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شيكل250فقط –*التكلفة  في أي وقت-التوفّر

تقديم طلب

؟إذن ماذا نفعل .تقديم بسيط وسهل

موقع خدمة المدفوعات شيكل فقط بواسطة  250رسوم لمرة واحدة بقيمة ندفع •
الحكومية

استبيان وفقا لنوع المصلحة التجاريةبتعبئةنقوم •
ع •

ّ
عىل رزمة من اإلفادات وفقا لنوع المصلحة التجاريةنوق

رِفق•
ُ
المطلوبةالمستندات ن

لرقابة يمكن االستعانة بنظام معوف، خدمات استشارية بسعر خاضع لهل تحتاجون مساعدة؟
ي موقع

ة والمتوسطةف  وكالة المصالح التجارية الصغير
https://www.sba.org.il/hb/Pages/lead.aspx

ي  كة ج  كتير  (BDSK)للمحاسبة دفيد ومكتب بن   (GSE)للدراسة التحليلية آي.إس.تعد شر الشر
.الوحيدتير  المرخصتير  من قبل جناح المحاسب العام للتعامل مع طلبات الصندوق

كات التالية، وتقديمها وفقا للت يل االستبيان واإلفادات من مواقع الشر عليمات المفّصلة يمكن تي  
:فيها

ي  كة ج  (GSE)للدراسة التحليليةآي.إس.شر
(BDSK)للمحاسبةدفيد مكتب بن 

ترتيب زيارة فحص للمصلحة التجارية
، يقوم ممثلو الشر  وط الحد األدن  كات العاملة بعد التحقق من دقة المستندات واالستيفاء بشر

تيب زيارة للمصلحة التجارية ي الصندوق باالتصال بكم لير
  .نيابة عنا ف 

 
.الزيارة والفحص مجانا

للكوروناالمسار الدعم المخصص بأستثناء| تكلفة تقديم الطلب *

http://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=5&catalog=1&category=1_formulator&language=he
https://www.sba.org.il/hb/Pages/lead.aspx
https://www.sba.org.il/hb/Pages/lead.aspx
http://keren.gse.co.il/inner.asp?page=%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://keren.bdsk.co.il/%d7%94%d7%92%d7%a9%d7%aa-%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%94%d7%9c%d7%95%d7%95%d7%90%d7%94/


لجنة االئتمان
؟ ممتازهل  ي !حصلت عىل رد ايجان 

ي الصندوق، ب
 
اكات ف ي تمثل الشر

ي أحد البنوك األربعة التر
 
:حسب اختياركسيتم مناقشة طلبك ف

مركنتيلبنك 
هبينلئومي بنك 
طفحوتمزراجي بنك 
لئومي بنك 

ي جميع البنوك
ة الزبائن ف 

ّ
ي أي بنك هي لكاف

.الخدمة ف 
ي كل واحهنا ندعوك للدخول 

 
د من والحصول عىل معلومات حول معدل أسعار فائدة القروض ف

ي الصندوق
 
.البنوك ف

الحصول عىل قرض
وك يد إرسال يتمسوف  !هل وافقت لجنة االئتمان عىل الطلب؟ مي  رسالة إليك عي  الي 

ي 
ون    .إىل فرع البنك للحصول عىل القرضمن اجل الوصول اإللكير

ي رد من لجنة االئتمان، سواء كانت إيجابية أو سلبية، ي
ي يرج  المالحظة أنه بعد تلقر

