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ي كاليفورنيا
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ي كاليفورنيا 
 
نامج)"سيدعم برنامج منح ساحات الفعاليات ف لفعاليات ساحات ا"( البر

وس كورونا المستجد الحية المستقلة المؤهلة  ي تأثرت بفبر
بغرض (COVID-19)الت 

.دعم تشغيلها المستمر

مبلغ المنح
نامج بمبلغ يساوي  ن ألتكون المنح المقدمة بموجب هذا البر ن وخمسي  ف دوالر مائتي 

ي المئة 20أو( دوالر250.000)
ن
ي يتحصل عليها %( 20)ف

من إجمالي اإليرادات الت 
يبية مقدم الطلب  ي كاليفورنيا للسنة الض 
 
.، أيهما أقل2019ف

نامج تحديد األولوية الخاص بالبر
قوانير  الوالية سيستند تحديد األولوية إىل المعايبر التالية إىل الحد المسموح به بموجب

ي التمتع بالحماية
 
.والقوانير  الفيدرالية المختصة بالمساواة ف

 عىل النسبة يتم تحديد األولوية الخاصة بمنح الفعاليات الحية المستقلة المؤهلة بناء  
ا إىل ف

ً
ي إجماىلي اإليرادات المكتسبة الموثقة استناد

 
ة إبالغ مقارنة المئوية لالنخفاض ف ب 

، والرب  ع ي
ي الرب  ع الثان 

 
الثالث، والرب  ع الرابع بإجماىلي اإليرادات المكتسبة لوالية كاليفورنيا ف

،2020من  ي
ي الرب  ع الثان 

 
والرب  ع الثالث، وإجماىلي اإليرادات المكتسبة لوالية كاليفورنيا ف

.2019والرب  ع الرابع من 

عملية التقدم بالطلب
ا ومنف•

ً
 للمنح سيكمل مقدمو طلب الحدث المباشر المستقل المؤهل طلًبا جديد

 
صال

ي حالة قيامهم بتقديم طلب لبر 
 
نامج حت  ف نامج منح المخصصة بموجب هذا البر

وس كورونا المستجد  ي (COVID-19)إغاثات فبر
 
ة ف وعات الصغبر الخاص بالمشر

ي القسم 
 
.من القانون الحكومي لوالية كاليفورنيا12100.83كاليفورنيا المحدد ف

وس إذا تم منح فعالية حية مستقلة مؤهلة منحة بموجب برنامج منح إغاثات ف• بر
ي كاليفورنيا ال(COVID-19)كورونا المستجد 

 
ة ف وعات الصغبر محدد الخاص بالمشر

ي القسم 
 
بلغ تلك من القانون الحكومي لوالية كاليفورنيا، فسيتم خصم م12100.83ف

نامج مقدم إذا كان مبلغ المنحة ال. المنحة من مبلغ المنحة المقدمة بموجب هذا البر
بلغ من القانون الحكومي لوالية كاليفورنيا أكبر من الم12100.83بموجب القسم 

نامج، فلن يتلق  الحدث الحي المستقل المؤهل م نحة المقدم بموجب هذا البر
.بموجب هذا البنامج ولن يتم خصم أي مبلغ

نامج نظرة عامة عىل البر

ي الصفحة التالية
.تابع ف 
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ي مصطلح 
نامج، يعن  ساحة حدث لها " ساحة حدث مؤهلة"ألغراض هذا البر

:الخصائص التالية

.ساحة محددة يرتادها الجمهور وتقام بها عروض أدائية1.

ات الصوت، وشبك2. .ة إضاءةيتوفر بها معدات مزج الصوت، ونظام المخاطبة بمكبر

ا أو أكبر ألداء ما ال يقل عن دورين من األدوار التالية3.
ً
:تضم فرد

.مهندس صوت•
.موظف حجز•
.موظف عروض ترويجية•
.مدير خشبة المرسح•
.أفراد أمن•
.مدير مكتب التذاكر•

أحد أعىل ثالثة كيانات، أو مواقع، أو امتيازات إدراًرا لإليرادات، والمرتبطة4.
.بمقدم الطلب

ي يمتلكها أو يشغلها كيان غبر ربحي ينت5.
ج فعاليات بالنسبة ألي من الساحات الن 

ضون أجًرا، مجانية، يتوىل إنتاج الفعاليات ويديرها بشكل رئيسي موظفون يتقا
.وليس متطوعير  

"ساحة حدث مؤهلة": التعريفات
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ي 
نامج، تعن  :ىلي أي كيان يحقق جميع ما ي"فعالية حية مستقلة مؤهلة"ألغراض هذا البر

كة مساهمة ضمن الفئ1. ، أو شر كة مساهمة ضمن الفئة سي ة إس، هو مالك وحيد، أو شر
اكة محدودة، أ اكة، أو شر كة ذات مسؤولية محدودة، أو شر و أو جمعية تعاونية، أو شر

ي الفقرات الفر ( 3()ج)501كيان غبر ربحي مسجل 
ي المعايبر المحددة ف 

عية يستوف 
ي ذلك الفقرة ( و)إىل ( ب)

من 12100.82من القسم ( ز)من القسم الفرعي ( 1)بما ف 
.القانون الحكومي لوالية كاليفورنيا

