهدافی که در برنامه های خود تعیین کرده اید برسید و آیا بازار کافی 

برای ایده شما وجود دارد؟(

اگر درخواست من رد شود، آیا می توانم درخواست مجدد بدهم؟

متأسفانه، اگر درخواست شما رد شود، باید حداقل شش ماه صبر کنید تا دوباره 
بتوانید درخواست دهید. این دوره به گونه ای طراحی شده است که به شما 

فرصت دهد تا هر بخش از طرح خود را که مانع دریافت وام استارت آپ در 
گذشته شده بود بررسی کرده و بهبود ببخشید.

اگر تصمیم گرفتید دوباره درخواست دهید، باید به همان شریک تامین کننده که 
درخواست اول شما را بررسی کرد مراجعه کنید. آنها درخواست شما را 

دوباره ارزیابی می کنند. دلیل اینکه ما از شما می خواهیم با همان شریک 
تامین کننده کار کنید این است که آنها از قبل اطالعات کاملی از وضعیت 

تجاری و شخصی شما در اختیار دارند.

به عنوان بخشی از این ارزیابی مجدد، شما باید بتوانید به شریک تامین کننده 
خود نشان دهید که شرایط شما تغییر کرده اند یا نگرانی هایی را که در نامه 

عدم تایید اولیه شما مطرح شده بودند برطرف کرده اید. شما ملزم به ارائه 
اسناد و مدارک شخصی و تجاری به روز شده می باشید و باید تحت هرگونه 

بررسی مورد نیاز طرح قرار بگیرید.

آیا برای دریافت این وام به حساب بانکی تجاری نیاز دارم؟

نه، حتی اگر حساب بانکی تجاری داشته باشید نمی توانید وام استارت آپ خود 
را از طریق این حساب دریافت کنید. از آنجا که وام استارت آپ یک وام 

شخصی است، در صورت موفقیت درخواست، برای دریافت وام استارت آپ 
خود باید جزئیات حساب بانکی شخصی خود را ارائه دهید.

من برای وام استارت آپ اقدام کرده ام ولی در این مورد تماسی دریافت نکرده 
ام؟

اگر ظرف دو روز کاری با شما تماس گرفته نشد، با تیم خدمات مشتری ما 
تماس بگیرید و اطالعات تماس خود را ارائه دهید تا در پیشرفت کار به شما 

کمک کنند.

نآیا می توانم در هر زمان قبل از دریافت وام روند را متوقف کنم؟
بله، قبل از دریافت وام می توانید درخواست خود را در هر مرحله پس 

بگیرید. هنگامی که وام را دریافت کردید، از تاریخ امضای قرارداد وام برای 
مدت زمان 14 روز وقت دارید تا تصمیم خود را تغییر دهید. در این دوره 

تغییر تصمیم، اگر تصمیم بگیرید که دیگر وام خود را نمی خواهید، می توانید 
وجه را بازگردانید و در قبال هیچ یک از بهره هایی که به شما تعلق گرفته 
است، مسئولیتی ندارید. برای تأیید جزئیات دوره تغییر تصمیم خود، لطفاً به 
قرارداد وام خود مراجعه کنید. لطفا توجه داشته باشید که پس از اتمام دوره 
تغییر تصمیم، شما ملزم به بازپرداخت کل مبلغ وام که شامل بهره می باشد 

خواهید بود.
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پشتگیریکردنپشتیبانی 
و راهنمایی کسب و کار

بخش ششم



در زمانی که به درخواست من رسیدگی می شود، چه حمایتی به من تعلق 
می گیرد؟

همکاران تامین کننده ما در دسترس هستند تا در طول روند رسیدگی به 
درخواست به شما در این مورد کمک کنند. آنها می توانند در مورد تکمیل 

فرمهای درخواست و اطالعاتی که باید در آنها بگنجانید به شما مشاوره 
دهند. آنها همچنین می توانند به شما برای ایجاد این موارد کمک کنند 

طرح تجاری ، پیش بینی گردش نقدینگی و بودجه پایندگی شخصی ، چه 
برای ایجاد این موارد از ابتدا به کمک نیاز داشته باشید و چه فقط بخواهید

کسی آنها را بازبینی و بررسی کند.

از آنجایی که شریک تامین کننده شما همچنین درخواست وام شما را برای 
تعین اینکه آیا برای دریافت وام استارپ آپ صالحیت دارید یا خیر 

ارزیابی می کند، آنها سعی خواهند کرد بر روی قرار دادن شما در بهترین
موقعیت ممکن برای موفقیت متمرکزشوند. الزم به یادآوری است که در 

نهایت شما مسئول درخواست خود هستید و اگرچه یک شریک تامین 
کننده تمام تالش خود را برای حمایت از شما انجام خواهد داد، این تضمین 

کننده این موضوع نخواهد بود که واجد شرایط دریافت وام هستید.

۔

ئایآیا می توانید در تهیه پیش نویس طرح تجاری و پیش بینی گردش 
نقدینگی کمک کنید؟

بله، شریک تامین کننده شما می تواند این پشتیبانی را به شما ارائه دهد. در 
صورت امکان، به شما توصیه می کنیم که ابتدا با استفاده از نمونه های 

رایگان تالش کنید پیش نویس طرح های خود را تدوین کنید، زیرا این به 
شریک تامین کننده شما کمک می کند شناخت بهتری از شما و کسب و کار 
شما به دست آورد. اما نگران نباشید، اگر قبال این کار را انجام نداده اید و 
قبل از شروع کار می خواهید راهنمایی دریافت کنید، هیچ مشکلی نیست۔

 

 

در صورت موفقیت درخواست من چه پشتیبانی را دریافت خواهم 
نمود؟

هنگامی که وام استارت آپ خود را دریافت کردید، مشاوره شخصی 
به شما پیشنهاد می شود. شما در طول 12 ماه اول مدت وام خود 

حق دریافت 15 ساعت مشاوره رایگان را دارید، اما این که شما و 
مربی خود چند وقت یکبار مالقات می کنید به شما بستگی دارد. 

عالوه بر پشتیبانی مشاوره، شما همچنین مجاز به دسترسی به طیف 
وسیعی از پیشنهادات انحصاری کسب و کار از طرف شرکای 

شرکت ما هستید، از جمله تخفیف، کاهش نرخ ها و هدایای رایگان 
در طیف وسیعی از محصوالت و خدمات پیشرو تجاری.

مربی چیست و چه مزایایی برای من خواهد داشت؟
 بسک داجیا نایرج رد دناوت یم هک تسا هبرجتاب یدرف یبرم

 و بسک عورش .دنک هئارا ییامنهار و کمک امش هب امش راک و
 هدرسفا دناوت یم تسا زیگنا ناجیه هک هزادنا نامه هب راک

 ،هیلوا لحارم رد ًاصوصخ ،دشاب اسرف تقاط و هدننک
 هاگدید و صصخت ،هبرجت اب یسک نتشاد نیاربانب

 .دوب دهاوخ دنمدوس رایسب امش اب وگتفگ یارب توافتم
 هرادا ار دوخ راک و بسک هنوگچ هک دیوگ یمن امش هب یبرم
 هک دیریگب دای ات دنک یم کمک امش هب وا ضوع رد .دینک

 امش هب هک دینک میظنت ار ییاه یژتارتسا و اه همانرب هنوگچ
 ار دوخ راک و بسک دروم رد حیحص یریگ میمصت ناکما

.دینک بسک یرتشیب تاعالطا ییامنهار همانرب هرابرد .دنهدب

ً

پشتیبانی مربی چگونه ارائه می شود؟

در نهایت، این به شما و مربی شما بستگی دارد که براساس آنچه 
برای هر دو شما مناسب است تصمیم بگیرید. برخی از مشتریان ما 

بصورت رو در رو مشاوره دریافت می کنند، در یک مکان خارجی 
مانند یک کافه با یکدیگر مالقات می کنند، در حالی که دیگران با 

دریافت تماس تلفنی، برگزاری کنفرانس ویدیویی )از طریق اسکایپ 
یا سایر رسانه ها( یا با مکاتبه از طریق ایمیل راضی هستند. در 

اولین جلسه می توانید این موضوع را با مربی خود در میان 
بگذارید. لطفا توجه داشته باشید مشاوره حضوری را نمی توان در 

همه موارد تضمین کرد.

آیا باید برای دریافت وام استارت آپ راهنمایی دریافت کنم؟
 ،لاحنیا اب .دینک تفایرد ییامنهار دیتسین روبجم امش ،ریخ

 بسک رد ام ناگدنریگ ماو همه هک مینک یم هیصوت ًادیکا ام
 دهد یم ناشن تاعلاطم رتشیب اریز ، دننک تکرش ییامنهار
 هطبار هرواشم ینابیتشپ اب لماعت و راک و بسک ماود نیب

 نازیم هچ هک دینک باختنا دیناوت یم امش .دراد دوجو تبثم یا
 تقو دنچ دیهاوخ یم و دوب دهاوخ رتهب امش یارب ینابیتشپ

 یهاگ هک مینک یم کرد ام .دینک تاقالم دوخ رواشم اب رابکی
 نیا تردق نازیم اما تسا غولش راک و بسک و یگدنز تاقوا

.دیریگن مک تسد ار یجراخ ینابیتشپ و ییامنهار

چقدر می توانم از مربی خود پشتیبانی بخواهم؟                                  

شما در طول 12 ماه اول مدت وام خود حق 15 ساعت مشاوره شخصی را 

دارید.

اگر اقساط وام من عقب بیافتند آیا من همچنان پشتیبانی دریافت خواهم کرد؟

بله، اگر اقساط شما عقب بیافتند می توانید از شریک تامین کننده یا مربی خود 
پشتیبانی بگیرید اما لطفا توجه داشته باشید که همچنین الزم است با شریک 

مالی خود که وام شما را مدیریت می کند صحبت کنید. به خاطر داشته باشید، 
مسئولیت پیگیری تعهدات بازپرداخت وام استارت آپ شما به عهده شریک 

تامین کننده یا مشاور نیست. صرف نظر از روابط بین شما و مربی تان، شما 
همچنان مسئولیت بازپرداخت وام استارت آپ را طبق برنامه بازپرداخت 

توافق شده ای که در طی مراحل درخواست مورد بحث قرار خواهد گرفت، 
دارید.۔

آیا مربی من می تواند در زمینه بدهکاری مشاوره ارائه کند؟
خیر، مربی شما برای ارائه راهنمایی های عمومی حضور دارد و نمی تواند 

مشاوره ای خاص مانند مشاوره مربوط به بدهی را ارائه دهد. اگر نگران قسط 
بعدی وام هستید یا قبالً بازپرداخت وام را پرداخت نکرده اید، با شریک امور 

مالی خود صحبت کنید و بخش سواالت متداول بازپرداخت وام را برای 
دریافت راهنمایی بیشتر در مورد خدمات خارجی که می تواند کمک کنند 

ببینید۔

بزنس سپورٹ اور مینٹورینگ یعنی سرپرستی
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پس از بررسی اعتبار، تقاضای من رد شده است، آیا می توانم در مورد این 
تصمیم تقاضای تجدیدنظر کنم؟

بله، شما از تاریخ مشخص شدن نتیجه 30 روز فرصت دارید تا درخواست 
تجدید نظر خود را ارائه دهید.

تاریخ مشخص شده برای نتیجه، تاریخی است که ایمیل نتیجه درخواست خود 
را دریافت کرده اید.

چگونه می توانم در مورد تصمیم بررسی اعتبار اعتراض کنم؟

ما متعهد هستیم وام را بصورت مسئوالنه در اختیار قرار دهیم و به 
عنوان بخشی از این کار، برخوردهای مالی گذشته و توانایی فعلی 

هر یک از مشتریان برای پرداخت وام را بررسی می کنیم. به همین 
دلیل، ما نمی توانیم به افرادی که مشکالت اعتباری خاص دارند وام 

بدهیم )برای کسب اطالعات بیشتر در مورد نحوه تصمیم گیری 
اعتبار خود، لطفا اینجا را کلیک کنید(. به همین دلیل ما از شما 

مشتریان می خواهیم قبل از در نظر گرفتن درخواست تجدید نظر 
شما، از صحت اطالعات نگهداری شده توسط آژانس های مرجع 

اعتباری اطمینان حاصل کنید.

اگر اطالعات نشان داده شده در گزارش اعتباری شما نادرست 
است، باید قبل از تصمیم گیری درباره درخواست تجدید نظر 

اعتباری، این موضوع را با آژانس مرجع اعتباری خود در میان 
بگذارید، زیرا ما از اطالعات ارائه شده توسط آنها در بررسی 

اعتباری خود استفاده می کنیم. در صورت لزوم، سپس می توانیم 
تصمیمات اعتباری در مورد اصالحاتی که در گزارش اعتبار شما 

انجام شده را بررسی کنیم.

برای کسب اطالعات بیشتر در مورد تاریخچه اعتبار خود، لطفاً به 
 .Experian اینجا مراجعه کنید

شما می توانید با تماس با وام های استارت آپ و تکمیل فرمهای ما 
درخواست تجدید نظر کنید.

اگر تصمیم به تجدید نظر بگیرید از شما خواسته می شود دلیل 
)دالیل( معتبر در مورد اینکه چرا باید در مورد تقاضای شما تجدید 

نظر شود را همراه با نسخه ای از گزارش اعتبار مشتری ارائه 
دهید. 

 پس از بررسی مجدد اعتبار، تقاضای من رد شده است، آیا می 
توانم در مورد این تصمیم درخواست تجدیدنظر کنم؟

بله، شما از تاریخ مشخص شدن نتیجه 30 روز فرصت دارید تا درخواست 
تجدید نظر خود را ارائه دهید.

تاریخ مشخص شده برای نتیجه، تاریخی است که ایمیل نتیجه درخواست خود 
را دریافت کرده اید.

چگونه می توانم در مورد تصمیم بررسی مجدد اعتبار اعتراض 
کنم؟

 نیمات کیرش اب لیمیا ای نفلت قیرط زا دیناوت یم امش
 رد دیناوت یم ار اهنآ تایئزج ،دیریگب سامت دوخ هدننک

 تفایرد ًاریخا هک یلیمیا قیرط زا ای دوخ یرتشم لاتروپ
 ام اب ام مرف زا هدافتسا اب دیناوت یم ای دینک ادیپ دیا هدرک

.دیریگب سامت SUL رد

 نکمم .مینک یسررب ار شریذپ مدع لیلد میناوت یم سپس
 هتشاد دوجو امش تساوخرد ندش در یارب یرامش یب لیالد تسا

 امش یلام طیارشرییغتریظن یدراوم لماش دناوت یم هک ،دنشاب
 ماو هب ام دهعت یانبم رب هک ام یرابتعا یسررب نیرخآ نامز زا

 لیلد نیمه هب تسا نکمم ،دشاب هدوب تسا هنالوئسم نداد
.دشاب هدش در نامز نآ رد امش یاضاقت

آیا می توانم نسبت به تصمیم ارزیابی درخواست تجدید نظر کنم؟
بله، شما از تاریخ مشخص شدن نتیجه 30 روز فرصت دارید تا درخواست 

تجدید نظر خود را به شریک تامین کننده ارائه دهید.

تاریخ مشخص شده برای نتیجه، تاریخی است که ایمیل نتیجه درخواست خود 
را دریافت کرده اید.

چگونه می توانم در مورد تصمیم ارزیابی اعتراض کنم؟
شما می توانید از طریق تلفن یا ایمیل با شریک تامین خود تماس بگیرید، 

جزئیات آنها را می توانید در پورتال مشتری خود یا در یک ایمیل که اخیراً 
دریافت کرده اید پیدا کنید.

اگر تصمیم به تجدید نظر بگیرید از شما خواسته می شود دلیل )دالیل( معتبر 
در مورد اینکه چرا باید در مورد تقاضای شما تجدید نظر شود را همراه با 

نسخه ای از گزارش اعتبار مشتری ارائه دهید. شما می توانید برای پشتیبانی 
از درخواست تجدید نظر خود اطالعات بیشتری ارائه دهید.

شریک تامین کننده شما می تواند در این مورد که به چه اطالعات اضافی 
دیگری نیاز است به شما کمک کند.

روند تجدید نظر ارزیابی چیست؟
شریک تامین کننده شما به طور مستقل تقاضای اصلی و سایر اطالعات 

جدیدی که در پشتیبانی از درخواست خود ارائه کرده اید را بررسی می کند.

