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 : يلي  ما  التالية   التوجيهات تغطي

 نهجنا تجاه المنح الخيرية  •

 أهلية االستحقاق  •

 عملية المراجعة واإلخطار  •

 الخيرية المنح نطاق  عن الخارجة األمور •

 التبرعات العينية •

 نبذة عن طلب المنحة  •

 الوصول إلى طلب المنحة  •

 Benevity Causes Portalبوابة  •

 
 الخيرية  المنح تجاه  نهجنا

 
  كل في المستقبلية األجيال  على دائم أثر ترك مع  ومعيشتنا عملنا أماكن في  وملموسة  سريعة  تحسينات  تحقيق  إلى نسعى  Collins Aerospace في نحن
 Collins  لشركة االجتماعية المشاركة   (Collins in the Community)في المجتمع Collinsمشاركة شركة  هذا  ندعو ونحن. العالم  في مكان

(Collins in the Community .د  .المجتمع تحديات أصعب لبعض حلول  بإيجاد شركتنا التزام الجريء  النهج ذلك  ويجس ِّ
 

  على أنفسنا نرى  ركائز ثالثة  حول  تتمحور بطريقة شركتنا من والمنح المدنية وقيادتنا التطوعية  أنشطتنا ننظم فإننا عالميًا، وكذلك محليًا تأثيرنا لزيادة
 : فرقًا لنصنع فيها  فريد استعداد

 

 
 

  

  واالستدامة   بالشمول تتسم مجتمعات تطوير 
 ويعملون   وعمالؤنا  موظفونا يعيش حيث

  قوانا  في االستثمار : العاملة  القوى  تطوير 
 والمستقبلية   الحالية العاملة

  والهندسة   والتكنولوجيا   العلوم تعليم
  شبابنا إلهام (:  STEM)  والرياضيات

  مجالي في الوظيفية  المسارات وراء  للسعي 
 والتكنولوجيا  الهندسة 

 

 المبادرات الرئيسية: 

 

 المبادرات الرئيسية: 

 

 المبادرات الرئيسية: 

 والشمول،  واإلنصاف،  التنوع،
 البيئية االستدامة

  لسد فأكثر عاًما 18 من  لألعمار البرامج وضع
 المهارات، فجوة 

 وشمولية،  متنوعة  عملة بيئة إنشاء

 الحرب  قدامى  من السكانية  الفئات دعم
 

  والهندسة  والتكنولوجيا العلوم  تعليم برامج وضع
  إلى 4 بين ما لألعمار( STEM)  والرياضيات

  المنخفض  التمثيل ذات السكانية للفئات عاًما 18
 والتكنولوجيا   الهندسة في
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  االستحقاق أهلية
 : تمويلك أمر  في  ننظر حتى التالية المعايير المنح طلبات  تستوفي  أن  يجب

 . األقل  على Collins Aerospace ركائز إحدى مع التمويل  لها المطلوب  األنشطة  تتسق  أو  البرنامج يتسق أن  يجب •

 : يلي ما التمويل ستتلقى التي المؤسسة  في  يتوفر أن  يجب •

o لة تكون أن  Benevity Causes Portal بوابة لدينا، الخيرية المنح إدارة مورد ىلد  مسجَّ

o مكان/موقع من مياًل  50 نطاق في تقع،Collins Aerospace  
o 501 القسم  بموجب  ضريبيًا  معفاة مؤسسة(c)3 مكافئ، دولي  قانون  بموجب  أو دائم، بشكل   
o السابقة  السنة عن المالية  البيانات توفير على القدرة  . 

 
دة على حالة  كل  على بناءً  3(c)501 القسم  بموجب  المعفاة غير الحكومية والوكاالت  المعتمدة التعليمية المؤسسات من  الطلبات نقبل كذلك نحن  . حِّ

 
 (. آخره إلى والتوجيه، والتطوع،  المجلس، عضوية  مثاًل ) جًدا  مفضلة  ولكنها  الزمة،  ليست ( السابقين أو  الحالين) Collins Aerospace موظفي  مشاركة

 
 : التالية لألغراض كان حال  في  االعتبار في  يؤخذ لن التمويل

 

 المؤسسات الخاصة  •

 النصب التذكارية واألوقاف والحمالت السنوية  •

 العائالت  أو  األفراد  منها يستفيد التي الطلبات •

  مجموعة تخدم التي الحكومية المنظمات  أو  األخوية  منظمات  أو  التجارية، المؤسسات أو  الخريجون، أو  العمال،  اتحادات  أو االجتماعية، المؤسسات •
   الجماهيير من  محدودة