ي أمريكا الشمالية 2.
أو ( NAICS)يندرج ضمن أي من رموز نظام تصنيف الصناعة ف 

ي للكيانات المعفاة 
ي ذلك( NTEE)التصنيف الوطن 

:التالية، بما ف 
(.ةباستثناء مسارح العروض الخارجي)مسارح الصور المتحركة -512131•
.مسارح الصور المتحركة للعروض الخارجية-512132•

oم 
ا
ن يجب أن يكون أي كيان مؤهل بموجب هذا البند مرسًحا أصيًل

ي ألغراض هذا البند، ي. مسارح الصور المتحركة للعروض الخارجية
عن 

جاري أي مرسح ت" مرسح الصور المتحركة األصيل للعروض الخارجية"
ده من مسارح الصور المتحركة للعروض الخارجية، والذي تم تشيي

ي عرض الص
ور المتحركة بصفة دائمة ويتمثل الغرض الرئيسي للبناية ف 

ي المركبات باستخدام أجهزة الع
الء ف  ي ساحات مفتوحة للب  

رض ف 
افية أو فيلًما ( DCI)الرقمية المتوافقة مع مبادرات السينما الرقمية  االحب 

.ملم70ملم أو 35مقاسه 
كات الفنون األدائية–7111• .شر
ي تقدم وجبات ال-711110•

كات المسارح التقليدية والمسارح الن  .عشاءشر
كات الرقص–711120• .شر
.المجموعات الموسيقية والفنانون–711130•
.الفرق الرياضية واألندية–711211•

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

"فعالية حية مستقلة مؤهلة": التعريفات

ي كاليفورنيا
 
برنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



5

ويجية للفنون األدائية، والرياضات والف-7113• عاليات موظفو العروض الب 
.المشابهة

ويجية للفنون األدائية، والرياضات وال-711310• فعاليات موظفو العروض الب 
ي تشتمل عىل مرافق

.المشابهة الن 
ويجية للفنون األدائية، والرياضات وال-711320• فعاليات موظفو العروض الب 

ي ال تشتمل عىل مرافق
.المشابهة الن 

فيه والتسلية األخرى–7139• .صناعات الب 
فيه والتسلية األخرى–713990• .جميع وسائل الب 
ب –722410• وبات الكحولية)أماكن الرسر (.المرسر
.مطاعم الخدمة الكاملة–722511•

•A20– متعددة األغراض-منظمات الفنون، والثقافة.
•A23–التوعية الثقافية والعرقية.
•A25–تعليم الفنون.
•A50–المتاحف.
•A54–المتاحف التاريخية.
•A56–متاحف التاري    خ الطبيعي والعلوم الطبيعية.
•A60–منظمات الفنون األدائية.
•A61–مراكز الفنون األدائية.
•A62–الرقص.
•A63–الباليه.
•A65–المرسح.
•A68–  الموسيق.
•A69–ا السيمفونية .األوركسب 
•A6A–األوبرا.
•A6B–الغناء، والكورال.
•A6C–المجموعات الموسيقية، والفرق، والتشكيالت الموسيقية.
•A90–أنشطة ومنظمات خدمات الفنون.

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

"فعالية حية مستقلة مؤهلة": التعريفات
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:هي أي مما يىلي 3.
 من المعايبر التالية•

ا
ي كال :فرد أو كيان يلنر

o أو يروج، أو ينتج، أو يدير أو يستضيف حفال ، ت موسيقية ينظم بصفته نشاط أعمال رئيسي
ون حية، أو عروض كوميدية، أو عروض مرسحية، أو فعاليات أخرى يقيمها فنانون يشتغل

ي ساحة فعاليات مؤهلة يتوفر فيها كل مما يىلي 
يق رسوم دخول يتم تطب( أ: )بالفنون األدائية ف 

؛ و يتقاض  فنانو ( ب)من خالل إصدار التذاكر أو رسوم الدخول من مدخل الباب األمامي
.الفنون األدائية أجًرا

o ي المائة من اإليرادات المكتسبة للفرد أو الكيان من خالل رسو 70يتم إدرار ما ال يقل عن
م ف 

وبات أو الطعام أو الدخول أو مبيعات التذاكر أو رسوم اإلنتاج أو تعويضات اإلنتاج، أو بيع المرسر
.البضائع الخاصة بالفعالية

، تذاكر الفعاليات• ي  ها فرد أو كيان يتيح، بصفته نشاط أعمال رئيسي ليشب 
ي المتوسط من تاري    خ الفعالية، وال30الجمهور قبل ما ال يقل عن 

ذي يوًما ف 
ي كال مما يىلي  :يجب أن يلنر

o أو يروج، أو ينتج، أو يدير أو يستضيف حفال ، ت موسيقية ينظم بصفته نشاط أعمال رئيسي
ون حية، أو عروض كوميدية، أو عروض مرسحية، أو فعاليات أخرى يقيمها فنانون يشتغل

ي ساحة فعاليات مؤهلة يتوفر فيها كل مما يىلي 
يق رسوم دخول يتم تطب( أ: )بالفنون األدائية ف 

؛ و يتقاض  فنانو ( ب)من خالل إصدار التذاكر أو رسوم الدخول من مدخل الباب األمامي
.الفنون األدائية أجًرا

oي أو يتقاض  فنانو الفنون األدائية أجًرا بمبلغ يستند إىل نسبة مئوية من المبيع ات أو ضمان كتابر
.عقد قياسي أو أي اتفاق رسمي آخر مفيد للطرفير  

 من المعايبر التالية•
ا
ي كال :فرد أو كيان يلنر

oأو يروج، أو ينتج، أو يدير أو يستضيف فعال ، يات رياضية حية ينظم بصفته نشاط أعمال رئيسي
ي ساحة فعاليات مؤهلة يتوفر فيها كل مما يىلي 