از آنجا که تمام ارزیابی های ما در ابتدا از یک فرآیند ارزیابی دوگانه عبور 
می کنند، به ندرت اتفاق می افتد که نتیجه درخواست تجدید نظر تغییر یابد.

اگر درخواست تجدید نظر شما تأیید نشود، می توانید 6 ماه پس از تصمیم 
اولیه درخواست مجدد ارائه کنید، این کار به شما فرصت می دهد تا ماندگاری 

کسب و کار خود را بهبود ببخشید یا به هرگونه دغدغه در مورد استطاعت 
مالی رسیدگی کنید.

اگر درخواست تجدید نظر شما تأیید شود، درخواست شما به صورت عادی 
پیش می رود و شریک تامین کننده شما را در مراحل بعدی راهنمایی می کند.

۔

کثرت سے سواالت پوچهے گئے دستاویزدستاویز اپیل کا عمل
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بررسی اعتباری چیست؟
بررسی اعتباری مروری بر رفتار مالی گذشته و فعلی شما است که 

هرگونه اعتباری را که به نام شما ثبت شده است در نظر می گیرید )از 
جمله کارت های اعتباری، قبض های آب و برق، قراردادهای تلفن همراه و 

وام های رهنی(. به عنوان یک وام دهنده مسئول، شرکت وام های استارت 
آپ برای جلوگیری از افزایش بدهی های مالی که ممکن است یک وام 

گیرنده را شخصا زیر بار بیش از حد قرار دهد، بررسی های اعتباری را 
انجام می دهد۔

چه کسی بررسیهای اعتباری را انجام می دهد؟
اگر متقاضی وام استارت آپ هستید، بعنوان بخشی از روند درخواست، از 

طرف شما بررسی اعتباری انجام می دهیم، مشروط بر اینکه موافقت خود را 
مطابق با سیاست حفظ حریم خصوصی و اشتراک داده ها اعالم کرده باشید.

لطفاً توجه داشته باشید، پس از بررسی اعتباری، تیم ما قادر به صحبت کردن 
با شما در مورد جزئیات خاص گزارش اعتباری شما نیست. اگر در مورد 
سوابق اعتباری خود نگرانی دارید، باید با یک آژانس مرجع اعتبار تماس 
بگیرید تا نسخه ای از گزارش اعتباری خود را درخواست کنید و هرگونه 

نگرانی را مستقیماً با آنها برطرف کنید.

در پایین فهرستی از سه آژانس اصلی مرجع اعتبار کنونی در انگلستان ارائه 
شده است اما لطفاً توجه داشته باشید اگر تصمیم به انجام این کار دارید ممکن 
است هزینه کوچکی از شما دریافت شود. همچنین الزم به یادآوری است که 
آژانس های مرجع اعتباری همیشه اطالعات یکسانی را در پرونده ندارند، 
بنابراین اگر در مورد محتوای گزارش اعتبار شخصی خود نگرانی دارید، 

ممکن است بهتر باشد با بیش از یک آژانس اعتباری مشاوره کنید

آیا این بررسی اعتبار شخصی است یا بررسی اعتبار کسب و کار؟
وام های استارت آپ وام های شخصی هستند بنابراین بررسی اعتباری که 

ما اجرا می کنیم یک بررسی اعتبار شخصی است.

آیا بررسی اعتبار بر امتیاز اعتبار من تأثیر دارد؟
هنگامی که بررسی اعتبار به عنوان بخشی از برنامه وام استارت آپ شما به 
پایان می رسد، در گزارش اعتباری شما “رد پایی” باقی می گذارد که نشان 
می دهد شما درخواست مالی کرده اید. این ممکن است بر امتیاز اعتبار شما 

تأثیر بگذارد. با این وجود امتیاز اعتبار یک فرد از عوامل مختلفی تشکیل شده 
است که نمایی ترکیبی از رفتارهای مالی شما را ارائه می دهند )مانند سایر 
درخواست های اعتبار، هر اعتبار مالی که قبالً به دست آورده اید و سابقه 

بازپرداخت اعتبارات خود و غیره(. اگر درخواست وام استارت آپ شما 
موفقیت آمیز باشد، حداقل به مدت شش سال در گزارش اعتبار شخصی شما 

همراه با هرگونه بازپرداختی که انجام می دهید، نشان داده خواهد شد.

ئایابررسی اعتباری چه مدت اعتبار دارد؟
هرگونه بررسی اعتباری که به عنوان بخشی از برنامه وام استارت آپ شما 

انجام می شود فقط برای یک دوره سه ماهه معتبر است. اگر بعد از این زمان 
درخواست شما هنوز در حال رسیدگی است، باید یک بررسی اعتبار جدید 

انجام دهیم. در بیشتر موارد، بررسی اعتبار در مراحل اولیه انجام می شود تا 
قبل از آنکه وقت خود را صرف بقیه مراحل درخواست کنید، در مورد 

صالحیت خود برای درخواست وام استارت آپ اطمینان داشته باشید. این بدین 
معنی است که شما تا سه ماه فرصت خواهید داشت تا مدارک کسب و کار و 
مدارک شخصی خود را تکمیل کنید، مانند طرح تجاری ، پیش بینی گردش 

نقدینگی و بودجه پایندگی شخصی شما، که اساس ارزیابی شما را تشکیل می 
دهد. به همین دلیل، به شما توصیه می کنیم که به دقت در مورد مناسب ترین 

زمان برای شروع درخواست خود فکر کنید۔

ئایاگر سابقه اعتباری من ضعیف است، آیا هنوز هم می توانم برای 
وام استارت آپ تقاضا کنم؟

سابقه اعتباری ضعیف لزوماً مانع از تأمین وام استارت آپ نخواهد شد. با این 
حال، مطمئناً عاملی است که به عنوان بخشی از روند ارزیابی ما در نظر 

گرفته خواهد شد. ما متعهد هستیم وام را بصورت مسئوالنه در اختیار قرار 
دهیم و به عنوان بخشی از این کار، برخوردهای مالی گذشته و توانایی فعلی 

هر یک از مشتریان برای پرداخت وام را بررسی می کنیم.

به همین دلیل، ما نمی توانیم به افراد دارای مشکالت اعتباری خاص وام 
بدهیم. این شامل موارد زیر است اما به آنها محدود نمی شود:

 رد ای یگتسکشرو یارب هدنورپ لیکشت لاح رد امش رگا •
 )DRO( یهدب هیوست مکح ای دیتسه هتسکشرو رضاح لاح

دیراد

 تسارت دنس ای )IVA( یدرف هنابلطواد دادرارق کی امش •
دیراد

 یهدب میظنت یاه حرط ای یهدب تیریدم یاه همانرب رد امش •
)DAS( دیتسه

 ره پآ تراتسا یاه ماو تکرش ،دیشاب هتشاد هجوت ًافطل
 در قح و هدرک یبایزرا دوخ طیارش هب هجوت اب ار تساوخرد
 دوخ یارب ار رابتعا هب طوبرم لیالد ریاس یارب تساوخرد

 ار یلام یهدب ًالامتحا ماو هک یدراوم رد ًاصوصخ ،دراد یم ظوفحم

 رب دح زا شیب راشف دوش ثعاب تسا نکمم هک دهد یم شیازفا
.دوش دراو درف یور

 نارگن ای دنک یم قدص امش دروم رد الاب دراوم زا کی ره رگا
 دوخ رابتعا شرازگ دیناوت یم ،دیتسه دوخ رابتعا هچخیرات

 نییاپ رد .دینک یسررب رابتعا عجرم سناژآ هرواشم اب ار
 رد ینونک رابتعا عجرم یلصا سناژآ هس زا یتسرهف

 رگا دیشاب هتشاد هجوت ًافطل اما تسا هدش هئارا ناتسلگنا
 زا یکچوک هنیزه تسا نکمم دیراد راک نیا ماجنا هب میمصت

.دوش تفایرد امش

 یرابتعا عجرم یاه سناژآ هک تسا یروآدای هب مزال نینچمه
 رگا نیاربانب ،دنرادن هدنورپ رد ار یناسکی تاعالطا هشیمه
 ،دیراد ینارگن دوخ یصخش رابتعا شرازگ یاوتحم دروم رد

 هرواشم یرابتعا سناژآ کی زا شیب اب دشاب رتهب تسا نکمم
.دینک

 تامدخ ای نادنورهش هرواشم رتفد اب دیناوت یم نینچمه امش
 هوحن هنیمز رد ناگیار هرواشم تفایرد یاری یلوپ هرواشم

.دیریگب سامت دوخ یرابتعا قباوس دوبهب

 پآ تراتسا ماو تساوخرد ای یرابتعا یاهیسررب دروم رد رگا
 سامت ام یرتشم تامدخ میت    اب ًافطل ،دیراد یرگید لاوس

دیریگب

CallCredit
تەلەفونتلفن:  0601414 0870

بە این وبسایت مراجعه کنید

Equifax PLC
تلفن:0583 010 0870

به این وبسایت مراجعه کنید

Experian
تلفن: 4818000 0844

به این وبسایت مراجعه کنید

کریڈٹ چیکس
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آیا وام استارت آپ نوعی کمک هزینه است؟
خیر، کمک هزینه مالی مبلغی غیرقابل بازپرداخت است که توسط یک فرد یا 

یک سازمان برای هدفی خاص ارائه می شود در حالی که وام استارت آپ باید 
در مدت زمان توافق شده بین یک تا پنج سال بازپرداخت شود.

وام های استارت آپ توسط دولت تأمین می شوند و بنابراین تحت عنوان 
کمکهای دولتی دسته بندی می شوند.

کمک های دولتی چیست؟
مساعدت ارائه شده از طریق وام های استارت آپ، مانند بسیاری از فعالیت 

های پشتیبانی کسب و کار تحت حمایت دولت، به عنوان کمک دولتی در نظر 
گرفته می شوند.

کمک های دولتی یک اصطالح کمیسیون اروپا است که به انواع کمک از یک 
نهاد عمومی یا نهادی با بودجه عمومی گفته می شود، که بنا به صالحدید به 
بنگاه هایی که فعالیت تجاری اقتصادی دارند و می توانند رقابت را در بازار 

اتحادیه اروپا به نفع یک ارائه کننده در مقابل ارائه کننده دیگر برگردانند، 
ارائه می شوند.

شرایط این کمک های دولتی توسط مقررات تدوین شده کمیسیون اروپا تنظیم 
می شوند. 

De minimis aid اصطالحی است که برای توصیف مقادیر کوچکی از 
کمک های دولتی استفاده می شود که نیاز به تأیید کمیسیون اروپا ندارند. کل 

کمک کوچکی که می تواند به یک دریافت کننده پرداخت شود 200000 
یورو در یک دوره مالی 3 ساله است.  اگر شغل جدید شما مربوط به حمل و 
نقل جاده ای، کشاورزی یا شیالت و آبزی پروری باشد محدودیت های پایین 

تری اعمال می شوند. كمك هزینه کوچک برای كمك به ایجاد یك شبکه توزیع 
یا برای سایر هزینه های مرتبط با فعالیت صادراتی قابل ارائه نیست )و 

همچنین نمی تواند برای تأمین بودجه فعالیتهای خاصی در بخش شیالت و 
آبزی پروری استفاده شود، همانطور كه در ماده 1 ، بخش 1 مقررات 

717/2014 کمیسیون اروپا ذکر شده است(.

این وظیفه نهاد گیرنده وام است که سوابق مربوط به هرگونه کمک دولتی را 
که ناشی از مساعدت ارائه شده برای حداقل ده سال از تاریخ دریافت است، 
حفظ کند و اطمینان حاصل کند که این مدت از حد مجاز سه ساله فراتر نمی 

رود.

اگر گیرنده وام در یک طرح حمایتی که به نظر می رسد در سه سال آینده 
کمک دولتی ارائه خواهد داد، درخواست دیگری را ارائه دهد، ملزم خواهد شد 

که در مورد کمک های دولتی دریافت شده از وام های استارت آپ و سایر 
موارد مرتبط از منابع دیگر، به متصدی آن طرح اطالع دهد.

در صورت موفقیت در خصوص درخواست شما، ما ارزش کمک کوچکی که 
از وام استارت آپ شما ایجاد می شود را برای شما ایمیل خواهیم کرد.

اطالعات درباره کمکهای دولتی می تواند اطالعات بیشتری ارائه دهد یا به 
وبسایت کمیسیون اروپا مراجعه کنید.

چه نوع بودجه ای در قالب طرح وامهای استارت آپ ارائه می 
شود؟

بودجه از طریق وام شخصی تأمین می شود که تحت قانون اعتبار مصرف 
كننده مصوب 1974 تنظیم می شود. این بدان معنی است که وام به نام شما 
گرفته می شود نه به نام موردی که برای آن سرمایه گذاری می کنید. اقساط 

وام به صورت ماهیانه در طول مدت زمان وام قابل بازپرداخت است. بودجه 
ای که به شما ارائه می شود کمک هزینه نیست.

چرا وام استارت آپ وام شخصی است و وامی تجاری نیست؟

ما اعتقاد داریم که برای صاحبان مشاغل مهم است که شخصاً در موفقیت 
کسب و کار خود سرمایه گذاری کنند، به همین دلیل ساختار وام استارت آپ به 

جای وام های تجاری به عنوان وام های شخصی سازمان داده شده است. با 
مسئولیت دادن به افراد در مورد بازپرداخت وام هایشان، ما می خواهیم 

متقاضیان را قادر به تصمیم گیری صحیح برای خود و کسب و کار خود کنیم، 
این شامل مواردی مانند میزان وام گرفتن و چگونگی استفاده از پول برای 

دستیابی به اهداف تجاری می شود.

برای حمایت از متقاضیان در این تصمیم گیری ها، ما از همه افراد می 
خواهیم طرح تجاری ، پیش بینی گردش نقدینگی و بودجه پایندگی شخصی را 

به عنوان بخشی از درخواست خود ارائه کنند. از این مدارک به دو مقصود 
استفاده می شود. در مرحله اول، آنها به ما کمک می کنند تا نیازهای شخصی 

و شغلی فرد را بهتر درک کنیم تا مشخص کنیم چگونه می توانیم به بهترین 
شکل از آنها حمایت کنیم. در مرحله دوم، آنها به ما کمک می کنند تا با 

ارزیابی توانایی فرد در بازپرداخت وام و دوام طرح تجاری، در مورد وام 
تصمیم گیری کنیم

چه مقدار می توانم وام بگیرم؟
هر فرد می تواند هر بار بین 500 تا 25000 پوند وام بگیرد. لطفا توجه 
داشته باشید اگر چندین شریک تجاری متقاضی وام برای یک کسب و کار 

هستند، ممکن است حداکثر 100000 پوند به آن کسب و کار در طول 
فعالیت آنها وام داده شود که ممکن است بر روی مبلغی که شخصاً می توانید 

وام بگیرید تأثیر گذار باشد.

به عالوه، اگر درخواست وام شما موفقیت آمیز باشد، پس از بازپرداخت کامل 
شش قسط، ممکن است واجد شرایط درخواست مالی اضافی برای همان کسب 

و کار در قالب وام دوم باشید. درباره وامهای دوم اطالعات کسب کنید.

مبلغ متوسط وام درخواستی چقدر است؟
اندازه متوسط وام ما بین 5000 تا 10000 پوند است، اما مطمئناً مبلغ نهایی 
در نهایت به نیازهای فرد، نوع مدل تجاری و چگونگی استفاده از پول بستگی 

دارد.

چرا به وام گرفته شده شما بهره اضافه می شود؟
ما طرحی که تحت حمایت دولت کار می کند هستیم بنابراین تمام سودها در 
این طرح سرمایه گذاری مجدد می شوند، این به این معنی است که افراد و 

کسب و کارهای بیشتری می توانند از این بودجه و پشتیبانی مقرون به صرفه 
بهره مند شوند. با نرخ ثابت ٪6 در سال، نرخ سود در مقایسه با سایر وام 

دهندگان اصلی مقرون به صرفه طراحی شده است و انعطاف پذیری مدت وام 
از یک تا پنج سال به مشتریان ما این توانایی را می دهد که بازپرداخت های 

ماهیانه خود را به گونه ای که برای آنها مناسب تر باشد مدیریت کنند. از 
محاسبه کننده وام ما استفاده کنید تا میزان بازپرداخت احتمالی ماهیانه و کل 

مبلغ بازپرداختی را محاسبه نمایید

قرضہ
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ئایآیا برای درخواست وام استارت آپ هزینه ای وجود دارد؟
خیر، در درخواست یا دریافت وام استارت آپ هیچ گونه هزینه ای در نظر 

گرفته نشده است و هیچ هزینه ای برای پشتیبانی ما در طی مراحل درخواست 
و پس از آن دریافت نمی شود. به غیر از بازپرداخت ماهیانه وام، هرگز از 

شما هیچگونه هزینه یا پرداخت دیگری درخواست نمی شود.۔

تفاوت وام با وثیقه با وام بدون وثیقه چیست؟
وام با وثیقه وامی است که برای تأمین وام به ضامن یا دارایی نیاز دارد، به 

عنوان مثال ملکی که با آن وام ضمانت شود. در صورت عدم بازپرداخت وام 
دارای وثیقه، شرکت صادرکننده وام می تواند ملک را تصرف کند یا برای 

تأمین مبلغ باقیمانده از ضامن با او تماس بگیرد.

