
كابيتل ريدنيس تشك لست 
أداة تقييم للمنظامت التي تخدم االعامل التجارية



االسم التجاري

مالك املرشوع / مقدم الطلب

عنوان املرشوع

الصناعه

عمر املرشوع

املبلغ املطلوب للقرض

الهدف من االقرتاض / الغرض

أستخدام قامئة التحقق

قامئة مراجعة جاهزية رأس املال هي عباره عن أداة 
تقييم ملؤسسات خدمات األعامل تستخدمها لتقييم

الرشكات الصغرية التي تخدمها وهي تحتوي عىل 
قامئة مرجعية باملعايري األساسية التي تحتاج إليها

الرشكات الصغرية عادة قبل أن ينظر املقرضون يف 
اإلقراض لهم.

بعد أن يتلقى مالك النشاط التجاري نسخة من 
قامئة التحقق من إحدى مؤسسات خدمات األعامل 

ميكن ملالك النشاط التجاري استخدامها عند التعامل 
مع املؤسسات الخدمية التجاريه واملقرضني وميكن 
ملؤسسات خدمات األعامل الرجوع إىل املعلومات 
التي قام مالك الرشكة بتوثيقها يف قامئة املراجعة 

لتقديم التوصيات واإلحاالت فيام يتعلق بالخطوات 
التالية للمرشوعات الصغرية.

املقصود من قامئة املراجعة هو مساعدة مؤسسات 
خدمات األعامل عىل إعداد مقدمي طلبات القروض

التجارية الصغرية وتقدميها أقوى اإلحاالت إىل 
املقرضني ال تهدف قامئة املراجعة إىل استبدال معايري

االكتتاب الخاصة باملقرضني الفرديني.

إن إكامل قامئة املراجعة هذه ال يضمن أن صاحب 
العمل سيحصل عىل قرض ملرشوعه التجاري ومع
ذلك فأن إكامل قامئة املراجعة سيساعد أصحاب 

األعامل الصغرية يف تقييم استعدادهم لتحمل ديون
املرشوع التجاري وتعزيز مكونات خطط اعاملهم .

 5C’S OF CREDIT منوذج املعايري االئتامنية املعروفة ب
يغطي االعتامد االئتامين العنارصاألساسية لكيفية تقييم املقرضني للجدارة االئتامنية للمقرتضني املحتملني.

CAPACITY القدرةعىل السد ادهي أكرثالعوامل الخمسة أهمية. النقد هواملصدر 
الرئييس للسداد. املقرضني يريدون بالضبط معرفة كيف تنوي سداد القرض وسوف 
يتم النظر يف التدفق النقدي الناتج من األعامل التجارية وتوقيت السداد واحتامل 
سداد القرض بنجاح و يعترب تاريخ الدفع الشخيص أو التجاري والعالقات التجارية 

االئتامنية مؤرشا ألداء الدفع يف املستقبل.

CAPITAL رأس املال هو املال الذي استثمرته شخصيًا يف النشاط التجاري وهو 
مؤرشعىل مدى تعرضك للخطرأذا فشلت الرشكة ويتوقع املقرضون واملستثمرون 
املهتمون أن تساهم من أصولك الخاصة وأن تكون قد اضطلعت مبخاطر مالية 

شخصية إلنشاء األعامل التجارية قبل أن تطلب منهم االلتزام بأي متويل .

CHARACTER الشخصيه هواالنطباع العام الذي يتولد للمقرض أواملستثمر 
املحتمل حول طالب التمويل املقرض سيشكل شخصية الرأي حول إذا ما كنت 

جديربالثقة الكافية لسداد القرض أوتوليد عائد عىل األموال املستثمرة يف املرشوع 
وسوف يتم االخذ يف االعتبارالخلفية التعليمية وجودة املراجع الخاصة بك والخربة يف 

مجال األعامل التجارية ويف مجال تخصصك.

COLATERAL الضامنات هي أشكال إضافية لألئتامن ميكنك تقدميها للمقرض 
وإعطاء املقرض ضامنات يعني أن تتعهد للمقرض بأصل متلكه مثل منزلك باالتفاق 

عىل أنه سيكون مصدرالسداد يف حال عدم قدرتك عىل سداد القرض.