خالل إصدار يتم تطبيق رسوم دخول من( أ: )ف 
؛ و .أجًرايتقاض  فنانو الفنون األدائية( ب)التذاكر أو رسوم الدخول من مدخل الباب األمامي

o ي المائة من اإليرادات المكتسبة للفرد أو الكيان من خالل رسو 70يتم إدرار ما ال يقل عن
م ف 

وبات أو الطعام أو الدخول أو مبيعات التذاكر أو رسوم اإلنتاج أو تعويضات اإلنتاج، أو بيع المرسر
.البضائع الخاصة بالفعالية

oا أو أحد األندية
ً
ف ا رياضًيا محب 

ً
ا ال يمثل الفرد أو الكيان رابطة رئيسية أو فريق

ً
، وال يكون مملوك

ف أو أحد األندية ي محب 
.لرابطة رئيسية أو فريق رياض 

"فعالية حية مستقلة مؤهلة": التعريفات
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ي الوال •
ي الوالية ومقرها غبر موجود ف 

ي ليس لها وجود مادي ف 
وعات الن  .يةالمرسر

ي األنشطة السياسية أو المرتب•
ي تنخرط بشكل رئيسي ف 

وعات الن  طة بالتأثبر المرسر
 ضمن 

ا
، (3()ج)501عىل صناع القرار، بغض النظر عما إذا كان الكيان مسجال

(.19()ج)501، أو (6()ج)501أو 

كات االستثمار والمستثمرون غبر الفاعلير  الذين يقدمو • وعات، وشر ن المرسر
يبية الخاصة بهم ي اإلقرارات الض 

.الجدول ـه ف 

ي أعمال اإلقر •
ي تنخرط بشكل رئيسي ف 

كات الن  اض، مثل المؤسسات المالية أو الرسر
ي نشاط التخصيم

ي تعمل ف 
كات الن  كات التمويل، والرسر .البنوك، وشر

ي بموجب القانون الفيدر •
ي أي نشاط غبر قانوب 

ي تنخرط ف 
وعات الن  ، أو المحىلي المرسر اىلي
.أو قانون الوالية

الفعالية الحية المستقلة "ال تشمل بغض النظر عن الصفحات الثالث السابقة، 
ي أًيا مما يىلي " المؤهلة ي تلنر

:الكيانات الن 

كة مساهمة عامة• كة مساهمة عامة، أو مملوكة ألغلبية وتسيطر عليها شر .شر

ي بلد آخر، أو تكون م•
ي أكبر من خمس واليات أو ف 

ملوكة لكيان تمتلك أو تدير كيانات ف 
ي بلد آخر

ي أكبر من خمس واليات أو ف 
.يمتلك أو يدير كيانات ف 

ي كاليفورنيا75تدر ما يقل عن •
ي المائة من إجماىلي إيراداتها المكتسبة ف 

.ف 

ي كاليفورنيا بما ي•
ي إجماىلي إيراداتها المكتسبة ف 

ي 30قل عن تكشف عن انخفاض ف 
ف 

، والرب  ع الثالث، و  ي
ة إبالغ مقارنة بالرب  ع الثاب  ا إىل فب 

ً
الرب  ع الرابع من المائة، استناد

، والرب  ع الثالث، والرابع الرابع من 2020 ي
.2019، إذا ما قورن ذلك بالرب  ع الثاب 

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

وعات غب  المؤهلة المشر

ي كاليفورنيا
 
برنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
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ي القسم •
كات التابعة، وفق تعريفها ف  من قانون اللوائح 13من الباب 121.103الرسر

.الفيدرالية

ي كاليفو •
ة ف  وعات الصغبر كات األخرى المحددة من مكتب محامي المرسر رنيا الرسر

(CalOSBA)ي الجوالت السابقة من
ا للقيود واالستثناءات المحددة ف 

ً
برنامج ، وفق

وس كورونا المستجد  .(COVID-19)منح إغاثة فبر

ا للسعة•
ً
ي تقيد نشاط الزبائن ألي سبب خالف

وعات الن  .المرسر

ي المضاربة•
وعات المنخرطة ف  .المرسر

وعات مع أي مالك يملك أكبر من • ي المائة من حصة حقوق الملكية، 10أي مرسر
ف 
 من المعايبر التالية

ا أو أكبر
ً
ي واحد

:والذي يستوف 
.i ي

أو بدأ أن يكون المالك قد أدين خالل السنوات الثالث السابقة أو صدر ضده حكم مدب 
ازية  وط أو الخضوع إلجراءات احب  بما يتضمن)أي شكل من أشكال اإلفراج المرسر

ازية المفروضة قبل الحكم جريمة ، بسبب ارتكاب فعل احتياىلي أو (االجراءات االحب 
محلية أو لدى الحكومة الفيدرالية أو ال)جنائية تتعلق بالحصول عىل صفقة حكومية 

أو أو عقد بموجب صفقة حكومية، أو محاولة الحصول عىل أي منهما،( حكومة الوالية
يات عىل المس توى الفيدراىلي تنفيذ أي منهما، أو انتهاك قوانير  مكافحة االحتكار أو المشب 

أو إتالف أو عىل مستوى الوالية، أو ارتكاب اختالس أو شقة أو تزوير أو رشوة أو تحريف
.للسجالت أو اإلدالء بإقرارات كاذبة أو استالم ممتلكات مرسوقة

.iiيدراىلي أو أن يكون المالك متهًما حالًيا بتهمة جنائية أو مدنية من قبل كيان حكومي ف
ي البند 

