
دليل البرنامج والتقديم
22.07.08تمت المراجعة في 

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير  ِّ تُمو 

.تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي األعمال التجارية الصغيرة 



ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 

نظرة عامة على البرنامج
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ديم منح لمنظمات يتمثل الغرض من برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا في تق

ير القوى الفنون األدائية المؤهلة غير الهادفة للربح، على النحو الذي يحدده البرنامج، لتشجيع تطو

.العاملة

اعتماًدا على سيتم تقديم المنح لهذا البرنامج على أساس األولوية بأسبقية التقدم، وذلك بمبالغ محددة

.  2019إجمالي اإليرادات السنوية لمقدم الطلب في السنة الضريبية 

:ال يتم استخدام أموال المنح الممنوحة بموجب هذا القسم إال فيما يلي

حية، مصروفات الموظفين، بما في ذلك تكاليف كشوف الرواتب، واستحقاقات الرعاية الص1.

واإلجازات المرضية أو الطبية أو العائلية المدفوعة، واألقساط التأمينية؛

المساهمات أو المدفوعات لخدمة كشوف الرواتب المركزية؛2.

التوظيف، والتدريب، والتطوير، والنفقات األخرى المتعلقة بالموارد البشرية؛ 3.

.أو مصروفات التشغيل أو المعدات األخرى الخاصة بالموظفين/و4.



التعريفات
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(  3()ج)501تعني أي كيان مسجل غير ربحي " منظمة الفنون األدائية المؤهلة غير الهادفة للربح"

سم من الق( و)يستوفي معايير أي من األعمال التجارية الصغيرة المؤهلة وفقًا للقسم الفرعي 

قد (. دوالر2,000,000)، على أال تزيد إيراداته اإلجمالية السنوية عن مليوني دوالر 12100.82

ي أمريكا تكون المنظمة غير الهادفة للربح المؤهلة ضمن أحد الرموز التالية لنظام تصنيف الصناعة ف

:الشمالية، كما هو مذكور في اإلقرار الضريبي للمنظمة

.شركات المسارح التقليدية والمسارح التي تقدم وجبات العشاء-711110•

.شركات الرقص-711120•

.المجموعات الموسيقية والفنانون-711130•

.  شركات الفنون األدائية األخرى-711190•

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 



متطلبات األهلية
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منظمات الفنون األدائية غير الهادفة للربح: المستفيدون من المنح

تكون مؤهلة يجب أن تستوفي منظمة الفنون األدائية غير الهادفة للربح المعايير التالية، بحد أدنى، ل

ربح في للحصول على منحة تطوير القوى العاملة بموجب برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف لل

:كاليفورنيا

:يستوفي مقدم الطلب أحد المعايير التالية1.

.i ادات وفقًا إلرش" منظمة الفنون األدائية المؤهلة غير الهادفة للربح"يفي بتعريف

يستوفي c(3) 501البرنامج، ما يعني أن مقدم الطلب مسجل بصفته كيانًا غير ربحي 

.  كاليفورنيال( و)معايير أي من األعمال التجارية الصغيرة المؤهلة وفقًا للتقسيم الفرعي 

§وفقًا للقانون الحكومي  ، ال يزيد إجمالي إيراداتها السنوية عن مليوني 12100.82

، وهي ضمن أحد الرموز التالية لنظام تصنيف الصناعة في(2,000,000≥ )دوالر 

:أمريكا الشمالية، وفق ما هو مذكور في اإلقرار الضريبي للمنظمة

.ءشركات المسارح التقليدية والمسارح التي تقدم وجبات العشا-711110•

.شركات الرقص-711120•

.المجموعات الموسيقية والفنانون-711130•

شركات الفنون األدائية األخرى؛ -711190•

.iiليها في القسم أو يعمل بصفته راعيًا ماليًا للمنظمات التي تلبي المتطلبات المنصوص ع

أعاله؛( ط)1الفرعي 

ع مقدم الطلب، بدأ مقدم الطلب، أو في حالة الراعي المالي، المنظمة التي تتم رعايتها ماليًا التي تتب2.

ائية ، وفق ما يتضح من التسجيل الرسمي لمنظمة الفنون األد2019يونيو 1العمل في الوالية قبل 

.غير الربحية المؤهلة لدى وزارة خارجية كاليفورنيا

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 



ي، المنظمة المؤهلة التي تتم رعايتها ماليًا، مالسيتم منح مبالغ المنح على أساس إجمالي اإليرادات السنوية لمنظمة الفنون األدائية المؤهلة غير الهادفة للربح، أو في حالة الراعي ال

.  والتي تتبع المستفيد من المنحة

المبالغ المالية: المنح
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المنح المؤهلة
إجمالي اإليرادات السنوية 

2019في السنة الضريبية 

دوالر100,000-دوالر 1,001دوالر25,000

دوالر1,000,000-دوالر 100,001دوالر50,000

دوالر2,000,000-دوالر 1,000,001دوالر75,000



الوثائق المطلوبة
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بمراجعة الطلب، يتعين على مقدمي الطلب تحميل جميع الوثائقLendistryوحتى تقوم 

:المطلوبة التالية

؛(يرجى تنزيله من هنا)إقرار مقدم الطلب 1.

تعريف هوية صادر من جهة حكومية؛2.

؛((3()ج)501)إثبات حالة اإلعفاء الضريبي 3.

(:واحد على األقل من المستندات التالية)إثبات منظمة العمل 4.

عقد التأسيس؛•

عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة؛•

رخصة المشروع؛•

االسم االعتباري للمشروع؛•

؛(2019لعام 990بدون تزييف مع تقديم اإلقرار الضريبي )إثبات اإليرادات 5.

(.إن وجدت)اتفاقية الراعي المال 6.

:مالحظات مهمة بشأن تحميل المستندات

أو/أو الهاتف و/بك عبر البريد اإللكتروني، وLendistryقد تتصل . هذه القائمة ليست شاملة1.

ي قدمتها لطلب وثائق إضافية للتحقق من المعلومات الت( إذا كان مصرًحا بها)المراسلة النصية 

.في طلبك

.PDFيجب تقديم جميع المستندات بتنسيق 2.

