
ي 10�قدم منًحا متناه�ة الصغر تصل إ� 
ة �ن كات الصغ�ي آالف دوالر لبدء ر�ادة األعمال و��شاء ال��

.كال�فورن�ا

نامج وتقد�م الطلب دل�ل ال��
2022مارس 5: تار�ــــخ التنقيح
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نامج نظرة عامة ع� ال��

2

ئ برنامج منح صندوق أحالم كال�فورن�ا  ���
�
ي عام ) أو صندوق األحالم(أ

وع قانون 2021�ن بموجب م��
لتقد�م منح متناه�ة الصغر ) من المدونة الحكوم�ة12100.63المادة (151مجلس الشي�خ رقم 

كات الص10تصل إ�  ي فئات ال��
ة �ن كات الصغ�ي ي ال آالف دوالر لبدء ر�ادة األعمال و��شاء ال�� ة الي� غ�ي

ي رأس المال والفرص
م لها خدمات كاف�ة وتواجه فجوات �ن .ُتقدَّ

ي كال�ف
ة �ن ئ برنامج توسيع نطاق المساعدة التقن�ة لألعمال التجار�ة الصغ�ي ���

�
ي عام وأ

2018ورن�ا �ن
ة الحاصلة ع� المنحة من الحكومة لتقد�م خدمات برامج المساعدة التقن�ة لألعمال التجار�ة الصغ�ي

ا أو بتكلف
ً
امج استشارات وتدر�بات فرد�ة و��ة مجان كات الف�درال�ة، وتوفر هذە ال�� ة منخفضة لل��

ي هذە الوال�ة
ة ورواد األعمال �ن ة لألعمال وقد صدر برنامج توسيع نطاق المساعدة التقن�. الصغ�ي

ة بموجب المادة  ن�ا و�تو� مكتب كال�فور . من المدونة الحكوم�ة12100.69-12100التجار�ة الصغ�ي
ة التابع لمكتب الحا�م للتنم�ة االقتصاد�ة وتنم�ة األ  عمال التجار�ة لدعم األعمال التجار�ة الصغ�ي

اف عل�ه نامج واإل�� .مسؤول�ة إدارة هذا ال��

ن مليون دوالر  ي منحة لمرة ) دوالر35,000,000(�قدم صندوق األحالم مبلًغا قدرە خمسة وثالثني
�ن

ة المؤهلة  كات الصغ�ي كات الناشئة(واحدة لتم��ل ال�� ي أ�ملت برنامًجا تدر ) ال�� ا من خالل أحد الي� �ب��
ي 
ة �ن نامج توسيع نطاق المساعدة التقن�ة لألعمال التجار�ة الصغ�ي .2022-2021المرا�ز المعن�ة ب��
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متطلبات األهل�ة

3

ة: الجهات الممنوحة ة والمنظمات غ�ي ال��ح�ة الصغ�ي كات الصغ�ي ال��
ة المعاي�ي التال� ة أو المنظمة غ�ي ال��ح�ة الصغ�ي كة الصغ�ي ي ال��

ة لتكون مؤهلة �جب أن �ستو�ن
:للحصول ع� منحة صندوق األحالم

ة المؤهلة عليها 1. كة الصغ�ي ي الصفحات م(انطباق تع��ف ال��
؛)7إ� 4ن انظر التع��فات �ن

ي واالستشارة الفرد�ة لدى أحد المرا�ز الممولة م2. نامج التدر�ي� نامج و�ثبات استكمال ال�� ن ال��
نامج(" ؛")مركز ال��

ي وال�ة كال�فورن�ا بعد 3.
كة أو الحصول ع� رخصة تجار�ة �ن ؛2019يوليو / تموز1و�سج�ل ال��

ي وال�ة كال�فورن�ا؛4.
كة �ن وتقد�م الوثائق المطل��ة إل�شاء ال��

ي بأهل�ة الحصول ع� منحة صندوق األحالم؛5.
وتقد�م شهادة إقرار ذاى�

نامج تثبت األهل�ة للتدر�ب المطلوب المقدم6. من صندوق والحصول ع� شهادة من مركز ال��
.األحالم، و�تمام ذلك التدر�ب
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كات التال�ة غ�ي مؤهلة للحصول ع� منحة صندوق كال�فورن�ا لألحالم :ال��
لت قبل 1. ي ُسجِّ كات الي� ؛2019يوليو / تموز1ال��

ي كال�فورن�ا؛2.
ي ل�س لها مقر فع�ي �ن كات الي� ال��

كات غ�ي ال��ح�ة غ�ي المسجلة بموجب المادة 3. أو ) 6)(ج(501أو ) 3)(ج(501ال��
؛)19)(ج(501

ن (ال��انات الحكوم�ة 4. ن األصليني خبة؛أو المكاتب الرسم�ة المنت) ما عدا قبائل األم��كيني

ي األ�شطة الس�اس�ة أو أ�شطة الضغط5.
ي يتمثل �شاطها الرئ��ي �ن كات الي� بغض النظر عما (ال��

؛))19)(ج(501أو ) 6)(ج(501أو ) 3)(ج(501إذا كانت هذە ال��انات مؤهلة بموجب المادة 

كات االستثمار والمستثمرون الذين �قدمون الجدول 6. ي و�� كات الدخل السلي� ��E ي إقراراتهم
�ن

�ب�ة الشخص�ة؛ ال�ن

ها من المؤسسات الدين�ة 7. لة بموجب بغض النظر عما إذا كانت هذە ال��انات مؤه(ال�نا�س وغ�ي
، ما عدا المدارس أو مرافق رعا�ة الطفل أو ))19)(ج(501أو ) 6)(ج(501أو ) 3)(ج(501المادة 

ها من الهيئات التعل�م�ة التابعة لها إذا كان  من إجما�ي إيراداتها السن��ة % 50أ��� من ) 1(غ�ي
ي من المدرسة أو مرفق رعا�ة الطفل أو الهيئات التعل�م�ة 

ولن ُ�ستخدم المنحة إال ) 2(تأى�
ة بالمدرسة أو مرفق رعا�ة الطف ي لها صلة مبا�� ل أو الهيئات للتكال�ف والنفقات المؤهلة الي�

�سة أو التعل�م�ة األخرى، ولن �ستخدم أي جزء من المنحة ألي ر�ــح عادي أو نفقات عامة لل�ن
ها من المؤسسات الدين�ة؛ غ�ي

ي أعمال اإلقراض، مثل البنوك8.
ي يتمثل �شاطها الرئ��ي �ن كات التم��ل والمؤسسات المال�ة الي� و��

اء الديون ثم تحص�لها؛ ي ��
كات المتخصصة �ن وال��

ي بموجب قانون ف�درا�ي أو قانون الوال�9.
ي تمارس أي �شاط غ�ي قانوىن كات الي� ة أو قانون وال��

؛ مح�ي

 ذات طب�عة شهوان�ة أو جنس�ة10.
ً

ي تمارس أعماال كات الي� .وال��



ة  )CalOSBA(�دير مكتب كال�فورن�ا لدعم األعمال التجار�ة الصغ�ي
نامج توسيع نطاق المساعدة التقن�ة  ).TAEP(صندوق أحالم كال�فورن�ا من خالل مرا�ز ُمختارة ل��

التع��فات

5

نامج1. .ف�ما ��ي التع��فات المتعلقة بهذا ال��

ة"2. كة صغ�ي كة �عمل بها خمسة موظ" �� ي برنامج صندوق األحالم ��
ن أو أقل ُ�قصد بها �ن فني

.وتبلغ إيراداتها السن��ة مليون دوالر أو أقل

ة"3. كات الصغ�ي دة التقن�ة إ� �شمل أي مركز ف�درا�ي �قدم المساع" مركز المساعدة التقن�ة لل��
سست بموجب المادة 

�
ة أو أي مؤسسة مجتمع�ة غ�ي ر�ح�ة أ كات الصغ�ي ، ومن )3(ج501ال��

ي  ة أو البالغة الصغر الي� كات الصغ�ي ن االقتصادي لرواد األعمال وال��  ال ُتقدم لها مهمتها التمكني
كات الصغ�ي  ي تدير برامج ر�اد�ة أو برامج لتط��ر ال�� كات الي� ة وتقدم خدمات خدمات كاف�ة وال��

ي ال تقدم لها خدمات كاف�ة كات الي� ي كال�فورن�ا مجان�ة أو منخفضة التكلفة لرواد األعمال وال��
�ن

كاتهم والمحافظة ع� نموها المستدام قد�م ول�ي �ح�ن مركز ت. لتمكينهم من إ�شاء ��
ة بفرصة الحصول ع� هذە المنحة، �جب أن � كات الصغ�ي كون المركز المساعدة التقن�ة لل��

ة -2021لعا�ي جزًءا من شبكة برنامج توسيع نطاق المساعدة التقن�ة لألعمال التجار�ة الصغ�ي
2022

كة ُمنشأة تم �سج�لها أو �س� إ� الت" المؤسسات غ�ي ال��ح�ة"4. سج�ل باعتبارها �شمل أي ��
وتقر ) 19(ج501أو ) 6(ج501أو ) 4(ج501أو ) 3(ج501مؤسسة غ�ي ر�ح�ة بموجب المادة 

.بأنها مؤسسة اجتماع�ة �س� لتحقيق رسالة ما

آالف دوالر وُتوزَّع من 10�ي منحة مال�ة أول�ة تصل ق�متها إ� " منحة صندوق األحالم"5.
كة إدارة المطالبات الُمختارة  كات الصغ�ي ) أْي المتعاقد(خالل �� .ة المؤهلةإ� مؤس�ي ال��

م لها خدمات كاف�ة"6. قدَّ
ُ
ي ال ت

ة الئ� كات الصغ�ي كات الممل" فئات ال�� وكة للنساء، �ي ال��
ة الملونة(واألقل�ات  ن القدا�، واألشخاص الذين ل�ست ل)أصحاب الب�� ديهم ، والمحار�ني

كات الذ �ة، وأصحاب ال�� ن ي اللغة اإلنجل�ي
ين وثائق، واألشخاص ذوي ال�فاءة المحدودة �ن

رة من ال�وارث ة والمت�ن ي المجتمعات ال��ف�ة والفق�ي
المنتمون إ� و�جب أن �كون. �ع�شون �ن

كة  و�ديرون ) ع� األقل% 51(هذە الفئات المذكورة هم الذين �مل�ون النسبة األ��� من ال��
كة .األعمال اليوم�ة لل��

ة المملوكة ألقل�ة"7. كات الصغ�ي ة الملونة/ ال�� موعات العرق�ة ُ�قصد بها المج" ألصحاب الب��
ي : أو اإلثن�ة التال�ة

كان أالسكا أسود، أو آسيوي، أو أم���ي أص�ي أو من س/أم���ي من أصل أف����
ي  ، أو من سكان جزر المح�ط الهادئ، أو التيين ن ، أو من سكان هاواي األصليني ن ي /األصليني

.إسباىن
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ي الج�ش أو القوات الج��ة أ" المحارب القد�م"8.
و هو الشخص الذي أدى الخدمة الفعل�ة �ن

ة زمن�ة ولم �ُ  فَصل القوات البح��ة أو سالح مشاة البح��ة أو قوات حراسة السواحل ألي ف��
ا ألحد أفراد الحرس الو  ا احت�اط�� ف أو عمل بصفته جند�� ِّ ي واسُتد�ي إ� فصًال غ�ي ُم�� طين

ت أثناء أداء الخدمة الف�درال�ة الفعل�ة أو حدثت له إعاقة �سبب مرض أو إصابة بدأت أو تفاقم
.الخدمة أو التدر�ب

ن القدا�"9. ة المملوكة ألحد المحار�ني كة الصغ�ي ة تكون " ال�� كة صغ�ي أو أ��� منها % 51�ي ��
ن القدا� المحار�: مملوكة أو خاضعة لس�طرة شخص أو أ��� من فئة أو أ��� من الفئات التال�ة ني

ف(  غ�ي م��
ً

صلوا فصال
ُ
صيبوا ب�)ما عدا الذين ف

�
ن القدا�ي الذين أ عاقة �سبب ؛ أو المحار�ني

ي برنامج المسا
ن �ن عدة االنتقال�ة الخدمة العسك��ة؛ أو أعضاء الخدمة العسك��ة الفعل�ة المشاركني

؛ أو الزوج الحا�ي ألي شخص من المحا ي ن للج�ش؛ أو جنود االحت�اط وأعضاء الحرس الوطين ر�ني
ي  ؛ أو القدا� أو أعضاء الخدمة العسك��ة الفعل�ة أو جنود االحت�اط أو أعضاء الحرس الوطين

ي أثناء الخدمة أو �سبب إعاقة مرتبطة بالخدمة
.الزوج األرمل لعضو الخدمة الذي تو�ن

ة"10. لفقر فيها عن ُ�قصد بها أي مدينة أو مقاطعة داخل كال�فورن�ا ال �قل معدل ا" المناطق الفق�ي
الُمستقاة من من معدل الفقر ع� مستوى وال�ة كال�فورن�ا وفًقا آلخر الب�انات المحدثة% 150

المتحدة تقديرات المسح المجتم�ي األم���ي الخما�ي السنوات الصادرة عن مكتب الوال�ات
ة التقد�م السار�ة ن يوًما من بدا�ة ف�� .للتعداد قبل ثالثني

ي " المجتمعات ال��ف�ة"11. ي والسكان والوحدات السكن�ة الي�
 تقع خارج ُ�قصد بها جميع األرا�ن

�ة  �ة ) ألف �سمة أو أ��� 50(المناطق الح�ن �سمة ع� األقل وأقل 2500(والتجمعات الح�ن
�ة حسب ال�ثافة السكان�).  ألف �سمة50من  د التجمعات والمناطق الح�ن ة وحجم وُتحدَّ