(.1)محىلي أو لدى الوالية بارتكاب أي من الجرائم المذكورة ف 

وعات غب  المؤهلة المشر

ي كاليفورنيا
 
برنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
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م بموجب هذا القسم إال لتغطية ال
َّ
قد
ُ
ي ت
تكاليف الناجمة لن يتم استخدام أموال المنحة الن 

وس كورونا المستجد  و وقيود الصحة والسالمة المرتبطة بها أ(COVID-19)عن جائحة فبر
وس كورونا ال ي أصابت المشاري    ع نتيجة جائحة فبر

مستجد اإليقافات أو اإلغالقات الن 
(COVID-19) بما يتضمن ما يىلي ،:

ي ذلك تكاليف كشوف الرواتب، واستحقاقات•
، بما ف  الرعاية مضوفات الموظفير 

.أمينيةالصحية، واإلجازات المرضية أو الطبية أو العائلية المدفوعة، واألقساط الت

ي ذلك اإليجار، والمرافق، وأصل الرهن العق•
اري رأس المال والنفقات العامة، بما ف 

امات ومدفوعات الفائدة، ولكن باستثناء مدفوعات الرهن العقاري المسبقة، وال ب  
ي ذلك أصل الدين والفائدة، المتكبدة قبل 

.2020مارس 1الديون، بما ف 

وعات بعد غلقه• ا بشكل كامل أو التكاليف المرتبطة بإعادة فتح عمليات تشغيل المرسر
وس كورونا المستجد  ي بسبب قيود الصحة والسالمة الخاصة بفبر

(COVID-19)جزب 
وعات التجارية المفروضة من الوالية .وإغالقات األعمال والمرسر

الوالية التكاليف المرتبطة باالمتثال لإلرشادات الفيدرالية والمحلية وإرشادات•
وس كورونا المستجد  إلعادة الفتح وفق بروتوكوالت (COVID-19)بخصوص فبر

اجز زجاج السالمة المطلوبة، بما يتضمن عىل سبيل المثال ال الحض المعدات، وحو 
ي الخارج، ولوازام معدات الحماية الشخصية 

، وتناول الطعام ف  ، (PPE)البليكسي
.وإجراء االختبارات، ونفقات تدريب الموظفير  

وس كورونا المستجد • ي ال تتم (COVID-19)أي نفقات أخرى ذات صلة بفبر
، والن 

خالل تغطيتها بالفعل من خالل المنح، والقروض المغتفرة، أو أي إغاثة أخرى من
امج عىل مستوى الوالية، أو المقاطعة، أو المدين امج الفيدرالية، أو البر .ةالبر

وس كورونا المستجد • ليست ضمن (COVID-19)أي تكاليف أخرى ذات صلة بفبر
ية الخاصة بحصة الوالية من  ، Medicaidنفقات الموارد البرسر ، أو عالوات الموظفير 

ائب، أو التسويات القانونية، أو النفقات ال شخصية أو أو تعويض إنهاء الخدمة، أو الض 
وس كورونا المستجد  ات فبر ، أو (COVID-19)النفقات األخرى غبر المرتبطة بتأثبر

، أو تعويض المانحير   ي يغطيها التأمير 
ار، والن   نظبر أعمال اإلصالح بسبب األض 

.الخدمات أو األشياء الممنوحة

االستخدامات المؤهلة لألموال

ي كاليفورنيا
 
برنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر
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:جميع المستندات التالية مطلوبة ويجب تحميلها عىل البوابة

(PDF)شهادة مقدم الطلب 1.
ي 
ا ذاتًيا عىل صدق المعلومات الن 

ً
ي تطبيق يتم إكمالها والتوقيع عليها تصديق

 تقدمها ف 
.الويب والمستندات الداعمة ودقتها

(PDF)المعلومات المالية للعمل التجاري 2.
ي •

وع ف  يبية الفيدرالية الخاصة بالمرسر 2019جميع صفحات اإلقرارات الض 
يبية لوالية كاليفورنيا الخاصة بال• ي جميع صفحات اإلقرارات الض 

وع ف  مرسر
2019

ي •
وع ف  يبية الفيدرالية الخاصة بالمرسر 2020جميع صفحات اإلقرارات الض 

يبية لوالية كاليفورنيا الخاصة بال• وع جميع صفحات اإلقرارات الض  مرسر
ي 
2020ف 

(JPEGأو PDF)معرف هوية صادر من الحكومة 3.
قبل بطاقات الهوية المنتهية الصالحية)رخصة قيادة أو جواز سفر 

ُ
(لن ت

(PDF)البيانات المالية المؤقتة 4.
، والرب  ع الثالث، وال• ي

رب  ع الرابع البيان الماىلي المؤقت الذي يغطي الرب  ع الثاب 
2019من 

، والرب  ع الثالث، وال• ي
رب  ع الرابع البيان الماىلي المؤقت الذي يغطي الرب  ع الثاب 

2020من 

وعك لدى وزارة الخارجية بوالي5. ة التقديم الرسمي للملفات الخاصة بمشر
ي أو البلدية المحلية، حسب االقت( الذي يجب أن يكون نشًطا)كاليفورنيا 

ضاء، والن 
:(PDF)منها ما يىلي عىل سبيل المثال 

عقد التأسيس•
شهادة المنظمة•
االسم الوهمي للتسجيل•
(  المالكون بمفردهم من دون اسم وهمي )رخصة أعمال صادرة من الحكومة •