.ميجابايت15يجب أن يكون حجم الملف أقل من 3.

(.+_()*&^%$#@!)ال يمكن أن يحتوي اسم الملف على أي أحرف خاصة4.

.إقرار الطلب قبل ملئهتنزيل وحفظيرجى 5.
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https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/CA-NP-Performing-Arts_Applicant-Certifications-7.6.22-FINAL-FILLABLE.pdf


نصائح لتقديم الطلبات



الخاص بكمراجعة رمز (: 1)النصيحة 

أمريكا يجب أن يكون مقدمو الطلبات المؤهلون ضمن أحد الرموز التالية لنظام تصنيف الصناعة في

:الشمالية، كما هو مذكور في اإلقرار الضريبي للمنظمة

شركات المسارح التقليدية والمسارح التي تقدم وجبات العشاء؛ –711110•

شركات الرقص؛–711120•

المجموعات الموسيقية والفنانون؛ أو –711130•

.شركات الفنون األدائية األخرى–711190•

./https://www.naics.com/searchالخاص بك، انتقل إلى NAICSلمراجعة رمز 

بع مقدم الطلب، يجوز لمقدم الطلب، أو في حالة الراعي المالي، المنظمة التي تتم رعايتها ماليًا التي تت

، استخدام المستند التالي لتحديد (NTEE)والمصنفة حاليًا برمز التصنيف الوطني للكيانات المعفاة 

:  األكثر قابلية للتطبيق على أعماله( NAICS)رمز نظام التصنيف الصناعي ألمريكا الشمالية 

NTEEتعيينات رموز 

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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https://www.naics.com/search/
https://canonprofitperformingarts.com/wp-content/uploads/2022/07/ARABIC_CA_NonprofitPerformingArts_NTEE_Codes_Public.pdf


استخدم عنوان بريد إلكتروني صالًحا(: 2)النصيحة 

.  الطلبيرجى التأكد من أنك تستخدم عنوان بريد إلكتروني صالًحا وأنه مكتوب بشكل صحيح في

ال . لذي تقدمهسيتم إرسال التحديثات واإلرشادات اإلضافية لطلبك إلى عنوان البريد اإللكتروني ا•

وقد يتسبب ذلك في Lendistryيمكن التعرف على عناوين بريد إلكتروني معينة في نظام 

.تأخيرات في التواصل فيما يتعلق بطلبك

تصال إذا كنت قد استخدمت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح أو غير صالح في طلبك، فيرجى اال

.لتحديث معلوماتك866-759-5320بمركز االتصال لدينا على الرقم 

دي إلى تعطيل قد يتم الكشف عن تقديم طلبات متعددة على أنه احتيال محتمل ويؤ. ال تقدم طلبًا جديًدا

.  عملية مراجعة طلبك

عناوين البريد اإللكتروني غير صالحة

:لن تُقبَل عناوين البريد اإللكتروني التالية أو لن يتم التعرف عليها في نظامنا

@infoبـ تبدأعناوين البريد اإللكتروني التي 
info@mycompany.com: مثال

@noreply.comأو @contact.comبـ المنتهيةعناوين البريد اإللكتروني 

mycompany@contact.com: مثال
mycompany@noreply.com: مثال

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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قم بتجهيز مستنداتك بتنسيق (: 3)النصيحة 

يجب أن تكون المستندات . فقطPDFيجب تحميل جميع المستندات المطلوبة على البوابة بتنسيق 

.واضحة وبمحاذاة مستقيمة وال تحتوي على خلفيات مزعجة عند تحميلها

:مالحظات مهمة بشأن تحميل المستندات

أو PDFيمكن تقديم بطاقة هوية حكومية بصيغة )PDFيجب تقديم جميع المستندات بتنسيق 1.

JPEG.)

.ميجابايت15يجب أن يكون حجم الملف أقل من 2.

(.+_()*&^%$#@!)ال يمكن أن يحتوي اسم الملف على أي أحرف خاصة 3.

.إذا كان الملف الخاص بك محميًا بكلمة مرور، فستحتاج إلى إدخاله4.

أليس لديك ماسح ضوئي؟

.نوصي بتنزيل واستخدام تطبيق مسح مجاني على الهاتف المحمول

تحميل صحيح: عي نة

تحميل غير صحيح: عي نة

Genius Scan
Apple |انقر هنا للتنزيل

Android |انقر هنا للتنزيل

Adobe Scan
Apple |انقر هنا للتنزيل

Android |انقر هنا للتنزيل

!

.المستند واضح ومحاٍذ بشكل مستقيم

.لم تتم محاذاة المستند بشكل مستقيم1.

وتظهر يد في( خلفية مزدحمة)المستند أمام النافذة 2.

.الصورة
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https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


استخدم (: 4)النصيحة 

طوال عملية تقديم Google Chromeللحصول على أفضل تجربة للمستخدم، يُرجى استخدام 

. الطلبات بأكملها

.بكإن بعض متصفحات الويب األخرى قد ال تدعم واجهتنا، وقد تتسبب في حدوث أخطاء في طل

على جهازك، فيمكنك تنزيله مجانًا من Google Chromeإذا لم يكن لديك متصفح 

https://www.google.com/chrome/.

:Google Chromeقبل بدء عملية تقديم الطلب، يُرجى القيام بما يلي على 

امسح ذاكرة التخزين المؤقت1.

استخدم وضع التصفح المتخفي2.