CONDITIONS الظروف املحيطة تصف الغرض املقصود من القرض وهل سيتم 
استخدام األموال لرأس املال العامل واملعدات االضافية أو املخزون؟ املقرضني يأخذون 

يف االعتبار الظروف االقتصادية املحلية واملناخ العام سواء داخل مجال عملك او يف 
الصناعات األخرى التي ميكن أن تؤثرعىل عملك.
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تعليامت ملنظامت الخدمة التجارية
حدد كل مربع إذا وافق مالك الرشكة عىل العبارة بالنسبة إىل قسم “الشخيص” ، حدد املربع الذي ينطبق لكل قسم.

قم مبلء مربع توصية املراجع / اإلحالة مع الخطوات التالية ملالك الرشكة .
البيانات املكتوبة بخط غامق هي مكونات خطة عمل كاملة ودقيقة.

التدفق املايل
F .أنا قادرعىل دفع فواتريي يف الوقت املحدد

F .لدي ميزانية لكيفية استخدام أي قرض أستلمه

F .سيغطي التدفق النقدي الحايل سداد القرض الخاص يب

الشخصية
F .لدي بيانات مالية دقيقة مثل امليزانية العمومية وقامئه الدخل

F  لدي محاسب قانوين معتمد أوماسك حسابات أو نظام محاسبي قيد
االستخدام.

F .لدي حساب مرصيف تجاري

F .لدي قامئة بأصول وخصوم نشاطي التجاري

التسويق والعمليات
F  أومؤسسه أوأي بنية قانونية L3C أو LLP أو )LLC( لدي رشكة

مدمجة أخرى.

F  ميكنني الوصول إىل وثائق التشكيل القانوين لرشكتي أوأتفاقيات
التشغيل.

F .لدي ترخيص رضيبة املبيعات

F .عميل هو يف الصناعة املنظمة

F .لدي الرتاخيص الالزمة لتشغيل نشاطي التجاري

F .لدي إمكانية الوصول إىل املساعدة القانونية

F . )EIN( لدي امبلوير ادنتيفكيشن منرب

F .دنس منرب )DUNS( لدي رقم

الرضائب
F . رضائب الرواتب الخاصة يب مدفوعه حتي تاريخ اليوم

F . رضائب املبيعات الخاصة يب مدفوعه حتي تاريخ اليوم

F . رضائبي الحالية والسنوية السابقة مدفوعه

F . أنا أعرف التزامايت الرضيبية

F ) IRS ( أنا عىل خطة دفع مع مصلحة الرضائب األمريكيه

توصية املراجع / اإلحالة

توصية املراجع / اإلحالة

توصية املراجع / اإلحالة

توصية املراجع / اإلحالة
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الحالة 
F .أنا أطلب التمويل لغرض معني

F .لدي سجل مبيعات لنشاطي التجاري

F .لدي تكلفه تقديريه لبدء )أو توسيع( مرشوعي

F .لدي خربة يف هذه الصناعة أويف إدارة األعامل

F .لقد استثمرت أموايل الخاصة يف هذا املرشوع

الشخصية
F .أنا أعرف درجة االئتامن الخاصة يب

F .اتا أفهم أصويل والتزامايت الشخصية

F .أقراريت الرضيبيه الشخصيه مدفوعه حتى تاريخ اليوم

F .أعرف إجاميل الدخل واملرصوفات الشهرية لألرسة

F .لقد تقدمت بطلب اشهار إفالس يف 7 سنوات املاضية

F .لدي ممتلكات تجارية أو شخصية أو ضامنات أخرى

F .أنا أعرف جنسيتي أو وضع جنسيتي يف الواليات املتحدة

F .تعريف دافع رضائب فردي )ITIN( لدي رقم

F .لقد أدينت بجناية

F  انا ملزم بتنفيذ حكم قضايئ بسداد دين اوالحجزالتحفظي اودفع نفقه
الطفل أودفع نفقه )الزوج او الزوجه(.