 للرياضيين  المخصصة  الدراسية  والمنح الرياضية، التمويل  جمع  وحمالت الرياضية، والفعاليات  الرياضية، الفرق •

 السحب  أو االقتراع جوائز أو الهدايا •

 السياسية  الحمالت  أو المنظمات  أو السياسيون المرشحون  •

 المنظمات العقائدية المقامة ألغراض دينية •

 خفض العجز  •

  أو الجنسي، التعبير أو  الجنسانية، الهوية أو الجنسي، التوجه أو  الدين، أو  اللون، أو اإلثنية، أو  العرق،  أساس   على التمييز تمارس التي المنظمات •
 القدامى المحاربين حالة أو  اإلعاقة، أو  القومي، األصل  أو العمر،

 

 واإلخطار  المراجعة  عملية 

  والبرامج  المنظمات لدعم األولوية  إعطاء  طريق   عن أثرنا نعظم فإننا  الخيرية، القضايا كل  إلى  دعمنا تقديم نود Collins Aerospace في  أننا حين في

 .  ركائزنا مع تتسق التي

 
 .  الطلب تقديم من يوًما 60 غضون في  القرارات وتصدر مستمر، بشكل  وتراجع  جاٍر، أساس  على المنح طلبات  تُقبل

 
 .  اإللكتروني البريد عبر االقتضاء  حسب  الدفع وتفاصيل  مراجعته  نتيجة  بشأن الطلب  مقدم يُخطر للمراجعة، عمليتنا اكتمال عند
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 يُرجى مالحظة ما يلي:  

 ) Collins Aerospace.موظف وليس )  المستفيدة الخيرية المنظمة  بواسطة تقديمها ينبغي المنح طلبات فإن  األحوال، أغلب  في •

 . المبادرات بتنوع لمنحنا النمطي  الحجم  يتنوع الخيرية، المنح في  المتبع المحلي لنهجنا نظًرا •

 .  المقدمة  العروض  على  الفني التعليق تقديم علينا يتعذر •

 تقييًما التمويل  طلبات  أحد  رفض يعكس وال  نهاية، ال ما  إلى Collins Aerospace شركة من المقدم الدعم  استمرار توقع عدم ينبغي •
 .وخدماتها برامجها قيمة  أو للمنظمة سلبيًا

  فريق إليك سيرسلها  والتي  ،منحة/تبرع  باتفاقية االلتزام إلى  فستحتاج  دوالر، 50,000 من أكثر وُمنح  التمويل على  الموافقة تمت إذا •
 . عليها للتوقيع Collins Aerospace لشركة  االجتماعية المسؤولية 

 
 الخيرية  المنح نطاق  عن الخارجة  األمور 

  غير كمنظمة  المنظمة  وضع  عن النظر  بصرف التالية،  الطلبات معالجة  في  معتمدة وسيلة ليس  Collins Aerospace من الخيرية المنح برنامج إن

 : ربحية

  والنوادي  التجارية، والغرف  التجارية، والرابطات الصناعية، والنوادي المهنية، شبه  والجمعيات المهنية، الجمعيات قبيل  من المنظمات  في   العضويات •

 لألعمال مفيدة وتعتبر بالعمل أساسي  بشكل العضوية هذه  ترتبط حيث  األخرى 

  تذكرته  قيمة  تبلغ احتفال  رعاية  مثل) التبرع إجمالي من أكثر أو % 50 بقيمة Collins Aerospace لشركة  مالية منفعة  عنه ينتج خيري  تبرع أي •

 ( التبرع  من% 100 تمثل

 مكافئ  دولي  قانون  أي  أو 3(c)501 للقسم  خاضعة   مؤسسة  تديرها ال التي  المؤسسية الرعايات •

 توفرها  التي البحثية واألنشطة  األطروحات  أو  والجامعة، الكلية  في  البحثية المشروعات  •

 مهنية أو تجارية  منظمة  تستضيفه أخرى  فعالية  أي أو جوي استعراض  أو  ندوة أو  عام اجتماع أو مؤتمر رعاية •

 ،Raytheon Technologies شركة  لدى الموظفين مساعدات  طلبات/برامج •

  الجولف، بطوالت  مثل ) الخيرية  الرياضية الفعاليات  شاملة الرياضية، األنشطة أو المجموعات في  للمشاركة  الفرق أو لألفراد التبرعات أو  الرعاية •

 (.* آخره إلى والمسابقات،  الترفيه، لغرض  والجري  والمسيرات، والسباقات،  الدراجات، وماراثون  السباحة، وماراثون  المشي، وماراثون

 