ل حاجب النوافذ المنبثقة3. عط ِّ

امسح ذاكرة التخزين المؤقت

بقًا، وتُستخدم البيانات المخزنة مؤقتًا هي المعلومات التي تم تخزينها من موقع أو تطبيق مستخدم مس

، قد تشتمل ومع ذلك. بشكل أساسي لجعل عملية التصفح أسرع من خالل الملء التلقائي لمعلوماتك

مات التي البيانات المخزنة مؤقتًا أيًضا على معلومات قديمة مثل كلمات المرور القديمة أو المعلو

ى تصنيفه وهذا قد يؤدي إلى حدوث أخطاء في طلبك وقد يؤدي إل. أدخلتها مسبقًا بشكل غير صحيح

.باعتباره عملية احتيال محتملة

استخدم وضع التصفح المتخفي

أو تخزينها يسمح لك وضع التصفح المتخفي بإدخال المعلومات بشكل سري ويمنع تذكر بياناتك

.مؤقتًا

ل حاجب النوافذ المنبثقة عط ِّ

أكد من صحة تشتمل عملية تقديم الطلبات لدينا على العديد من الرسائل المنبثقة المستخدمة للت

Google Chromeيجب عليك تعطيل حاجب النوافذ المنبثقة على . المعلومات التي تقدمها
.لرؤية هذه الرسائل

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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https://www.google.com/chrome/


كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت

1الخطوة 

ية، جديدة، واضغط فوق النقاط الثالث في الزاوية اليمنى العلوGoogle Chromeافتح نافذة 

.  (اإلعدادات)"Settings"ثم انتقل إلى 

2الخطوة 

، ثم حدد (الخصوصية واألمان)" Privacy and Security"انتقل إلى 

"ClearBrowsing Data"(محو بيانات التصفح).

3الخطوة 

.(محو البيانات)" Clear Data"حدد 

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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كيفية استخدام وضع التصفح المتخفي

1الخطوة 

New"انقر على النقاط الثالث بالزاوية اليمنى العلوية من متصفح الويب، ثم حدد 
incognito window"(نافذة جديدة للتصفح المتخفي).

2الخطوة 

ة استخدم وضع التصفح المتخفي طوال عملي. جديدةGoogle Chromeسيفتح المتصفح نافذة 

.تقديم الطلب

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
13

1

2



كيفية تعطيل حاجب النوافذ المنبثقة

1الخطوة 

ية، جديدة، واضغط فوق النقاط الثالث في الزاوية اليمنى العلوGoogle Chromeافتح نافذة 

.  (اإلعدادات)"Settings"ثم انتقل إلى 

2الخطوة 

 Site"، ثم حدد (الخصوصية واألمان)"Privacy and Security"انتقل إلى 
Settings"(إعدادات الموقع).

3الخطوة 

انقر على الزر حتى . )النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه" )Pop-up and Redirects"حدد 

"  Allowed"إلى ( حظر)" Blocked"يتحول إلى اللون األزرق وستتغير الحالة من 

.(السماح)
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عملية التقدم بالطلب



شركاؤنا

المقرضين المعتمدين على المهمة ومقدمي المشورة والمساعدة الفنيةLendistryيشمل شركاء 

مال ويشمل ذلك العديد من مراكز األع.  للشركات الصغيرة لمساعدتك على النجاح أنت وشركتك

ساعدة الفنية التجارية الصغيرة المدعومة من والية كاليفورنيا والتي تعطي األولوية لتوسيع نطاق الم

.لمجموعات األعمال التي تعاني من نقص في الخدمات

قديم طلب، يمكنك التواصل مع أحد شركائنا للحصول على مساعدة إضافية بشأن إرشادات البرنامج، وت

دق. لتجنب تكرار الطلباتشريك واحد فقطيرجى تحديد . ، والمزيدLendistryوالتنقل عبر بوابة 

.  عة طلبكيتم الكشف عن تقديم طلبات متعددة على أنه احتيال محتمل ويؤدي إلى تعطيل عملية مراج

منح الفنون لمعرفة المزيد عن شركائنا وكيف يمكنهم مساعدتك في التقدم بطلب لالنضمام إلى برنامج

األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا، قم بزيارة

https://canonprofitperformingarts.com/partners/
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أماكن تقديم الطلب

لتقديم طلب الحصول على منحة، يرجى زيارة موقع البرنامج على اإلنترنت 

https://canonprofitperformingarts.com/.

ابة ستتم إعادة توجيهك إلى بو. من القائمة(التقدم بطلب" )Apply"لبدء تقديم طلب جديد، حدد 1.

(.  بوصفها مرجعًا لك22اطلع على الصفحة )Lendistryطلبات التقدم الخاصة بـ 

Lendistry’s"سيمكنك الوصول إلى طلبك وإدارته في أي وقت بالنقر على 2. Portal  "

.(Lendistryبوابة )

وارد مختلفة يحتوي موقع برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا أيًضا على م

:تشتمل الموارد على. للمساعدة في إرشادك خالل عملية تقديم الطلب بأكملها

إرشادات للبرنامج•

دليل البرنامج والتقديم•

تنزيل إقرار الطلب•

قائمة الشركاء والندوات عبر اإلنترنت•

رقم مركز االتصاالت وساعات عمله•

مقاطع فيديو عند الطلب•

األسئلة الشائعة•

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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إنشاء حساب على البوابة

.  Lendistryقبل أن تتمكن من البدء في تقديم طلب جديد، ستحتاج إلى إنشاء حساب على بوابة 

Lendistryكيفية إنشاء حساب على بوابة 

1الخطوة 

.إلنشاء حساب" التقدم بطلب اآلن"انقر على 

2الخطوة 

ل عنوان بريدك اإللكتروني ورقم هاتفك ر اللذان سيكون البريد اإللكتروني وكلمة المرو. سج ِّ

.  دوينها، لذلك من المهم جًدا تتسجلهما هنا هما بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بك للبوابة

.  ستحتاج أيًضا إلى إدخال رقم هاتف محمول حقيقي يكون مستخدًما في هذا القسم

3الخطوة 

رسالة نصية، تحتاج إليها إلكمال تسجيل /SMSإليك عن طريق رسالة رمز تأكيد سيتم إرسال 

ي كل مرة تقوم لحماية خصوصيتك والمعلومات التي تقدمها، ستحتاج أيًضا إلى رمز تأكيد ف. حسابك

.قد تُفرض رسوم على الرسائل والبيانات. فيها بتسجيل الدخول إلى البوابة

2

ل بريدك اإللكتروني  سج ِّ

.ورقم هاتفك

+5551-555-5555أرسلنا رسالة نصية برمز التأكيد على الرقم 

3

.أدخل رمز التأكيد
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اختر طلب تقدم

، ستتم إعادة توجيهك إلى لوحة تحكم البوابة لتحديد أحدLendistryبعد إنشاء حساب على بوابة 

.التطبيقات

تقديم ( 3حة انظر التعريفات في الصف)يمكن لمنظمات الفنون األدائية غير المؤهلة غير الهادفة للربح 

دها أو من خالل طلب للحصول على برنامج منحة الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا بمفر

.  راع مالي

ليًا، إذا كنت راعيًا ماليًا تتقدم بطلب للحصول على منحة نيابة عن منظمة مؤهلة ترعاها ما1.

