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 تستعمل ھذا كیف

 الدلیل

 .Cambridge مدینة في تجاري عمل بدء علیھا یرتكز التي المختلفة الخطوات الوثیقة ھذه تشرح
 قراءة یرجى. المدینة مستوى على التنظیمیة والمتطلبات العملیة عن عامة لمحة یقدم الدلیل ھذا
 .جدیدة أعمال لفتح أفضل بشكل المختلفة المحلیة التنظیمیة المتطلبات لفھم بأكملھ الكتیب ھذا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اعتماًدا على مجال عملك. المحلي،مالحظة: لیس المقصود من ھذا الدلیل أن یكون شامًال. قد تكون ھناك تصاریح وأنظمة إضافیة یجب اتباعھا على مستوى الوالیة والمستوى 
 اإلدارات أو الوكاالت المدرجة في ھذا الدلیل للحصول على بالجھات المسؤولة،یجب أن تحدد الشركات الفردیة المتطلبات التنظیمیة المحددة التي تنطبق علیھا. یرجى االتصال 

 أسئلة حول ظروف نشاطك التجاري الفریدة.
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 أسس عملك
 ھایحتاج قد التصاریح التيو التراخیص

 .Cambridge في للعمل عملك نوع 
 
 

 مكان على العثور
 موقع وتحدید إلیجاد موارد

 .عملك یناسب عمل 
 

 التجاري نشاطك بدأ
 التي واألنظمة والتصاریح التراخیص

 .التجاري نشاطك موقع على تنطبق قد
 

 دوما االنفتاح
 برامج المنح التي تمولھا المدینة والتي 

  الالزمة التراخیصو تجاريال یمكن أن تدعم عملك
 وتجدید الترخیص.

 



 مدیر المدینةمكتب 
 Cambridge City Hallقاعة مدینة 

795 Massachusetts Avenue 
Cambridge, MA 02139 

 4300-349 (617)الھاتف: 
 citymanager@cambridgema.govالبرید اإللكتروني: 

 
 
 
 
 
 

 Cambridgeمدیر مدینة  دي باسكال،خطاب من لویس أ. 
 
 
 

 والمركزیة والحیویة الفریدة المدینة باعتبارھا Cambridge تطور في حاسما دورا الصغیرة الشركات لعبت ،ألجیال 
  التجاریة األعمال في المساعدة خالل من وتعزیزه المحلي اقتصادنا دعم المدینة أولویات إحدى إن .الیوم ھي التي 

  الصغیرة األعمال أصحاب مع وثیق بشكل بالمدینة المجتمع تنمیة دائرة في يالتطویر االقتصاد موظفو یعمل .الصغیرة
 .التعلیمي والتدریب الفنیة والمساعدات المنح ببرامج لربطھم العام مدار على الصغیرة المشاریع وأصحاب

 
 
  یأملون الذین التجاریة األنشطة وأصحاب Cambridge في األعمال لمالكي آخر مورد تقدیم یسعدنا ،الدلیل ھذا خالل من 

  نشاط لفتح الالزمة والترخیص والتصاریح الخطوات على ستتعرف ،التالیة الصفحات في. Cambridge االتصال في
  یوفر كما. خطوة كل في مساعدتك یمكنھا التي المدینة داخل المختلفة األقسام إلى ةباإلضاف ،Cambridge في تجاري
 . الدینامیكیة التجاریة مناطقنا عن المزید معرفة وكیفیة التجاري لنشاطك موقع أفضل على للعثور مصادر أیًضا الدلیل

 .قادمة لسنوات Cambridge في وتحسینھ عملك دعم في للمساعدة المتاحة والبرامج العملیات عن تفاصیل یقدم ،وأخیًرا
 
 

 ونحن نشكرك على تفكیرك في التجاري،نأمل أن یكون ھذا مصدًرا مفیًدا أثناء التنقل في عملیة ملكیة النشاط 
 Cambridge. 
 