حق لك تلقر
ي عن طريق إحالة الطلب إىل بنك آخر

.عرض إضاف 

أنواع القروض

الزراعة

الحد األقىص لمبلغ القرض
شيكل 750,000حتر 

أقىص مبلغ لإليداع
من مبلغ القرض %10حتر 

الحد األقىص لتسديد مبلغ 
القرض
سنوات 10حتر 

تأجيل دفع مبلغ القرض 
األساس  

شهور 6حتر 
مالحظات أخرى

ي فرع المحاصيل
ي للمزارعير  ف 

التر
 5يبلغ حجم الدورة السنوية حتر 

ط تقدي م ماليير  شيكل، بشر
ار الطبي عةمستند تأمير  ألض 

  االستثمار 
 
الصناعةف

الحد األقىص لمبلغ القرض
وب من مبلغ االستثمار المطل 90%

األقل -من الدورة السنوية  %15و 
.من بينهما

أقىص مبلغ لإليداع
ن لم يكاذا . للمتلكاترهن محدد 

-القرض لهدف اقتناء ممتلكات
.من مبلغ القرض %30حتر 

الحد األقىص لتسديد مبلغ 
القرض
عاما 12حتر 

اس  تأجيل دفع مبلغ القرض األس
شهور 6حتر 

مالحظات أخرى
مصلحة تجارية بمجال الصناعة

ي مجال صناعي 
ة ف   3لديها خي 

سنوات وما فوق

مدمج

سد فجوات التدفق النقدي 
  المصلحة الت

 
جاريةواالستثمار ف

الحد األقىص لمبلغ القرض
٪ من 8شيكل أو 500,000حتر 

مااألعىل من بينه-الدورة السنوية 
أقىص مبلغ لإليداع

من مبلغ القرض %25حتر 
الحد األقىص لتسديد مبلغ 

القرض
سنوات 5حتر 

تأجيل دفع مبلغ القرض 
األساس  

شهور 6حتر 

https://www.mercantile.co.il/MB/business/credit-and-loans
https://www.fibi.co.il/wps/portal/FibiMenu/Marketing/Business/SmallBusinessBanking/TheStateGuaranteeFund?WT.mc_id=le03959&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=state_fund&utm_content=search&gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGzozOQ9xveh8-N8EH2rO2Z3MzjBCFaYC4E5vmD7EaQEFGqTcYEh09AaAngEEALw_wcB
https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/bank/business/loans/pages/small-business-financing-fund.aspx
https://www.leumi.co.il/Campaign/38170/?WT.mc_id=le03959&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=state_fund&utm_content=search&gclid=Cj0KCQjw5MLrBRClARIsAPG0WGzozOQ9xveh8-N8EH2rO2Z3MzjBCFaYC4E5vmD7EaQEFGqTcYEh09AaAngEEALw_wcB
https://mof.gov.il/AG/FinancingAndCredit/StateGuarantees/Documents/BusinessLoansFound.pdf


إنشاء مصلحة تجارية 
جديدة

الحد األقىص لمبلغ القرض
 500,000حتر 

أقىص مبلغ لإليداع
من القرض بمبلغ حتر  %10حتر 

من أي  %25شيكل و  300,000
ي 
 
مبلغ إضاف

الحد األقىص لتسديد مبلغ 
القرض
سنوات 5حتر 

تأجيل دفع مبلغ القرض 
األساس  

شهور 6حتر 

النقديفجوات التدفق 

الحد األقىص لمبلغ القرض
٪ من 8شيكل أو  500,000حتر 

ااألعىل من بينهم-الدورة السنوية 
أقىص مبلغ لإليداع

من مبلغ القرض %25حتر 
الحد األقىص لتسديد مبلغ 

القرض
سنوات 5حتر 

اس  تأجيل دفع مبلغ القرض األس
شهور 6حتر 

المصدرين

الحد األقىص لمبلغ القرض
من الدورة السنوية %12حتر 

أقىص مبلغ لإليداع
من مبلغ القرض %25حتر 

الحد األقىص لتسديد مبلغ 
القرض
سنوات 5حتر 

تأجيل دفع مبلغ القرض 
األساس  

شهور 6حتر 

  مصلحة تجارية 
 
موجودةاالستثمار ف

الحد األقىص لمبلغ القرض
األعىل من بينهما-٪ من الدورة السنوية 8شيكل أو  500,000حتر 

أقىص مبلغ لإليداع
من مبلغ القرض %25حتر 

الحد األقىص لتسديد مبلغ القرض
سنوات 5حتر 

تأجيل دفع مبلغ القرض األساس  
شهور 6حتر 

مالحظات أخرى
ي بنسبة 

ط استثمار رأس مال ذانر ٪ عىل األقل من مبلغ االستثمار20بشر

المسار المخصص للجمعيات
  القرض 

وط تلق  –شر
وط القرض –للمقدمير  لجميع المسارات  . بحسب شر

وط األهلية للمسار ة ومتوسطة: شر ي عبارة عن مصالح تجارية صغير
ي تقدم لل, الجمعيات التر