 Apply for Another Nonprofit"فاستخدم طلب التقديم المسمى
Organization as a Fiscal Sponsor( التقدم بطلب لمنظمة أخرى غير ربحية

.(بصفتها راعيًا ماليًا

تقديم المسمى إذا كنت منظمة مؤهلة أو راعيًا ماليًا مؤهاًل للتقدم بطلب لمؤسستك، فاستخدم طلب ال2.

"Apply for Your Own Nonprofit(التقدم بطلب لمؤسستك غير الربحية)."

:مالحظة مهمة

تم يجوز ألي راع مالي تقديم طلبات متعددة؛ ومع ذلك، يُسمح بطلب واحد فقط لكل منظمة ت•

تتم رعايتها قد يتم الكشف عن تقديم طلبات متعددة لمنظمة واحدة من المنظمات التي. رعايتها ماليًا

.  ماليًا على أنه احتيال محتمل ويؤدي إلى تعطيل عملية مراجعة طلبك
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التقدم بصفة راع مالي



تفاصيل المسؤول : 1القسم 
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تفاصيل المالك 1-معلومات المشروع  2-معلومات المشروع  يةالبيانات الديموغراف
سة أسئلة وأجوبة عن سيا

اإلفصاح عن المعلومات التحقق من الهوية المعلومات المصرفية تحميل المستندات التقدم بطلب

معلومات المسؤول في شركة الراعي المالي

االسم األول للمسؤول•

االسم األخير للمسؤول•

.(Lendistryيرجى استخدام البريد اإللكتروني الذي سجلته على بوابة )البريد اإللكتروني •

(  غير مقبول. ب.ص)1سطر العنوان السكني •

(  غير مقبول. ب.ص)2سطر العنوان السكني •

مدينة السكن•

والية السكن•

الرمز البريدي لمكان السكن•

تاريخ ميالد المسؤول•

1(ITINأو SSNرقم )ITINرقم الضمان االجتماعي للمسؤول أو رقم •

الوظيفة/المسمى الوظيفي•

2شريك اإلحالة•

3األصل العرقي لمقدم الطلب•

3النوع االجتماعي•

3األصل اإلثني لمقدم الطلب•

ابة يرجى استخدام رقم الهاتف المحمول الذي سجلته على بو)رقم الهاتف المفضل للمسؤول •

Lendistry.)

4الموافقة على مكالمات االتصال اآللي أو الرسائل النصية•

(.OFAC)مطلوب للتأكد من أن مقدم الطلب ليس على قائمة مكتب مراقبة األصول األجنبية 1
.لن يؤثر شريك اإلحالة الذي تختاره على عملية مراجعة طلبك2
.لن تؤثر استجابتك على عملية مراجعة طلبك3
.رسالة نصية/SMSحدد المربع إذا كنت ترغب في تلقي تحديثات على طلبك أثناء عملية المراجعة عن طريق رسالة 4



1معلومات المشروع : 2القسم 

أخبرنا عن منظمة الراعي المالي التي تخصك

اسم المشروع القانوني للراعي المالي•

(إن وجد" )DBA/"القيام باألعمال باسم•

؟EINهل يتوفر لمشروعك رقم •

o إذا كانت اإلجابة نعم، فأدخل رقمEINالخاص بك.

(يرجى إدخال العنوان المادي للمشروع)1سطر عنوان المشروع •

(يرجى إدخال العنوان المادي للمشروع)2سطر عنوان المشروع •

المدينة التي يوجد بها المشروع•

الوالية التي يوجد بها المشروع•

الرمز البريدي لمكان المشروع•

رقم هاتف العمل•

هل أنت مشروع غير هادف للربح أم هادف للربح؟•

نوع كيان المشروع•

والية تأسيس المشروع•

التاريخ الذي تأسست فيه منظمة الراعي المالي التي تخصك •

(إن وجد)موقع المشروع على اإلنترنت •

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
22
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2معلومات المشروع : 3القسم 

"(المنظمة التي تتم رعايتها"يُشار إليها بـ )منظمة غير هادفة للربح تتم رعايتها ماليًا 

االسم القانوني للمنظمة التي تتم رعايتها•

للمنظمة التي تتم رعايتهاEINرقم •

التاريخ الذي تأسست فيه المنظمة التي تتم رعايتها•

االستخدام األولي لألموال الخاصة بالمنظمة التي تتم رعايتها•

المبلغ المطلوب من قبل المنظمة التي تتم رعايتها•

ار يجب أن يتطابق هذا مع اإلقر)للمنظمة التي تتم رعايتها 2019إجمالي اإليرادات السنوية لعام •

(الضريبي للمنظمة التي تتم رعايتها

ار يجب أن يتطابق هذا مع اإلقر)للمنظمة التي تتم رعايتها 2020إجمالي اإليرادات السنوية لعام •

(الضريبي للمنظمة التي تتم رعايتها

هل ستخلق هذه المنحة وظائف جديدة للمنظمة التي تتم رعايتها؟•

2020عدد الموظفين بدوام كامل الذين وظفتهم المنظمة التي تتم رعايتها في •

2020عدد الموظفين بدوام جزئي الذين وظفتهم المنظمة التي تتم رعايتها في •

2020عدد الوظائف بدوام كامل التي خلقتها المنظمة التي تتم رعايتها في •

2020عدد الوظائف التي تم االستبقاء عليها في المنظمة التي تتم رعايتها في •
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تفاصيل المالك 1-معلومات المشروع  2-معلومات المشروع  يةالبيانات الديموغراف
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البيانات الديموغرافية: 4القسم 