ي الخاص بأحدث إق: للمنظمات غب  الربحية فقط6. يتر
رار خطاب اإلعفاء الضن

(PDF)إليرادات الدخل 

ي يجب تقديم الملفات الخاصة بوزارة الخارجية لوالية كاليفورن: مالحظة7.
يا، والت 

ي والية كاليفورنيا قبل 
ن
ي ف

ن
وع يعمل بشكل قانون .2019يونيو 1تثبت أن المشر

المستندات المطلوبة

ي كاليفورنيا
 
برنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



ي كالي
 
فورنيابرنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

كيفية إكمال إقرار مقدم الطلب



ودقة كجزء من عملية تقديم الطلب، سُيطلب منك المصادقة الذاتية عىل مصداقية
نت والمستندات الداعمة من خال ي الطلب عبر اإلنب 

ي تقدمها ف 
ل التوقيع عىل المعلومات الن 

. إقرار مقدم الطلب

يله وإكماله ي يمكنك تب  
وب  ي شكل نموذج إلكب 

يعتبر إقرار . وسيتاح إقرار مقدم الطلب ف 
ي إجراءات هذه المنحة، ويجب تحم

ا إلزامًيا ف 
ً
ي الطلب والتوقيع عليه مستند

يله إىل البوابة ف 
.PDFصيغة ملف 

:يمكنك إكمال إقرار مقدم الطلب بطريقتير  
ونًيا، أو1. يل اإلقرار والتوقيع عليه إلكب  تب  
.طباعة النموذج وإكماله يدوًيا2.
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إقرار مقدم الطلب

ي كاليفورنيا
 
برنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



1الخطوة 

يل  يل إقرار مقدم الطلب وحفظه عىل جهازكانقر فوق أيقونة التب   .لتب  

2الخطوة 

قدم سيفتح إقرار م. حدد موقع إقرار مقدم الطلب عىل جهازك وافتح الملف من هناك
ي صورة ملف بتنسيق 

. PDFالطلب الخاص بك ف 

3الخطوة 

د أكمل إقرار مقدم الطلب من خالل إدخال األحرف األوىل من اسمك بجانب جميع البنو 
ة ي الصفحة األخبر

وعك ف  .  المرقمة، ثم إدخال توقيعك وبيانات مرسر

4الخطوة 

أو الضغط عىل File > Saveبعد إكمال إقرار مقدم الطلب، احفظه مرة أخرى باالنتقال إىل 
CTRL+Sتنفيذه عىل لوحة المفاتيح لديك لحفظ إقرار مقدم الطلب الخاص بك الذي تم
.بالكامل

5الخطوة 

ي صورة ملف بتنسيق 
 
ي البوابة أثناء PDFقم بتحميل إقرار مقدم الطلب المكتمل ف

 
ف

.  عملية تقديم الطلب
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ونًيا كيفية إكمال إقرار مقدم الطلب الخاص بك إلكب 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



1الخطوة 

.اطبع إقرار مقدم الطلب من خالل النقر عىل أيقونة الطابعة

2الخطوة 

.قم بتعبئة إقرار مقدم الطلب باستخدام قلم غامق وكتابة واضحة بخط اليد

3الخطوة 

أو الضغط عىل File>Saveبعد إكمال إقرار مقدم الطلب، احفظه مرة أخرى باالنتقال إىل 
CTRL+Sتنفيذه عىل لوحة المفاتيح لديك لحفظ إقرار مقدم الطلب الخاص بك الذي تم
.بالكامل

5الخطوة 

ي صورة ملف بتنسيق 
ي البوابة أثناء عملية PDFقم بتحميل إقرار مقدم الطلب المكتمل ف 

ف 
. تقديم الطلب
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ا
ً
كيفية إكمال إقرار مقدم الطلب الخاص بك يدوي

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



ي كالي
 
فورنيابرنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

أمثلة عىل الوثائق المطلوبة
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يبية الفيدرالية: مثال اإلقرارات الضن

وعات الربحية منظمة غبر ربحيةللمرسر

2019

1040النموذج 1065النموذج 1120النموذج 

2020

1040النموذج 1065النموذج 1120النموذج 

20192020

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر
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يبية لوالية كاليفورنيا: مثال اإلقرارات الضن

وعات الربحية منظمة غبر ربحيةللمرسر

2019

540النموذج 565النموذج 100النموذج 

2020

540النموذج 565النموذج 100النموذج 

2019

199RRF-1CT-TR-1النموذج

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر
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بطاقة تعريف هوية مزودة بصورة وصادرة عن جهة حكومية: مثال

:يتم قبول أشكال بطاقات الهوية التاليةلنحكومةاألشكال المقبولة لبطاقة تعريف الهوية الصادرة من ال
بطاقات الهوية المنتهية الصالحية•
تصاري    ح الحافالت•
بطاقات الهوية المدرسية•
بطاقات الهوية النقابية•
الشارات الوظيفية•
بطاقات المكتبة•

جواز سفر أمريكي رخصة القيادة

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر
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التقديم الرسمي للملفات لدى وزارة الخارجية لوالية كاليفورنيا أو البلدية المحلية : مثال

االسم الوهمي للتسجيلعقد التأسيس

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر
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التقديم الرسمي للملفات لدى وزارة الخارجية لوالية كاليفورنيا أو البلدية المحلية : مثال

رخصة أعمال صادرة من الحكومة شهادة المنظمة

للمالكير  الفرديير  فقط

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر
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ي : مثال يتر
خطاب اإلعفاء الضن