ي التر
دولة خدمات ف 

بية اكمة التالية, الرفاهية والصحة, مجال الير وط المير ي الشر
:وتستق 

العقد ساري . ٪ من مبلغ القرض المطلوب120يزيد عن الدولة والذي لديها عقد ساري المفعول مع الجمعية . 1
.المفعول لمدة ثمانية أشهر عىل األقل من تاري    خ تقديم طلب القرض

ي حال انه . 2
انية ، لم يأت 3الجمعية بموجب المادة دعم يتم ف  ٪ من 50ما يزيد عن أ من قانون أساسيات المير 

ي العامير  السابقير  لتقديم الطلب 
.هذا الدعممن خالل دخل الجمعية ف 

ي هذا المسار
.لن يطلب توقيع كفالة شخىص  , من اجل الحصول عىل القرض ف 

ي : مالحظه
ي ال تقدم بطلب الجمعيات التر

وط إىل الصندوق ، والتر ي بشر
ون قادرة عىل هذا المسار ، ستكتستق 

ي الجمعية
 من ضمان شخصي من المسؤولير  ف 

ً
.تقديم ضمان شخصي من طرف ثالث بدال



:ما المطلوب للحصول عىل القرض؟

اكة أو جمعية• كة، شر ص، شر
ّ
ي إشائيل كمشغل مرخ

.مصلحتك التجارية مسجلة ف 
.مليون شيكل بالسنة 100مصلحتك التجارية صاحبة دورة مبيعات سنوية ال تتجاوز •
يد أو حساب مصلحتك التجارية أو حسابك الشخصي أو حساب أي من أصحاب األسهم غير مق•

.مرهون
ي إجراء حراسة األمالك، تجميد اإلجراءات،  تصفية أو •

تسوية المصلحة التجارية غير موجودة ف 
ي دائرة اإلجراء والتنفيذ

، وليس هنالك دين يدار ضده ف  .الدائنير 

أسئلة وإجابات 

وظيفتها؟من ه  الهيئة المنّسقة وما ه  

، تقييم طلب القرض وط الحد األدن  ، وهي مطالبة تقوم هيئة التنسيق بمراجعة امتثال المصلحة التجارية لشر
كة ج   .باتخاذ قرار حول ما إذا كان سيتم رفض طلب القرض أو التوصية به للدراسة التحليلية آي.إس.تعمل شر

(GSE)  كوفدفيد ومكتب بن  
-للمحاسبة شلق  BDSK ي صندوق المص

الح كهيئتير  تنسيقيتير  وحيدتير  ف 
ة والمتوسطة ي مواقع يمكن استشارة الهيئات التنسيقية وإيجاد معلومات إضافية حول الصندوق .التجارية الصغير

 
ف

:الهيئات التنسيقية وعي  الهاتف
كة  ي شر (GSE)للدراسة التحليليةآي.إس.ج  03-5213030: 

ي كوفدفيد مكتب بن 
BDSKللمحاسبة شلق  : 03-7255555

؟   القيام بهذا اإلجراء بنفس 
هل يمكنن 

وري التوجه لخدمات استشارية لتقديم طلب للحصول عىل قرض من الصندوق .ليس من الض 
ي 
ة، تم اتخاذ خطوات حديثة لتسهيل تقديم الطلب واليوم أصبح تقديمه األونةف  أسهل من مستقل بشكلاالخير

ي المساعدة من ا .أي وقت مص  
ي الحصول عىل المساعدة، فيمكنكم تلقر

 
لهيئات إذا كنتم ال تزالون ترغبون ف

.التنسيقية حول كيفية إعداد وتقديم خطة مصلحتك التجارية، إجراء تقديم الطلب والمزيد
 عن م

 
ي مواقع الهيئات التنسيقية وايضا

علومات شاملة حول يمكنكم العثور عىل جهات االتصال وأرقام هواتفهم ف 
.كيفية تقديم طلب للحصول عىل قرض