أخبرنا بالمزيد عن المنظمة التي تتم رعايتها خاصتك

من هم قاعدة عمالء المنظمة التي تتم رعايتها؟•

للمنظمة التي تتم رعايتها NAICSرمز •

هل المنظمة التي تتم رعايتها مملوكة للنساء؟•

هل المنظمة التي تتم رعايتها مملوكة للمحاربين القدامى؟•

هل المنظمة التي تتم رعايتها مملوكة لذوي اإلعاقة؟•

هل المنظمة التي تتم رعايتها عبارة عن حق امتياز؟•

هل المنظمة التي تتم رعايتها تقع في منطقة ريفية؟ •
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تفاصيل المالك 1-معلومات المشروع  2-معلومات المشروع  يةالبيانات الديموغراف
أسئلة وأجوبة عن سياسة
اإلفصاح عن المعلومات التحقق من الهوية المعلومات المصرفية تحميل المستندات التقدم بطلب

أسئلة وأجوبة عن سياسة اإلفصاح عن المعلومات: 5القسم 

صة هذه المعلومات مخص)بضعة أسئلة أخرى للمساعدة في تحديد أهلية المنظمة التي تتم رعايتها 

(.للمنظمة التي تتم رعايتها
اعتباًرا من تاريخ تقديم طلبك، هل المنظمة التي تتم رعايتها خاصتك مفتوحة وتزاول أعمالها؟•

؟ 2020كم عدد األشهر التي زاولت المنظمة التي تتم رعايتها أعمالها فيها في •

ية على هل المنظمة التي تتم رعايتها في حالة التزام جوهري بالقوانين واللوائح والمدونات والمتطلبات السار•

المستوى الفيدرالي والمحلي وعلى مستوى الوالية؟

عدل في هل قامت المنظمة التي تتم رعايتها بتسجيل المشروع في سجل الصندوق االئتماني الخيري لوزارة ال•

كاليفورنيا؟

يل معتمدة هل المنظمة التي تتم رعايتها مدينة بأي ضرائب فيدرالية أو محلية أو للوالية وال توجد لديها خطة تأج•

محلي وعلى إلعادة السداد، أو ليس لديها اتفاقية مبرمة مع الجهات الضريبية المعنية على المستوى الفيدرالي وال

مستوى الوالية؟

، وتتبع أو المنظمة المؤهلة التي تتم رعايتها ماليًا-هل أُدين أي مسؤول أو عضو مجلس إدارة يتبع مقدم الطلب •

كال خالل السنوات الثالث السابقة أو صدر ضده حكم مدني أو بدأ أي شكل من أش-مقدم الطلب عند االقتضاء 

، (كمبما يتضمن االجراءات االحترازية المفروضة قبل الح)اإلفراج المشروط أو الخضوع إلجراءات احترازية 

لفيدرالية أو لدى الحكومة ا)ارتكاب فعل احتيالي أو جريمة جنائية تتعلق بالحصول على صفقة حكومية ( 1)بسبب 

نهما، أو عقد بموجب صفقة حكومية، أو محاولة الحصول على أي منهما، أو تنفيذ أي م( المحلية أو حكومة الوالية

(  3)، أو انتهاك قوانين مكافحة االحتكار أو المشتريات على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الوالية( 2)أو 

تالم ارتكاب اختالس أو سرقة أو تزوير أو رشوة أو تحريف أو إتالف للسجالت أو اإلدالء بإقرارات كاذبة أو اس

أو محلي أو فيدرالي)أن يكون متهًما حاليًا بتهمة جنائية أو مدنية من قبل كيان حكومي ( ب)ممتلكات مسروقة؛ أو 

أعاله؟( أ)بارتكاب أي من الجرائم المذكورة في ( لدى الوالية
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التحقق من الهوية: 6القسم 

تحميل صورة لبطاقة عن طريق Personaفي هذا القسم ، ستحتاج إلى التحقق من هويتك باستخدام

هاز به كاميرا باستخدام ج( سيلفي)ستحتاج أيًضا إلى التقاط صورة ذاتية . هويتك الحكومية السارية

.أمامية

؟ Personaما هي 

Persona هي منصة طرف ثالث تستخدمهاLendistryفي عملية منع االحتيال والتخفيف منه  .

ن Personaمنصة  من التحقق من هوية أي فرد والحماية من تزوير الهوية من Lendistryتُمك ِّ

ثالث نقاط مرك بة خالل المقارنة التلقائية لصورة السيلفي للفرد بصورة الهوية الخاصة به مع التحقق من

.بيومترية تسمح بالتعرف على الوجوه بدقة

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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المعلومات المصرفية للراعي المالي: 7القسم 

لماذا هناك حاجة إلى معلوماتك المصرفية؟

من ACHإلعداد تحويالت ( Plaidوهي )تقنية مقدمة من جهة خارجية Lendistryتستخدم 

وابة خالل ربط الحسابات لدى أي مصرف أو اتحاد ائتماني في الواليات المتحدة بتطبيق مثل ب

Lendistry .عدم وتلتزم الجهة الخارجية بعدم مشاركة معلوماتك الشخصية دون إذن منك، وتتعهد ب

هذه التقنية للتحقق من كشوف Lendistryيستخدم تطبيق . بيعها أو تأجيرها إلى شركات خارجية

.  حسابك المصرفي

كن مؤسستك وتعتبر طريقة التحقق المصرفي هذه طريقة مفضلة، ولكنها لن تعمل طوال الوقت إذا لم ت

خالل في هذه الحالة، يمكنك التحقق من حسابك المصرفي من. المصرفية متاحة من خالل مقدم الخدمة

.  866-759-5320على الرقم Lendistryالتواصل مع 

.Plaidتابع إلى 

1

.يةحدد موقع مؤسستك المصرف

2

ابك قم بتسجيل الدخول إلى حس

.المصرفي عبر اإلنترنت

3

.أكد اإلذن

4

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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تحميل المستندات: 8القسم 

1الخطوة 

.لتحديد موقع ملف المستند على جهازكحدد أيقونة التحميل 

2الخطوة 

من القائمة المنسدلة المعنونة ( نعم)YESإذا كان الملف محميًا بكلمة مرور، فحدد 

"?Password Protected(محمي بكلمة مرور؟) "وأدخل كلمة المرور الخاصة بالملف  .