 العينية  التبرعات
 : خيرية  تُعد ولكي . النقدي  التبرع من بدالً  الشركة اشترتها التي أو  للشركة  المملوكة باألصول  التبرع اختيار Collins Aerospace لشركة  يجوز

 وكذلك، أمريكي، دوالر   500 من بأكثر المواد أو األصول تُقيم أن  يجب •

 مكافئ  دولي  قانون بموجب  أو  دائم، بشكل   3(c)501القسم بموجب ضريبيًا معفاة  مؤسسة األصول متلقو يكون أن  يجب •
 

  المسؤولية  فريق   قبل من توثيقها يتم وأن  بالموظف، اتصال  نقطة /Collins Aerospace لشركة موقعًا  العينية التبرعات  جميع منشأ يكون أن  يجب
 . الخسارة تحمل  من إعفاء  اتفاقية تنطبق  قد . للشركة االجتماعية
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 المنحة  طلب عن  نبذة
 : مثل المنظمة،  بشأن تفاصيل تقديم إلى  الطلب مقدم سيحتاج التمويل، طلبات  أحد  الستكمال

 

 . السنوية والميزانية والهيكل ( اإلدارة   ومجلس الموظفين  لكبار الكاملة القانونية األسماء)   القيادي  والتشكيل  والرسالة  الرؤية •

 . تواجهها التي  المشكالت المنظمة بها تعالج التي الفريدة  السبل •

 Raytheon Technologies. األم وشركتنا Collins Aerospace شركة من المتلقى التمويل تاريخ •

 المنظمة  في  الموجودين Collins Aerospace موظفي  من ألي  االتصال  جهات   معلومات •

 
 : مثل  التمويل، طلب   بشأن معلومات  تقديم أيًضا  الطلب مقدم على سيتعين

 

 . التمويل إلى  الحاجة وسبب وأهدافه  منه  الغرض ذلك في  بما البرنامج،/للمشروع  تفصيلي وصف •

 . المطلوب التمويل ومبلغ البرنامج/المشروع  ميزانية •

 . التمويل  إلى الحاجة  وقت  ذلك  في بما البرنامج،/المشروع  تواريخ •

 .التأثير عليها سيقع أو  الخدمة  ستتلقى التي  الفئة أو المستهدف الجمهور وصف •

 العام  في البرنامج/المشروع  هذا من مباشرة المستفيدين عدد •

 Collins Aerospace لموظفي البرنامج/المشروع أو  المنظمة  تقدمها أن يحتمل  التي التطوع  فرص  •

   للقياس القابلة البرنامج/المشروع هذا نتائج •

 . الشركة بها ستُعرف   التي المحددة الطرق  أو  Collins Aerospace شركة إلظهار  المحددة الفرص •

 . كلها األخرى التمويل  مصادر  بشأن والتفاصيل الموجودون المجتمعيون الشركاء •

 
 : يلي ما  تشمل قد والتي بالمنظمة،  متعلقة مستندات  تحميل الطلب مقدم على يتعين قد  أخيًرا،

 

o نموذج : المتحدة الواليات  في   مقرها الكائن  للمنظمات   بالنسبة W-9،  الداخلية اإليرادات  دائرة من الضريبي اإلعفاء قرار   خطاب  (IRS)،  

 . آخرة إلى  الفعالية،/البرنامج كتيب السنوي،  التقرير ،990 نموذج

 

o المساهمات تنظيم قانون لشهادة  مسترجع أحدث األجنبية، المساهمات تنظيم قانون  شهادة: الهند  في   مقرها الكائن  للمنظمات   بالنسبة  

  و  أ  الملحقين شاملة )  GST  تسجيل شهادة  المعلومات، تكنولوجيا قانون  من  أ12 القسم  بموجب  تسجيل  شهادة  ،FC-3 نموذج  في  األجنبية

  تكنولوجيا إعفاء شهادة أو 35AC القسم  بموجب  معلومات ال تكنولوجيا إعفاء شهادة  السابقة، الثالثة المالية السنوات  في  مدققة حسابات   ،(ب

 . السابقة  الثالثة  السنوات عن السنوية التقارير  ،(PAN) الدائم الحساب رقم تسجيل  ،80G القسم  بموجب ( الحياة مدى  صالحة )  المعلومات

 

o خيرية،  كمنظمة حالتك تثبت التي الرسمية الحكومية  الوثيقة : (الهند  أو المتحدة   الواليات خارج مقرها   الكائن) العالمية  للمنظمات   بالنسبة  

 . آخره إلى الفعالية،/البرنامج كتيب  السنوي، التقرير
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 المنحة  طلب  إلى الوصول
.  المنح طلبات  إدارة  في  Benevity Versaic  نظام تستخدم Collins Aerospace فإن ،Raytheon Technologies لدى أعمال  وحدة بصفتنا
 . المنح لطلب  Versaic نموذج خالل من اإلنترنت  عبر فيها للنظر المنح طلبات   جميع تقديم يجب

 
 Benevity بوابة  بوابة  في  التسجيل  أوالً  فعليهم  فعالية،  رعاية أو   مشروع أو لبرنامج  التمويل تطلب  التي 3(c)501 لمنظمات  بالنسبة .1

Causes Portal. 