���ي الخما�ي السكان وفًقا آلخر الب�انات المحدثة المستقاة من تقديرات المسح المجتم�ي األم
ن يوًما من بدا� ة التقد�م السنوات الصادرة عن مكتب الوال�ات المتحدة للتعداد قبل ثالثني ة ف��

.السار�ة

ي إعالن أو ب�ان من الوال�" المناطق المتأثرة بال�وارث"12.
ة أو من �ي جميع المناطق المدرجة �ن

.الطوارئ الف�درال�ة
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كة جد�دة"13. سس بعد الحصول ع� المشو " إ�شاء ��
�
رة الفن�ة من ُ�قصد به ك�ان تجاري جد�د أ

ة س هذا وُ�ؤ .  أحد مرا�ز برنامج توسيع نطاق المساعدة التقن�ة لألعمال التجار�ة الصغ�ي سَّ
وط التحقق التال�ة :ال��ان ���

؛• ن أ�مل العم�ل برنامج صندوق األحالم لتدر�ب المشاركني
كته بمساعد• اخ�ص والتصار�ــــح الالزمة لتشغ�ل �� ة مركز برنامج �حصل العم�ل ع� ال��

ة؛ توسيع نطاق المساعدة التقن�ة لألعمال التجار�ة الصغ�ي
كته؛• أ�شأ العم�ل مقًرا فعلً�ا ل��
:وفعل أمًرا واحًدا ع� األقل من األمور المؤهلة التال�ة•

oأجرى العم�ل أول صفقة بيع
oن العم�ل موظًفا واحًدا ع� األقل عنيَّ
oأقام العم�ل عالقة بنك�ة تجار�ة
o كة �ة وقد �شمل ذلك الرسوم القانون(أنفق العم�ل أمواال ع� تكال�ف ال��

؛)والمحاسب�ة
o ن كة من طرف آخر أو من المساهمني .أو حصل العم�ل ع� رأس مال لل��
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1دوالر5000ن�ع األعمال المؤهلة للحصول ع� منح بق�مة 

ون�ة1. ون�ة/ التجارة اإلل��� السوق اإلل���

ورشة عمل/ مختبر صغیر2.

یا، مكان عمل التي تعمل بموجب عقد إیجار من الباطن ولیست ساكنا رئیس(المحالت التقلیدیة 3.
)مشترك، وما إلى ذلك

الصناعات الصغیرة/ الحرف/ الخدمات4.
:وتشمل األمثلة، على سبیل المثال ال الحصر•

األطعمة المنزلیة1)
االستشارات2)

لباطن غیر المتعاقد غیر العام غیر المرخص وغیره من المتعاقدین من ا(أعمال البناء والتشیید 5.
)الحاصلین على ترخیص

:وتشمل األمثلة، على سبیل المثال ال الحصر•
العامل العام المتعدد الحرف؛1)
والتبلیط؛2)
وإقامة األسوار؛3)
وحمل البضائع؛4)
.ومد الكابالت الكھربائیة ذات الجھد المنخفض5)

النقل6.
:وتشمل األمثلة، على سبیل المثال ال الحصر•

مقطورة صغیرة؛1)
وشاحنة سحب؛2)
واإلرسال لمواقع الشحن؛3)
والوسیط؛4)
.والسائق5)

، غیر مؤھلین للحصول على منحة LyftوUberعمال الوظائف المؤقتة، مثل عمار 
.صندوق أحالم كالیفورنیا

رعایة األطفال في المنزل7.
یجب فتح مرفق لرعایة األطفال في المنزل•
ة یجب على المتقدمین المؤھلین لھذا النوع من األعمال تقدیم رخص: ملحوظة مھمة•

.رعایة أطفال صادرة من والیة كالیفورنیا

كما ورد في أحدث إقرار ضریبي للشركة الصغیرة إن وجد، أو إقرار (للشركات الصغیرة NAICSسیعتمد ھذا البرنامج على رمز 1
كن تعدیل المنح ویم. للتحقق من نوع العمل) أھلیة الشركة الصغیرة من برنامج توسیع نطاق المساعدة التقنیة لألعمال التجاریة الصغیرة

.وفقًا لتقدیر مكتب كالیفورنیا لدعم األعمال التجاریة الصغیرة
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.)�جب أن تكون لها واجهة عرض، مكان تجاري، إلخ(المحالت التقل�د�ة 1.
جار یجب على المتقدمین المؤھلین لھذا النوع من األعمال تقدیم عقد إی: ملحوظة مھمة•

كن رئیسي منفَّذ بالكامل، أو عقد إیجار من الباطن تكون فیھ الشركة ھي السا
.األساسي، أو خطاب نوایا بشأن مكان تجاري

البنیة التحتیة/ التكنولوجیا الخضراء2.
ع وقائمة یجب على المتقدمین المؤھلین لھذا النوع من األعمال إنشاء شركة قابلة للتوس•

ر النموذج على التكنولوجیا إذا كانت األموال ستُستخدم في الملكیة الفكریة وتطوی
.األولي، أو إثبات المفھوم من خالل البحث والتطویر

:وتشمل األمثلة، على سبیل المثال ال الحصر•
الطاقة المتجددة؛1)
والطاقة الشمسیة؛2)
.والمركبات العدیمة االنبعاثات3)

التصنیع3.
جار یجب على المتقدمین المؤھلین لھذا النوع من األعمال تقدیم عقد إی: ملحوظة مھمة•

.رئیسي منفَّذ بالكامل في مكان تجاري

ي 4. ي / عل�ي )/ غ�ي استشاري(مهين تقين
ابلة یجب على المتقدمین المؤھلین لھذا النوع من األعمال إنشاء شركة تكنولوجیة ق•

ألولي، أو للتوسع إذا كانت األموال ستُستخدم في الملكیة الفكریة وتطویر النموذج ا
.إثبات المفھوم من خالل البحث والتطویر

التي مقاول عام، أو مقاول رئیسي من الباطن، أو أعمال البناء األخرى(أعمال البناء والتشیید 5.
)تُجرى بموجب ترخیص سارٍ 

.یجب أن یكون لدى المقاول العام رخصة مقاول عام: ملحوظة مھمة•
:وتشمل األمثلة، على سبیل المثال ال الحصر•

سبَّاك؛1)
وكھربائي؛2)
.وتركیب الزجاج3)

كما ورد في أحدث إقرار ضریبي للشركة الصغیرة إن وجد، أو إقرار (للشركات الصغیرة NAICSسیعتمد ھذا البرنامج على رمز 1
كن تعدیل المنح ویم. للتحقق من نوع العمل) أھلیة الشركة الصغیرة من برنامج توسیع نطاق المساعدة التقنیة لألعمال التجاریة الصغیرة
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1دوالر10000ن�ع األعمال المؤهلة للحصول ع� منح بق�مة 

�ة/ الزراعة6. الغابات/ الحد من اآلثار الواقعة ع� األح�اء ال��
)لكمثل إزالة المخلفات وتنظیف الطرق السریعة وما إلى ذ(المشتریات والتعاقد •

oیجب على المتقدمین المؤھلین لھذا النوع من األعمال تقدیم: ملحوظة مھمة
مثل دائرة(شھادة من حكومة الوالیة أو الحكومة الفیدرالیة من ھیئة معنیة 