(.ال)Noإذا لم يكن الملف محميًا بكلمة مرور، فحدد 

3الخطوة 

"  تم الطلب"ينبغي أن تتغير الحالة من 

".تم اإلرسال"إلى 

4الخطوة 

ر الخطوات أعاله حتى يتم تحميل جميع المستندات .  كر ِّ

إذا كان الملف ( نعم)YESيتم تحديد 

.محميًا بكلمة مرور

إذا كان الملف ( ال)NOيتم تحديد 

.بدون كلمة مرور
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مراجعة الطلب قبل اإلرسال: 9القسم 

تضمن ي. الطلب إلرسالهجميع أقساميجب عليك إكمال . قبل إرسال طلبك، سيمكنك مراجعة إجاباتك

:ذلك

ملء جميع الحقول في نموذج طلب التقديم؛•

تحميل جميع المستندات المطلوبة؛ •

إثبات حسابك المصرفي؛ و•

.إثبات هويتك•

مراجعة طلبك

لدي بعض )I have some edits"إذا كنت بحاجة إلى تعديل طلبك، فانقر على 1.

.وأصلح أي أخطاء" (التعديالت

.اطلع على الشروط واألحكام وضع عالمة على المربع للموافقة2.

 Save and Come"إذا كنت ترغب في مراجعة طلبك وتقديمه في وقت الحق، فانقر على 3.
Back Later(حفظ وعودة الحقًا)."دارة يمكنك تسجيل الدخول على البوابة في أي وقت إل

تك في البوابة، ستتمكن من إنهاء وإكمال طلبك، وتحميل المستندات، وربط معلوما. طلبك

.المصرفية، والتحقق من تحديثات الحالة

"Submit"بعد مراجعة طلبك والتأكد من دقة جميع المعلومات التي قدمتها، انقر على 4.

.بمجرد أن ترسل طلبك، لن تتمكن من تعديل إجاباتك. إلرسال طلبك( إرسال)
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تقديم الطلب

في . لتأكيد تلقي طلبكnoreply@lendistry.comستتلقى رسالة بريد إلكتروني تأكيدية من 

بك عبر البريد Lendistryحالة طلب المزيد من المعلومات أو المستندات، يمكن أن تتصل 

. تي قدمتهاللتحقق من المعلومات ال( إذا كان مصرًحا بها)أو المراسلة النصية /اإللكتروني، أو الهاتف، و
Lendistryمتاحة لمساعدتك في فهم معلومات المشروع المطلوبة وكيفية تحميل المستندات.

.  noreply@lendistry.comعلى Lendistryتأتي رسائل البريد اإللكتروني التأكيدية من 

رسائل غير إذا لم تتلق رسالة بريد إلكتروني تأكيدية بعد إرسال طلبك، فيرجى التحقق من مجلد ال

noreply@lendistry.comالمرغوب فيها لالطالع على رسائل البريد اإللكتروني من 
.كترونيوإضافة عنوان البريد اإللكتروني إلى قائمة المرسلين اآلمنين الخاصة بحساب بريدك اإلل

.في شريط البحث الخاص بك" Lendistry"ضع : نصيحة

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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تكالتقدم بطلب للمنظمة غير الهادفة للربح خاص



تفاصيل المسؤول : 1القسم 

معلومات مسؤول الشركة

االسم األول للمسؤول•

االسم األخير للمسؤول•

.(Lendistryيرجى استخدام البريد اإللكتروني الذي سجلته على بوابة )البريد اإللكتروني •

(  غير مقبول. ب.ص)1سطر العنوان السكني •

(  غير مقبول. ب.ص)2سطر العنوان السكني •

مدينة السكن•

والية السكن•

الرمز البريدي لمكان السكن•

تاريخ ميالد المسؤول•

1(ITINأو SSNرقم )ITINرقم الضمان االجتماعي للمسؤول أو رقم •

الوظيفة/المسمى الوظيفي•

2شريك اإلحالة•

3األصل العرقي لمقدم الطلب•

3النوع االجتماعي•

3األصل اإلثني لمقدم الطلب•

ابة يرجى استخدام رقم الهاتف المحمول الذي سجلته على بو)رقم الهاتف المفضل للمسؤول •

Lendistry.)

4الموافقة على مكالمات االتصال اآللي أو الرسائل النصية•

(.OFAC)مطلوب للتأكد من أن مقدم الطلب ليس على قائمة مكتب مراقبة األصول األجنبية 1
.لن يؤثر شريك اإلحالة الذي تختاره على عملية مراجعة طلبك2
.لن تؤثر استجابتك على عملية مراجعة طلبك3
.رسالة نصية/SMSحدد المربع إذا كنت ترغب في تلقي تحديثات على طلبك أثناء عملية المراجعة عن طريق رسالة 4

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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1معلومات المشروع : 2القسم 

أخبرنا عن منظمتك

اسم المشروع القانوني•

(إن وجد" )DBA/"القيام باألعمال باسم•

؟EINهل يتوفر لمشروعك رقم •

o إذا كانت اإلجابة نعم، فأدخل رقمEINالخاص بك.

(يرجى إدخال العنوان المادي للمشروع)1سطر عنوان المشروع •

(يرجى إدخال العنوان المادي للمشروع)2سطر عنوان المشروع •

المدينة التي يوجد بها المشروع•

الوالية التي يوجد بها المشروع•

الرمز البريدي لمكان المشروع•

رقم هاتف العمل•

هل أنت مشروع غير هادف للربح أم هادف للربح؟•

نوع كيان المشروع•

والية تأسيس المشروع•

التاريخ الذي تأسست فيه منظمة الراعي المالي التي تخصك •

(إن وجد)موقع المشروع على اإلنترنت •

ل والية كاليفورنيا برنامج منح الفنون األدائية غير الهادف للربح في كاليفورنيا ويدير هذا البرنامج مكتب كاليفورنيا لمحامي  ِّ .تطبق معايير األهلية(. CalOSBA)عمال التجارية الصغيرة األتُمو 
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2معلومات المشروع : 3القسم 