در مقابل، وام های بدون وثیقه - مانند وام های استارت آپ - بدون استفاده از 
ضامن یا وثیقه برای وام می توانند دریافت شوند. با این حال، لطفاً به خاطر 
بسپارید که شما هنوز هم به لحاظ قراردادی، صرف نظر از شرایط، موظف 
به بازپرداخت وام استارت آپ خود هستید. عدم تحقق بازپرداخت ماهیانه وام 

شما ممکن است منجر به انجام اقدام رسمی شود و به ضرر پرونده اعتبار شما 
خواهد بود، بنابراین اگر فکر می کنید ممکن است با مشکلی روبرو شوید بهتر 

است که در اسرع وقت با شریک امور مالی خود صحبت کنید.

پس از تأیید درخواست، جزئیات شریک مالی خود را در قرارداد وام خود پیدا 
خواهید کرد.

آیا می توانم مدت وام خود را انتخاب کنم؟

بله، شما می توانید مدت زمان وام را بین یک تا پنج سال بسته به استطاعت و 
روشی که ترجیح می دهید انتخاب کنید. لطفا توجه داشته باشید، اگر از طریق 

ویزا در بریتانیا هستید، باید حداقل شش ماه قبل از تاریخ انقضاء ویزا وام و 
تمام سود مربوطه را بازپرداخت کنید. صرف نظر از مدت زمان نهایی توافق 

شده در مورد وام، شما ملزم به بازپرداخت ماهیانه خواهید بود. از محاسبه 
کننده وام ما استفاده کنید تا میزان بازپرداخت احتمالی ماهیانه و کل مبلغ 

بازپرداختی را بر اساس مدت زمانهای متفاوت محاسبه نمایید.

آیا قانونی برای نحوه هزینه کرد پول توسط من وجود دارد؟
ندازی  پ وامھای شخصی هستند کب هرای راه ا وام های استارت آ
مشاغل جدید ی ارشد کسب و کار هایموجود ک هکمتر از 36 ماه 

ند مورد استفاده قرار می گیرند. وام شما می تواند صرف  ایت کرده ا فعل
طیف وسیعی از امور مربوط به کسب و کار شما شود، مانند تجهیزات و 
موجودی کاال، ماکن کسب و کار، هزینه های بازاریابی و بتلیاتیغ، 
فقط چند نمونه ای از آنها هستند. با اینحال حتمًا توجه داشته باشید که 

باید بتوانید اهداف خود برای وام خودتان را در طرح تجاری و پیش بینی 
گردش نقدینگی خود توصیف کنید و توضیح دهید این وام چگونه به راه 

رد. ندازی یا گسترش کسب و کار شما کمک خواهد ک ا

لیت های معدودی وجود دارند کب هرای آنهن امی توان از وام استارت  فعا
با هزپرداخت بدهی، دوره های آموزشی و  پ استفادن همود، از جمل آ
تحصیلات یا فرصت های سرمایه گذاری کب هخشی از یت کجارت 

پایدار در حال استمرارن یستند.ب رای کسب اطالعاتب یشتر در مورد 
انواع کسب و کارهای مستثنی و مواردی که استفاده از وام در این 

طرح برای آنها مجاز نیست، لطًاف معیارهای واجد شرایط بودن را به طور 
کامل ببینید.

تحت این طرح، چند وام استارت آپ می توانم تقاضا کنم؟
هر شخص فقط می تواند برای یک کسب و کار تقاضای وام استارت آپ کند، 

بنابراین اگر صاحب چندین کسب و کار هستید فقط می توانید برای یکی از 
آنها به منابع مالی دسترسی پیدا کنید. با این حال، اگر بعد از دریافت وام 

استارت آپ، در آینده برای رشد و توسعه همان کسب و کار به اعتبار اضافی 
نیاز دارید، ممکن است واجد شرایط درخواست وام دوم باشید. شما باید مراحل 
درخواست جدید را طی کنید و باید حداقل شش ماه بازپرداخت کامل وام را قبل 
از درخواست انجام داده باشید. عالوه بر این، کل مانده وام شما در هیچ زمان 
نمی تواند بیش از 25000 پوند باشد. برای اطالعات بیشتر در مورد کلیه 
معیارهای واجد شرایط بودن و نحوه درخواست لطفاً به صفحه ما در مورد 

وامهای دوم مراجعه کنید

آیا درخواست برای وام استارت آپ بر حق دریافت کمک هزینه 
های دولتی من تأثیر می گذارد؟

متأسفانه ما قادر به ارائه مشاوره در مورد اینکه آیا واجد شرایط دریافت 
 Job مزایای دولتی هستید یا خیر نیستیم. لطفاً برای کسب اطالعات با

Centre Plus خود صحبت کنید

آیا شرکت وام های استارت آپ مستقیماً وام را به من ارائه می 
دهد؟

شرکت وام های استارت آپ این طرح را مدیریت می کند، اما وام را مستقیماً 
به متقاضیان نمی دهد. اگر درخواست شما موفقیت آمیز باشد، موافقتنامه 

دریافت وام و مبلغ وام شما توسط شریک تامین کننده شما یا یکی از شرکای 
مالی ما ارائه می شود. شرکت همکاری که وام شما را ارائه می کند نقطه 

اصلی تماس شما برای صحبت در مورد شرایط وام و سایر موارد مربوط به 
بازپرداخت های ماهیانه شما خواهد بود

آیا شرکت وام های استارت آپ محصول پیشنهادی مطابق با شرع 
دارد؟

بله، ما یک محصول مالی سازگار با شریعت را ارائه می دهیم که به طور 
 Financing Sharia Enterprise ،مستقل از طریق شریک تامین ما

اداره می شود. لطفاً صفحه تامین مالی مطابق با شرع ما را برای اطالعات 
بیشتر مشاهده نمایید.
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شرکت وام راه اندازی - 
 The Start Up Loans

Company
شرکت وام های استارت آپ کیست؟

شرکت وام های استارت آپ در سپتامبر 2012 تاسیس شد، و مأموریت آن کمک به مشاغل 
جدید و نوپا در بریتانیا برای دستیابی به منابع مالی مقرون به صرفه، پشتیبانی و راهنمایی 
آنها برای شروع و رشد است. ما یکی از زیرمجموعه های بانک تجارت بریتانیا هستیم و 

برنامه وام های استارت آپ دولت که پشتیبانی مالی و حمایتی برای مشاغلی که برای 
دسترسی به سایر اشکال کمک مالی با مشکالت موجه می شوند، ارائه می کنیم.

ارتباط شرکت وام های استارت آپ با دولت چیست؟
بودجه شرکت وام های استارت آپ توسط دولت تأمین می شود. شرکت وام های استارت آپ 
 British .می باشد )British Business Bank( عضوی از گروه بانکی تجارت بریتانیا
Business Bank plc یک بانک توسعه است که کامالً متعلق به دولت بریتانیا می باشد.۔

آدرس ثبت شده شرکت وام های استارت آپ چیست؟؟
ناونیشانینشانی ثبت شده دفتر: )ثبت شرکتها(

The Start-Up Loans Company شرکت وام های استارت آپ

Shelton Street 71-75

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

نشانی کاری: )نامه های کاری(

The Start-Up Loans Company شرکت وام های استارت آپ

Shelton Street 71-75

Covent Garden

London

WC2H 9JQ

اسٹارٹ اپ لون کمپنی
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	 طیارش دجاو نانچمه ایآ .دنک یم رداص یللملا نیب یاهلااک نم راک و بسک؟متسه تساوخرد
	.تسا یلصا لماع هس هب طونم ،هلب
	 فادها یارب ای و دشاب ایناتیرب رد هدش تبث تکرش کی دیاب امش تراجت .1..دشاب هدش تبث ایناتیرب رد یتایلام
	.دشاب رقتسم ایناتیرب رد دیاب امش راک و بسک یتایلمع تمسق .2
	.دنامب ایناتیرب رد دیاب زین امش راک و بسک زا لصاح دمآرد رتشیب .3
	 ای اه تکرش تبث رد تساوخرد زا لبق نم راک و بسک هک تسا زاین ایآ
	 ای اه تکرش تبث رد تساوخرد زا لبق نم راک و بسک هک تسا زاین ایآ
	؟دشاب هدش تبث 
	HMRC

	 لبق امش راک و بسک هک تسین یزاین پآ تراتسا ماو تساوخرد یارب ،ریخدشاب هدش تبث HMRC ای اه تکرش تبث رد تساوخرد زا
	؟دهد تساوخرد دناوت یم زین نم یراجت کیرش ایآ
	 تروص هب دنناوت یم راک و بسک کی یارب یراجت کیرش نیدنچ ،هلب هب دنوپ 100000 رثکادح میناوت یم ام .دننک پآ تراتسا ماو یاضاقت هناگادج یراجت کیرش راهچ رثکادح هک تسانعم نادب نیا ؛میهد ماو راک و بسک ره دیشاب هتشاد هجوت ًافطل .دنریگب ماو دنوپ 25000 رثکادح مادکره دنناوت یم.دننک مادقا هدننک نیمات کیرش کی قیرط زا دیاب یراجت یاکرش همه هک

	؟منک هفاضا دوخ تساوخرد هب ار دوخ یراجت کیرش مناوت یم ایلآه
	؟منک هفاضا دوخ تساوخرد هب ار دوخ یراجت کیرش مناوت یم ایلآه
	 اریز دینک هفاضا دوخ تساوخرد هب ار دوخ یراجت کیرش دیناوت یمن امش نامه رد لوپ رگا یتح ،دنهد تساوخرد هناگادج روط هب دیاب نایضاقتم همه تراتسا یاه ماو هک تسا نیا رما نیا لیلد .دوش یراذگ هیامرس راک و بسک اهیسررب عاونا ام نیاربانب و دنتسه یراجت فادها یارب یصخش یاه ماو پآ .میهد یم ماجنا ماو تخادرپزاب و نیمأت رد امش یدرف ییاناوت اب هطبار رد ار شدرگ ینیب شیپ و یراجت حرط کی دیناوت یم امش یود ره ،لاحنیا اب..دینک هئارا دوخ یاهاضاقت زا یشخب ناونع هب ار یگنیدقن
	 ام یود ره مان تحت یرابتعا یسررب ایآ .مراد یراجت کیرش نم؟دوش یم ماجنا
	 ام هک یرابتعا یسررب نیاربانب ،دنتسه یصخش یاه ماو پآ تراتسا یاه ماو.تسا یضاقتم ره یارب یصخش رابتعا یسررب میهد یم ماجنا

	 یم حرط نیا لومشم یدادجا یازیو یاراد دارفا ،دیدرت زا بانتجا یارب هجدوب هب هعجارم مدع“ تیدودحم ناشیازیو هک یدارفا لماش نیا ،دنوش قوف دراوم لماش اه تیدودحم نیا هکنیا رب طورشم ،دنک یم رکذ ار ”یمومع.دوش یم زین ،دشابن
	 یم حرط نیا لومشم یدادجا یازیو یاراد دارفا ،دیدرت زا بانتجا یارب هجدوب هب هعجارم مدع“ تیدودحم ناشیازیو هک یدارفا لماش نیا ،دنوش قوف دراوم لماش اه تیدودحم نیا هکنیا رب طورشم ،دنک یم رکذ ار ”یمومع.دوش یم زین ،دشابن
	 ،ریخ ای دشاب یم طیارش دجاو حرط نیا تحت امش یازیو دیتسین نئمطم رگا تلود تیاسبو هب ًافطل دوخ یازیو عون هرابرد رتشیب تاعلاطا بسک یارب.دییامن هعجارم
	 ندوب طیارش دجاو یاهرایعم اب امش یازیو عون رگا هک دیشاب هتشاد هجوت افطل هک دینک لصاح نانیمطا دوب دیهاوخ مزلم مه زونه امش ،دشاب هتشاد تقباطم ام لقادح ار دوخ ماو تخادرپزاب دوب دیهاوخ رداق امش یتساوخرد ماو تدم قبط هلاس راهچ یازیو رگا ،لاثم ناونع هب .دینک لماک ازیو ءاضقنا زا لبق هام 6 دهاوخ لاس 3.5 میهد داهنشیپ امش هب میناوت یم هک یماو تدم رثکادح ،دیراد.دیراد ماو لماک تخادرپزاب هب زاین ازیو ءاضقنا زا لبق هام 6 اریز دوب
	؟منک مادقا مناوت یم ایآ ،مشاب ایناتیرب نکاس یجراخ یوجشناد رگا
	 امش هنافسأتم ،دیراد 4 عون یازیو رگا .دراد یگتسب امش یازیو هب هلئسم نیا ازیو نیا تحت دازآ لغاشم اریز دیتسین پآ تراتسا ماو تساوخرد هب زاجم ،)نیرفآ راک لیصحتلا غراف صخش( دیراد 1 عون یازیو رگا .دنتسین زاجم یازیو نامز تدم اریز دیتسین پآ تراتسا ماو تساوخرد هب زاجم هنافسأتم.تسین گنهامه ازیو نیا زاین دروم لقادح رایعم اب امش
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	 زونه ایآ ،تسا هدشن دیئات پآ تراتسا ماو تفایرد یارب نم تساوخرد ًلابق رگا؟منک اضاقت NEA حرط رد تکرش یارب مناوت یم مه
	 زونه ایآ ،تسا هدشن دیئات پآ تراتسا ماو تفایرد یارب نم تساوخرد ًلابق رگا؟منک اضاقت NEA حرط رد تکرش یارب مناوت یم مه
	 دیناوت یم ،دشاب هدش در امش پآ تراتسا ماو تفایرد تساوخرد ًلابق رگا ،هلب NEA همانرب طیارش دجاو دروم رد دیاب امش .دینک هئارا اضاقت NEA حرط هب.دینک تبحص دوخ یلحم Jobcentre Plus اب ندوب
	 حرط رد ندش لوبق تروص رد یتح هک دیشاب هتشاد هجوت ًافطل ،لاح نیا اب تراتسا ماو یارب ددجم مادقا تروص رد هک درادن دوجو ینیمضت چیه NEA زا هام هس لقادح دیاب ،ددجم مادقا زا لبق .دوش دییأت امش تساوخرد هدنیآ رد پآ تسا هدش یحارط یا هنوگ هب هرود نیا .دینک ربص دوخ هیلوا دییات مدع نامز ماو تفایرد عنام هک ار دوخ حرط زا شخب ره ات دهد تصرف امش هب هک.دیشخبب دوبهب و هدرک یسررب دوب هدش هتشذگ رد پآ تراتسا
	 طیارش هک دیهد ناشن دیناوتب دیاب امش ،ددجم یبایزرا نیا زا یشخب ناونع هب حرطم امش هیلوا دییات مدع همان رد هک ار ییاه ینارگن ای تسا هدرک رییغت امش و یصخش کرادم و دانسا هئارا هب مزلم امش .دیا هدرک فرطرب دندوب هدش حرط زاین دروم یسررب هنوگره تحت دیاب و دیشاب یم هدش زور هب یراجتدیریگب رارق
	 کی قیرط زا مناوت یم ایآ ،دوش در پآ تراتسا ماو یارب نم تساوخرد رگا
	 کی قیرط زا مناوت یم ایآ ،دوش در پآ تراتسا ماو یارب نم تساوخرد رگا
	؟مهدب ددجم تساوخرد رگید یلام نیمات کیرش

	خیر، شما باید از طریق فرم آنلاین ما وام استارت آپ تقاضا دهید. این امر به منظور جلوگیری از تکرار کارهایی است که قبلاً با ارائه دهنده مشاوره NEA شما انجام شده است. در این موارد، برای رسیدگی به زمینه هایی که باعث رد شدن تقاضا در وهله اول شدند، احتمالاً باید روی درخواست خود کار بیشتری انجام دهید.
	اگر سوالی داشته یا کمک بیشتری نیاز دارید، لطفاً با تیم خدمات مشتری ما تماس بگیرید که می توانند به شما کمک کنند.