نیا، الغابات في الوالیات المتحدة، ومكتب خدمات الطوارئ لحكومة كالیفور
)ووزارة الزراعة األمریكیة، إلخ

الزراعة•

مكان تجاري-رعایة األطفال 7.
)لیس في المنزل(یجب فتح مرفق لرعایة األطفال في مكان تجاري •
ة یجب على المتقدمین المؤھلین لھذا النوع من األعمال تقدیم رخص: ملحوظة مھمة•

.رعایة أطفال صادرة من والیة كالیفورنیا

كما ورد في أحدث إقرار ضریبي للشركة الصغیرة إن وجد، أو إقرار (للشركات الصغیرة NAICSسیعتمد ھذا البرنامج على رمز 1
كن تعدیل المنح ویم. للتحقق من نوع العمل) أھلیة الشركة الصغیرة من برنامج توسیع نطاق المساعدة التقنیة لألعمال التجاریة الصغیرة

.وفقًا لتقدیر مكتب كالیفورنیا لدعم األعمال التجاریة الصغیرة
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ة المؤهلة: الجهات الممنوحة كات الصغ�ي ال��
ُتستخدم �جب ع� صاحب العمل الذي �حصل ع� منحة وفًقا للقانون أن ُ�قر بأن أموال المنحة س

ي وجه واحد أو أ��� من أوجه االستخدام التال�ة المسم�ح بها
:�ن

، ومنها تكال�ف الرواتب، ومزا�ا الرعا�ة الصح�ة، واإلجازات المرض1. ن �ة أو الطب�ة نفقات الموظفني
؛ ن أو العائل�ة المدفوعة، وأقساط التأمني

ي ذ2.
كة لدى وال�ة كال�فورن�ا، بما �ن لك جميع التصار�ــــح التكال�ف المرتبطة بالتصديق و��شاء ال��

اخ�ص الالزمة؛ وال��

ي ذلك اإل�جار والمرافق وأصل ا3.
لرهن �جب أن �كون رأس المال العامل والنفقات العامة، بما �ن

امات ، و )باستثناء مدفوعات الرهن العقاري المسددة مقّدًما(العقاري ومدفوعات الفائدة  ن ال��
ي ذلك الدين األص�ي والفائدة(الديون 

أْي أن اتفاق�ات (2019يوليو /تموز1المتكبدة بعد ) بما �ن
، �جب أن تكون

ً
ام دين مؤهال ن برمت بعد القروض والسندات اإلذن�ة وما إ� ذلك ل�ي ُتعّد ال��

�
قد أ

؛)2019يوليو / تموز1

ي ذلك، ع� سب�ل المثال ال الح�، ت��ــــ4.
ح للعمل بائعا طلب ت��ــــح مح�ي أو تجد�دە، بما �ن

ع� الرص�ف؛

ي مخزون البضائع؛5.
أو االستثمار �ن

ي التكال�6.
كات غ�ي المدرجة �ن ف غ�ي المسم�ح أو الرسوم المتعلقة بالعمل�ات التجار�ة و��شاء ال��

.بها
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:ف�ما ��ي االستخدامات غ�ي المسم�ح بها ألموال المنح
�ة لسداد حصة الوال�ة من برنامج 1. ؛Medicaidنفقات الموارد الب��

ن أو مكافأة نها�ة الخدمة؛2. وعالوات الموظفني

ائب؛3. وال�ن

والتس��ات القانون�ة؛4.

كة؛5. ي ال عالقة لها بال�� ها من النفقات الي� والنفقات الشخص�ة أو غ�ي

ن بالفعل؛6. ي �غطيها التأمني ار الي� ونفقات إصالح األ�ن

ع بها7. ن عن األش�اء أو الخدمات المت�� عني .وتع��ض المت��
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ن تحم�ل جميع الوثائق المطل��ة الLendistryل�ي تنظر  ي الطلب، �جب ع� المتقدمني
:تال�ة�ن

رمز الوصول إ� الطلب1.

التصديق ع� الطلب؛/ وشهادة الطلب2.

و�طاقة ه��ة حكوم�ة؛3.

كة 4. ):واحد ع� األقل مما ��ي (وما يثبت تأس�س ال��
عقد التأس�س؛•
كة ذات مسؤول�ة محدودة؛• عقد تأس�س ��
رخصة تجار�ة؛•
اسم تجاري صوري؛•

ي 5. خ�ص المهين ؛)إن وجد(ترخ�ص العمل / ترخ�ص المجلس/ وال��

�ب�ة كاملة6. كات تمارس (أو كليهما 2020أو 2019بدون تعد�ل لعام / و�قرارات �ن إذا كانت ال��
ن  ن السنتني ؛)�شاطها خالل هاتني

ووصف خطة العمل؛7.

�ة التابع لوزارة العدل 8. ي سجل الصناديق الخ�ي
؛)ح�ة فقطللمؤسسات غ�ي ال��(والتسج�ل �ن

.وشهادة إتمام المساعدة التقن�ة9.
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.طلب بأ�ملهاللحصول ع� أفضل تج��ة، ُير�� استخدام متصفح غوغل كروم خالل عمل�ة تقد�م ال

ي طلبك
ي أخطاء �ن

.فمتصفحات ال��ب األخرى قد ال تدعم واجهتنا و�مكن أن تتسبب �ن

ا من 
ً
�له مجان ن ي حالة عدم وجود متصفح غوغل كروم ع� جهازك، �مكنك ت�ن

�ن
https://www.google.com/chrome/.

:قبل بدء الطلب، ُير�� الق�ام بما ��ي ع� غوغل كروم
مسح الذا�رة المؤقتة1.
ي 2.

استخدام وضع التصفح المتخ�ن
تعط�ل مانع النوافذ المنبثقة3.

مسح الذا�رة المؤقتة

ي ُحفظت من موقع و�ب أو تطبيق استُ  خدم مسبًقا، الب�انات المخزنة مؤقًتا �ي المعلومات الي�
ي 

.   لمعلوماتكوالهدف األسا�ي من هذە الب�انات هو ���ــــع عمل�ة التصفح من خالل الملء التلقاىئ
لقد�مة أو إال أن الب�انات المخزنة مؤقًتا قد تتضمن أ�ًضا معلومات قد�مة مثل كلمات المرور ا

ي سبق أن أدخلتها بصورة غ�ي صح�حة ي وقد يؤدي ذلك إ� حدوث أخطاء.  المعلومات الي�
�ن

.طلبك، وقد يؤدي إ� وضع عالمة عل�ه �ش�ي إ� االحت�ال المحتمل

ي 
استخدام وضع التصفح المتخ�ن

ي إطار من الخصوص�ة، و�منع
ي ب�دخال المعلومات �ن

تذكر ب�اناتك �سمح لك وضع التصفح المتخ�ن
.أو تخ��نها مؤقًتا

تعط�ل مانع النوافذ المنبثقة

ي ُ�ستخدم لتأ��د دقة المعل ي تقدمهايتضمن تطب�قنا العد�د من الرسائل المنبثقة الي� .  ومات الي�
.فعل�ك تعط�ل مانع النوافذ المنبثقة ع� غوغل كروم لرؤ�ة هذە الرسائل

https://www.google.com/chrome/
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ك�ف�ة مسح الذا�رة المؤقتة
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1الخطوة 