كيف يمكننا مساعدتك؟

االستخدام األولي للمنحة•

المبلغ المطلوب•

(يجب أن يتطابق هذا مع إقرارك الضريبي)2019إجمالي اإليرادات السنوية لعام •

(يجب أن يتطابق هذا مع إقرارك الضريبي)2020إجمالي اإليرادات السنوية لعام •

هل ستخلق هذه المنحة وظائف جديدة؟•

2020عدد الموظفين بدوام كامل الذين وظفهم مشروعك في •

2020عدد الموظفين بدوام جزئي الذين وظفهم مشروعك في •

2020عدد الوظائف التي تم خلقها لمشروعك في •

2020عدد الوظائف التي تم االستبقاء عليها لمشروعك في •
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البيانات الديموغرافية: 4القسم 

أخبرنا عن شركتك

ما قاعدة عمالئك؟•

NAICSرمز •
مملوكة للنساء؟•

مملوكة للمحاربين القدامى؟ •

مملوكة لذوي اإلعاقة؟ •

رخصة؟ /حق امتياز•

ريفي؟•
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تفاصيل المالك 1-معلومات المشروع  2-معلومات المشروع  يةالبيانات الديموغراف
سة أسئلة وأجوبة عن سيا

اإلفصاح عن المعلومات التحقق من الهوية المعلومات المصرفية تحميل المستندات التقدم بطلب

أسئلة وأجوبة عن سياسة اإلفصاح عن المعلومات: 5القسم 

بضعة أسئلة أخرى للمساعدة في تحديد أهليتك 
اعتباًرا من تاريخ تقديم الطلب، هل مشروعك مفتوح ويزاول أعماله؟•

؟2020كم عدد األشهر التي زاولتم فيها أعمالكم في •

درالي هل أنت في حالة التزام جوهري بالقوانين واللوائح والمدونات والمتطلبات السارية على المستوى الفي•

والمحلي وعلى مستوى الوالية؟

هل قمت بتسجيل المشروع في سجل الصندوق االئتماني الخيري لوزارة العدل في كاليفورنيا؟ •

، أو ليس هل أنت مدين بأي ضرائب فيدرالية أو محلية أو للوالية وال توجد لديك خطة تأجيل معتمدة إلعادة السداد•

لوالية؟لديك اتفاقية مبرمة مع الجهات الضريبية المعنية على المستوى الفيدرالي والمحلي وعلى مستوى ا

يًا، أو المنظمة المؤهلة التي تتم رعايتها مال-هل أُدين أي مسؤول أو عضو مجلس إدارة يتبع مقدم الطلب ( أ")•

كل من خالل السنوات الثالث السابقة أو صدر ضده حكم مدني أو بدأ أي ش-وتتبع مقدم الطلب عند االقتضاء 

بل بما يتضمن االجراءات االحترازية المفروضة ق)أشكال اإلفراج المشروط أو الخضوع إلجراءات احترازية 

حكومة لدى ال)ارتكاب فعل احتيالي أو جريمة جنائية تتعلق بالحصول على صفقة حكومية ( 1)، بسبب (الحكم

أو أو عقد بموجب صفقة حكومية، أو محاولة الحصول على أي منهما،( الفيدرالية أو المحلية أو حكومة الوالية

توى انتهاك قوانين مكافحة االحتكار أو المشتريات على المستوى الفيدرالي أو على مس( 2)تنفيذ أي منهما، أو 

ات ارتكاب اختالس أو سرقة أو تزوير أو رشوة أو تحريف أو إتالف للسجالت أو اإلدالء بإقرار( 3)الوالية، أو 

كومي أن يكون متهًما حاليًا بتهمة جنائية أو مدنية من قبل كيان ح( ب)كاذبة أو استالم ممتلكات مسروقة؛ أو 

"أعاله؟( أ)بارتكاب أي من الجرائم المذكورة في ( فيدرالي أو محلي أو لدى الوالية)
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التحقق من الهوية: 6القسم 

تحميل صورة لبطاقة عن طريق Personaفي هذا القسم، ستحتاج إلى التحقق من هويتك باستخدام

هاز به كاميرا باستخدام ج( سيلفي)ستحتاج أيًضا إلى التقاط صورة ذاتية . هويتك الحكومية السارية

.أمامية

؟ Personaما هو 

Persona هي منصة طرف ثالث تستخدمهاLendistryفي عملية منع االحتيال والتخفيف منه  .

ن Personaمنصة  من التحقق من هوية أي فرد والحماية من تزوير الهوية من Lendistryتُمك ِّ

ثالث نقاط مرك بة خالل المقارنة التلقائية لصورة السيلفي للفرد بصورة الهوية الخاصة به مع التحقق من

.بيومترية تسمح بالتعرف على الوجوه بدقة
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المعلومات المصرفية: 7القسم 

لماذا هناك حاجة إلى معلوماتك المصرفية؟

من ACHإلعداد تحويالت ( Plaidوهي )تقنية مقدمة من جهة خارجية Lendistryتستخدم 

وابة خالل ربط الحسابات لدى أي مصرف أو اتحاد ائتماني في الواليات المتحدة بتطبيق مثل ب

Lendistry .عدم وتلتزم الجهة الخارجية بعدم مشاركة معلوماتك الشخصية دون إذن منك، وتتعهد ب

هذه التقنية للتحقق من كشوف Lendistryيستخدم تطبيق . بيعها أو تأجيرها إلى شركات خارجية

.  حسابك المصرفي

كن مؤسستك وتعتبر طريقة التحقق المصرفي هذه طريقة مفضلة، ولكنها لن تعمل طوال الوقت إذا لم ت

خالل في هذه الحالة، يمكنك التحقق من حسابك المصرفي من. المصرفية متاحة من خالل مقدم الخدمة

.  866-759-5320على الرقم Lendistryالتواصل مع 

.Plaidتابع إلى 

1

.يةحدد موقع مؤسستك المصرف

2

ابك قم بتسجيل الدخول إلى حس

.المصرفي عبر اإلنترنت

3

.أكد اإلذن

4
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تحميل المستندات: 8القسم 

1الخطوة 

.لتحديد موقع ملف المستند على جهازكحدد أيقونة التحميل 

2الخطوة 

من القائمة المنسدلة المعنونة ( نعم)YESإذا كان الملف محميًا بكلمة مرور، فحدد 

"?Password Protected(محمي بكلمة مرور؟) "وأدخل كلمة المرور الخاصة بالملف  .