 

 بإخالص،
 

  لدي باسكالویس أ. 
 Cambridgeمدیر مدینة 

knewman
Louis



 تأسیس

  عملك 
 ھناك العدید من العناصر الھامة التي یجب مراعاتھا عند بدء عملك. یجب علیك البحث

 الالزم،والحصول على رأس المال  سلیمة،ووضع خطة عمل  المختار،في مجال الصناعة  
 استشارة المحاسبینوالنظر في الحاجة إلى الموظفین والمعدات. یجب على أصحاب األعمال  
 للحصول على المشورة المھنیة والقانونیة وغیرھا من  ووكیل التأمین يالمصرفي، المحام 

 قد تتطلب وثائق التأمین الشخصیة الخاصة بك تعدیالت ذلك،االستشارات المھنیة. باإلضافة إلى 
 استخدامات األعمال.لتعكس  
 

 )CDDفیما یلي بعض الخطوات المفیدة وموارد مدینة كامبردج. یتوفر قسم تنمیة المجتمع (
 لمساعدة الشركات الناشئة والشركات الجدیدة في التنقل في ھذه الخطوات. 

 
 مفھوم األعمال وخطط العمل ورط

 ھي الخطوات األولى للنجاح. إن مفھوم األعمال المحدد بوضوح وخطة العمل التفصیلیة
 :تقدم المدینة الدعم في تطویرھا من خالل الموارد التالیة

 
 :أسابیع 10دورة تخطیط األعمال لمدة 

www.cambridgema.gov/SmallBizCourse 
 

كامبردج: تعرف  لوحة بیانات األعمال الصغیرة من 
على اتجاھات قطاع األعمال التجاریة 

www.cambridgema.gov/SmallBizDashboard  
 

 جدولة مشاورة مع موظفي التنمیة االقتصادیة
 (617) 349-4637 

 
 

 شھادة إدارة األعمال حصل علىا
 تحتاج إلى الحصول على شھادة إدارة األعمال ،Cambridgeإلنشاء عملك في  
 من مكتب كاتب المدینة. 
 

 تقدم بطلب للحصول على واحد ھنا:
www.cambridgema.gov/iwantto/applyforabusinesscertificate 

 
 

 صاریحتأو  تراخیصتحقق مما إذا كنت بحاجة إلى أي 
 تحتاج بعض أنواع األعمال إلى الحصول على تصریح أو ترخیص للعمل 

 بغض النظر عن مكان وجودھا في المدینة في نھایة المطاف.  ،Cambridgeفي 
 التالي العدید من التصاریح والتراخیص الشائعة إلى جانبیعرض الجدول 

 إدارة المدینة المقابلة.
 

 استخدم الجدول لتحدید احتیاجات عملك 
 ولكنھا لیست شاملة. األحیان،ھذا یسرد التصاریح / التراخیص التي تحتاجھا األعمال في كثیر من 

 بقسم التصریح مباشرة.تحقق مرة أخرى من احتیاجاتك عن طریق االتصال 
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http://www.bit.ly/SmallBusinessDataDashboard
http://www.cambridgema.gov/iwantto/applyforabusinesscertificate


 : نوع العملخیصراوالت التصاریح
 

`
  للمزید من المعلومات الرجاء االتصال

 …عملي سوف تصریح / ترخیص مطلوب ب...