F  انا اقوم بالدفع لسداد دين اوالحجزالتحفظي اونفقه الطفل اونفقه
)الزوجه او الزوجه(.

التسويق والعمليات
F .لدي خطة عمل مكتوبة

F .أعرف أي من منتجايت وخدمايت التي هي مربحه اكرثوالتي هي اقل

F .أتفهم قاعدة عماليئ وميكنني وصف عماليئ املثاليني

F .لدي تأمني تجاري

F .لدي اسرتاتيجية أو خطة للتسويق

F .لدي تأمني تعويض العامل

توصية املراجع / اإلحالة

توصية املراجع / اإلحالة

توصية املراجع / اإلحالة
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املحاسبة و السجالت
امليزانية )بالنس شيت( هي عبارة عن ملخص للمركز املايل للرشكة التي تشمل األصول والخصوم وحقوق امللكيه .	 

ماسك الحسابات / محاسب قانوين معتمد )بوك كيرب / يس يب ايه( هو الشخص الذي يتتبع دخل ونفقات املرشوع )املحاسب القانوين املعتمد( قد رمبا 	 

يقوم بعمليات محاسبيه معقده اكرث

نظام ماسك الدقاتر / تظام الحسابات )بوك كيبنك سيستم / اكاونتينج سيستم( يتم استخدامه يف العمل لجمع وتخزين وإدارة وتجهيز واسرتجاع 	 

وتسجيل البيانات املالية.

امليزانيه )بجيت( عباره عن بياتات تقديريه لاليرادات واملرصوفات خالل فرتة زمنية محددة.	 

األصول التجارية )بسنس اسيت( هي عباره عن سلع مملوكة لرشكة مثل السيارات والعقارات وأجهزة الكمبيوتر.	 

التزامات األعامل التجارية )بسنس اليبليتي( هي عباره عن ديون أو التزامات مالية مثل األموال املستحقة والرهون العقارية وقروض السيارات و ديون 	 

أخرى باسم املرشوع .

حقوق امللكيه )اكويتي( عبارة عن االموال املقدمة إىل النشاط التجاري من ِقبل املالك أو نيابة عنه .	 

املصاريف )اكسبنس( هي التكاليف التي تتكبدها األعامل من خالل العمليات للحصول عىل االيرادات .	 

التقارير املالية )فينانشيل ستيتمينت( هي تقار يرمنظمة تستخدم إلظهار صحة البيانات املالية للرشكة التي تشمل الدخل وامليزانيه العموميه وبيانات 	 

األرباح املحتجزة والتدفقات النقدية.

بيان الدخل )انكم ستيتمينت( هو بيان مايل يتضمن الدخل واإليرادات واملرصوفات التي تعربعن املنشأة وادائها املايل خالل فرته محاسبيه محدده .	 

قانوين
املؤسسه )كوربوريشن( هو كيان قانوين منفصل ومميز عن مالكيه .	 

البنية القانونية الداخلية )انكوربورييتد ليجل سرتاكرت( هي تصنيف للرشكات القامئة عىل امللكية والتقارير الرضيبية والتي تشمل رشكه ذات مسؤليه 	 

محدوده)LLC( ورشاكه ذات مسؤؤليه محدوده)LLP( ورشكه ذات مسؤؤليه منخفضه الربح )L3C( واملؤسسات.

وثيقة التكوين القانوين )ليجل فورميشن داكيومنت( هي األوراق املرفقة مع الدولة ومصلحة الرضائب عند تاسيس األعامل عىل أساس الهيكل القانوين 	 

ويوفرالرشعية الالزمه للمرشوع .

رشكه ذات مسؤليه محدوده )ليمتيد اليبلتي كومبني( هي عباره عن هيكل قانوين للرشكه والذي يكون فيه اعضاء الرشكه غري مسؤلني شخصيا عن ديون 	 

الرشكه اومطلوباتها.

رشاكة ذات مسؤولية محدودة )ليمتيد اليبلتي بارترنشيب( هي عباره عن هيكل قانوين للرشكات حيث ال ميكن ألعضاء الرشكة ان يكونو مسؤؤلني 	 

شخصيا ويجب ان يكون لديه أكرث من رشيك واحد وله آثاررضيبية محددة.