ي الزاو�ة ال�
ي غوغل كروم، وانقر ع� النقاط الثالث الموجودة �ن

مين العل�ا، ثم افتح نافذة جد�دة �ن
).Settings" (اإلعدادات"انتقل إ� 

2الخطوة 

مسح بیانات "، ثم اختر )Privacy and Security" (الخصوصیة واألمان"انتقل إ� 
).Clear Browsing Data("التصفح

3الخطوة 

).Clear Data" (مسح البیانات"اخ�� 

1

2

1
2

1
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ي 
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1الخطوة 

ي الزاو�ة ال�مين العل�ا من متصفح ال��ب، ثم ا
نافذة جدیدة "خ�� انقر فوق النقاط الثالث الموجودة �ن

).New incognito window" (للتصفح المتخفي

2الخطوة 

ي طوال.  س�فتح متصفحك نافذة غوغل كروم جد�دة
عمل�ة تقد�م استخدم وضع التصفح المتخ�ن

.الطلب

1

2
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1الخطوة 

ي الزاو�ة ال�
ي غوغل كروم، وانقر ع� النقاط الثالث الموجودة �ن

مين العل�ا، ثم افتح نافذة جد�دة �ن
).Settings" (اإلعدادات"انتقل إ� 

2الخطوة 

"  إعدادات الموقع"، ثم اختر )Privacy and Security" (الخصوصیة واألمان"انتقل إ� 
)Site Settings.(

3الخطوة 

انقر فوق الزر ).  Pop-up and Redirects" (النوافذ المنبثقة وإعادة التوجیھ"اخ�� 
"  مسموح"إلى ) Blocked" (محظور"بحیث یتحول إلى اللون األزرق وتتغیر الحالة من 

)Allowed.(
1

2

1

2

1

2

3
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PDFح�نِّ وثائقك بنسق : 2النص�حة رقم 
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�جب أن تكون الوثائق و . فقطPDFبنسق �جب تحم�ل جميع الوثائق المطل��ة ع� البوابة 
.واضحة وُمحاذاة باستقامة وال تحتوي ع� خلف�ات مزعجة عند تحم�لها

:مالحظات مهمة �شأن تحم�ل الوثائق
و�جوز تقد�م بطاقة اله��ة الحكوم�ة (PDF�جب أن تكون جميع الوثائق الُمقدمة بنسق 1.

).JPEGأو PDFبنسق 
.م�غابا�ت15�جب أن �كون حجم الملف أقل من 2.
+)._*()^&%@#$(!ال �جوز أن �حتوي اسم الملف ع� أي عالمات خاصة 3.
ا بكلمة مرور، فستحتاج إ� إدخالها4. .إذا كان ملفك محم��

؟ ي
ل�س لد�ك ماسح ضوئئ

ي للجوال
ي مجاىن

�ل واستخدام تطبيق مسح ضوىئ ن .نو�ي بت�ن

تحم�ل صحيح: عينة

تحم�ل غ�ي صحيح: عينة

Genius Scan
Apple|انقر ھنا للتنزیل

Android|انقر ھنا للتنزیل

Adobe Scan
Apple|انقر ھنا للتنزیل

Android|انقر ھنا للتنزیل

!

.الوث�قة واضحة وُمحاذاة باستقامة

.الوث�قة غ�ي ُمحاذاة باستقامة1.
ي ) خلف�ة مزدحمة(الوث�قة أمام نافذة 2.

وتظهر �د �ن
.الصورة

1 2

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
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ي صحيح: 3رقم النص�حة
وىن استخدم عنوان ب��د إل���
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ي صح�ًحا ومكت�ً�ا بتهجئة ص
وئن ي الطلبُير�� التأ�د من أنك �ستخدم عنوان ب��د إل���

.ح�حة �ن
�د اإلل• َسل التحديثات واإلرشادات اإلضاف�ة الخاصة بطلبك إ� عنوان ال�� ي الذي س��ُ

وىن ���
ي نظام .  تقدمه

ي يتعذر التعرف عليها �ن
وىن �د اإلل��� ، وقد Lendistryو�عض عناو�ن ال��

ي تأخ�ي التواصل معك �شأن طلبك
.تتسبب �ن

�� االت ي طلبك، ف�يُ
ي غ�ي صحيح أو غ�ي صالح �ن

وئن صال بمركز إذا استخدمت عنوان ب��د إل���
.لتحد�ث معلوماتك7361-585) 888(الخدمة ع�� الهاتف رقم 

 وقد �ع.  ال تقدم طلًبا جد�ًدا
ً

 محتمال
ً

ي فإرسال طلبات متعددة قد ُ�عت�� احت�اال
طل عمل�ة النظر �ن

.طلبك

ي غ�ي صح�حة
وىن عناو�ن ب��د إل���

ي نظامنا
ف بها �ن ي التال�ة، ولن ُ�ع��

وىن �د اإلل��� :لن ُتقبل عناو�ن ال��

@infoالتي بدایتھا العناوین 
info@mycompany.com: مثال

noreply.com@أو contact.com@نھایتھاالعناوین التي 
mycompany@contact.com: مثال
mycompany@noreply.com: مثال
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أو (ناعات أثناء عمل�ة تقد�م الطلب، ستحتاج إ� إدخال رمز نظام أم��كا الشمال�ة لتصن�ف الص
NAICS (كتك .الخاص ���

لجمع الب�انات اإلحصائ�ة المتعلقة NAICS�ستخدم الوكاالت اإلحصائ�ة الف�درال�ة نظام رمز 
ها .باالقتصاد األم���ي وتحل�لها و���

ا الخاص بك NAICSيتحدد رمز  كتك الرئ��ي تقي�مك، و�ناًء ع� ذات�� .لنشاط ��

:  الخاص بك، تفضل ب��ارةNAICSللعثور ع� رمز 
https://www.naics.com/search/.

https://www.naics.com/search/
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عمل�ة تقد�م الطلب
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ي شبكة مرا�ز برنامج ت
وسيع نطاق صندوق أحالم كال�فورن�ا غ�ي متاح إال من خالل مرا�ز ُمختارة �ن

ي كال�فورن�ا
ة �ن .المساعدة التقن�ة لألعمال التجار�ة الصغ�ي

ا متعمًقا ل دى المرا�ز للحصول ع� منحة، �جب أن �كون المتقدمون قد أ�ملوا برنامًجا تدر�ب��
�حصل وعند ا�تمال تدر�بهم، س.  الُمشار�كة من خالل برنامج توسيع نطاق المساعدة التقن�ة

تقدم المشاركون المؤهلون ع� شهادة إتمام ورمز خاص للطلب، وس�كون ذلك الرمز مطل�ً�ا لل
.Lendistryآالف دوالر من خالل 10للحصول ع� منحة تصل إ� 

نامج ممتلئة حالً�ا، والتدر�ب جار ي شبكة ال��
.معظم برامج التدر�ب المؤهلة �ن

انقر هنا للبحث عن مركز

انقر هنا لعرض المرا�ز المشاركة

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf
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مكان التقد�م
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ي 
وىن لصندوق �مكنك بدء الطلب فور استالم رمز الطلب الخاص بك، من خالل ز�ارة الموقع اإلل���

ي العنوان التا�ي 
.www.cadreamfund.com: أحالم كال�فورن�ا �ن

Lendistryوس�عاد توجيهك إ� بوابة .  من القائمة" Apply"لبدء طلب جد�د، اخ�� 1.
).24راجع الصفحة (للطلبات 

ي أي وقت بالنقر ع� 2.
Lendistry’s"وستتمكن من الوصول إ� طلبك و�دارته �ن

Portal."