 City Clerk's Office  مكتب كاتب المدینة
795 Massachusetts Avenue, Cambridge City Hall  

 TTY: (617)349-4242 | 4269-349(617)الھاتف: 
www.cambridgema.gov/cityclerk 

 Cambridgeفي مدینة  كونی شھادة إدارة األعمال

Inspectional Services 
Department 

 دائرة خدمات التفتیش
)ISD( 

831 Massachusetts Avenue  
 TTY :(617)349-6112|  6100-349(617)الھاتف: 

www.cambridgema.gov/inspection  

 تصریح معامالت الطعام /
 تصریح التأسیس

الطعام أو تقدیمھ أو بیعھ  تخزینیكون ب
(مثل المطاعم ومؤسسات الطعام  للمستھلكین

السریعة الخدمة والمخابز ومحالت البوتیك 
 والفنادق)

 تشغیل شاحنة طعام متنقلةیعتمد  متنقلةال طعامرخصة شاحنة ال

 تصریح بیع التبغ
 بیع منتجات التبغ للجمھوریقوم على 

(ینطبق على مبیعات العداد ومبیعات آلة 
 البیع)

License Comission 
 لجنة الترخیص

831 Massachusetts Avenue 
 TTY :(617)349-6112|  6140-349(617) ھاتف:

www.cambridgema.gov/License 

 سیارة أجرة قیادةملك و / أو یتطلب أن  سیارةترخیص 

 (سنوي)ترخیص بائع متجول 
 (یوم واحد)رخصة بائع متجول / بائع 

وحدة بیع السلع أو المواد من یقوم على 
 متنقلة أو في الحق العام من الطریق (ھذا

 ینطبق على شاحنة طعام متنقلة)

 تقدیم الكحول / الخمور في المبنىیقوم على  ترخیص المشروبات الكحولیة

بیع وتقدیم الطعام والمشروبات یقوم على  رخصة المشتركون العادیین
 غیر الكحولیة في المبنى

ال التي بیع المشروبات الكحولیة یقوم على  المحالتترخیص بضائع 
 یمكن استھالكھا في المباني.

 رخصة الترفیھ

توفیر آالت التسلیة ، آالت یقوم على 
الموسیقى ، الرقص ، الكومیدیا ، الموسیقى 

، وعروض أخرى في مؤسسة  المباشرة
 تجاریة

البضائع بیع السلع العتیقة أو یقوم على  مستعملةقدیمة /  بضائعرخصة 
 المستعملة

 تشغیل نزل / فندقیقوم على  نزل رخصة 

Fire Department 
 اإلطفاءقسم 

491 Broadway 
 TTY: (617)499-9924/9932|  4918-349(617)الھاتف: 

www.cambridgema.gov/cfd 

تصریح للمواد الصلبة القابلة لالشتعال ، 
 السوائل ، والغازات

االحتفاظ بمواد قابلة لالحتراق أو یقوم على 
تخزینھا أو تصنیعھا أو بیعھا ، كما ھو 

الحال في محطات الوقود ومختبرات أبحاث 
التكنولوجیا الحیویة (ینطبق ذلك على شاحنة 

 طعام متنقلة)
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 العثور على

 مكان
  موقع یستعملوااستئجار أو شراء مساحة أن  لمؤسسات األعمال التي تسعى إلىیمكن  
 أو االتصال بموظفي CDD www.cambridgema.gov/CDD قسم تنمیة المجتمع 
 للتنظیم العمراني. Cambridgeالمدینة للتأكد من أن استخدام أعمالھم یتناسب مع أحكام قانون  
 

 یجب على أصحاب األعمال الراغبین في شراء مبنى جدید أو ترمیمھ أو بنائھ االتصال بقسم
 ) في مرحلة مبكرة من عملیة اختیار الموقع.CDD( قسم تنمیة المجتمع) أو ISDخدمات الفحص (

 إذا كان لتحدید ما إذا كان من الممكن وضع المشروع المقترح على موقع بدون تصریح خاص.
 فیجب علیك بدء تباین،من الضروري تقدیم طلب للحصول على تصریح خاص أو البحث عن 

 حیث یمكن أن تكون العملیة طویلة. ممكن،التطبیق في أقرب وقت 

 
 

 العقارات المتاحة البحث عن
 )EDDویمكن لموظفي قسم التنمیة االقتصادیة ( العقارات موقعخدمة البحث عن  (CDD) اإللكتروني لقسم تنمیة المجتمع موقعالیوفر  
 المساعدة في تضییق نطاق البحث عن الخصائص المتاحة بناًء على نوع المساحة المطلوبة وحجمھا. 

