
برنامج،  كل  في  بالكامل  تقديمه  تم  طلب   100 أول  فحص  أواًل  سيتم  العام،  المدير  لتعليمات  *وفًقا   12:00 الساعة   07/29 تاريخ  حتى  شهر  لمدة  الدورة  افتتاح  سيتم  الدورة.  فتح  تاريخ  قبل  الطلب  نماذج  تقديم  يمكن  ال   *
البرنامجين  كال  في  مساعدة  الماضي  في  تتلقى  لم  التي  الشركات  طلب  فحص  أوال  سيتم   * ميزانية.  بقيت  طالما  طلب،   25 بوتيرة  وهكذا  ذلك،  بعد  تقديمه  تم  طلًبا   25 فحص  سيتم  ميزانية،  هنالك  كانت  وطالما  ذلك،  وبعد 
غزة  غالف  في  الموجودة  للشركات  أيضا  األقليات،  مجتمعات  أبناء  من  أسهم  أصحاب  إلى  ملكيتها  تعود  التي  للشركات  فحص  أوال  سيتم  أيضا  ذلك  ومع  أغلقت،  قد  او  الفترة  وانتهت  البرامج  من  مساعدة  تلقت  قد  أو 
من  مساعدة  تلقت  التي  البرنامج.*الشركة  في  نجاح  عالمة  على  حصلت  شركة  أي  قبول  بالضرورة  وليس  اللجنة  في  نقاطًا  منحها  خالل  من  الشركات  اختبار  سيتم  المحدودة،  الميزانية  إلى  ايالت.*بالنظر  ومنطقة 
العام. المدير  تعليمات  صياغة  ستتغلب   - العام  المدير  وتعليمات  اإلشعار  هذا  في  ورد  ما  بين  تناقض  وجود  حالة  في  التوجيه*  في  محدد  هو  كما  العائدات  دفع  ستتحمل  المستهدف،  السوق  في  مبيعاتها  وزادت  البرامج 

تم املصادقة يف سنة  2020 عىل  250 طلب يف كال الربنامجني مبيزانية إجاملية قدرها 90 مليون شيكل تقريباً.
https://go.gov.il/ipf املوقع:  يف  التفاصيل 

ميكن للرشكات التي تعود أكرث من %50 من ملكيتها إىل أصحاب أسهم من أبناء مجتمعات األقليات من التنافس عىل تلقي املساعدة يف كال 
الربنامجني برشوط حد أدىن مريحة أكرث وزيادة معدالت الدعم بنسبة ٪75 وحتى سقف املساعدة عىل النحو املحدد يف تعليامت املدير العام.

ترّشحها لتقديم  مدعوة  الدولية  األسواق  يف  بالنمو  املهتمة  الرشكات 
الخارجية.  التجارة  إلدارة  املساعدة  أدوات  بربامج  لالشرتاك 

تعلن وزارة االقتصاد والصناعة بأن دورة 2021 لربامج "األموال الذكية"
و "بوابة للتسويق الدويل - شالف" ستفتتح يف 29/06/2021

مخصص للشركات ذات الصادرات القليلة التي ترغب في توسيع نشاطاتها أو الشركات التي لم تقم بالتصدير من 
قبل وترغب في بدء تصدير منتجات و/أو خدمات وتسويقها. يهدف البرنامج إلى المساعدة في اختراق األسواق 
الدولية. يتم تقديم المساعدة من خالل المشاركة في تمويل نفقات التسويق والمرافقة المهنية من قبل المستشارين 

المتخصصين في السوق المستهدف، حتى 300 ألف شيكل والتي تُشّكل ٪50 من خطة التسويق.

مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في تعليمات المدير العام 5.12 وأنظمة البرنامج

مخصص للشركات التي يصل حجم مبيعاتها إلى 200 مليون شيكل مع خبرة في التصدير )على األقل مليون 
شيكل في السنة(. يقدم البرنامج المساعدة للشركات اإلسرائيلية التي تقوم بالتسويق إلى خارج البالد من أجل 
اختراق أسواق إضافية وتحقيق زيادة كبيرة في نطاق المبيعات. يتم تقديم المساعدة من خالل المشاركة في تمويل 
نفقات التسويق والمرافقة المهنية من قبل المستشارين المتخصصين في السوق المستهدف، بمبلغ يتراوح بين 
500-330 ألف شيكل.  وألسواق ذات أفضلية خاصة، تصل قيمة المساعدة حتى 750 ألف شيكل والتي تُشّكل 

%50-%33 من خطة التسويق. 

مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في تعليمات المدير العام 5.10 وأنظمة البرنامج

قليالً عن الربنامج برنامج بوابة للتسويق الدويل )شالف(

برنامج "األموال الذكية"
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