	طرح کمک هزینه شرکت جدید (NEA) چیست؟
	طرح کمک هزینه شرکت جدید (NEA) چیست؟
	 راک ترازو طسوت هک تسا یراجت ینابیتشپ همانرب کی
	 راک ترازو طسوت هک تسا یراجت ینابیتشپ همانرب کی
	 
	NEA
	 حرط
	 یناسک هب کمک نآ فده .دوش یم هئارا 
	(
	DWP
	( یگتسشنزاب و
	 ات دننک یم تفایرد یصاخ لاغتشا مدع یاه هنیزه کمک هک تسا
	 و دیناسرب نایاپ هب ار 
	NEA
	 حرط رگا .دنوش امرف شیوخ دنناوتب
	 هنیزه کمک دیناوت یم ،دنک تراجت هب عورش امش راک و بسک
	 دینک تفایرد هتفه
	 
	26
	 تدم رد دنوپ 
	1,274
	 رثکادح شزرا اب یگتفه
	 تفایرد هک ییاه هنیزه کمک ریاس ساسارب تسا نکمم ییاهن غلبم(
	.)دشاب توافتم دینک یم

	 دنک یم راک 
	 دنک یم راک 
	NEA
	 حرط اب کیدزن زا پآ تراتسا یاه ماو تکرش
	 راک و بسک عورش یارب دارفا زا تیامح هب حرط ود ره هچرگا و
	 یم رگا .دنتسه یا هناگادج یاهداهن ،دنا هدش هداد صاصتخا دوخ
	 تساوخرد 
	NEA
	 حرط قیرط زا ینابیتشپ تفایرد یارب دیهاوخ
	 هب ای دینک تبحص دوخ یلحم 
	Job Center Plus
	 اب ًافطل ،دینک
	دینک بسک یرتشیب تاعلاطا ات دییامن هعجارم تلود تیاسبو

	؟مهد اضاقت پآ تراتسا ماو NEA حرط قیرط زا هنوگچ
	 اب .دیهد ماجنا ار راک نیا دیاب ادتبا ،دیا هدشن تبث NEA حرط رد ًلابق رگا رد امش هب دناوت یم داهن نیا و دینک تبحص دوخ یلحم Job Centre Plus هئارا ییاه هیصوت دیتسه NEA حرط رد تکرش طیارش دجاو ایآ هکنیا دروم.دیامن مهارف امش یارب عورش هوحن دروم رد یرتشیب تاعلاطا ای و هداد
	 یلحم هقطنم رد NEA هرواشم هدنهد هئارا کی هب ،دیشاب طیارش دجاو رگا هتفه تشه تدم هب راک و بسک حرط کی هیهت یارب هک دیوش یم عاجرا دوخ تامدخ ناگدنهد هئارا هک دیشاب هتشاد هجوت ًافطل .درک دهاوخ راک امش اب یم هرادا (DWP( یگتسشنزاب قوقح و راک ترازو طسوت NEA یا هرواشم.دنتسین پآ تراتسا یاه ماو تکرش هب هتسباو و دنوش
	 یراجت همانرب ماود تیلباق امش NEA هرواشم هدنهد هئارا ،هتفه تشه نایاپ رد ،تسا ماود لباق امش راک و بسک هک دنک رکف وا رگا .دنک یم یبایزرا ار امش تفایرد تساوخرد طیارش دجاو امش و دنک یم دییأت ار امش راک و بسک همانرب دجاو نینچمه امش ،هلحرم نیا رد .دوب دیهاوخ NEA یگتفه هنیزه کمک.دوب دیهاوخ پآ تراتسا ماو تساوخرد طیارش
	 زا لبق .دینک لیمکت ار مرف نیا ًافطل ،دیهد پآ تراتسا ماو یاضاقت دیلیام رگا سامت دوخ NEA هرواشم تامدخ هدنهد هئارا اب ًافطل ،دوخ تساوخرد عورش.دیتسه طیارش دجاو دینک لصاح نانیمطا ات دیریگب
	 هدش ءاضما نم NEA هرواشم هدنهد هئارا طسوت نم یراک حرط دییأت پآ تراتسا ماو یارب نم هک تسا ینعم نادب نیا ایآ .تسا؟ما هدش
	 ازجم امش NEA راک و بسک همانرب زا امش پآ تراتسا ماو یاضاقت ،ریخ روطب و یصخش تعاطتسا ،امش رابتعا ،پآ تراتسا ماو یاضاقترد .دشاب یم پآ تراتسا ماو دوش صخشم ات دوش یم هتفرگ رظن رد امش یلغش تیلباق یلک.ریخ ای تسا بسانم امش راک و بسک و امش یارب
	 ار امش راک و بسک حرط امش NEA هرواشم تامدخ هدنهد هئارا هک یماگنه ام تساوخرد مرف زا هدافتسا اب پآ تراتسا ماو یارب دیناوت یم ،درک ءاضما تامدخ هدنهد هئارا اب ًافطل ،دوخ تساوخرد عورش زا لبق .دیهد تساوخرد.دیتسه طیارش دجاو دینک لصاح نانیمطا ات دیریگب سامت دوخ NEA هرواشم
	 حرط زا دیناوت یم پآ تراتسا ماو تساوخرد ماگنه هک دیشاب هتشاد هجوت ًافطل دیاب رابتعا یسررب اما دینک هدافتسا دنیآرف زا یشخب ناونعب دوخ دوجوم یراجت تساوخرد دروم رد یریگ میمصت زا لبق تسا نکمم نینچمه .دوش لیمکت.دیوش یرتشیب تادنتسم هئارا هب مزلم ،ماو

	 یم یغلبم هچ ،متسه NEA رد هدننک تکرش صخش نم رگا؟منک تساوخرد مناوت
	 یم یغلبم هچ ،متسه NEA رد هدننک تکرش صخش نم رگا؟منک تساوخرد مناوت
	 NEA راک و بسک حرط زا هدافتسا اب دنناوت یم NEA رد ناگدننک تکرش تساوخرد پآ تراتسا ماو یارب دنوپ 25000 ات 500 نیب دوخ هدش ءاضما DWP هرواشم حرط لیمکت هک تسا مهم هتکن نیا هب هجوت ،لاح نیا اب .دنهد.تسین پآ تراتسا ماو راکدوخ تفایرد یانعم هب NEA
	 .دنراد یتوافتم یبایزرا یاهرایعم ،دنوپ 5000 زا شیب پآ تراتسا یاه ماو نکمم اما ،دینک هدافتسا دوخ NEA یراجت حرط زا دیناوت یم نانچمه امش یم هیصوت امش هب ام .دینک زور هب رتشیب تاعلاطا اب ار نآ دشاب مزلا تسا تاعلاطا ات دینک تروشم NEA رد دوخ هرواشم هدنهد هئارا اب ادتبا مینک.دینک بسک دوخ بسانم شور دروم رد یرتشیب
	 زا کی ره قیرط زا مناوت یم منک یم تکرش NEA حرط رد رگا؟منک یلام تساوخرد پآ تراتسا ماو نیمات یاکرش
	 هب رما نیا ؟دیهد اضاقت پآ تراتسا ماو ام نیلانآ مرف قیرط زا دیاب امش ،ریخ هرواشم هدنهد هئارا اب ًلابق هک تسا ییاهراک رارکت زا یریگولج روظنم ،دینک مادقا پآ تراتسا ماو یارب دیهاوخ یم رگا .تسا هدش ماجنا امش NEA ایآ دیوگب امش هب هک دیریگب سامت دوخ NEA هرواشم تامدخ هدنهد هئارا اب ،تروصنیا ریغ رد و ریخ ای دیراد ار پآ تراتسا ماو تساوخرد طیارش امش هئارا دیشاب طیارش دجاو رگا .دش دیهاوخ تساوخرد طیارش دجاو ینامز هچ دوخ تساوخرد عورش هوحن دروم رد ار امش NEA هرواشم تامدخ هدنهددنک یم ییامنهار
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	 اب تراجت نابیتشپ ورشیپ یاه نامزاس زا یا هکبش
	 اب تراجت نابیتشپ ورشیپ یاه نامزاس زا یا هکبش
	 اب تراجت نابیتشپ ورشیپ یاه نامزاس زا یا هکبش
	 نیمأت و دشر ،عورش یارب ام نایرتشم هب کمک صصخت
	.پآ تراتسا ماو

	؟تسیچ هدننک نیمات کیرش
	؟تسیچ هدننک نیمات کیرش

	 روط هب و پآ تراتسا ماو یاه تساوخرد زا هدافتسا اب هک تسا مهم ام یاربہ .دنوش قفوم ات میهدب ارنآ تصرف دوخ نایرتشم همه هب ،راک و بسک رد یلک اب هدننک نیمات کیرش یاهنامزاس زا لکشتم یلم هکبش ام لیلد نیمه هب.مینک یم مادختسا ار هبرجتاب یراجت نارواشم
	 شیپ و یراجت حرط هیهت رد نایضاقتم هب کمک رب هولاع ،هدننک نیمات یاکرش هئارا و ماو ییاهن یاه تساوخرد یبایزرا هفیظو ،دوخ یگنیدقن شدرگ ینیب ماو یارب هک یماگنه .دنراد ار قفوم نایضاقتم هب موادم هرواشم ینابیتشپ هب ات دش دهاوخ نیعت امش یارب یناگرزاب رواشم ،دینک یم مادقا پآ تراتسا هب حرط نیا اب امش سامت یلصا هطقن وا و دنک کمک روما تفرشیپ یارب امش.دمآ دهاوخ رامش
	 رسارس رد فلتخم عیانص و قطانم رد هک ،دوخ هدننک نیمات یاکرش اب ام یراکمه کیدزن زا ،دننک یم تیلاعف یلامش دنلریا و دنلتاکسا ،زلو ،ناتسلگنا دوش یم هتفرگ ماو دروم رد هنلاوئسم تامیمصت هک دروم نیا رد ات مینک یم.دوش لصاح نانیمطا
	 و میهد یم صاصتخا دوخ هدننک نیمات یاکرش زا یکی هب ار نایضاقتم همه ام امش یلحم هقطنم رد هک هدننک نیمات کیرش کی اب ار امش ،ناکما تروص رد.داد میهاوخ رارق سامت رد دنک یم تیلاعف
	 زا رثوم روط هب میناوت یم ام هکنیا زا نانیمطا یارب ،دیشاب هتشاد هجوت افطل و دینک راک هدننک نیمات کیرش کی اب دیناوت یم طقف امش ،مینک ینابیتشپ امش.دیهد رییغت ار دروم نیا ،دوخ تساوخرد لاسرا زا سپ دیناوت یمن
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	؟دتفا یم یقافتا هچ مریگب هدیدان ار دوخ ماو تخادرپزاب رگا
	؟دتفا یم یقافتا هچ مریگب هدیدان ار دوخ ماو تخادرپزاب رگا
	 درادناتسا لاور زا ،دوشن ماجنا ماو تخادرپزاب هک یماگنه ام یلام یاکرش دیناوتن رگا .دنراد یقطنم و هنافصنم یدرکیور و دننک یم یوریپ رازاب مدع لیلاد نییعت یارب دنک یم یعس امش یلام کیرش ،دیهد ماجنا ار یتخادرپ دروم رد ات دنک یم یراکمه امش اب نینچمه وا .دریگب سامت امش اب تخادرپ و یقطنم قفاوت هب هدنیآ رد دوخ تادهعت ماجنا و هلئسم نیا هب یگدیسر هوحن ماجنا مدع رب ینبم یا همان ای/و لیمیا ،رما نیا زا سپ .دیسرب هنلاداع ،دوش ماجنا عاضوا حلاصا یارب دیاب هک یدراوم حرش و )اه(تخادرپزاب.دوش یم لاسرا یریگیپ یارب
	 ،دشابن امش اب سامت هب رداق ررکم یاه شلات زا سپ امش یلام کیرش رگا رودص یارب تساوخرد هلمج زا فلتخم یاه شور زا هدافتسا اب تسا نکمم عمج دییأت دروم هدنیامن هب امش هدنورپ عاجرا ای )CCJ( هیحان هاگداد یأر لااب دراوم هب تامادقا نیا .دیامن تخادرپزاب تفایرد هب مادقا یهدب یروآ ًافطل ،تسا یسک هچ امش یلام کیرش هک دیتسین نئمطم رگا .دنوش یمن دودحم.دینک یسررب ار دوخ ماو دادرارق
	۔
	 یلام روما تیریدم یارب و مراد یلام لکشم هک منک یم رکف نم؟مهد ماجنا مناوت یم یراک هچ .مراد زاین کمک هب دوخ
	 یهدب هرواشم فرط یب و ناگیار یاه نامزاس زا یرایسب ،دیشابن نارگن تروص هب پآ تراتسا یاه ماو تکرش .دنتسه کمک هب لیام هک دنراد دوجو یلوپ هرواشم فلاتئا مان اب یهدب گرزب هیریخ هسسوم کی اب کیدزن:دننک یم هئارا ار ریز تامدخ هک دنک یم یراکمه
	:یلم یهدب سامت طخ •
	 دوخ تیعضو دوبهب رد دارفا هب کمک هب دهعتم هک یهدب هرواشم ناسانشراک هدرک تفایرد کمک دوخ یاه یهدب تیریدم یارب ًلابق رفن اه نویلیم .دنتسه.دنا
	::یراک یهدب سامت طخ •
	 کچوک یاهراک و بسک و دازآ لغاشم هب کمک یارب درف هب رصحنم یتامدخ.دوخ یاه یهدب تیریدم یارب
	::دنا هدش رکذ ریز تمسق رد یهدب فرط یب و ناگیار هرواشم عبانم ریاس
	یلوپ هرواشم تامدخ •
	نادنورهش هرواشم زکرم •
	ماگ رییغت •
	 ماو و راک و بسک دروم رد دناوت یم امش هدننک نیمات کیرش هکنیا دوجو اب یهدب هرواشم دناوت یمن ،دنک هئارا ییامنهار و ینابیتشپ امش پآ تراتسا.درک تساوخرد قوف یاه نامزاس زا دیاب ار کمک نیا .دهد هئارا لقتسم
	 ار یهدب تیریدم تکرش چیه پآ تراتسا یاه ماو تکرش :دینک هجوت ًافطل* تفایرد هنیزه یهدب تیریدم تخادرپ یاه همانرب ای یهدب هرواشم یارب هک هتفرگ سامت امش اب اهتکرش نیا زا یکی فرط زا رگا .دنک یمن دییأت ،دننک یم.دیریگب سامت ام اب هلصافلاب ًافطل ،دش

	 دیاب مه زاب ایآ ،دوش فقوتم نآ تراجت ای موش جراخ راک و بسک زا نم رگا؟منک تخادرپزاب ار ماو
	 دیاب مه زاب ایآ ،دوش فقوتم نآ تراجت ای موش جراخ راک و بسک زا نم رگا؟منک تخادرپزاب ار ماو
	 یم هدافتسا یراجت فادها یارب هک تسا یصخش یماو پآ تراتسا ماو ،هلب اب قباطم نآ دوس و ماو لماک تخادرپزاب لوئسم ًاصخش امش نیاربانب و دوش ای راک و بسک تیعضو زا رظن فرص ،دیا هدرک ءاضما هک یماو دادرارق ار دوخ ماو دیناوت یم هک ینامز اهنت .دیتسه ،نآ اب هطبار رد دوخ تیعقوم رییغت زور 14 تلهم تدم لوط رد ،دینک تخادرپزاب دوس هنوگ چیه نودب میمصت رگا ،هرود نیا رد .تسا ماو دادرارق یاضما زا سپ هلصافلاب ،میمصت رد و دینادرگزاب ار هجو دیناوت یم ،دیهاوخ یمن ار دوخ ماو رگید هک دیریگب دییأت یارب .دیرادن یتیلوئسم ،تسا هتفرگ قلعت ام
	؟تسیچ پآ تراتسا ماو تخادرپزاب نامز تدم
	 ات کی نامز تدم یارب هام ره رد دوخ ماو تخادرپزاب هب مزلم 
	 ات کی نامز تدم یارب هام ره رد دوخ ماو تخادرپزاب هب مزلم 
	امش
	 ینامز و تعاطتسا هب یگتسب نآ تخادرپزاب هوحن ،دیتسه لاس جنپ
	 زیمآ تیقفوم امش یاضاقت هک یتروص رد .دراد دیهد یم حیجرت هک
	 هدش قفاوت تساوخرد دنور زا یشخب ناونع هب ماو قیقد تدم ،دشاب
	.
	دش دهاوخ دانتسا امش ماو همانتقفاوم رد و