 
 قعامكتشف المو

www.cambridgema.gov/CDD/econdev/smallbusinessassistance/Sitefinder 
 
 

 الخصائصتعرف على  
 ائب الضرو قیمة الموقعیمكن الوصول إلى معلومات مالك العقار و

 ورخص الملكیة المحتملة من خالل إدارة تقییم المدینة. 
 

 تقییم االدارة
795 Massachusetts Aven, Cambridge City Hall  

 TTY :(617)349-4242|  4343-349(617)الھاتف: 
www.cambridgema.gov/Assessing 

 

 تقسیم المناطقالتفكیر في 
 أنواع معینة في مناطق معینة من المدینةتقتصر استخدامات المباني على 

 للتنظیم العمراني. ُینظر إلى قانون تقسیم المناطقCambridgeمن خالل قانون 
 مما یعني أنھ ال توجد "،الذي یستخدم على أساس خصائص معینة "كحق

 حاجة إلى تصریح خاص أو اختالف في تقسیم المناطق.
 

 خرائط تقسیم المناطق وتقسیم المناطق
www.cambridgema.gov/CDD/zoninganddevelopment/Zoning.aspx 

 
 إذا كنت قد حددت خاصیة معینة وكنت غیر متأكد إذا كان استخدامك التجاري یمكن

 فیمكنك التقدم بطلب للحصول على تصریح استخدام خاص أو  "،اعتباره "صحیًحا
 تباین. ھذه التطبیقات یجب أن تمر أمام مجلس التخطیط أو مجلس طعون التقسیم.

3 

1 

2 
 
 

 الصفحة

6 

http://www.cambridgema.gov/CDD
http://www.cambridgema.gov/CDD/econdev/smallbusinessassistance/Sitefinder
http://www.cambridgema.gov/CDD/zoninganddevelopment/Zoning.aspx


  ALEWIFE/ FRESH POND 
  NORTH MASS AVE 
  PORTER SQUARE 
  LOWER MASS AVE 
  HURON VILLAGE/ OBSERVATORY HILL 
  HARVARD SQUARE 
  CENTRAL SQUARE  
  INMAN SQUARE  
  KENDALL SQUARE  
  EAST CAMBRIDGE  
  NORTH POINT 

 

 

 

في التجاریة المجمعات  

 Cambridge 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 موقعابحث عن 
 Cambridge  التجاریة الفریدة. تشیر الخریطة أعاله إلىھي موطن لكثیر من المناطق 
 موقع كل حي في المدینة. ھناك العدید من موارد المدینة التي تفّصل كل منطقة: 
 

 قطاع األعمال والمنطقة الدیموغرافیة موقع تعرف على
www.cambridgema.gov/CDD/econdev/aboutcambridge 

في اتصل بموظفي التنمیة االقتصادیة  تجاریة،إذا كنت مھتًما بفتح نشاط تجاري خارج منطقة 
 .(CDD) قسم تنمیة المجتمع

 
 الوصول إلى بیانات سوق العمل المحلیة 

www.cambridgema.gov/SmallBizDashboard 
 

 مساعدة؟لحتاج ت
  ھنا لمساعدتك! یمكنك الحضور للحصول على استشارة إذا كانت لدیك أیة  (CDD) قسم تنمیة المجتمع 

 .Cambridgeمخاوف بشأن العثور أو إنشاء مساحة لنشاطك التجاري في 
  

 قسم تنمیة المجتمع
City Hall Annex, 344 Broadway 3rd Floor  

 TTY :(617)349-4242|  4637-349(617): الھاتف
www.cambridgema.gov/business 
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 )ISDقسم خدمات الفحص (
831 Massachusetts Avenue 

 TTY: (617)349-6112|  6100-349(617):الھاتف
 http://www.cambridgema.gov/inspection 

 