 . منحة  على  للحصول طلب  تقديم سيتسنى  المنظمة، تسجيل وبمجرد .2
 

a. لشركة المجتمعيين  الشركاء  أحد  كنت إذاCollins  Aerospace  تلقيت قد تكون أن فينبغي( المتحدة الواليات  في  أو عالميًا)  بالفعل  
 Collins موقع  في بك الخاصة  االتصال ( جهات )  جهة مع التواصل  يُرجى. المنح لطلب   لنموذجنا ورمًزا خاصة  دعوة  رابط

Aerospace مرور وكلمة  المستخدم اسم  إلى ستحتاج. الخاص  والرمز الرابط  لتلقي Benevity Versaic  الدخول  لتسجيل . 
 

b. شركاء   أحد   بعد تكن ولم  المتحدة الواليات  في   مقرها منظمة  منظمتك كانت إذا Collins Aerospace، للتقدم بك نرحب  فنحن  
 :التاليين والرمز  الرابط  استخدام يُرجى . المتحدة  الواليات  في  المخصصة  الخيرية المنح طلب لبرنامج
i.  المتحدة الواليات  داخل  خيرية  منحة  طلب: https://rtx.versaic.com/ 
ii.  :رمز الدعوةCollins_US_AdHoc22 

 
c. من المنح طلب  برنامج فإن  الهند،  في  مقرها منظمة  منظمتك  كانت  إذا  Collins Aerospace  الدعوات طريق  عن يكون  الهند في  

  ستحتاج . الخاص والرمز الرابط لتلقي Collins Aerospace  موقع في  بك الخاصة  االتصال ( جهات)  جهة مع التواصل  يُرجى . فقط 
 . الدخول لتسجيل Benevity Versaic مرور  وكلمة   المستخدم اسم  إلى

d. شركاء أحد  بعد تكن ولم الهند أو  المتحدة  الواليات خارج مقرها منظمة  منظمتك كانت إذا Collins Aerospace،  فنحن  
 :التاليين والرمز  الرابط  استخدام يُرجى. المخصصة  الخيرية المنح طلب لبرنامج للتقدم  بك نرحب
i.  العالمي الخيرية  المنح طلب : https://rtx.versaic.com/ 
ii.  :رمز الدعوةCollins_Global_AdHoc22 

 

 Benevity Causes Portalبوابة  
  مقارنة  الخيرية المنظمات لفحص  Benevity المنح  إدارة مورد( Collins Aerospace) لها التابعة  والشركات Raytheon Technologies تستخدم

 .  الخيرية للمنح بتوجيهاتنا

 

 :  يلي ما لك سيتسنى ،Benevity Causes Portal بوابة في  الربحية غير منظمتك بتسجيلك

 تقديم شهادة إقرار ذاتي،   •

    والمستفيدين، والقيم، الرسالة،  شامالً  القضية،  عن شخصي  ملف  استكمال •

   ، (آخره إلى البريد، عبر ورقية  شيكات لألموال، اإللكتروني التحويل  إيداع)  الدفع تفضيالت بيان •

   وأخيًرا ، (والشركات  األفراد)  التبرع تفاصيل تصدير •

 Benevity.  )عمالء جميع) المحتملين للممولين التأثير قصص  تضمين •

 

 .هنا من Benevity لدى  دعم  طلب تقديم كذلك يمكنك. مكتوبة تعليمات أو  تدريبي فيديو  مقطع : Benevity Causesعلى ملفك إنشاء  عن تدريبية مواد

 

 CorporateSocialResponsibility@collins.com فراسل  األسئلة،  من المزيد  لديك كانت إذا  أسئلة؟  لديك  هل

https://benevity.com/
https://benevity.com/products/grants
https://rtx.versaic.com/
https://rtx.versaic.com/
https://benevity.com/
https://causes.benevity.org/
https://causes.benevity.org/
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360000470283-Profile-Creation-Registration-video-
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/articles/360001158546-How-do-I-register-and-claim-my-profile
https://causeshelp.benevity.org/hc/en-us/requests/new