	 هچ منک تخادرپ ار ماو طاسقا زا یکی مناوت یمن منک یم رکف رگا؟مهد ماجنا دیاب یراک
	 هک دییوگب اهنآ هب و دیریگب سامت دوخ یلام روما کیرش اب هلصافلاب دیاب امش تخادرپزاب دیناوت یمن دینک یم رکف هک یتروص رد .تسیچ امش تیعضو ،درذگب تخادرپ دعوم هک دینامب رظتنم هکنیا یاج هب ،دیهد ماجنا ار دوخ یدعب۔.دینک یم تبحص دوخ یلام روما کیرش اب هک تسا رتهب هشیمه

	 یلام کیرش ای نیمات کیرش زا تخادرپ مدع هیراطخا کی نم؟مهد ماجنا دیاب یراک هچ .ما هدرک تفایرد دوخ
	 یلام کیرش ای نیمات کیرش زا تخادرپ مدع هیراطخا کی نم؟مهد ماجنا دیاب یراک هچ .ما هدرک تفایرد دوخ
	 .دیهد خساپ تخادرپ مدع هیراطخا هنوگره هب تقو عرسا رد هک تسا مهم.دش دنهاوخ هئارا دیا هدرک تفایرد هک یراطخا رد سامت لماک تاصخشم
	 تخادرپزاب مناوتن ای مهدن خساپ تخادرپ مدع یاهراطخا هب رگا؟دتفا یم یقافتا هچ مهد ماجنا بترم ار دوخ یاه
	 طاسقا و دیهد خساپ یتفایرد هیراطخا هنوگره هب تقو عرسا رد هک تسا مهم یلام لوصحم ره دننام .دییامن تخادرپ عقوم هب ار دوخ ماو هداتفا بقع نکمم ماو یرابجا تخادرپزاب ماجنا مدع ،هدننک فرصم یارب هدش میظنت:دوش امش هیلع رب ریز مادقا دنچ ای کی هب رجنم تسا
	 نکمم هک یا هقوعم غلبم هنوگره زا تسا نکمم یرابتعا عجرم یاهسناژآ • لاکشا ای تامدخ ،لااک ندروآ تسدب رد امش ییاناوت و رابتعا رب تسا.دنوش علطم ،دراذگب ریثأت لاغتشا صاخ
	 غلابم یبایزاب هب کمک یارب تسا نکمم یهدب یروآ عمج ثلاث عجرم •.دنک هلخادم هقوعم
	 هیلع رب ،یا هیحان هاگداد تامادقا لاثم یارب ،ینوناق تامادقا تسا نکمم •دوش یمن دودحم نآ هب اما ،دنوش زاغآ امش
	 ماجنا دیاب یراک هچ .ما هدرک تفایرد یهدب یروآ عمج هرادا زا یا هبتاکم نم؟مهد
	 زا تسا نکمم ،دیا هدشن دوخ هدش قفاوت ماو طاسقا تخادرپ هب قفوم رگا هتفرگ سامت امش اب ام یهدب یروآ عمج هدش دییأت یاه هرادا زا یکی فرط یاه تخادرپزاب ماجنا یارب امش هب کمک اب اهنآ ،یوناث علاطا ات .دوش نیا لوصو یارب نامزاس زا جراخ هطوبرم تارادا هب امش عاجرا ای مظنم نیا عورش یارب ،روظنم نیمه هب .دننک یم تراظن امش ماو رب ،اه هنیزه هک دیشاب هتشاد هجوت ًافطل .دیریگب سامت سناژآ اب تقو عرسا رد دیاب دنور هلخادم راک دنور رد یهدب یروآ عمج سناژآ هک یماگنه ،دراوم رتشیب رد رد دنناوت یمن ام هدننک نیمات یاکرش و پآ تراتسا یاه 
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	؟دشک یم لوط تدم هچ تساوخرد دنیارف
	؟دشک یم لوط تدم هچ تساوخرد دنیارف
	 ینامز تدم یارب میناوت یمن دنتسین ناسکی راک و بسک ود چیه هک یئاجنآ زا روط هب ینامز هرود کی دیشک دهاوخ لوط امش تساوخرد هب یگدیسر هک ات ود تسا نکمم دنراد ییلااب یگدامآ هک ینایرتشم یارب .مینک نییعت طسوتم کرادم لیمکت یارب هک نایرتشم ریاس یارب هک یلاح رد ،دشکب لوط هتفه هس .دیشک دهاوخ لوط رتشیب و هام هس ات ود دنراد زاین یرتشیب ینابیتشپ هب مزلا هچره نیاربانب ،دیشاب طلسم دنیارف هب نکمم هزادنا ات امش مینک یم یعس ام.دنک یم تفرشیپ رتعیرس امش تساوخرد ،دیشاب هتشاد یرتشیب یگدامآ
	 رد یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ و یراجت حرط سیون شیپ ای ییاهن هخسن رگا یارب کمک ردقچ هکنیا کرد ،دشاب هدش لیمکت امش تساوخرد لاسرا نامز هتشاد هجوت افطل .دوب دهاوخ رت ناسآ نیمات کیرش یارب دیراد زاین تفرشیپ یط رد ات دننک یم شلات ام نیمات یاکرش و ام نایرتشم تامدخ میت هک دیشابدنهد خساپ نایرتشم تلااوس مامت هب یراک زور جنپ
	؟دیریگ یم رظن رد ار یلماوع هچ ،اهتساوخرد یبایزرا ماگنه
	؟دیریگ یم رظن رد ار یلماوع هچ ،اهتساوخرد یبایزرا ماگنه

	 ماو یاضاقت یسررب ماگنه امش یراجت رواشم هک دنراد دوجو یلصا شخب هس ییاناوت ایآ هکنیا ،امش رابتعا تیحلاص :دریگ یم رظن رد امش پآ تراتسا.تسا ماود لباق امش تراجت ایآ هکنیا و ریخ ای دیراد ار ماو تخادرپ
	 رابتعا یسررب کی دیاب ،امش تساوخرد زا یشخب ناونع هب :رابتعا یگتسیاش هقباس هچرگا .دنک یم یسررب ار امش هتشذگ و یلعف یلام راتفر هک دیشاب هتشاد پآ تراتسا ماو ندروآ تسد هب رد امش عنام دراوم همه رد فیعض یرابتعا نداد ماو هب ام دهعت زا یشخب تساوخرد دنور زا شخب نیا ،دوش یمن راب ام نایضاقتم مینک لصاح نانیمطا ات دنک یم کمک ام هب و تسا هنلاوئسم.دنشکن شود رب ار یدح زا شیب
	 یصخش یاه ماو پآ تراتسا یاه ماو هک ییاجنآ زا :یدرف یلام تعاطتسا رییغت تروص رد یتح امش ،دنوش یم هدافتسا یراجت فادها یارب هک دنتسه رد .دوب دیهاوخ لوئسم دوخ ماو تخادرپزاب لابق رد دوخ یراجت یاه همانرب هب یزاین ماو نیمضت یارب( دنتسه هقیثو نودب پآ تراتسا یاهماو هک یلاح تدم یط رد هرهب هنوگره و ماو لماک تخادرپزاب دیاب )دیرادن هقیثو هئارا اب هارمه دیاب هک یصخش یگدنیاپ هجدوب .دیهد ماجنا ار دوخ ماو قفاوت دروم هنایهام یاه  هنیزه و یصخش دمآرد یدیلک عبانم و ،دینک هئارا دوخ تساوخرد.دنک یم کمک یبایزرا نیا رد ام هب ،دهد یم 
	 ماو دروم رد ام یریگ میمصت رد یلصا لماع کی :راک و بسک یراگدنام رد امش هب کمک یارب یفاک دمآرد امش راک و بسک هک تسا نیا زا نانیمطا رد ام هب کمک یارب نیاربانب .دنک یم دیلوت ماو هنایهام تخادرپزاب تخادرپ لوصحم یارب یفاک یاضاقت هک دیهد ناشن دیاب ،عوضوم نیا یبایزرا روط هب دوب دیهاوخ رداق امش و دراد دوجو امش تامدخ ای/و )تلاوصحم( یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ و یراجت همانرب رد هدش نییعت فادها مامت هب یقطنم و ییامنهار !دیشابن نارگن ،دیا هدرکن هدامآ ار کرادم نیا ًلابق رگا .دیسرب دوخ یراجت رواشم هک دیشاب هتشاد دای هب و دینک هد

	 اضاقت پآ تراتسا ماو یارب مناوت یم مه زونه ایآ .مرادن یراجت هدیا زونه نم؟منک
	 اضاقت پآ تراتسا ماو یارب مناوت یم مه زونه ایآ .مرادن یراجت هدیا زونه نم؟منک
	 ای یزادنا هار رد دارفا زا تیامح یارب پآ تراتسا یاه ماو حرط هنافسأتم ندوب طیارش دجاو یارب هچرگا نیاربانب ،تسا هدش یحارط دوخ تراجت دشر هب زاین ماو تساوخرد یارب ،دیرادن راک و بسک هب یزاین ماو تفایرد یارب.دیراد یراجت هدیا کی
	 ینیب شیپ و یراجت حرط کی دیاب امش ، تساوخرد دنیارف زا یشخب ناونع هب نارگن ،دیا هدرکن لماک زونه ار دراوم نیا رگا .دینک هئارا یگنیدقن شدرگ نیمات یاکرش زا یکی هب و دیدرک تبث ار دوخ تاصخشم هک یماگنه - دیشابن امش هب دناوت یم یراجت رواشم کی ،دیدش یفرعم ینابیتشپ یارب ام هدننک زا یا هعومجم نینچمه ام .دهد هئارا هرواشم دانسا نیا لیمکت هرابرد.دنشاب دیفم عورش یارب تسا نکمم هک میهد یم هئارا ار دیفم یاه ییامنهار
	 بسک دنک یم کمک امش هب هجدوب هک یا هلحرم رد مینک یم هیصوت امش هب ام یور رب یراذگ هیامرس یارب تقو هک ینامز و دینک یزادنا هار ار دوخ راک و هقلاع طقف ینامز ههرب نیا رد رگا .دینک مادقا ،دیراد دوخ یراجت دانسا داجیا تیامح رازبا زا مینک یم هیصوت ،دیتسه یا هرواشم یتیامح تامدخ هب دنم هرامش اب یراجت تیامح کمک طخ اب ای دینک هدافتسا تلود یراجت هب ار امش دناوتب تسا نکمم اهنیا زا مادکره .دیریگب سامت 08009981098.دننک عاجرا یرگید بسانم تامدخ
	 تراجت لاح رد نم راک و بسک هکنیا ای مراد یراجت هدیا کی نم؟منک اضاقت پآ تراتسا ماو مناوت یم مه زونه ایآ .تسا
	 ار یدیدج راک و بسک هک یدارفا زا دناوت یم پآ تراتسا یاه ماو حرط ،هلب ،دنک ینابیتشپ دنتسه دوجوم راک و بسک یاراد هک یناسک ای دننک یم عورش.دنشاب هتشادن تراجت لاس ود زا شیب هکنیا رب طورشم
	 ینیب شیپ و یراجت حرط کی دیاب امش ، تساوخرد دنیارف زا یشخب ناونع هب نارگن ،دیا هدرکن لماک زونه ار دراوم نیا رگا .دینک هئارا ار یگنیدقن شدرگ نیمات یاکرش زا یکی هب و دیدرک تبث ار دوخ تاصخشم هک یماگنه - دیشابن امش هب دناوت یم یراجت رواشم کی ،دیدش یفرعم ینابیتشپ یارب ام هدننک زا یا هعومجم نینچمه ام .دهد هئارا هرواشم دانسا نیا لیمکت هرابرد.دنشاب دیفم عورش یارب تسا نکمم هک میهد یم هئارا ار دیفم یاه ییامنهار
	 بسک دنک یم کمک امش هب هجدوب هک یا هلحرم رد مینک یم هیصوت امش هب ام یور رب یراذگ هیامرس یارب تقو هک ینامز و دینک یزادنا هار ار دوخ راک و.دینک مادقا ،دیراد دوخ یراجت دانسا داجیا
	 ،دیتسه یا هرواشم یتیامح تامدخ هب دنم هقلاع طقف ینامز ههرب نیا رد رگا کمک طخ اب ای دینک هدافتسا تلود یراجت تیامح رازبا زا مینک یم هیصوت اهنیا زا مادکره .دیریگب سامت 03004563565 هرامش اب یراجت تیامح.دننک عاجرا یرگید بسانم تامدخ هب ار امش دناوتب تسا نکمم
	؟منک تخادرپ دیاب یا هنیزه دوخ تساوخرد تباب ایآ
	 یاکرش ای ام فرط زا تقو چیه پآ تراتسا ماو تساوخرد هئارا یارب ،ریخ یط رد هدش هئارا ینابیتشپ یارب نینچمه .دوش یمن تفایرد یا هنیزه ام نیمات تروص رد .دش دهاوخن تفایرد یا هنیزه ،نآ زا سپ و تساوخرد لحارم ماو هناهام تخادرپزاب دینک تخادرپ دیاب هک یغلبم اهنت ،امش تساوخرد تیقفوم تراتسا یاه ماو تکرش هب یهجو عون ره تخادرپ دروم رد رگا .تسا امش رارقرب سامت امش اب تسا هدشن قفاوت نآ اب امش هناهام تخادرپزاب رد هک پآ.دیریگب سامت ام اب تقو عرسا رد ًافطل ،دش
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	لمع اک ےنید تساوخرد
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	؟دراد دوجو ینابیتشپ تساوخرد هب یگدیسر دنور یط رد ایآ
	؟دراد دوجو ینابیتشپ تساوخرد هب یگدیسر دنور یط رد ایآ
	؟دراد دوجو ینابیتشپ تساوخرد هب یگدیسر دنور یط رد ایآ

	 هب یگدیسر دنور لوط رد ات دنتسه سرتسد رد ام هدننک نیمات یاکرش ،هلب یاهمرف لیمکت دروم رد دنناوت یم اهنآ .دننک کمک امش هب تساوخرد اهنآ .دننک هرواشم امش اب دیناجنگب اهنآ رد دیاب هک یتاعلاطا و تساوخرد شیپ ،یراجت حرط دننک کمک دراوم نیا داجیا یارب امش هب دنناوت یم نینچمه زا دراوم نیا داجیا یارب هچ ، یصخش یگدنیاپ هجدوب و یگنیدقن شدرگ ینیب و ینیبزاب ار اهنآ یسک دیهاوخب طقف هچ و دیشاب هتشاد زاین کمک هب ادتبا.دنک یسررب
	 یارب ار امش ماو تساوخرد نینچمه امش هدننک نیمات کیرش هک ییاجنآ زا یبایزرا ریخ ای دیراد تیحلاص پآ پراتسا ماو تفایرد یارب ایآ هکنیا نیعت تیعقوم نیرتهب رد امش نداد رارق یور رب درک دنهاوخ یعس اهنآ ،دنک یم امش تیاهن رد هک تسا یروآدای هب مزلا .دنوش زکرمتم تیقفوم یارب نکمم دوخ شلات مامت هدننک نیمات کیرش کی هچرگا و دیتسه دوخ تساوخرد لوئسم عوضوم نیا هدننک نیمضت نیا ،داد دهاوخ ماجنا امش زا تیامح یارب ار.دیتسه ماو تفایرد طیارش دجاو هک دوب دهاوخن
	 هدهاشم ار ام یراجت ینابیتشپ و هرواشم FAQ ،رتشیب تاعلاطا بسک یارب.دینک