 ؟منزليھل مشروعك 
تسمح أنظمة تحدید المناطق لألعمال التجاریة المنزلیة بالعمل 

في ظل ظروف معینة. یمكن توجیھ أسئلة  Cambridgeفي 
 .ISD قسم خدمات الفحص محددة إلى

 

 

http://www.cambridgema.gov/CDD/econdev/aboutcambridge
http://www.bit.ly/SmallBusinessDataDashboard


 بدأ

 أعمالك التجاریة
 (ال ینطبق على األعمال المنزلیة)

 
 

 إشغالشھادة الحصول على 
 تشھد شھادة اإلشغال بأنك ملتزم بكود البناء الحكومي وقانون تنظیم المناطق في المدینة. 

 فیرجى االتصال  إشغال،إذا لم تكن متأكًدا إذا كنت تحتاج إلى الحصول على شھادة 
 بإدارة خدمات الفحص.

 
 تطبیق اإلشغال شھادة

www.cambridgema.viewpointcloud.com 
 
 
 

 المناسبة التصاریحالحصول على جمیع 
 تأكد من الحصول على جمیع التصاریح  بك،إذا قمت بتعدیل المساحة الخاصة 

 المناسبة للبناء والتحریك. الحصول على شھادة التفتیش إذا لزم األمر. الجدول 
 یمكن أن تساعدك على التنقل في ھذه التصاریح وإدارة المدینة  9في ص. 

 المرتبطة بھا.
 

 تحقق من الجدول في الصفحة التالیة
 
 
 
 
 

 شعارحصل على ا
 ھي وسیلة ھامة ألن یعرف الناس عن عملك. كما أنھم یلعبون دوًرا كبیًرا  الشعارات

 على  دیھا لوائح تسجیل وتتطلب التصدیقفإن المدینة ل لذلك،في مظھر المدینة. ونتیجة 
 التصامیم المقترحة باإلضافة إلى الحصول على تصریح تسجیل من أجل االمتثال لقوانین 

  الرصیف،تصریح عوائق  الرایات،(انظر تصاریح تسجیل الدخول / المدن ولوائح السالمة. 
 )9رایات على الصفحة العالمات وتصاریح الو

 
 المدینة یمكن أن تساعد 

 تقدم المدینة برنامج منح للمساعدة في تعویض بعض تكالیف عالمة 
 للحصول على التفاصیل. 10لشركات مؤھلة. انظر الصفحة 

 
 
 
 

 
 السالمة: المثال سبیل على اللوائح ھذه تتضمن أن یمكن. بالموقع خاص تصریح أو شھادة تتطلب التي Cambridge في قوانین بعض ھناك

 بقسم االتصال طریق عن احتیاجاتك من أخرى مرة التحقق یرجى. لشعارا وشھادة ،والخارجي الداخلي والبناء ،المؤقتة والعوائق ،العامة
 .مباشرة التصریح
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 التصاریح والترخیص: موقع العمل
 ...یحتاج عملي سوف تصریح / ترخیص مطلوب للمزید من المعلومات الرجاء االتصال

 رخصة بناء بناء أو تغییر أو إصالح أو ھدم بنیة

Inspectional Services 
Department 

 الفحصقسم خدمات 
www.cambridgema.gov/inspection  

لتصدیق على أن المباني المستخدمة ألغراض ا
والرعایة المؤسسیة تلبي  واإلقامة، التجمیع،

الحد األدنى من المتطلبات لحمایة الجمھور. 
مطلوب شھادة جدیدة لزیادة سعة المقاعد في 

 المنشآت مثل المطاعم والمسارح.