هك خالل عمل�ة �حتوي أ�ًضا موقع صندوق أحالم كال�فورن�ا ع� مصادر متنوعة للمساعدة ع� توجي
:و�شمل المصادر.  التقد�م بأ�ملها

نامج• توجيهات �شأن ال��
نامج وتقد�م الطلب• دل�ل ال��
تحم�ل شهادة الطلب•
نامج المشاركة• قائمة �شبكة مرا�ز ال��
رقم مركز االتصال وساعات العمل•
ف�ديوهات عند الطلب•
األسئلة المكررة•

1 2

http://www.cadreamfund.com/
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إ�شاء حساب �ن

25

.، قبل أن تتمكن من بدء طلب جد�دLendistryستحتاج إ� إ�شاء حساب ع� بوابة 

Lendistryك�ف�ة إ�شاء حساب ع� بوابة 

1الخطوة 

.إلنشاء حساب" Apply Now"انقر ع� 

2الخطوة 

ي ورقم هاتفك
وىن رور سیكون البرید اإللكتروني وكلمة الم. سجل عنوان ب��دك اإلل���

.  نھما، لذلك من المھم جًدا أن تقوم بتدویالُمسجلین ھنا بیانات تسجیل دخولك إلى البوابة
.وستحتاج أیًضا في ھذا القسم إلى إدخال رقم ھاتف حقیقي وُمستخَدم

3الخطوة 

سل لك الرمز إلكمال الرسائل النصیة، وستحتاج إلى ذ/إلیك عبر الرسائل القصیرةرمز تأكیدس�يُ
رمز تأكید في ولحمایة خصوصیتك والمعلومات التي تقدمھا، ستحتاج أیًضا إلى.  تسجیل حسابك

.ائلوقد تُطبَّق رسوم على البیانات والرس.  كل مرة تُسجل فیھا الدخول إلى البوابة

2

ي ورق
وىن م سجل ب��دك اإلل���

.هاتفك

AҭԌˀA˥ҳҚҗA˥Ԍ̝ϸϝAұӠAϖҳԄ̔˨ԌˑAϟҋϝA̝җԎϸϝ�AϖӾԌ+1555-555-5555

3

.أدخل رمز التأ��د

1
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ما المعلومات المطل��ة؟
االسم األول•
االسم األخ�ي •
ي •

وىن �د اإلل��� ال��
عنوان اإلقامة•
تار�ــــخ الم�الد•
ائب الفردي ) SSN(رقم الضمان االجتما�ي • �سبة المل��ة1(NITI)أو رقم تع��ف دافع ال�ن
�سبة المل��ة•
�ك اإلحالة• ��2

رقم الهاتف المفضل•
الن�ع•
3الِعرق•

ي • 3األصل اإلثين

ة• 4الرسائل النص�ة/س�اسة الرسائل القص�ي

).OFAC(مطلوب للتأ�د من أن مقدم الطلب ل�س ع� قائمة مكتب مراقبة األصول األجنب�ة 1
�ك اإلحالة الذي تختارە ع� طلبك2 .لن يؤثر ��
ي النشاط التجاري أو المالك الرئ��ي له3

.قدم معلومات عن مالك الحصة األ��� �ن
ة4 ي تحديثات �شأن طلبك أثناء معالجة الطلب ع�� الرسائل القص�ي

ي تل��
ي الم��ــع إذا كنت ترغب �ن

.�ةالنص/ضع عالمة �ن

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة
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ما المعلومات المطل��ة؟
ي •

كة القانوىن اسم ال��
)إن ُوجد(االسم التجاري •
)إن ُوِجد) (EIN(رقم تع��ف صاحب العمل •
1(NSS)رقم الضمان االجتما�ي •

كة• عنوان ال��
كة• رقم هاتف ال��
)ر��ي أو غ�ي ر��ي (ن�ع النشاط •
ن�ع ال��ان التجاري•
كة• وال�ة تأس�س ال��
كة• تار�ــــخ إ�شاء ال��
كة • ي لل��

وىن )إن وجد(الموقع اإلل���

كة"�ش�ي كلمة : ملحوظة كة ر�ح�ة أو مؤسسة غ�ي " �� ي إ� أي ��
وىن ي الطلب اإلل���

. ر�ح�ة�ن

ي 1
�ب�ة للعام الما�ن كتك لتقد�م اإلقرارات ال�ن .أدخل رقم الضمان االجتما�ي الذي استخدمته ��

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة
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ما المعلومات المطل��ة؟
االستخدام الرئ��ي للمنحة•
المبلغ المطلوب•
�ب�ة(2019اإليرادات السن��ة اإلجمال�ة لعام • و�ذا لم .  �جب أن يتطابق هذا مع إقراراتك ال�ن

ي عام 
�ب�ة �ن �� إدخال 2019تكن قّدمت إقرارات �ن ي هذا المكان" 0"، ف�ي

.)�ن
�ب�ة(2020اإليرادات السن��ة اإلجمال�ة لعام • و�ذا لم.   �جب أن يتطابق هذا مع إقراراتك ال�ن

ي عام 
�ب�ة �ن �� إدخال 2020تكن قّدمت إقرارات �ن ي هذا المكان" 0"، ف�ي

.)�ن
هل ستخلق هذە المنحة وظائف جد�دة؟•
ي عام •

ن بدوام كامل �ن ن العاملني 2020عدد الموظفني
ي عام •

ي �ن
ن بدوام جزىئ ن العاملني 2020عدد الموظفني

ي عام •
2020عدد الوظائف المستحدثة �ن

ي عام •
2020عدد الوظائف الُمحتفظ بها �ن

كة"�ش�ي كلمة : ملحوظة كة ر�ح�ة أو مؤسسة غ�ي " �� ي إ� أي ��
وىن ي الطلب اإلل���

. ر�ح�ة�ن

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة
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طات التحت�ة، الذي حصل ي ذلك ال��
ت عل�ه عند ُير�� إدخال الرمز الذي ُ�ستخدم لمرة واحدة، بما �ن

.االنتهاء من برنامج تدر�ب صندوق األحالم

ي شهادة اإلتمام
ًضا إ� تحم�ل ستحتاج أ�: ملحوظة مهمة.  �مكنك أ�ًضا العثور ع� الرمز الخاص بك �ن

