
 أخبار الكوارث

 قروض الضرر االقتصادي للشركات الصغيرة      

 –مركز العمليات الميداني  -المساعدة في حاالت الكوارث من إدارة األعمال الصغيرة 

 East – 101 Marietta Street, NW, Suite 700, Atlanta, GA 30303 
 

 مايكل امبتون: مسؤول االتصال                                                                     6102 (مارس)آذار  4 :تاريخ اإلصدار

 Michael.Lampton@sba.gov:إللكترونيبريد                                                                     MI 14620, 634-02 :رقم اإلصدار

 1333-330( 414: )الهاتف     

  

 

 إدارة األعمال الصغيرة تعلن عن تمديد العمل في مركز انعاش األعمال في فلينت

 

 

وسوف .  6102 (مارس)آذار  30إلى  دانعاش األعمال في فلينت سوف يمدأعلنت إدارة األعمال الصغيرة األمريكية اليوم أن عمل مركز  -اتالنتا 

 مساء   10:11 ىحت صباحا   0:11من يوم االثنين إلى الجمعة،  لتكونتستمر ساعات وأيام العمل 

 

ا على النحو المبين  :يقع مركز انعاش األعمال في المجتمعات التالية ويكون مفتوح 

 

 مقاطعة جينيسي 
 مركز أووك لألعمال 

6106 North Saginaw Street 

Flint, MI  48505 

 

ا حتى 0من :      ساعات العمل  مساء  طوال أيام األسبوع 0 صباح 

 يوم السبت واألحد من كل أسبوع:    مغلق

 مساء   13:11الساعة  (مارس)آذار  30الخميس :    يغلق

   

إلى فلينت بوالية ميشيغان ( SBA)تتوفر قروض كوارث الضرر االقتصادي منخفضة الفائدة المقدمة من إدارة األعمال الصغيرة األمريكية 

ية والمناطق المحيطة بها من الشركات الصغيرة والتعاونيات الزراعية الصغيرة وشركات تربية األحياء المائية الصغيرة والمنظمات غير الربح

يشمل اإلعالن مقاطعة جينيسي . 6100 (أكتوبر)تشرين األول  0الخاصة المتضررة من جراء كارثة إمدادات المياه العامة الملوثة التي بدأت يوم 

 . ميشيغان، وشياواسي، وتوسكوال في اكناووسوالمقاطعات المجاورة، البير، وليفينغستون، وأوكالند، 

 

تقدم إدارة األعمال الصغيرة قروض الضرر االقتصادي للمساعدة في تلبية .  مليون دوالر 6قد تحصل الكيانات المؤهلة على قروض تصل إلى 

في المئة  6.260في المئة لألعمال الصغيرة و 4تقدر أسعار الفائدة على هذه القروض بنسبة .  أس المال العامل الناجمة عن الكوارثاحتياجات ر

عامل هذه على حجم ونوع األعمال التستند أهلية الحصول على قروض رأس المال .  سنة 31للمنظمات غير الهادفة للربح مع مدة تصل إلى 

 .  ة لهاوالموارد المالي

 

عبر موقع إدارة األعمال الصغيرة اآلمن على ( ELA)يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر االنترنت باستخدام طلب القرض اإللكتروني 

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

 

-011-0) 6600-206-011-0 رقمالتتوفر معلومات عن الطلبات والبرنامج من خالل االتصال بمركز خدمة عمالء إدارة األعمال الصغيرة على 

تنزيل يمكن أيضا . rcustomerservice@sba.govdisaste، أو عن طريق إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى (لحاالت الصم والبكم 011-0336

 .www.sba.gov/disasterطلبات الحصول على القروض من موقع إدارة األعمال الصغيرة على 

 ,Kingsport Road 04660 رف والتجهيزألصإدارة األعمال الصغيرة األمريكية، مركز : يجب إرسال الطلبات المكتملة بالبريد اإللكتروني إلى

Fort Worth, TX 76155. 

 

 .6102 (نوفمبر) ألثاني تشرين 7الموعد النهائي لتلقي طلبات الضرر االقتصادي هو 

 

# # # 

 

 .www.sba.gov/disasterدارة األعمال الصغيرة  يرج  ييارة موقعنا عل  إللمزيد من المعلومات حول برنامج قرض الكوارث 
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