 شھادة من التفتیش

لتصدیق على بناء ھیكل أو تغییره وفًقا لقانون ا
البناء المعمول بھ في الوالیات ومرسوم تنظیم 

المدینة. (مطلوب كجزء من عملیة المناطق في 
ترخیص البناء أو عندما یكون ھناك تغییر في 

 استخدام المؤسسة التجاریة)

 شھادة اإلشغال

رایات تثبیت أو تعدیل أو إصالح أي الفتات أو 
 رایاتالو االشاراتتصریح  (بما في ذلك المظالت والستائر)

عمل على البنود المتعلقة بالغاز أو المعدات لا
 تصاریح البناء األخرى ذات الصلة المیكانیكیة أو السباكة أو األسالك

لقیام بأعمال البناء التي تتطلب الحفر ، مثل ا 
تركیب الكھرباء والغاز والھاتف وخط البخار 

والحمایة من الحرائق والصرف الصحي 
واستنزاف العواصف وخدمة المیاه والحد من 

 كبح ورصد اآلبار ورفوف الدراجات.

  تصریح البناء / الحفر
Department of Public 

Works 
 قسم األشغال العامة

www.cambridgema.gov/theworks  
حظر أو عرقلة الرصیف مؤقًتا. مطلوب 

أو الھدم  الواجھة،تجدیدات  التوقیع،لمنشآت 
یستخدم ھذا التصریح أیًضا لعالمات الخارجي. 

 .وجداول الرصیف Aاإلطار 

 تصریح الرصیف الجانبي

بناء أو تعدیل موقف سیارات تجاري مفتوح 
 وقف السیارات التجاريمتصریح  للجمھور مقابل رسوم

 والنقل السیارات،وقوف  المرور،حركة 
www.cambridgema.gov/traffic  

شارع مؤقًتا لنقل الشاحنات الأو عرقلة  حجز
 األدوات،شاحنات  الكبیرة،األحمال  الصغیرة،
یستخدم ھذا إلخ بطریقة عامة.  القمامة،عربات 

ع في یالتي تب طعمةالتصریح أیضا لشاحنات األ
 الشوارع العامة.

 عائق مؤقت للشارعلتصریح 

جھاز الحمایة من الحرائق بما تثبیت أو تعدیل 
في ذلك نظام الرش ، نظام المیاه الرئیسي ، 

 معدات الحمایة من الحرائق صریحت صنبور ، أو نظام إنذار الحریق
Fire Department 

 طفاءقسم اإل
 www.cambridgema.gov/cfd  

وضع الفتة أو شعار یبرز أكثر من ست 
بما  العام،بوصات فوق الرصیف أو الطریق 

وعالمات لوحة  Aفي ذلك الفتات اإلطار 
ساندویتش. یتم إصدار ھذا التصریح من قِبل 

إدارة األشغال العامة ، ولكن یتم بدء العملیة مع 
 مكتب كاتب المدینة.

 رایة/  الفتة وضع تصریح
City Clerk's Office 

 مكتب كاتب المدینة
   www.cambridgema.gov/cityclerk  
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 االنفتاح

د بشكل  ا   مئ
 ستستمر عالقتك بالمدینة بعد أن تكون مستعد رسمًیا للعمل. كما یوجد 

 العدید من برامج المنح لدعم الشركات المحلیة ومساعدتھا  )CDD( المجتمعقسم تنمیة  لدى
 . ستستمر أیًضا في الحصول على تصاریح Cambridgeعلى االزدھار في 

 ألغراض التجدید أو تحسینات العمل المستقبلیة.
 
 

 الساریة التصاریح والتراخیصتجدید 
 بعض التصاریح والتراخیص تتطلب تجدیدات سنویة. تأكد من معرفة أیھا 
 یتطلب التجدید واالحتفاظ بھا محدثة. قد تحتاج التحسینات المادیة لنشاطك 

 التجاري أیًضا إلى شھادات فحص.
 