ي قسم 
ي هذا الطلب" تحم�ل المستندات"�سخة من الشهادة �ن

.�ن

ي مناسب من برامج صندوق األحالم للتقدم بطلب الحصول �جب أن تكون قد أ�ملت برنامج تدر�ي�
.ع� هذە المنحة

انقر هنا للبحث عن مركز

انقر هنا لعرض المرا�ز المشاركة

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة

https://cadreamfund.com/participatingcenters/#find-a-center
https://cdn.calosba.ca.gov/wp-content/uploads/California-Dream-Fund-Participating-TA-Centers.pdf
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ما المعلومات المطل��ة؟
ما فئة عمالئك؟•

oB2B :كات ��
oB2C :أفراد

كتك؟• ما �شاط ��
كتك؟• ما ن�ع ��
NAICSرمز •
كة مملوكة لنساء؟ • 1)نعم أم ال(هل ال��

ن قدا�؟ • كة مملوكة لمحار�ني 1)نعم أم ال(هل ال��

كة مملوكة لذوي االحت�اجات الخاصة؟ • 1)نعم أم ال(هل ال��

1)نعم أم ال(؟ )فر�شايز(حاصلة ع� امت�از تجاري •

1)نعم أم ال(ر�ف�ة؟ •

1اللغة المفضلة•

.لن يؤثر الرد ع� األهل�ة1

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة
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ما المعلومات المطل��ة؟
ي تار�ــــخ تقد�م الطلب، مفتوحة وتمارس �شاطها؟•

كتك، �ن هل ��
ن الف�درال�ة والمحل�ة واللوائح والمدونات والمتط• ن الوال�ة والقوانني ة بقوانني م بدرجة كب�ي ن لبات المعمول بها؟هل أنت مل��
كتك ُتعّد مؤسسة غ�ي ر�ح�ة أم ر�ح�ة؟• هل ��
�ة التابع لوزارة العدل بكال�فورن�ا؟• ي سجل الصناديق الخ�ي

كتك �ن هل سجلت ��
�بة الدخل؟• تحت أي فصل تنوي تقد�م طلب إعفاء دائرة �ن
ائب للوال�ة ول�ست لد�ك خطة سداد أو تأج�ل معتمدة أو • ائب ف�درال�ة أو محل�ة أو �ن يوجد هل أنت مدين بأي �ن

ائب الف�درال�ة أو المحل�ة أو التابعة للوال�ة؟ ن سلطات ال�ن خالف بينك و�ني
كتك قبل • �شئت ��

�
؟7/2/19هل أ

2021اإليرادات السن��ة اإلجمال�ة لعام •
ي عام •

كتك تعمل خالله �ن ؟2021كم شهًرا كانت ��
كتك إ� • من المنحة مقدًما للحصول ع� ترخ�ص؟% 25هل تحتاج ��
كة المتقدمة بالطلب أو أسهمها % 10هل يوجد أي شخص �متلك أ��� من • دين أو ) 1(من ال��

�
ي أي وقت أن أ

سبق له �ن
وط أو المراقبة  ي أو بدأ أي شكل من أشكال اإلفراج الم��

ي ذلك المراقبة قبل صدور (صدر ضدە حكم مدىن
)  الحكمبما �ن

ف�ذ معاملة عاملة ارتكاب ج��مة احت�ال أو ج��مة جنائ�ة ف�ما يتعلق بالحصول ع� أو محاولة الحصول ع� أو تن) أ(بتهمة 
ن الف�درال�ة أو قوان) ب(أو عقد بموجب معاملة عامة، أو ) ف�درال�ة أو محل�ة أو خاصة بالوال�ة( ن الوال�ة انتهاك القوانني ني

�ات، أو  و�ر أو الرشوة أو ال) ج(الخاصة بمكافحة االحتكار أو المش�� ن ��ف أو إتالف ارتكاب ج��مة االختالس أو ال�قة أو ال�� ن ��
يواجه حال�ا اتهامات جنائ�ة أو مدن�ة من جانب ك�ان ) 2(السجالت أو اإلدالء بب�انات كاذبة أو استالم ممتل�ات م�وقة؛ أو 

ي الفقرة الفرع�ة ) ف�درا�ي أو مح�ي أو خاص بالوال�ة(حكو�ي 
أعالە؟) 1(بارتكاب أي من الجرائم المذكورة �ن

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� تفاص�ل المالكالتحقق من اله��ة كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة
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1الخطوة 

.اخ�� أ�قونة التحم�ل لتحد�د مكان ملف الوث�قة ع� جهازك

2الخطوة 

ا بكلمة مرور، فاخ�� نعم  محمي بكلمة "من القائمة المنسدلة المعنونة ) YES(إذا كان الملف محم��
إذا كان الملف غیر محمي .  وأدخل كلمة مرور الملف) ?Password Protected" (؟مرور

).NO(بكلمة مرور، فاختر ال 

3الخطوة 

)Requested" (مطلوب"�جب أن تتغ�ي الحالة من 
).Submitted" (ُمقدم"إ� 

4الخطوة 

.كرر الخطوات المذكورة أعالە لتحم�ل جميع المستندات

ا بكلمة مرور  ، إذا كان الملف محم��
).YES(نعم فاخ�� 

م إذا كان الملف غ�ي مح�ي بكلمة
).NO(المرور، فاخ�� 

1
2

3

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة
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لماذا نحتاج إ� معلوماتك البنك�ة؟
إلعداد تح��الت غرفة المقاصة اآلل�ة ) Plaid(تكنولوج�ا خارج�ة Lendistry�ستخدم 

)ACH (ي الوال�ات المتحدة بتطبي
ي �ن

ق مثل بوابة عن ط��ق ر�ط حسابات أي بنك أو اتحاد ائتماىن
Lendistry  . ي معلوماتك الشخص�ة دون إذنك وال يب�عها أو يؤجر ها ال �شارك الطرف الخار��

كات خارج�ة هذە التكنولوج�ا إال للتحقق من كشوف حسابك Lendistryوال �ستخدم .  ل��
ل، ول�نها لن تصلح دائًما إذا كان.  البن�ي  ت مؤسستك البنك�ة وط��قة التحقق البن�ي هذە خ�ار مفضَّ

ي هذە الحالة، �مكنك تأ��د حسابك البن�ي عن ط� .  غ�ي متاحة من خالل ُمقدم الخدمة
�ق إدخال و�ن

ا .المعلومات �دو��

ملحوظة مهمة
، باستثناء أصحاب المؤسسات الفرد�ة، استخدام حساب• ن بن�ي �جب ع� جميع المتقدمني

ط أن.  تجاري ��� ، يتطابق و�جوز ألصحاب المؤسسات الفرد�ة استخدام حساب بن�ي شخ�ي
ي الطلب

.مع االسم المذكور �ن

!