(.ال)Noإذا لم يكن الملف محميًا بكلمة مرور، فحدد 

3الخطوة 

" تم الطلب"ينبغي أن تتغير الحالة من

".تم اإلرسال"إلى 

4الخطوة 

ر الخطوات أعاله حتى يتم تحميل جميع المستندات .  كر ِّ

إذا كان الملف (نعم)YESيتم تحديد 

.محميًا بكلمة مرور

إذا كان الملف ( ال)NOيتم تحديد 

.بدون كلمة مرور
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مراجعة الطلب قبل اإلرسال: 9القسم 

تضمن ي. الطلب إلرسالهجميع أقساميجب عليك إكمال . قبل إرسال طلبك، سيمكنك مراجعة إجاباتك

:ذلك

ملء جميع الحقول في نموذج طلب التقديم؛•

تحميل جميع المستندات المطلوبة؛ •

إثبات حسابك المصرفي؛ •

.وإثبات هويتك•

مراجعة طلبك

لدي بعض )I have some edits"إذا كنت بحاجة إلى تعديل طلبك، فانقر على 1.

.وأصلح أي أخطاء" (التعديالت

.اطلع على الشروط واألحكام وضع عالمة على المربع للموافقة2.

 Save and Come"إذا كنت ترغب في مراجعة طلبك وتقديمه في وقت الحق، فانقر على 3.
Back Later(حفظ وعودة الحقًا)."ة يمكنك تسجيل الدخول على البوابة في أي وقت إلدار

تك في البوابة، ستتمكن من إنهاء وإكمال طلبك، وتحميل المستندات، وربط معلوما. طلبك

.المصرفية، والتحقق من تحديثات الحالة

"  Submit"بعد مراجعة طلبك والتأكد من دقة جميع المعلومات التي قدمتها، انقر على 4.

.بمجرد أن ترسل طلبك، لن تتمكن من تعديل إجاباتك. إلرسال طلبك( إرسال)
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تقديم الطلب

في . لتأكيد تلقي طلبكnoreply@lendistry.comستتلقى رسالة بريد إلكتروني تأكيدية من 

بك عبر البريد Lendistryحالة طلب المزيد من المعلومات أو المستندات، يمكن أن تتصل 

. تي قدمتهاللتحقق من المعلومات ال( إذا كان مصرًحا بها)أو المراسلة النصية /اإللكتروني، أو الهاتف، و
Lendistryمتاحة لمساعدتك في فهم معلومات المشروع المطلوبة وكيفية تحميل المستندات.

.  noreply@lendistry.comعلى Lendistryتأتي رسائل البريد اإللكتروني التأكيدية من 

رسائل غير إذا لم تتلق رسالة بريد إلكتروني تأكيدية بعد إرسال طلبك، فيرجى التحقق من مجلد ال

noreply@lendistry.comالمرغوب فيها لالطالع على رسائل البريد اإللكتروني من 
.كترونيوإضافة عنوان البريد اإللكتروني إلى قائمة المرسلين اآلمنين الخاصة بحساب بريدك اإلل

.في شريط البحث الخاص بك" Lendistry"ضع : نصيحة
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عملية المراجعة

كيف سأعرف ما إذا تم منحي المنحة؟

جب عليك ي. تشتمل عملية تقديم الطلب لهذا البرنامج على مراحل متعددة من مراحل التحقق من الصحة

مالحظة .أوالً تلبية الحد األدنى من متطلبات األهلية للبرنامج من أجل النظر في حصولك على منحة

.ال يضمن استيفاء الحد األدنى من متطلبات األهلية منح المنحة: مهمة

ذا تمت بمجرد تحديد أنك مؤهل لهذا البرنامج، سيخضع طلبك بعد ذلك للتحقق النهائي لتحديد ما إ

أكيد سيُطلب منك تكجزء من عملية التحقق هذه،. الموافقة عليك أو رفضك من الناحية التمويلية

Lendistryسيتواصل معك أحد أعضاء فريق . معلومات معينة بالتواصل المباشر عبر الهاتف
.مباشرة إلكمال هذه العملية

إلعالمك إذا Lendistryبمجرد التحقق من صحة طلبك بالكامل، ستتلقى رسالة بريد إلكتروني من 

.تمت الموافقة عليك أو رفضك فيما يخص تمويل المنحة

كيف يُمكنني معرفة حالة طلبي الذي تقدمت به؟

باستخدام Lendistryيمكنك التحقق من حالة طلبك في أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إلى بوابة 

ول، بمجرد تسجيل الدخ. اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورقم الهاتف المحمول الذي قمت بتسجيله

.ستظهر الحالة على لوحة التحكم

ل الدخول إلى بوابة  :من هناLendistryسج ِّ

canppa.mylendistry.com/landing

قة على لقد تم التحقق من صحة المستندات والمعلومات المصرفية الخاصة بي بالكامل وتمت المواف

متى سأحصل على التمويل؟. تمويلي

W-9نموذج بمجرد التحقق من طلبك بالكامل والموافقة على تمويل المنحة، ستصبح اتفاقية الممنوح و
يرجى تسجيل الدخول واتباع .Lendistryفي بوابة DocuSignمستندمتاحين لك في صيغة 

سم لتوقيع كال المستندين وتأريخهما والتوقيع باألحرف األولى من االDocuSignالتعليمات من 

.عليهما

ل الدخول إلى بوابة  canppa.mylendistry.com/landing: من هناLendistryسج ِّ

.لن يتم تلقيك أموالك حتى يكتمل ذلك: مالحظة مهمة
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مركز االتصاالت

866-759-5320
الجمعة-االثنين

مساًء بتوقيت المحيط الهادي7:00–صباًحا 7:00

:روابط سريعة

نظرة عامة على البرنامج

متطلبات األهلية

المبالغ المالية: المنح

الوثائق المطلوبة

عملية التقدم بالطلب

التقدم بصفة راع مالي

التقدم بطلب للمنظمة غير الهادفة للربح خاصتك

عملية المراجعة