 
 

 CDD قسم تنمیة المجتمع یمكن أن یساعدكأعرف كیف 
 برامج متنوعة للمساعدة في  (CDD) تنمیة المجتمع قسملقسم التنمیة االقتصادیة التابع یقدم 

 بما في ذلك المؤھلة،تمویل التحسینات لألعمال 
 
 
  

 Storefront Improvement Program   لبرنامج تحسین واجھة المح  
www.cambridgema.gov/storefront 

 
 Retail Interior Accessibility Program برنامج تسھیالت داخلیة البیع بالتجزئة 

www.cambridgema.gov/RetailAccessibility 
 

 Small Business Enhancement Program     برنامج تحسین األعمال الصغیرة 
www.cambridgema.gov/SmallBizEnhance 

 
 Entrepreneurship Assistance Program     ریادة األعمالبرنامج مساعدة  

www.cambridge.gov/EntrepreneurAssisstanceProgram 
 

 Small Business Coaching    تدریب األعمال الصغیرة 
www.cambridgema.govSmallBizCoaching 

 
 Business Development Workshops   ورش تطویر األعمال

www.cambridgema.gov/SmallBizWorkshops 
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 موارد محلیة ودولیة 

 إضافي
 ماساتشوستسفي مكتب تطویر األعمال 

Massachusetts Office of Business Development 
 8600-973 (617(ھاتف: 

www.mass.gov/hed/economic/eohed/bd 

  )SBAإدارة األعمال الصغیرة األمریكیة (
 US Small Business Administration 

 Bostonمكتب مقاطعة 
 5590-565 (617)الھاتف: 

www.sba.gov/ma 
 

 )SCOREفیلق الخدمة للمتقاعدین التنفیذیین (
Service Corps of Retired Executives 

 6262-523 (617) الھاتف:
www.score.org 

 

 )SDO(والتنوع للموردین (MA)ماساشوستس مكتب
Massachusetts Supplier & Diversity Office 

 8831-502 (617(: الھاتف
www.sdo.osd.state.ma.us 

 المال رأس نمول )MA(ماساتشوستس شركة
Massachusetts Growth Capital Corporation 

 6262-523 (617(: الھاتف
www.massgcc.com 

 

 الكتلة تنمیة
MassDevelopment 

 8030-445 (800): الھاتف
www.massdevelopment.com 

Cambridge األولى المحلیة (CLF) 
Cambridge local First  

 7392-998 (857): الھاتف
www.cambridgelocalfirst.org 

 

 )CSBA( المركزیة األعمال رجال جمعیة
Central Square Business Association 

  3211-864 (617): الھاتف
www.centralsquarecambridge.com 

 

 للتجارة Cambridge غرفة
Cambridge Chamber of Commerce 

 4100-876 (617): الھاتف
www.cambridgechamber.org 

 

 والمشاریع المرأة مركز
Center for Women and Enterprise 

 0700-536 (617(: الھاتف
www.cweonline.org 

 

 (KSA) كیندال میدان رابطة
Kendall Square Association 

 5772-547 (617): الھاتف
www.kendallsq.org 

 

 )HSBA( ھارفارد بجامعة األعمال اتحاد
Harvard Square Business Association 

 3434-491 (617): الھاتف
www.harvardsquare.org 

 

 )Cambridge)ECBAرابطة أعمال شرق 
East Cambridge Business Association 

 6651-242 (857)الھاتف: 
www.eastcambridgeba.com 

أو اتصل  .www.cambridgema.gov/businessتفضل بزیارة  والبیانات، النشاطاتللحصول على مزید من موارد األعمال واألدلة و
 4637-349(617)الرقم على دائرة التنمیة االقتصادیة التابع لـCDD  المجتمع تنمیةبقسم 
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COMMUNITY DEVELOPMENT DEPARTMENT 
 قسم تنمیة المجتمع

344 Broadway, City Hall Annex 3rd 
Floor 4260-349 (617): الھاتف | TTY: 

(617) 349-4242 
www.cambridgema.g

ov/CDD 
 

http://www.cambridgema.gov/CDD
http://www.cambridgema.gov/CDD
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