.Plaidانتقل إ�  .حدد مؤسستك البنك�ة ل الدخول إ� حسابك سجِّ
نت .البن�ي ع�� اإلن��

.تأ��د اإلذن

1 2 3 4

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف�
التحقق من اله��ة
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تأ��د اله��ة: 9القسم 

34

ي هذا القسم إ� تأ��د ه��تك باستخدام 
عن ط��ق تحم�ل صورة لبطاقة Personaستحتاج �ن

ا أمام�ةوستحتاج أ�ًضا إ� التقاط صورة شخص�ة باستخدام جهاز .  ه��تك الحكوم�ة السار�ة .به كام�ي

؟Personaما �ي 
Persona ي منصة تابعة لجهة خارج�ة �ستخدمها�Lendistry ي عمل�ة منع االحت�ال والحد

�ن
ن .  من مخاطرە

�
من التحقق من ه��ة الشخص والحما�ة من انتحال Lendistryوهذە المنصة ُتمك

حي��ة الشخص�ة عن ط��ق المقارنة اآلل�ة لصورة الشخص بصورة بطاقة ه��ته مع فحوصات
�ة ومركبة من  .نقاط3بيوم��

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة
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ب الطلجميع أقسام �جب عل�ك إ�مال .  ستتمكن من مراجعة ردودك قبل إرسال طلبك
:و�شمل ذلك.  لتتمكن من إرساله

ي استمارة الطلب؛•
ملء جميع الحقول الواردة �ن

وتحم�ل جميع الوثائق المطل��ة؛•
؛• وتأ��د حسابك البن�ي
.وتأ��د ه��تك•

مراجعة طلبك
 I have some" (لدي بعض التعد�الت"إذا أردت تعد�ل طلبك، انقر ع� 1.

edits (ح أي أخطاء .وصحِّ
ي الم��ــع للموافقة2.

وط واألحكام وَضع عالمة �ن .اقرأ ال��
ي وقت الحق، فانقر ع� 3.

ودة الحفظ والع"إذا كنت ت��د مراجعة طلبك و�رساله �ن
ا
ً
�مكنك �سج�ل الدخول إ� ).    Save and Come Back Later" (الحق

ي أي وقت إلدارة طلبك
ي البوابة من إنهاء واستكما.  البوابة �ن

ل طلبك، وستتمكن �ن
.وتحم�ل الوثائق، ور�ط معلوماتك البنك�ة، والتحقق من تحديثات الحالة

ي "و�عد مراجعة طلبك والتأ�د من دقة جميع المعلومات المقدمة، انقر ع� 4.
ء كل ��

 Everything is Good, Submit" (ع� ما ُيرام، إرسال الطلب
Application (دكوفور إرسال طلبك، لن تتمكن من تعد�ل ردو . إلرسال طلبك.

تفاص�ل المالك كة  1-معلومات ال�� كة  2-معلومات ال�� المساعدة التقن�ة ةالخصائص السكان� أسئلة وأج��ة عن 
اإلفصاح

تحم�ل المستندات ةالمعلومات الم�ف� التحقق من اله��ة

1

2

3 4
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إرسال الطلب
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ي من 
وىن �د اإلل��� .  لتأ��د استالم طلبكnoreply@lendistry.comستتل�� رسالة تأ��د بال��

ي حالة االحت�اج إ� م��د من المعلومات أو الوثائق، قد تتواصل معك 
�د Lendistryو�ن ع�� ال��

ي أو الهاتف أو الرسائل النص�ة 
وىن ي حالة اإلذن بذلك(اإلل���

ي قدمتهاللتحقق من المعلومات ا) �ن .  لي�
كة المطل��ة وك�ف�ة تحم�Lendistryكما أن  .ل الوثائقمتاحة لمساعدتك ع� فهم معلومات ال��

ي من 
وىن �د اإلل��� ي رسائل التأ��د بال��

:  من العنوان التا�ي Lendistryتأى�
noreply@lendistry.com  .ي بعد إرس

وىن �د اإلل��� ال طلبك، و�ذا لم تتلق رسالة تأ��د بال��
�� مراجعة مجلد الرسائل غ�ي المرغوب فيها للبحث عن الرسائل الواردة من  ف�يُ

noreply@lendistry.com ي حساب
ن �ن ن اآلمنني و�ضافة هذا العنوان إ� قائمة المرسلني

ي 
وىن .ب��دك اإلل���

�ط البحث" Lendistry"ا�تب : إرشاد ي ��
.�ن

mailto:noreply@lendistry.com
mailto:noreply@lendistry.com
mailto:noreply@lendistry.com
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ي حصلت ع� منحة؟
ك�ف سأعرف أنئن

ق متعددة نامج من مراحل تحقُّ ي هذا ال��
 و�جب ع.  تتألف عمل�ة تقد�م الطلب �ن

ً
ل�ك أوال

ي حصولك ع� منحة
نامج للنظر �ن وط األهل�ة لل�� : حوظة مهمةمل.است�فاء الحد األدىن من ��

وط األهل�ة ال �ضمن الحصول ع� منحة .است�فاء الحد األدئن من ��

ي 
نامج، س�خضع طلبك بعد ذلك للتحقق النهاىئ ي أهليتك لهذا ال��

ي الموافقة فور البّت �ن
 للبت �ن

ي إطار عمل�ة التحقق، .  ع� تم��لك أو رفضه
 سُ�طلب منك تأ��د بعض المع�ن

ً
ة لومات مبا��

ًة إل�مال هذە العمل�ةLendistryوسيتواصل معك أحد أعضاء ف��ق .  ع�� الهاتف .مبا��

ا من  ون�� إلخطارك بقبول أو Lendistryفور التحقق بال�امل من طلبك، ستتل�� ب��ًدا إل���
.رفض طلب الحصول ع� المنحة

؟ ي ك�ف أتحقق من حالة طلئ�
ي أي وقت عن ط��ق �سج�ل الدخول إ� بوابة 

Lendistry�مكنك التحقق من حالة طلبك �ن
دخول، وفور �سج�ل ال.  باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف الذي سّجلته

.ستظهر الحالة ع� لوحة المتابعة

:من هناLendistryسّجل الدخول إ� بوابة 
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing

ي البنك�ة وحصلت ع� موافقة ع�
ي ومعلومائ�

.   التم��لتم التحقق بال�امل من صحة وثائ��
فمئ� سأحصل ع� التم��ل؟

جهة الممنوحة فور التحقق من طلبك بال�امل والموافقة ع� منحة التم��ل، ستصبح اتفاق�ة ال
ن لك W-9واستمارة  ي بوابة DocuSignكوث�قة متاحتني

�� �سج�ل .Lendistry�ن ف�يُ
ن والتوقيع عليهDocuSignالدخول واتباع التعل�مات المقدمة من  ا لعرض كلتا الوث�قتني

.وتأر�خهما

:  من هناLendistryسّجل الدخول إ� بوابة 
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing

�ف أموالك إال بعد ا�تمال ذلك: ملحوظة مهمة
ُ
.لن ت

https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
https://cadreamfund.mylendistry.com/landing
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مركز االتصال
888-585-7361

ن إ� الجمعة من االثنني
مساًء  بتوق�ت منطقة المح�ط الهادئ7:00صباًحا حي� 7:00من 
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