	؟مهدب ددجم تساوخرد مناوت یم ایآ ،دوش در نم تساوخرد رگا
	؟مهدب ددجم تساوخرد مناوت یم ایآ ،دوش در نم تساوخرد رگا
	 هرابود ات دینک ربص هام شش لقادح دیاب ،دوش در امش تساوخرد رگا ،هنافسأتم امش هب هک تسا هدش یحارط یا هنوگ هب هرود نیا .دیهد تساوخرد دیناوتب رد پآ تراتسا ماو تفایرد عنام هک ار دوخ حرط زا شخب ره ات دهد تصرف.دیشخبب دوبهب و هدرک یسررب دوب هدش هتشذگ
	 هک هدننک نیمات کیرش نامه هب دیاب ،دیهد تساوخرد هرابود دیتفرگ میمصت رگا ار امش تساوخرد اهنآ .دینک هعجارم درک یسررب ار امش لوا تساوخرد کیرش نامه اب میهاوخ یم امش زا ام هکنیا لیلد .دننک یم یبایزرا هرابود تیعضو زا یلماک تاعلاطا لبق زا اهنآ هک تسا نیا دینک راک هدننک نیمات.دنراد رایتخا رد امش یصخش و یراجت
	 هدننک نیمات کیرش هب دیناوتب دیاب امش ،ددجم یبایزرا نیا زا یشخب ناونع هب همان رد هک ار ییاه ینارگن ای دنا هدرک رییغت امش طیارش هک دیهد ناشن دوخ هئارا هب مزلم امش .دیا هدرک فرطرب دندوب هدش حرطم امش هیلوا دییات مدع هنوگره تحت دیاب و دیشاب یم هدش زور هب یراجت و یصخش کرادم و دانسا.دیریگب رارق حرط زاین دروم یسررب
	؟مراد زاین یراجت یکناب باسح هب ماو نیا تفایرد یارب ایآ
	؟مراد زاین یراجت یکناب باسح هب ماو نیا تفایرد یارب ایآ

	 دوخ پآ تراتسا ماو دیناوت یمن دیشاب هتشاد یراجت یکناب باسح رگا یتح ،هن ماو کی پآ تراتسا ماو هک اجنآ زا .دینک تفایرد باسح نیا قیرط زا ار پآ تراتسا ماو تفایرد یارب ،تساوخرد تیقفوم تروص رد ،تسا یصخش.دیهد هئارا ار دوخ یصخش یکناب باسح تایئزج دیاب دوخ

	 هدرکن تفایرد یسامت دروم نیا رد یلو ما هدرک مادقا پآ تراتسا ماو یارب نم؟ما
	 هدرکن تفایرد یسامت دروم نیا رد یلو ما هدرک مادقا پآ تراتسا ماو یارب نم؟ما
	 ام یرتشم تامدخ میت اب ،دشن هتفرگ سامت امش اب یراک زور ود فرظ رگا امش هب راک تفرشیپ رد ات دیهد هئارا ار دوخ سامت تاعلاطا و دیریگب سامت.دننک کمک
	ن
	؟منک فقوتم ار دنور ماو تفایرد زا لبق نامز ره رد مناوت یم ایآ

	 سپ هلحرم ره رد ار دوخ تساوخرد دیناوت یم ماو تفایرد زا لبق ،هلب یارب ماو دادرارق یاضما خیرات زا ،دیدرک تفایرد ار ماو هک یماگنه .دیریگب هرود نیا رد .دیهد رییغت ار دوخ میمصت ات دیراد تقو زور 14 نامز تدم دیناوت یم ،دیهاوخ یمن ار دوخ ماو رگید هک دیریگب میمصت رگا ،میمصت رییغت هتفرگ قلعت امش هب هک ییاه هرهب زا کی چیه لابق رد و دینادرگزاب ار هجو هب ًافطل ،دوخ میمصت رییغت هرود تایئزج دییأت یارب .دیرادن یتیلوئسم ،تسا هرود مامتا زا سپ هک دیشاب هتشاد هجوت افطل .دینک هعجارم دوخ ماو دادرارق دشاب یم هرهب لماش هک ماو غلبم

	 مناوت یم ایآ هک دریگ یم میمصت و دنک یم یسررب ار نم تساوخرد یسک هچ
	 مناوت یم ایآ هک دریگ یم میمصت و دنک یم یسررب ار نم تساوخرد یسک هچ
	 مناوت یم ایآ هک دریگ یم میمصت و دنک یم یسررب ار نم تساوخرد یسک هچ
	؟منک
	 تفایرد پآ تراتسا ماو

	 میمصت ماو دروم رد و هدرک یسررب ار تساوخرد امش هدننک نیمات کیرش زا یوریپ زا نانیمطا یارب ار اهرایعم زا یا هعومجم ام .درک دهاوخ یریگ یم هئارا هدننک نیمات کیرش ره یارب دوخ هکبش رد تسدکی درکیور کی ساسا رب ار دوخ میمصت تیاهن رد هدننک نیمات یاکرش دوجو نیا اب ،میهد یم ذاختا یراجت حرط یراگدنام و یدرف تعاطتسا ،دارفا یرابتعا قباوس.دننک
	؟دوش در نم تساوخرد تسا نکمم لیلد هچ هب
	 .دوش امش تساوخرد شریذپ مدع بجوم دناوت یم هک دراد دوجو لیلد نیدنچ یم ایآ هکنیا نییعت یارب یلصا رایعم ود ،لوئسم هدنهد ماو کی ناونع هب هب طوبرم لوا دروم .دنراد دوجو هن ای میهد ماو یضاقتم کی هب میناوت دروم یاه ماو تخادرپزاب تخادرپ هب رداق امش ایآ( تسا درف کی تعاطتسا شیپ و یراجت یاه همانرب یراگدنام هب طوبرم مود دروم و )؟دوب دیهاوخ زاین هب یقطنم روط هب دوب دیهاوخ رداق ایآ( تسا یضاقتم یگنیدقن شدرگ ینیب یفاک رازاب ایآ و دیسرب دیا هدرک نییعت دوخ یاه همانرب رد هک یفادها مامت)؟دراد دوجو امش هدیا یارب
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	 مهاوخ تفایرد ار ینابیتشپ هچ نم تساوخرد تیقفوم تروص رد؟دومن
	 مهاوخ تفایرد ار ینابیتشپ هچ نم تساوخرد تیقفوم تروص رد؟دومن
	 یصخش هرواشم ،دیدرک تفایرد ار دوخ پآ تراتسا ماو هک یماگنه
	 یصخش هرواشم ،دیدرک تفایرد ار دوخ پآ تراتسا ماو هک یماگنه
	 دوخ ماو تدم لوا هام 
	12
	 لوط رد امش .دوش یم داهنشیپ امش هب
	 و امش هک نیا اما ،دیراد ار ناگیار هرواشم تعاس 
	15
	 تفایرد قح
	 .دراد یگتسب امش هب دینک یم تاقلام رابکی تقو دنچ دوخ یبرم
	 فیط هب یسرتسد هب زاجم نینچمه امش ،هرواشم ینابیتشپ رب هولاع
	 یاکرش فرط زا راک و بسک یراصحنا تاداهنشیپ زا یعیسو
	 ناگیار یایاده و اه خرن شهاک ،فیفخت هلمج زا ،دیتسه ام تکرش
	.یراجت ورشیپ تامدخ و تلاوصحم زا یعیسو فیط رد

	؟تشاد دهاوخ نم یارب ییایازم هچ و تسیچ یبرم
	مربی فردی باتجربه است که می تواند در جریان ایجاد کسب و کار شما به شما کمک و راهنمایی ارائه کند. شروع کسب و کار به همان اندازه که هیجان انگیز است می تواند افسرده کننده و طاقت فرسا باشد، خصوصاً در مراحل اولیه، بنابراین داشتن کسی با تجربه، تخصص و دیدگاه متفاوت برای گفتگو با شما بسیار سودمند خواهد بود. مربی به شما نمی گوید که چگونه کسب و کار خود را اداره کنید. در عوض او به شما کمک می کند تا یاد بگیرید که چگونه برنامه ها و استراتژی هایی را تنظیم کنید که به شما امکان تصمیم گیری صحیح در مورد کسب و کار خود را بدهند

	 قلعت نم هب یتیامح هچ ،دوش یم یگدیسر نم تساوخرد هب هک ینامز رد
	 قلعت نم هب یتیامح هچ ،دوش یم یگدیسر نم تساوخرد هب هک ینامز رد
	 قلعت نم هب یتیامح هچ ،دوش یم یگدیسر نم تساوخرد هب هک ینامز رد
	؟دریگ یم

	 هب یگدیسر دنور لوط رد ات دنتسه سرتسد رد ام هدننک نیمات ناراکمه لیمکت دروم رد دنناوت یم اهنآ .دننک کمک دروم نیا رد امش هب تساوخرد هرواشم امش هب دیناجنگب اهنآ رد دیاب هک یتاعلاطا و تساوخرد یاهمرف دننک کمک دراوم نیا داجیا یارب امش هب دنناوت یم نینچمه اهنآ .دنهد هچ ، یصخش یگدنیاپ هجدوب و یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ ، یراجت حرط دیهاوخب طقف هچ و دیشاب هتشاد زاین کمک هب ادتبا زا دراوم نیا داجیا یارب.دنک یسررب و ینیبزاب ار اهنآ یسک
	 یارب ار امش ماو تساوخرد نینچمه امش هدننک نیمات کیرش هک ییاجنآ زا ریخ ای دیراد تیحلاص پآ پراتسا ماو تفایرد یارب ایآ هکنیا نیعت نیرتهب رد امش نداد رارق یور رب درک دنهاوخ یعس اهنآ ،دنک یم یبایزرا رد هک تسا یروآدای هب مزلا .دنوشزکرمتم تیقفوم یارب نکمم تیعقوم نیمات کیرش کی هچرگا و دیتسه دوخ تساوخرد لوئسم امش تیاهن نیمضت نیا ،داد دهاوخ ماجنا امش زا تیامح یارب ار دوخ شلات مامت هدننک.دیتسه ماو تفایرد طیارش دجاو هک دوب دهاوخن عوضوم نیا هدننک
	۔
	 شدرگ ینیب شیپ و یراجت حرط سیون شیپ هیهت رد دیناوت یم ایآیائ؟دینک کمک یگنیدقن
	 رد .دهد هئارا امش هب ار ینابیتشپ نیا دناوت یم امش هدننک نیمات کیرش ،هلب یاه هنومن زا هدافتسا اب ادتبا هک مینک یم هیصوت امش هب ،ناکما تروص هب نیا اریز ،دینک نیودت ار دوخ یاه حرط سیون شیپ دینک شلات ناگیار راک و بسک و امش زا یرتهب تخانش دنک یم کمک امش هدننک نیمات کیرش و دیا هدادن ماجنا ار راک نیا ًلابق رگا ،دیشابن نارگن اما .دروآ تسد هب امش۔تسین یلکشم چیه ،دینک تفایرد ییامنهار دیهاوخ یم راک عورش زا لبق

	؟دوش یم هئارا هنوگچ یبرم ینابیتشپ
	؟دوش یم هئارا هنوگچ یبرم ینابیتشپ
	 هچنآ ساسارب هک دراد یگتسب امش یبرم و امش هب نیا ،تیاهن رد
	 هچنآ ساسارب هک دراد یگتسب امش یبرم و امش هب نیا ،تیاهن رد
	 ام نایرتشم زا یخرب .دیریگب میمصت تسا بسانم امش ود ره یارب
	 یجراخ ناکم کی رد ،دننک یم تفایرد هرواشم ور رد ور تروصب
	 اب نارگید هک یلاح رد ،دننک یم تاقلام رگیدکی اب هفاک کی دننام
	 پیاکسا قیرط زا( ییویدیو سنارفنک یرازگرب ،ینفلت سامت تفایرد
	 رد .دنتسه یضار لیمیا قیرط زا هبتاکم اب ای )اه هناسر ریاس ای
	 نایم رد دوخ یبرم اب ار عوضوم نیا دیناوت یم هسلج نیلوا
	 رد ناوت یمن ار یروضح هرواشم دیشاب هتشاد هجوت افطل .دیراذگب
	.درک نیمضت دراوم همه

	؟منک تفایرد ییامنهار پآ تراتسا ماو تفایرد یارب دیاب ایآ
	خیر، شما مجبور نیستید راهنمایی دریافت کنید. با اینحال، ما اکیداً توصیه می کنیم که همه وام گیرندگان ما در کسب راهنمایی شرکت کنند ، زیرا بیشتر مطالعات نشان می دهد بین دوام کسب و کار و تعامل با پشتیبانی مشاوره رابطه ای مثبت وجود دارد. شما می توانید انتخاب کنید که چه میزان پشتیبانی برای شما بهتر خواهد بود و می خواهید چند وقت یکبار با مشاور خود ملاقات کنید. ما درک می کنیم که گاهی اوقات زندگی و کسب و کار شلوغ است اما میزان قدرت این راهنمایی و پشتیبانی خارجی را دست کم نگیرید.

	   
	   
	   
	                               ؟مهاوخب ینابیتشپ دوخ یبرم زا مناوت یم ردقچ
	 ار یصخش هرواشم تعاس 
	15
	 قح دوخ ماو تدم لوا هام 
	12
	 لوط رد امش
	.دیراد

	؟درک مهاوخ تفایرد ینابیتشپ نانچمه نم ایآ دنتفایب بقع نم ماو طاسقا رگا
	؟درک مهاوخ تفایرد ینابیتشپ نانچمه نم ایآ دنتفایب بقع نم ماو طاسقا رگا

	 دوخ یبرم ای هدننک نیمات کیرش زا دیناوت یم دنتفایب بقع امش طاسقا رگا ،هلب کیرش اب تسا مزلا نینچمه هک دیشاب هتشاد هجوت افطل اما دیریگب ینابیتشپ ،دیشاب هتشاد رطاخ هب .دینک تبحص دنک یم تیریدم ار امش ماو هک دوخ یلام کیرش هدهع هب امش پآ تراتسا ماو تخادرپزاب تادهعت یریگیپ تیلوئسم امش ،نات یبرم و امش نیب طباور زا رظن فرص .تسین رواشم ای هدننک نیمات تخادرپزاب همانرب قبط ار پآ تراتسا ماو تخادرپزاب تیلوئسم نانچمه ،تفرگ دهاوخ رارق ثحب دروم تساوخرد لحارم یط رد هک یا هدش قفاوت۔.دیراد
	؟دنک هئارا هرواشم یراکهدب هنیمز رد دناوت یم نم یبرم ایآ
	 دناوت یمن و دراد روضح یمومع یاه ییامنهار هئارا یارب امش یبرم ،ریخ طسق نارگن رگا .دهد هئارا ار یهدب هب طوبرم هرواشم دننام صاخ یا هرواشم روما کیرش اب ،دیا هدرکن تخادرپ ار ماو تخادرپزاب ًلابق ای دیتسه ماو یدعب یارب ار ماو تخادرپزاب لوادتم تلااوس شخب و دینک تبحص دوخ یلام دننک کمک دناوت یم هک یجراخ تامدخ دروم رد رتشیب ییامنهار تفایرد۔دینیبب
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	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک
	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک
	زیواتسدزیواتسد ےئگ ےهچوپ تلااوس ےس ترثک


	 نیا دروم رد مناوت یم ایآ ،تسا هدش در نم یاضاقت ،رابتعا یسررب زا سپ
	 نیا دروم رد مناوت یم ایآ ،تسا هدش در نم یاضاقت ،رابتعا یسررب زا سپ
	 نیا دروم رد مناوت یم ایآ ،تسا هدش در نم یاضاقت ،رابتعا یسررب زا سپ
	؟منک رظندیدجت یاضاقت میمصت

	 تساوخرد ات دیراد تصرف زور 30 هجیتن ندش صخشم خیرات زا امش ،هلب.دیهد هئارا ار دوخ رظن دیدجت
	 دوخ تساوخرد هجیتن لیمیا هک تسا یخیرات ،هجیتن یارب هدش صخشم خیرات.دیا هدرک تفایرد ار
	؟منک ضارتعا رابتعا یسررب میمصت دروم رد مناوت یم هنوگچ
	 هب و میهد رارق رایتخا رد هنلاوئسم تروصب ار ماو میتسه دهعتم ام
	 هب و میهد رارق رایتخا رد هنلاوئسم تروصب ار ماو میتسه دهعتم ام
	 یلعف ییاناوت و هتشذگ یلام یاهدروخرب ،راک نیا زا یشخب ناونع
	 نیمه هب .مینک یم یسررب ار ماو تخادرپ یارب نایرتشم زا کی ره
	 ماو دنراد صاخ یرابتعا تلاکشم هک یدارفا هب میناوت یمن ام ،لیلد
	 یریگ میمصت هوحن دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب( میهدب
	 امش زا ام لیلد نیمه هب .)دینک کیلک ار اجنیا افطل ،دوخ رابتعا
	 رظن دیدجت تساوخرد نتفرگ رظن رد زا لبق میهاوخ یم نایرتشم
	 عجرم یاه سناژآ طسوت هدش یرادهگن تاعلاطا تحص زا ،امش
	.دینک لصاح نانیمطا یرابتعا

