
نبذة موجزة عن الربامج

دعوة لفتح برامج املساعدة يف مجال التجارة الخارجية

الرشكات الراغبة يف النمو يف األسواق الدولية مدعوة لتقديم ترشيحاتها للمشاركة
يف برامج أدوات املساعدة التابعة إلدارة التجارة الخارجية.

* وفًقا لتعليامت املدير العام, ستأخذ اللجنة يف االعتبار حدود امليزانية اإلجاملية للربنامج. 
* نظرًا للميزانية املحدودة, سيتم تقييم الرشكات وفًقا لنقاطها لدى اللجنة, وليس بالرضورة أن يتم قبول كل رشكة حاصلة عىل درجة النجاح يف الربنامج. 

*ينبغي التوضيح أنه سوف يكون لكل من املخصصات املذكورة أعاله "حصة مخصصة للسكان العرب" كام هو محدد يف تعليامت املدير العام 5.10 ووفًقا للرشوط املنصوص عليها فيه. 
*الرشكة التي تلقت مساعدة من الربامج وزادت مبيعاتها يف السوق املستهدفة سوف تكون ملزمة بدفع رسوم عىل النحو املبني بالتفصيل يف التعليامت 

* يف حالة وجود تناقض بني أحكام هذا اإلشعار وتعليامت املدير العام, تسود صياغة تعليامت املدير العام

وزارة االقتصاد والصناعة
وزارة االقتصاد والصناعة

www.economy.gov.il/ipf :ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع

يرس وزارة االقتصاد والصناعة اإلعالن 
عن افتتاح مخصصات لربنامج "املال الذيك"

وبرنامج "شاالڤ"

هذا الربنامج مخصص للرشكات ذات أحجام التصدير املنخفضة التي ترغب يف توسيع عملياتها أو الرشكات التي مل تصدر يف املايض 
وتهتم بالبدء يف تصدير املنتجات و/أو الخدمات و/أو تسويقها وتهدف إىل تقديم املساعدة الخرتاق األسواق الدولية. يتم تقديم 

املساعدة من خالل املشاركة يف متويل مصاريف التسويق والتوجيه املهني من قبل املستشارين املتخصصني يف السوق املستهدفة, حتى 
200 ألف شيكل والتي تشكل 50 ٪ من برنامج التسويق. مع مراعاة القواعد الواردة يف تعليامت املدير العام 5.12

تم تصميم هذا الربنامج للرشكات التي تصل مبيعاتها إىل 200 مليون شيكل وتتمتع بخربة سابقة يف الصادرات.
يف إطار هذا الربنامج, يتم تقديم املساعدة  للرشكات اإلرسائيلية التي تقوم بالتسويق يف الخارج من أجل اخرتاق املزيد من األسواق 

وتحقيق زيادة كبرية يف املبيعات. يتم تقديم املساعدة من خالل املشاركة يف متويل مصاريف ونفقات التسويق والدعم املهني من قبل 
االستشاريني املتخصصني يف السوق املستهدفة, ما يصل اىل نصف مليون شيكل جديد واألسواق املفضلة التي تصل إىل مليون شيكل 

جديد, والتي تشكل 50 ٪ من برنامج التسويق. بالنسبة للرشكات التي متتلك أكرث من 50 ٪ واململوكة من قبل املساهمني من السكان 
العرب, البدو, الدروز والرشكس, ورشوط الحد األدىن الخاصة وزيادة معدالت الدعم.

مع مراعاة القواعد الواردة يف تعليامت املدير العام 5.10

برنامج بوابة التسويق الدولية "شاالڤ" 

برنامج "املال الذيك"

يف عام 2018 متت املوافقة عىل أكرث من 90 رشكة مبيزانية إجاملية تزيد عىل 16 مليون شيكل

يف عام 2018 متت املوافقة عىل أكرث من 160 رشكة مبيزانية إجاملية تزيد عىل 80 مليون شيكل