رشكة ذات مسؤولية محدودة منخفضة الربحية )لو بروفيت ليمتيد كمبني(  هي مرشوع ربحي واجتامعي له هدف محدد او اداء غرض مفيد اجتامعيا 	 

وليس زيادة الدخل.

اتفاقيات التشغيل )ابريتنج اجرميينت( هي عقد عمل يصف عمليات الرشكة ومسؤليه االشخاص املرتبطني بها .	 

الصناعة املسجلة )رجيوليتد اندسرتي( هي نوع من الصناعة التي تسيطر عليها القواعد الحكومية.	 

الرضائب
خطة الدفع )بيمنت بالن( هي خطة لدفع الديون املتاخره وتشمل الرضائب املستحقة.	 

رضيبه املرتبات )يب رول تاكسس( هي رضيبة يقوم صاحب العمل باقتطاعه ويدفعها نيابة عن موظفيه.	 

ترخيص رضيبة املبيعات )سيلز تاكس ليسن( هي وثيقة يتم الحصول عليها من والية ميتشيغان ويجب عىل بائعي السلع امللموسة أن يحصلوا عليها.	 

ملفات الرضائب )تاكس فايلينج( هي عبارة عن مجموعة من النامذج املستخدمة لتسجيل الدخل واملرصوفات سنويًا لتقدميها للوكاالت الحكوميه.	 

االلتزامات الرضيبية )تاكس اليبليتي( هي مقدار الرضائب التي تتكبدها الرشكة أو الفرد وفًقا لقوانني الرضائب الحالية.	 
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الحالة
التمويل )فينانسج( هو عباره عن األموال املستخدمة يف األنشطة التجارية أواملشرتيات أواالستثامرات التي يتم الحصول عليها باستخدام االئتامن 	 

ويجب سداده.

الصناعة )اندسرتي( هوعباره عن التصنيف الذي يشريإىل مجموعه من الرشكات التي ترتبط عىل أساس األنشطة التجارية الرئيسيه.	 

سجل املبيعات )ريكوردد سيل( هوعباره عن توثيق لألنشطة التجارية.	 

الشخصية
النفقه )اليموين( هي عباره عن مدفوعات مطلوبة قانونيا من زوج سابق إىل آخر بعد الطالق.	 

االفالس )بنك ربيس( هي عباره عن أداة قانونية قد يستخدمها الشخص أو الرشكة التجارية ملسامحته أوإعادة هيكلة الديون الغري قادر عىل دفعه.	 

العقارات التجارية )كمورشيل بربريت( هي عباره عن العقارات التي تستخدم لألنشطة التجارية مثل املتاجر ومرافق اإلنتاج واملستودعات.	 

الجدارة االئتامنية )الكريدت سكور( تقييم الجدارة االئتامنية للشخص استناًدا إىل سجل االئتامن .	 

الحجزالتحفظي )جارنشمنت( هي عباره عن عملية قانونية يتم بواسطتها سداد الديون املستحقة عىل الشخص ويتم دفعه مبارشه اىل الدائن عرب 	 

طرف وسيط.

دخل األرسة املعيشية )هاوس هولد انكم( هو عباره عن الدخل املشرتك لجميع أفراد األرسة .	 

الحجز )لني( هو مطالبة الدائن القانونية بالحجز عىل أصول املدين حتى يتم سداد الديون .	 

األصول الشخصية )برسونال بربريت( هي عباره عن العنارص النقدية واألشياء التي لها قيمة نقدية ومملوكة من قبل شخص ولكنها ليست اصول 	 

تجاريه.

االللتزمات الشخصية )برسونال ال يبليتي( هي مسؤولية الشخص عن سداد دين أو التزام آخرمثل املنزل او قرض عقاري أو قرض رشاء سياره.	 

املمتلكات الشخصية )برسونال بربريت( هي ممتلكات غري العقارات.	 

التسويق والعمليات 
التامني التجاري )بيسنس انشورنس( يحمي الرشكات من الخسائر بسبب األحداث التي قد تحدث يف سياق العمل العادي.	 