	 تسردان امش یرابتعا شرازگ رد هدش هداد ناشن تاعلاطا رگا
	 تسردان امش یرابتعا شرازگ رد هدش هداد ناشن تاعلاطا رگا
	 رظن دیدجت تساوخرد هرابرد یریگ میمصت زا لبق دیاب ،تسا
	 نایم رد دوخ یرابتعا عجرم سناژآ اب ار عوضوم نیا ،یرابتعا
	 یسررب رد اهنآ طسوت هدش هئارا تاعلاطا زا ام اریز ،دیراذگب
	 میناوت یم سپس ،موزل تروص رد .مینک یم هدافتسا دوخ یرابتعا
	 امش رابتعا شرازگ رد هک یتاحلاصا دروم رد یرابتعا تامیمصت
	.مینک یسررب ار هدش ماجنا

	 هب ًافطل ،دوخ رابتعا هچخیرات دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب
	 هب ًافطل ،دوخ رابتعا هچخیرات دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب
	 
	.
	Experian
	 
	دینک هعجارم اجنیا

	 ام یاهمرف لیمکت و پآ تراتسا یاه ماو اب سامت اب دیناوت یم امش
	 ام یاهمرف لیمکت و پآ تراتسا یاه ماو اب سامت اب دیناوت یم امش
	.دینک رظن دیدجت تساوخرد

	 لیلد دوش یم هتساوخ امش زا دیریگب رظن دیدجت هب میمصت رگا
	 لیلد دوش یم هتساوخ امش زا دیریگب رظن دیدجت هب میمصت رگا
	 دیدجت امش یاضاقت دروم رد دیاب ارچ هکنیا دروم رد ربتعم )لیلاد(
	 هئارا یرتشم رابتعا شرازگ زا یا هخسن اب هارمه ار دوش رظن
	 
	.دیهد

	 یم ایآ ،تسا هدش در نم یاضاقت ،رابتعا ددجم یسررب زا سپ ؟منک رظندیدجت تساوخرد میمصت نیا دروم رد مناوت
	 تساوخرد ات دیراد تصرف زور 30 هجیتن ندش صخشم خیرات زا امش ،هلب.دیهد هئارا ار دوخ رظن دیدجت
	 دوخ تساوخرد هجیتن لیمیا هک تسا یخیرات ،هجیتن یارب هدش صخشم خیرات.دیا هدرک تفایرد ار
	 ضارتعا رابتعا ددجم یسررب میمصت دروم رد مناوت یم هنوگچ؟منک
	شما می توانید از طریق تلفن یا ایمیل با شریک تامین کننده خود تماس بگیرید، جزئیات آنها را می توانید در پورتال مشتری خود یا از طریق ایمیلی که اخیراً دریافت کرده اید پیدا کنید یا می توانید با استفاده از فرم ما با ما در SUL تماس بگیرید.
	سپس می توانیم دلیل عدم پذیرش را بررسی کنیم. ممکن است دلایل بی شماری برای رد شدن درخواست شما وجود داشته باشند، که می تواند شامل مواردی نظیرتغییرشرایط مالی شما از زمان آخرین بررسی اعتباری ما که بر مبنای تعهد ما به وام دادن مسئولانه است بوده باشد، ممکن است به همین دلیل تقاضای شما در آن زمان رد شده باشد.

	؟منک رظن دیدجت تساوخرد یبایزرا میمصت هب تبسن مناوت یم ایآ
	؟منک رظن دیدجت تساوخرد یبایزرا میمصت هب تبسن مناوت یم ایآ
	 تساوخرد ات دیراد تصرف زور 30 هجیتن ندش صخشم خیرات زا امش ،هلب.دیهد هئارا هدننک نیمات کیرش هب ار دوخ رظن دیدجت
	 دوخ تساوخرد هجیتن لیمیا هک تسا یخیرات ،هجیتن یارب هدش صخشم خیرات.دیا هدرک تفایرد ار
	؟منک ضارتعا یبایزرا میمصت دروم رد مناوت یم هنوگچ
	 ،دیریگب سامت دوخ نیمات کیرش اب لیمیا ای نفلت قیرط زا دیناوت یم امش ًاریخا هک لیمیا کی رد ای دوخ یرتشم لاتروپ رد دیناوت یم ار اهنآ تایئزج.دینک ادیپ دیا هدرک تفایرد
	 ربتعم )لیلاد( لیلد دوش یم هتساوخ امش زا دیریگب رظن دیدجت هب میمصت رگا اب هارمه ار دوش رظن دیدجت امش یاضاقت دروم رد دیاب ارچ هکنیا دروم رد ینابیتشپ یارب دیناوت یم امش .دیهد هئارا یرتشم رابتعا شرازگ زا یا هخسن.دیهد هئارا یرتشیب تاعلاطا دوخ رظن دیدجت تساوخرد زا
	 یفاضا تاعلاطا هچ هب هک دروم نیا رد دناوت یم امش هدننک نیمات کیرش.دنک کمک امش هب تسا زاین یرگید
	؟تسیچ یبایزرا رظن دیدجت دنور
	 تاعلاطا ریاس و یلصا یاضاقت لقتسم روط هب امش هدننک نیمات کیرش.دنک یم یسررب ار دیا هدرک هئارا دوخ تساوخرد زا ینابیتشپ رد هک یدیدج
	 روبع هناگود یبایزرا دنیآرف کی زا ادتبا رد ام یاه یبایزرا مامت هک اجنآ زا.دبای رییغت رظن دیدجت تساوخرد هجیتن هک دتفا یم قافتا تردن هب ،دننک یم
	 میمصت زا سپ هام 6 دیناوت یم ،دوشن دییأت امش رظن دیدجت تساوخرد رگا یراگدنام ات دهد یم تصرف امش هب راک نیا ،دینک هئارا ددجم تساوخرد هیلوا تعاطتسا دروم رد هغدغد هنوگره هب ای دیشخبب دوبهب ار دوخ راک و بسک.دینک یگدیسر یلام
	 یداع تروص هب امش تساوخرد ،دوش دییأت امش رظن دیدجت تساوخرد رگا.دنک یم ییامنهار یدعب لحارم رد ار امش هدننک نیمات کیرش و دور یم شیپ
	۔
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	؟تسیچ یرابتعا یسررب
	؟تسیچ یرابتعا یسررب
	 هک تسا امش یلعف و هتشذگ یلام راتفر رب یرورم یرابتعا یسررب زا( دیریگ یم رظن رد تسا هدش تبث امش مان هب هک ار یرابتعا هنوگره و هارمه نفلت یاهدادرارق ،قرب و بآ یاه ضبق ،یرابتعا یاه تراک هلمج تراتسا یاه ماو تکرش ،لوئسم هدنهد ماو کی ناونع هب .)ینهر یاه ماو ماو کی تسا نکمم هک یلام یاه یهدب شیازفا زا یریگولج یارب پآ ار یرابتعا یاه یسررب ،دهد رارق دح زا شیب راب ریز اصخش ار هدنریگ۔دهد یم ماجنا
	؟دهد یم ماجنا ار یرابتعا یاهیسررب یسک هچ
	 زا ،تساوخرد دنور زا یشخب ناونعب ،دیتسه پآ تراتسا ماو یضاقتم رگا ار دوخ تقفاوم هکنیا رب طورشم ،میهد یم ماجنا یرابتعا یسررب امش فرط.دیشاب هدرک ملاعا اه هداد کارتشا و یصوصخ میرح ظفح تسایس اب قباطم
	 ندرک تبحص هب رداق ام میت ،یرابتعا یسررب زا سپ ،دیشاب هتشاد هجوت ًافطل دروم رد رگا .تسین امش یرابتعا شرازگ صاخ تایئزج دروم رد امش اب سامت رابتعا عجرم سناژآ کی اب دیاب ،دیراد ینارگن دوخ یرابتعا قباوس هنوگره و دینک تساوخرد ار دوخ یرابتعا شرازگ زا یا هخسن ات دیریگب.دینک فرطرب اهنآ اب ًامیقتسم ار ینارگن
	 هئارا ناتسلگنا رد ینونک رابتعا عجرم یلصا سناژآ هس زا یتسرهف نییاپ رد نکمم دیراد راک نیا ماجنا هب میمصت رگا دیشاب هتشاد هجوت ًافطل اما تسا هدش هک تسا یروآدای هب مزلا نینچمه .دوش تفایرد امش زا یکچوک هنیزه تسا ،دنرادن هدنورپ رد ار یناسکی تاعلاطا هشیمه یرابتعا عجرم یاه سناژآ ،دیراد ینارگن دوخ یصخش رابتعا شرازگ یاوتحم دروم رد رگا نیاربانبدینک هرواشم یرابتعا سناژآ کی زا شیب اب دشاب رتهب تسا نکمم

	؟دراد رابتعا تدم هچ یرابتعا یسرربایائ
	؟دراد رابتعا تدم هچ یرابتعا یسرربایائ
	 امش پآ تراتسا ماو همانرب زا یشخب ناونع هب هک یرابتعا یسررب هنوگره نامز نیا زا دعب رگا .تسا ربتعم ههام هس هرود کی یارب طقف دوش یم ماجنا دیدج رابتعا یسررب کی دیاب ،تسا یگدیسر لاح رد زونه امش تساوخرد ات دوش یم ماجنا هیلوا لحارم رد رابتعا یسررب ،دراوم رتشیب رد .میهد ماجنا دروم رد ،دینک تساوخرد لحارم هیقب فرص ار دوخ تقو هکنآ زا لبق نیدب نیا .دیشاب هتشاد نانیمطا پآ تراتسا ماو تساوخرد یارب دوخ تیحلاص و راک و بسک کرادم ات تشاد دیهاوخ تصرف هام هس ات امش هک تسا ینعم شدرگ ینیب شیپ ، یراجت حرط دننام ،دینک لیمکت ار دوخ
	 یارب مناوت یم مه زونه ایآ ،تسا فیعض نم یرابتعا هقباس رگایائ؟منک اضاقت پآ تراتسا ماو
	 نیا اب .دش دهاوخن پآ تراتسا ماو نیمأت زا عنام ًاموزل فیعض یرابتعا هقباس رظن رد ام یبایزرا دنور زا یشخب ناونع هب هک تسا یلماع ًانئمطم ،لاح رارق رایتخا رد هنلاوئسم تروصب ار ماو میتسه دهعتم ام .دش دهاوخ هتفرگ یلعف ییاناوت و هتشذگ یلام یاهدروخرب ،راک نیا زا یشخب ناونع هب و میهد.مینک یم یسررب ار ماو تخادرپ یارب نایرتشم زا کی ره
	 ماو صاخ یرابتعا تلاکشم یاراد دارفا هب میناوت یمن ام ،لیلد نیمه هب:دوش یمن دودحم اهنآ هب اما تسا ریز دراوم لماش نیا .میهدب
	• اگر شما در حال تشکیل پرونده برای ورشکستگی یا در حال حاضر ورشکسته هستید یا حکم تسویه بدهی )DRO( دارید
	• شما یک قرارداد داوطلبانه فردی )IVA( یا سند تراست دارید
	• شما در برنامه های مدیریت بدهی یا طرح های تنظیم بدهی )DAS( هستید
	لطفاً توجه داشته باشید، شرکت وام های استارت آپ هر درخواست را با توجه به شرایط خود ارزیابی کرده و حق رد درخواست برای سایر دلایل مربوط به اعتبار را برای خود محفوظ می دارد، خصوصاً در مواردی که وام احتمالاً بدهی مالی را افزایش می دهد که ممکن است باعث شود فشار بیش از حد بر روی فرد وارد شود.
	اگر هر یک از موارد بالا در مورد شما صدق می کند یا نگران تاریخچه اعتبار خود هستید، می توانید گزارش اعتبار خود را با مشاوره آژانس مرجع اعتبار بررسی کنید. در پایین فهرستی از سه آژانس اصلی مرجع اعتبار کنونی در انگلستان ارائه شده است اما لطفاً توجه داشته باشید اگر تصمیم به انجام این کار دارید ممکن است هزینه کوچکی از شما دریافت شود.
	همچنین لازم به یادآوری است که آژانس های مرجع اعتباری همیشه اطلاعات یکسانی را در پرونده ندارند، بنابراین اگر در مورد محتوای گزارش اعتبار شخصی خود نگرانی دارید، ممکن است بهتر باشد با بیش از یک آژانس اعتباری مشاوره کنید.
	شما همچنین می توانید با دفتر مشاوره شهروندان یا خدمات مشاوره پولی یرای دریافت مشاوره رایگان در زمینه نحوه بهبود سوابق اعتباری خود تماس بگیرید.
	اگر در مورد بررسیهای اعتباری یا درخواست وام استارت آپ سوال دیگری دارید، لطفاً با    تیم خدمات مشتری ما تماس بگیرید

	CallCredit
	CallCredit
	CallCredit

	0870 0601414  :نفلتنوفەلەت
	دینک هعجارم تیاسبو نیا ەب
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	دینک هعجارم تیاسبو نیا هب
	Link