شهادة المنظمة

.للمنظمات غبر الربحية فقط

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



ي كالي
 
فورنيابرنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

نصائح حول تقديم 
الطلبات



ي 
 أمريكا يجب أن يكون مقدمو الطلبات المؤهلون ضمن أحد رموز نظام تصنيف الصناعة ف 

ي للكيانات المعفاة ( NAICS)الشمالية 
ي ( NTEE)أو التصنيف الوطن 

المدرجة ف 
.6-5الصفحات 

./https://www.naics.com/search: الخاص بك، انتقل إىلNAICSلمراجعة رمز 
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الخاص بكNAICSمراجعة رمز (: 1)النصيحة 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

https://www.naics.com/search/


ا وأنه مكتوب ب
ً
ي صالح

ن
ون شكل صحيح يرجر التأكد من أنك تستخدم عنوان بريد إلكب 

ي الطلب
ن
.  ف
يد ا• ي الذي سيتم إرسال التحديثات واإلرشادات اإلضافية لطلبك إىل عنوان البر

وب  إللكب 
ي نظام . تقدمه

ي معينة ف 
وب  وقد Lendistryال يمكن التعرف عىل عناوين بريد إلكب 

ي التواصل فيما يتعلق بطلبك
ات ف  ي تأخبر

.يتسبب ذلك ف 

ي ط
ن
ي غب  صحيح أو غب  صالح ف

ن
ون لبك، إذا كنت قد استخدمت عنوان بريد إلكب 

جر االتصال بمركز االتصال لدينا عىل الرقم  ن إل (888)984-1173فب  ، من االثني 
ة من الساعة  ي الفب 

ن
ا 7:00الجمعة ف

ً
مساًء بتوقيت المحيط الهادي، 7:00-صباح

.لتحديث معلوماتك

ا
ً
تيال محتمل قد يتم الكشف عن تقديم طلبات متعددة عىل أنه اح. ال تقدم طلًبا جديد

.  ويؤدي إىل تعطيل عملية مراجعة طلبك

ي غبر صال
وب  يد اإللكب  حةعناوين البر

ي التالية أو لن يتم التعرف عليه
وب  يد اإللكب  قَبل عناوين البر

ُ
ي نظامنالن ت

:ا ف 

ي 
ي الن 

وب  يد اإللكب  @infoب  تبدأعناوين البر
info@mycompany.com: مثال

ي 
ي الن 

وب  يد اإللكب  noreply.com@أو contact.com@ب  تنتهي عناوين البر
mycompany@contact.com: مثال
mycompany@noreply.com: مثال
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ا(: 2)النصيحة 
ً
ي صالح

ونن استخدم عنوان بريد إلكب 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



يجب . فقطPDFيجب تحميل جميع المستندات المطلوبة عىل البوابة بتنسيق 
ة أن تكون المستندات واضحة وبمحاذاة مستقيمة وال تحتوي عىل خلفيات مزعج

.عند تحميلها

:مالحظات مهمة بشأن تحميل المستندات
يمكن تقديم بطاقة هوية حكومية )PDFيجب تقديم جميع المستندات بتنسيق 1.

(.JPEGأو PDFبصيغة 
.ميجابايت15يجب أن يكون حجم الملف أقل من 2.
.(+_()*&^%$#@!)ال يمكن أن يحتوي اسم الملف عىل أي أحرف خاصة 3.
.إذا كان الملف الخاص بك محمًيا بكلمة مرور، فستحتاج إىل إدخاله4.

؟ ي
 
أليس لديك ماسح ضون

ي عىل الهاتف المحمول
يل واستخدام تطبيق مسح مجاب  .نوضي بتب  

تحميل صحيح: عّينة

تحميل غبر صحيح: عّينة

Genius Scan
Apple |يل انقر هنا للتب  

Android |يل انقر هنا للتب  

Adobe Scan
Apple |يل انقر هنا للتب  

Android |يل انقر هنا للتب  

.المستند واضح ومحاٍذ بشكل مستقيم

.قيملم تتم محاذاة المستند بشكل مست1.

(  ةخلفية مزدحم)المستند أمام النافذة 2.
ي الصورة

.وتظهر يد ف 

12
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ن مستنداتك بتنسيق (: 3)النصيحة  PDFقم بتجهب 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

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


؟Personaما هو 
Persona هي منصة طرف ثالث تستخدمهاLendistry ي عملية منع االحتيال

ف 
ن Personaمنصة . والتخفيف منه

ِّ
مك
ُ
من التحقق من هوية أي فرد Lendistryت

ي صورة)والحماية من تزوير الهوية من خالل المقارنة التلقائية للصورة الذاتية 
للفرد ( سيلق 

ية تس بة بيومب 
ّ
مح بالتعرف عىل بصورة الهوية الخاصة به مع التحقق من ثالث نقاط مرك

.الوجوه بدقة

عن طريق Personaسُيطلب من مقدمي الطلبات التحقق من هويتهم باستخدام •
.تحميل صورة لبطاقة الهوية الحكومية السارية

oة حكومية تتضمن أشكال بطاقة تعريف الهوية المزودة بصورة والصادرة عن جه
:ما يىلي 

oرخصة القيادة؛
o؛ جواز سفر أمريكي
oبطاقة هوية خاصة بالوالية.