خطة العمل )بيسنس بالن( هي وثيقة مكتوبة تصف بالتفصيل كيف ستحقق املشاريع أهدافها.	 

قاعدة العمالء )كستمر بيس( هي عباره عن مجموعة العمالء والسوق املستهدفة الذين ميكن خدمتهم من قبل الرشكة .	 

نظام ترقيم عاملي للبيانات )دنس منرب... ديتا يونيفرسل منربينج سيستم( هو عباره عن رقم مكون من تسعة أرقام يعرّف النشاط التجاري بشكل فريد 	 

ويعتربطريقه لتقرير االئتامن للنشاط التجاري.

رقم تعريف صاحب العمل )اي أي أن... امبلومينت ايدنتفكيشن منرب( هو رقم تعريف فريد يتم تعيينه إىل الكيان التجاري ليك ميكن تحديدها 	 

بسهولة من قبل دائرة اإليرادات الداخلية.

خطة التسويق )ماركتينج بالن( هي حمالت إعالنية مصممة للوصول إىل السوق املستهدف.	 

اسرتاتيجية التسويق )ماركتنيج اسرتاتيجي( هي خطة للوصول إىل األشخاص وتحويلهم إىل عمالء للمنتج أو الخدمة.	 

الربح )بروفيتبليتي( هو عندما تكون إيرادات األعامل أكرب من النفقات.	 

تأمني تعويض العامل )وركر كمبنسيشن انشورنس( هو نظام يرعاه القطاع العام ويقوم يدفع املال للعامل الذين يصابون او يصبحوا غري قادرين عىل 	 

العمل.

التدفق املايل
القرض )لوون( هو تقديم املال أو املمتلكات أو السلع املادية األخرى إىل طرف آخر مقابل سداد مستقبيل من املبلغ االصيل جنبا اىل جنب مع الفائدة 	 

أو الرسوم املالية األخرى.

كابيتل ريدنيس تشك لست
قامئة املصطلحات الشائعه



عن املؤلفني
عملت مبادرة أعامل الحي مع رشكة ميشيغان كوميونيتي ريسورس إلنشاء هذا الدليل بدعم 

من مبادرة االقتصاد الجديد .

 تم تشكيل لجنة الفجوات )NBI( يف مبادرة من قبل مبادرة االقتصاد الجديد للرتكيز عىل 

الثغرات يف املشاريع التجارية والنظام البيئي يف ديرتويت. ميثل أعضاء اللجنة مجموعة متنوعة 

من منظامت خدمات األعامل التي تدعم الحي ورواد األعامل يف ديرتويت. اتحدت اللجنة حول 

رؤية تسرتشد بعملها: “كل من هو مهتم بالقرض يفهم ما يلزم للحصول عىل التمويل وكيفية 

الوصول اىل هناك. املقرضني يتعاملون مع جميع املقرتضني املحتملني بإنصاف وعدالة .

مجتمع مشجن للموارد منظمة غري ربحية عىل مستوى الوالية تسعى لبناء املجتمعات من 

خالل املنظامت القويه والقيادات القويه والشبكة القوية الغري ربحية و منذ عام 1998 مجتمع 

ميتشيجان للموارد جهز املنظامت غري الربحيه ايل تخدم املجتامت ذات الدخل املنخفض 

باألدوات واملوارد والتدريب واالستشا ا رت التي يحتاجون إليها للقيام بأفضل أعاملهم .

مبادرة االقتصاد الجديد هي تعاون خريي يعمل عىل النموو الثقافة الشاملة لريادة األعامل يف 

جنوب رشق ميشيغان التي تفيد جميع املقيمني ويقوي االقتصاد اإلقليمي وهو ايضا مرشوع 

خاص ملؤسسة املجتمع بالنسبة لجنوب رشق ميشيجان وتعمل مؤسسة NEI كرشكة مانحة 

لالسرتاتيجية ومنظّمة لالجتامعات وداعيه ومتحدثه عن القصص املجتهده للبناء والحفاظ عىل 

شبكة من الدعم ألصحاب املشاريع املتنوعة الذين يخلقون مستقبل أفضل ملجتمعاتهم. تعلم 
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