	Experian
	Experian

	0844 4818000 :نفلت
	دینک هعجارم تیاسبو نیا هب

	Figure
	؟راک و بسک رابتعا یسررب ای تسا یصخش رابتعا یسررب نیا ایآ
	؟راک و بسک رابتعا یسررب ای تسا یصخش رابتعا یسررب نیا ایآ
	 هک یرابتعا یسررب نیاربانب دنتسه یصخش یاه ماو پآ تراتسا یاه ماو.تسا یصخش رابتعا یسررب کی مینک یم ارجا ام
	؟دراد ریثأت نم رابتعا زایتما رب رابتعا یسررب ایآ
	 هب امش پآ تراتسا ماو همانرب زا یشخب ناونع هب رابتعا یسررب هک یماگنه ناشن هک دراذگ یم یقاب ”ییاپ در“ امش یرابتعا شرازگ رد ،دسر یم نایاپ امش رابتعا زایتما رب تسا نکمم نیا .دیا هدرک یلام تساوخرد امش دهد یم هدش لیکشت یفلتخم لماوع زا درف کی رابتعا زایتما دوجو نیا اب .دراذگب ریثأت ریاس دننام( دنهد یم هئارا ار امش یلام یاهراتفر زا یبیکرت ییامن هک تسا هقباس و دیا هدروآ تسد هب ًلابق هک یلام رابتعا ره ،رابتعا یاه تساوخرد امش پآ تراتسا ماو تساوخرد رگا .)هریغ و دوخ تارابتعا تخادرپزاب امش یصخش رابتعا شرازگ رد لاس شش تد
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	؟تسا هنیزه کمک یعون پآ تراتسا ماو ایآ
	؟تسا هنیزه کمک یعون پآ تراتسا ماو ایآ
	 ای درف کی طسوت هک تسا تخادرپزاب لباقریغ یغلبم یلام هنیزه کمک ،ریخ دیاب پآ تراتسا ماو هک یلاح رد دوش یم هئارا صاخ یفده یارب نامزاس کی.دوش تخادرپزاب لاس جنپ ات کی نیب هدش قفاوت نامز تدم رد
	 ناونع تحت نیاربانب و دنوش یم نیمأت تلود طسوت پآ تراتسا یاه ماو.دنوش یم یدنب هتسد یتلود یاهکمک
	؟تسیچ یتلود یاه کمک
	 تیلاعف زا یرایسب دننام ،پآ تراتسا یاه ماو قیرط زا هدش هئارا تدعاسم رظن رد یتلود کمک ناونع هب ،تلود تیامح تحت راک و بسک ینابیتشپ یاه.دنوش یم هتفرگ
	 کی زا کمک عاونا هب هک تسا اپورا نویسیمک حلاطصا کی یتلود یاه کمک هب دیدحلاص هب انب هک ،دوش یم هتفگ یمومع هجدوب اب یداهن ای یمومع داهن رازاب رد ار تباقر دنناوت یم و دنراد یداصتقا یراجت تیلاعف هک ییاه هاگنب ،دننادرگرب رگید هدننک هئارا لباقم رد هدننک هئارا کی عفن هب اپورا هیداحتا.دنوش یم هئارا
	 میظنت اپورا نویسیمک هدش نیودت تاررقم طسوت یتلود یاه کمک نیا طیارش .دنوش یم
	 زا یکچوک ریداقم فیصوت یارب هک تسا یحلاطصا De minimis aid لک .دنرادن اپورا نویسیمک دییأت هب زاین هک دوش یم هدافتسا یتلود یاه کمک 200000 دوش تخادرپ هدننک تفایرد کی هب دناوت یم هک یکچوک کمک و لمح هب طوبرم امش دیدج لغش رگا  .تسا هلاس 3 یلام هرود کی رد وروی نییاپ یاه تیدودحم دشاب یرورپ یزبآ و تلایش ای یزرواشک ،یا هداج لقن عیزوت هکبش كی داجیا هب كمك یارب کچوک هنیزه كمك .دنوش یم لامعا یرت و( تسین هئارا لباق یتارداص تیلاعف اب طبترم یاه هنیزه ریاس یارب ای و تلایش شخب رد یصاخ یاهتیلاعف هجدوب نیمأت یارب دناوت یمن نین
	 ار یتلود کمک هنوگره هب طوبرم قباوس هک تسا ماو هدنریگ داهن هفیظو نیا ،تسا تفایرد خیرات زا لاس هد لقادح یارب هدش هئارا تدعاسم زا یشان هک یمن رتارف هلاس هس زاجم دح زا تدم نیا هک دنک لصاح نانیمطا و دنک ظفح.دور
	 هدنیآ لاس هس رد دسر یم رظن هب هک یتیامح حرط کی رد ماو هدنریگ رگا دش دهاوخ مزلم ،دهد هئارا ار یرگید تساوخرد ،داد دهاوخ هئارا یتلود کمک ریاس و پآ تراتسا یاه ماو زا هدش تفایرد یتلود یاه کمک دروم رد هک.دهد علاطا حرط نآ یدصتم هب ،رگید عبانم زا طبترم دراوم
	 هک یکچوک کمک شزرا ام ،امش تساوخرد صوصخ رد تیقفوم تروص رد.درک میهاوخ لیمیا امش یارب ار دوش یم داجیا امش پآ تراتسا ماو زا
	 هب ای دهد هئارا یرتشیب تاعلاطا دناوت یم یتلود یاهکمک هرابرد تاعلاطا.دینک هعجارم اپورا نویسیمک تیاسبو
	 یم هئارا پآ تراتسا یاهماو حرط بلاق رد یا هجدوب عون هچ؟دوش
	 فرصم رابتعا نوناق تحت هک دوش یم نیمأت یصخش ماو قیرط زا هجدوب امش مان هب ماو هک تسا ینعم نادب نیا .دوش یم میظنت 1974 بوصم هدننك طاسقا .دینک یم یراذگ هیامرس نآ یارب هک یدروم مان هب هن دوش یم هتفرگ هجدوب .تسا تخادرپزاب لباق ماو نامز تدم لوط رد هنایهام تروص هب ماو.تسین هنیزه کمک دوش یم هئارا امش هب هک یا

	؟تسین یراجت یماو و تسا یصخش ماو پآ تراتسا ماو ارچ
	؟تسین یراجت یماو و تسا یصخش ماو پآ تراتسا ماو ارچ
	 تیقفوم رد ًاصخش هک تسا مهم لغاشم نابحاص یارب هک میراد داقتعا ام هب پآ تراتسا ماو راتخاس لیلد نیمه هب ،دننک یراذگ هیامرس دوخ راک و بسک اب .تسا هدش هداد نامزاس یصخش یاه ماو ناونع هب یراجت یاه ماو یاج میهاوخ یم ام ،ناشیاه ماو تخادرپزاب دروم رد دارفا هب نداد تیلوئسم ،مینک دوخ راک و بسک و دوخ یارب حیحص یریگ میمصت هب رداق ار نایضاقتم یارب لوپ زا هدافتسا یگنوگچ و نتفرگ ماو نازیم دننام یدراوم لماش نیا.دوش یم یراجت فادها هب یبایتسد
	 یم دارفا همه زا ام ،اه یریگ میمصت نیا رد نایضاقتم زا تیامح یارب ار یصخش یگدنیاپ هجدوب و یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ ، یراجت حرط میهاوخ دوصقم ود هب کرادم نیا زا .دننک هئارا دوخ تساوخرد زا یشخب ناونع هب یصخش یاهزاین ات دننک یم کمک ام هب اهنآ ،لوا هلحرم رد .دوش یم هدافتسا نیرتهب هب میناوت یم هنوگچ مینک صخشم ات مینک کرد رتهب ار درف یلغش و اب ات دننک یم کمک ام هب اهنآ ،مود هلحرم رد .مینک تیامح اهنآ زا لکش ماو دروم رد ،یراجت حرط ماود و ماو تخادرپزاب رد درف ییاناوت یبایزرامینک یریگ میمصت
	؟مریگب ماو مناوت یم رادقم هچ
	 هجوت افطل .دریگب ماو دنوپ 25000 ات 500 نیب راب ره دناوت یم درف ره راک و بسک کی یارب ماو یضاقتم یراجت کیرش نیدنچ رگا دیشاب هتشاد لوط رد راک و بسک نآ هب دنوپ 100000 رثکادح تسا نکمم ،دنتسه دیناوت یم ًاصخش هک یغلبم یور رب تسا نکمم هک دوش هداد ماو اهنآ تیلاعف.دشاب راذگ ریثأت دیریگب ماو
	 لماک تخادرپزاب زا سپ ،دشاب زیمآ تیقفوم امش ماو تساوخرد رگا ،هولاع هب بسک نامه یارب یفاضا یلام تساوخرد طیارش دجاو تسا نکمم ،طسق شش.دینک بسک تاعلاطا مود یاهماو هرابرد .دیشاب مود ماو بلاق رد راک و
	؟تسا ردقچ یتساوخرد ماو طسوتم غلبم
	 ییاهن غلبم ًانئمطم اما ،تسا دنوپ 10000 ات 5000 نیب ام ماو طسوتم هزادنا یگتسب لوپ زا هدافتسا یگنوگچ و یراجت لدم عون ،درف یاهزاین هب تیاهن رد.دراد
	؟دوش یم هفاضا هرهب امش هدش هتفرگ ماو هب ارچ
	 رد اهدوس مامت نیاربانب میتسه دنک یم راک تلود تیامح تحت هک یحرط ام و دارفا هک تسا ینعم نیا هب نیا ،دنوش یم ددجم یراذگ هیامرس حرط نیا هفرص هب نورقم ینابیتشپ و هجدوب نیا زا دنناوت یم یرتشیب یاهراک و بسک ماو ریاس اب هسیاقم رد دوس خرن ،لاس رد 6٪ تباث خرن اب .دنوش دنم هرهب ماو تدم یریذپ فاطعنا و تسا هدش یحارط هفرص هب نورقم یلصا ناگدنهد یاه تخادرپزاب هک دهد یم ار ییاناوت نیا ام نایرتشم هب لاس جنپ ات کی زا زا .دننک تیریدم دشاب رت بسانم اهنآ یارب هک یا هنوگ هب ار دوخ هنایهام لک و هنایهام یلامتحا تخادرپزاب نازیم ات 
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	؟منک اضاقت مناوت یم پآ تراتسا ماو دنچ ،حرط نیا تحت
	؟منک اضاقت مناوت یم پآ تراتسا ماو دنچ ،حرط نیا تحت
	 ،دنک پآ تراتسا ماو یاضاقت راک و بسک کی یارب دناوت یم طقف صخش ره زا یکی یارب دیناوت یم طقف دیتسه راک و بسک نیدنچ بحاص رگا نیاربانب ماو تفایرد زا دعب رگا ،لاح نیا اب .دینک ادیپ یسرتسد یلام عبانم هب اهنآ یفاضا رابتعا هب راک و بسک نامه هعسوت و دشر یارب هدنیآ رد ،پآ تراتسا لحارم دیاب امش .دیشاب مود ماو تساوخرد طیارش دجاو تسا نکمم ،دیراد زاین لبق ار ماو لماک تخادرپزاب هام شش لقادح دیاب و دینک یط ار دیدج تساوخرد نامز چیه رد امش ماو هدنام لک ،نیا رب هولاع .دیشاب هداد ماجنا تساوخرد زا هیلک دروم رد رتشیب تاعلاطا یار
	 هنیزه کمک تفایرد قح رب پآ تراتسا ماو یارب تساوخرد ایآ؟دراذگ یم ریثأت نم یتلود یاه
	 تفایرد طیارش دجاو ایآ هکنیا دروم رد هرواشم هئارا هب رداق ام هنافسأتم Job اب تاعلاطا بسک یارب ًافطل .میتسین ریخ ای دیتسه یتلود یایازمدینک تبحص دوخ Centre Plus
	 یم هئارا نم هب ار ماو ًامیقتسم پآ تراتسا یاه ماو تکرش ایآ؟دهد
	 ًامیقتسم ار ماو اما ،دنک یم تیریدم ار حرط نیا پآ تراتسا یاه ماو تکرش همانتقفاوم ،دشاب زیمآ تیقفوم امش تساوخرد رگا .دهد یمن نایضاقتم هب یاکرش زا یکی ای امش هدننک نیمات کیرش طسوت امش ماو غلبم و ماو تفایرد هطقن دنک یم هئارا ار امش ماو هک یراکمه تکرش .دوش یم هئارا ام یلام هب طوبرم دراوم ریاس و ماو طیارش دروم رد تبحص یارب امش سامت یلصادوب دهاوخ امش هنایهام یاه تخادرپزاب

	 عرش اب قباطم یداهنشیپ لوصحم پآ تراتسا یاه ماو تکرش ایآ؟دراد
	 عرش اب قباطم یداهنشیپ لوصحم پآ تراتسا یاه ماو تکرش ایآ؟دراد
	 روط هب هک میهد یم هئارا ار تعیرش اب راگزاس یلام لوصحم کی ام ،هلب Financing Sharia Enterprise ،ام نیمات کیرش قیرط زا لقتسم تاعلاطا یارب ار ام عرش اب قباطم یلام نیمات هحفص ًافطل .دوش یم هرادا.دییامن هدهاشم رتشیب

	؟منک باختنا ار دوخ ماو تدم مناوت یم ایآ
	؟منک باختنا ار دوخ ماو تدم مناوت یم ایآ
	 و تعاطتسا هب هتسب لاس جنپ ات کی نیب ار ماو نامز تدم دیناوت یم امش ،هلب قیرط زا رگا ،دیشاب هتشاد هجوت افطل .دینک باختنا دیهد یم حیجرت هک یشور و ماو ازیو ءاضقنا خیرات زا لبق هام شش لقادح دیاب ،دیتسه ایناتیرب رد ازیو قفاوت ییاهن نامز تدم زا رظن فرص .دینک تخادرپزاب ار هطوبرم دوس مامت هبساحم زا .دوب دیهاوخ هنایهام تخادرپزاب هب مزلم امش ،ماو دروم رد هدش غلبم لک و هنایهام یلامتحا تخادرپزاب نازیم ات دینک هدافتسا ام ماو هدننک.دییامن هبساحم توافتم یاهنامز تدم ساسا رب ار یتخادرپزاب
	؟دراد دوجو نم طسوت لوپ درک هنیزه هوحن یارب ینوناق ایآ
	 لغاشم یزادنا هار یارب هک دنتسه یصخش یاهماو پآ تراتسا یاه ماو دنا هدرک تیلاعف هام 24 زا رتمک هک دوجوم یاهراک و بسک دشر ای دیدج زا یعیسو فیط فرص دناوت یم امش ماو .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم ،لااک یدوجوم و تازیهجت دننام ،دوش امش راک و بسک هب طوبرم روما یا هنومن دنچ طقف ،یتاغیلبت و یبایرازاب یاه هنیزه ،راک و بسک ناکم فادها دیناوتب دیاب هک دیشاب هتشاد هجوت ًامتح لاحنیا اب .دنتسه اهنآ زا دوخ یگنیدقن شدرگ ینیب شیپ و یراجت حرط رد ار ناتدوخ ماو یارب دوخ شرتسگ ای یزادنا هار هب هنوگچ ماو نیا دیهد حیضوت و دینک فیصوت.د
	 پآ تراتسا ماو زا ناوت یمن اهنآ یارب هک دنراد دوجو یدودعم یاه تیلاعف تلایصحت و یشزومآ یاه هرود ،یهدب تخادرپزاب هلمج زا ،دومن هدافتسا لاح رد رادیاپ تراجت کی زا یشخب هک یراذگ هیامرس یاه تصرف ای و بسک عاونا دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب .دنتسین رارمتسا زاجم اهنآ یارب حرط نیا رد ماو زا هدافتسا هک یدراوم و ینثتسم یاهراک.دینیبب لماک روط هب ار ندوب طیارش دجاو یاهرایعم ًافطل ،تسین

	؟دراد دوجو یا هنیزه پآ تراتسا ماو تساوخرد یارب ایآیائ
	؟دراد دوجو یا هنیزه پآ تراتسا ماو تساوخرد یارب ایآیائ
	 رظن رد یا هنیزه هنوگ چیه پآ تراتسا ماو تفایرد ای تساوخرد رد ،ریخ تساوخرد لحارم یط رد ام ینابیتشپ یارب یا هنیزه چیه و تسا هدشن هتفرگ زا زگره ،ماو هنایهام تخادرپزاب زا ریغ هب .دوش یمن تفایرد نآ زا سپ و۔.دوش یمن تساوخرد یرگید تخادرپ ای هنیزه هنوگچیه امش
	؟تسیچ هقیثو نودب ماو اب هقیثو اب ماو توافت
	 هب ،دراد زاین ییاراد ای نماض هب ماو نیمأت یارب هک تسا یماو هقیثو اب ماو ماو تخادرپزاب مدع تروص رد .دوش تنامض ماو نآ اب هک یکلم لاثم ناونع یارب ای دنک فرصت ار کلم دناوت یم ماو هدننکرداص تکرش ،هقیثو یاراد.دریگب سامت وا اب نماض زا هدنامیقاب غلبم نیمأت
	 زا هدافتسا نودب - پآ تراتسا یاه ماو دننام - هقیثو نودب یاه ماو ،لباقم رد رطاخ هب ًافطل ،لاح نیا اب .دنوش تفایرد دنناوت یم ماو یارب هقیثو ای نماض فظوم ،طیارش زا رظن فرص ،یدادرارق ظاحل هب مه زونه امش هک دیراپسب ماو هنایهام تخادرپزاب ققحت مدع .دیتسه دوخ پآ تراتسا ماو تخادرپزاب هب امش رابتعا هدنورپ ررض هب و دوش یمسر مادقا ماجنا هب رجنم تسا نکمم امش رتهب دیوش وربور یلکشم اب تسا نکمم دینک یم رکف رگا نیاربانب ،دوب دهاوخ.دینک تبحص دوخ یلام روما کیرش اب تقو عرسا رد هک تسا
	 ادیپ دوخ ماو دادرارق رد ار دوخ یلام کیرش تایئزج ،تساوخرد دییأت زا سپ.درک دیهاوخ
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	؟تسیک پآ تراتسا یاه ماو تکرش
	؟تسیک پآ تراتسا یاه ماو تکرش
	 لغاشم هب کمک نآ تیرومأم و ،دش سیسات 2012 ربماتپس رد پآ تراتسا یاه ماو تکرش ییامنهار و ینابیتشپ ،هفرص هب نورقم یلام عبانم هب یبایتسد یارب ایناتیرب رد اپون و دیدج و میتسه ایناتیرب تراجت کناب یاه هعومجمریز زا یکی ام .تسا دشر و عورش یارب اهنآ یارب هک یلغاشم یارب یتیامح و یلام ینابیتشپ هک تلود پآ تراتسا یاه ماو همانرب.مینک یم هئارا ،دنوش یم هجوم تلاکشم اب یلام کمک لاکشا ریاس هب یسرتسد
	؟تسیچ تلود اب پآ تراتسا یاه ماو تکرش طابترا
	 پآ تراتسا یاه ماو تکرش .دوش یم نیمأت تلود طسوت پآ تراتسا یاه ماو تکرش هجدوب British .دشاب یم )British Business Bank( ایناتیرب تراجت یکناب هورگ زا یوضع۔.دشاب یم ایناتیرب تلود هب قلعتم ًلاماک هک تسا هعسوت کناب کی Business Bank plc
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