ا مقدمو الطلبات إىل التقاط صورة ذاتية •
ً
ي )سيحتاج أيض

خدام جهاز به باست( سيلق 
ا أمامية إلكمال التحقق من  .Personaكامبر
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بشكل ناجحPersonaراجع أفضل الممارسات إلكمال (: 4)النصيحة 

بشكل ناجحPersonaأفضل الممارسات إلكمال 

ا أمامية1. ا ذا كامبر
ً
تر محمول إذا كنت تعمل عىل طلبك عىل جهاز كمبيو . استخدم جهاز

ا، فسيتم منحك خيار إكمال  باستخدام جهاز Personaأو كمبيوتر ال يحتوي عىل كامبر
ي أي وقت عن طريق النقر عىل 

ومسح رمز " متابعة عىل جهاز آخر"محمول ف 
م لك أو طلب رابط عبر الرسائل النصي

َّ
ة االستجابة الرسيعة الذي ُيقد (  SMS)ة القصبر

ي 
وب  يد اإللكب  . أو البر

لبك عىل جهازك المحمول، ستتم إعادة توجيهك تلقائًيا إىل طPersonaبمجرد إكمال •
.عىل جهاز الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر الخاص بك

بدء لقبالتقط صورة لبطاقة معرف الهوية الصادرة من الحكومة من األمام والخلف 2.
Persona ي سي)واحفظها عىل الجهاز الذي ستستخدمه اللتقاط صورة ذاتية

(  لق 
 
ا
.  لتكون فعال

اءة ضع بطاقة معرف الهوية الصادرة من الحكومة عىل سطح أبيض سادة واستخدم إض•
.  كافية

ي زيادة لمعان الصورة•
ا حيث قد يتسبب ف  .  ال تستخدم فالش الكامبر

ي )عند التقاط صورة ذاتية 3.
هك مع ، استخدم إضاءة مناسبة ووجهها نحو وج(سيلق 

ي تصدر من خلفك
.تجنب مصادر الضوء الالمع الن 

.  قف أمام حائط أو باب سادة وتجنب الخلفيات ذات األلوان المتداخلة•
ي زيادة لمعان الصورة•

ا حيث قد يتسبب ف  .  ال تستخدم فالش الكامبر

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر
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Personaكيفية إكمال 

1الخطوة 

ثم حدد نوع معرف الهوية الصادر من " ،(ابدأ التحقق)Begin Verifying"انقر عىل 
.الحكومة، والذي ستستخدمه للتحقق من هويتك

2الخطوة 

حدد . من معرف الهوية الخاص بكاألمامي حمل أو التقط صورة للجانب 
"Use this File( "استخدم هذا الملف )لالطالع 26الصفحة راجع . لالستمرار

.عىل أفضل الممارسات الخاصة بكيفية إكمال هذه الخطوة

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



28

Personaكيفية إكمال 

3الخطوة 

حدد . من معرف الهوية الخاص بكاألمامي حمل أو التقط صورة للجانب 
"Use this File( "استخدم هذا الملف )لالطالع عىل 26الصفحة راجع . لالستمرار

.أفضل الممارسات الخاصة بكيفية إكمال هذه الخطوة

4الخطوة 

ي تظهر عىل الشاشة اللجهازباستخدام 
ا أمامية، اتبع المطالبة الن  تقاط صورة ذاتية به كامبر

ي )
لالطالع عىل أفضل 26الصفحة راجع . بالنظر لألمام، ثم إىل اليسار واليمير  ( سيلق 

وستتم ( تم" )Done"بمجرد إكمالها، حدد . الممارسات الخاصة بكيفية إكمال هذه الخطوة
.إعادة توجيهك إىل التطبيق

Use This Photo(استخدم هذه الصورة)

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر



طوال عملية Google Chromeللحصول عىل أفضل تجربة للمستخدم، ُيرجر استخدام 
.  تقديم الطلبات بأكملها

ي حدو 
ي إن بعض متصفحات الويب األخرى قد ال تدعم واجهتنا، وقد تتسبب ف 

ث أخطاء ف 
.طلبك

ا من Google Chromeإذا لم يكن لديك متصفح 
ً
يله مجان عىل جهازك، فيمكنك تب  

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

:Google Chromeقبل بدء عملية تقديم الطلب، ُيرجر القيام بما يىلي عىل 
امسح ذاكرة التخزين المؤقت1.
ي 2.

استخدم وضع التصفح المتخفن
ل حاجب النوافذ المنبثقة3.

ِّ
عط

امسح ذاكرة التخزين المؤقت

ي تم تخزينها من موقع أو تطبي
ا هي المعلومات الن 

ً
ا، البيانات المخزنة مؤقت

ً
ق مستخدم مسبق

ي 
ستخدم بشكل أساسي لجعل عملية التصفح أشع من خالل الملء التلقاب 

ُ
.   لمعلوماتكوت

ا عىل معلومات قديمة مث
ً
ا أيض

ً
ل كلمات المرور ومع ذلك، قد تشتمل البيانات المخزنة مؤقت

ا بشكل غبر صحيح
ً
ي أدخلتها مسبق

إىل حدوث وهذا قد يؤدي. القديمة أو المعلومات الن 
ي طلبك وقد يؤدي إىل تصنيفه باعتباره عملية احتيال محتملة

.أخطاء ف 

ي 
استخدم وضع التصفح المتخق 

ي بإدخال المعلومات بشكل شي ويمنع تذك
ر بياناتك أو يسمح لك وضع التصفح المتخق 

ا
ً
.تخزينها مؤقت

ل حاجب النوافذ المنبثقة عطِّ

تخدمة للتأكد تشتمل عملية تقديم الطلبات لدينا عىل العديد من الرسائل المنبثقة المس
ي تقدمها

ة عىل يجب عليك تعطيل حاجب النوافذ المنبثق. من صحة المعلومات الن 
Google Chromeلرؤية هذه الرسائل.
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Google Chromeاستخدم (: 5)النصيحة 

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

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


1الخطوة 

ي الزاوية اليمن  Google Chromeافتح نافذة 
جديدة، واضغط فوق النقاط الثالث ف 

.  (اإلعدادات)" Settings"العلوية، ثم انتقل إىل

2الخطوة 

، ثم حدد (الخصوصية واألمان" )Privacy and Security"انتقل إىل 
"Clear Browsing Data( "محو بيانات التصفح).

3الخطوة 

.(محو البيانات)" Clear Data"حدد 

1

2

1
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كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

2
1



1الخطوة 

انقر عىل النقاط الثالث بالزاوية اليمن  العلوية من متصفح الويب، ثم حدد 
"New incognito window "( ي

.(نافذة جديدة للتصفح المتخفن

2الخطوة 

ي . جديدةGoogle Chromeسيفتح المتصفح نافذة 
استخدم وضع التصفح المتخق 

.طوال عملية تقديم الطلب
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ي 
كيفية استخدام وضع التصفح المتخفن

ي الصفحة التالية
.تابع ف 

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

1

2



1الخطوة 

ي الزاوية اليمن  Google Chromeافتح نافذة 
جديدة، واضغط فوق النقاط الثالث ف 

.  (اإلعدادات)" Settings"العلوية، ثم انتقل إىل

2الخطوة 

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

3الخطوة 

زر انقر عىل ال. (النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه)" Pop-up and Redirects"حدد 
"  Allowed"إىل (حظر)"Blocked"حن  يتحول إىل اللون األزرق وستتغبر الحالة من 

.(السماح)
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كيفية تعطيل حاجبات النوافذ المنبثقة

ي كاليفورنيا
برنامج منح ساحات الفعاليات ف 

ي كاليفورنيا 
ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

1

2

1

2

3

1

2



ي كالي
 
فورنيابرنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

عملية المراجعة



كيف سأعرف ما إذا تم منحي المنحة؟
نامج عىل مراحل متعددة من مراحل التح قق من تشتمل عملية تقديم الطلب لهذا البر

نامج م. الصحة  من متطلبات األهلية للبر
 تلبية الحد األدب 

ا
ي يجب عليك أول

ن أجل النظر ف 
 من متطلبات: مالحظة مهمة.حصولك عىل منحة

ن
ال يضمن استيفاء الحد األدن

.األهلية منح المنحة

نامج، سيخضع طلبك بعد ذلك للتحقق الن ي لتحديد بمجرد تحديد أنك مؤهل لهذا البر
هاب 

حقق كجزء من عملية الت. ما إذا تمت الموافقة عليك أو رفضك من الناحية التمويلية
سيتواصل . سُيطلب منك تأكيد معلومات معينة بالتواصل المباشر عبر الهاتفهذه،

ة إلكمال هذه العمليةLendistryمعك أحد أعضاء فريق  .مباشر

ي من 
وب  Lendistryبمجرد التحقق من صحة طلبك بالكامل، ستتلق  رسالة بريد إلكب 

.إلعالمك بما إذا تمت الموافقة عليك أو رفضك فيما يخص تمويل المنحة

ي الذي تقدمت به؟ ي معرفة حالة طلتر
مكنتن

ُ
كيف ي

ي أي وقت عن طريق تسجيل الدخول إىل بواب
ة يمكنك التحقق من حالة طلبك ف 

Lendistryمت باستخدام اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورقم الهاتف المحمول الذي ق
.بمجرد تسجيل الدخول، ستظهر الحالة عىل لوحة التحكم. بتسجيله

ل الدخول إل بوابة 
ِّ
cavenues.mylendistry.com/landing:هنامنLendistryسج

ي بال كامل لقد تم التحقق من صحة المستندات والمعلومات المضفية الخاصة نر
مت  سأحصل عىل التمويل؟. وتمت الموافقة عىل تمويىلي 

فاقية الممنوح بمجرد التحقق من طلبك بالكامل والموافقة عىل تمويل المنحة، ستصبح ات
ي صيغة W-9ونموذج 

ي بوابة DocuSignمستند متاحير  لك ف 
يرجر .Lendistryف 

لتوقيع كال المستندين وتأريخهما DocuSignتسجيل الدخول واتباع التعليمات من 
.والتوقيع باألحرف األوىل من االسم عليهما

ل الدخول إل بوابة 
ِّ
cavenues.mylendistry.com/landing:من هناLendistryسج

.لن يتم تلقيك أموالك حت  يكتمل ذلك: مالحظة مهمة

عملية المراجعة
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ي كاليفورنيا

برنامج منح ساحات الفعاليات ف 
ي كاليفورنيا 

ة ف  وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المرسر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

cavenues.mylendistry.com/landing
cavenues.mylendistry.com/landing


ي كالي
 
فورنيابرنامج منح ساحات الفعاليات ف

ي كاليفورنيا 
 
ة ف وعات الصغبر نامج ويديره مكتب محامي المشر .CalOSBAتمول والية كاليفورنيا هذا البر

مركز االتصاالت 
888-984 -1173

ن  الجمعة-االثني 
ا 7:00

ً
مساًء بتوقيت المحيط الهادي7:00-صباح

:روابط شيعة
نامج نظرة عامة عىل البر

التعريفات
وعات غبر المؤهلة المرسر

االستخدامات المؤهلة لألموال
المستندات المطلوبة

كيفية إكمال إقرار الطلب
أمثلة عىل الوثائق المطلوبة
نصائح لتقديم الطلبات

عملية المراجعة