وري اقتناء خدمات استشارية لتقديم الطلب إذا كان ال يزال هنالك حاجة إىل مساعدة استشارية،  .ليس من الض 
 :بنظام معوف الذي يوفر خدمات استشارية خاضعة للرقابة ومدعومة من خالل العنواناإلستعانةفيمكن 

https://www.sba.org.il/hb/pages/lead.aspx

https://www.gse.co.il/
http://keren.bdsk.co.il/
https://www.sba.org.il/hb/pages/lead.aspx


هل يمكن االستئناف عىل قرار هيئة التنسيق؟

تضم لجنة االستئناف أعضاء ممثلير   .إذا لم توافق هيئة التنسيق عىل الطلب، فيمكن تقديم استئناف عىل قرارها
ي ص

 
ة والمتوسطة، وممثل الجمهور العام ف ندوق عن جناح المحاسب العام، وكالة المصالح التجارية الصغير

ة والمتوسطة يبة)شيكل  466هي تكلفة تقديم طلب استئناف .المصالح التجارية الصغير تجدر  .(تشمل الض 
.اإلشارة إىل أن قرار لجنة االئتمان ال يمكن االستئناف عليه

  الصندوق، هل هذا األمر يؤهلها للحصو 
 
  بنك ال يعمل ف

 
ل عىل إذا كان حساب المصلحة التجارية يدار ف

قرض؟

ي الصندوق، بدون عالقة لحسابات
ي تعمل ف 

المصلحة يمكن تقديم الطلب لكل واحد من البنوك األربعة التر
.التجارية الموجودة

  يجب أن ترفقها المصلحة التجارية عند تقديم طلب الحصول عىل
القرض؟ ما ه  قائمة المستندات الن 

ي مواقع هيئات التنسيق
ي يجب إرفاقها ف 

:يمكن إيجاد قائمة المستندات التر
ي إس  آيج 
BDSK

هل هنالك قيود عىل المصلحة التجارية بعد منح القرض؟

.تتعهد المصلحة التجارية باالمتثال لخطة العملسوف 
ة القرض كة خالل فير .يتعهد أصحاب المصالح التجارية بعدم سحب رأس المال من الشر

ي المصلحة ونقل البيانات المالية حول المصل
.حة إذا لزم االمرتتعهد المصلحة التجارية بالسماح بزيارة دورية ف 

؟هل القروض مخصصة فقط للمصالح التجارية المنتجة

ي جميع مجاالت النشاط، الصناعة، التجارة، الخدمات، ا
لزراعة قروض الصندوق مخصصة للمصالح التجارية ف 

.والسياحة

؟هل هنالك أي عموالت إضافية يجب عىل المصلحة التجارية تسديدها 

٪ من مبلغ القرض بحسب  2-٪  1عندما يتم تقديم القرض، يتم فرض عمولة عىل المصلحة التجارية بنسبة 
.حجم المصلحة التجارية

  الصندوق؟
 
من يصادق عىل القروض ف

 عن الهيئ
ً
 عن البنك الذي يقدم القرض، ممثل الجمهور وممثًل

ً
ي تضم ممثًل

تناقش  .ة التنسيقيةلجنة االئتمان، والتر
ي ستوفر 

ها المصلحة التجارية لجنة االئتمان توصيات الهيئة التنسيقية وتقرر مبلغ القرض، نسبة الضمانات التر
وطها اإلضافية .للبنك وشر

https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=62&catalog=1&category=Category3&language=he
http://keren.gse.co.il/inner.asp?page=%D7%98%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
http://keren.bdsk.co.il/


ي الحصول عىل قروض لتمويل النشاط
 
ة والمتوسطة صعوبات ف .ات الجارية والنموتواجه المصالح التجارية الصغير

.ونعمل بجد من أجل تسهيل اإلجراء وجعله ناجعالالمر نحن مدركون 
ي وزارة المالية وبالت10منذ اكير من 

 
ل، من خالل مكتب المحاسب العام ف

ِّ
شغ

ُ
عاون مع وكالة سنوات، كانت الدولة ت

ي وزارة االقتصاد، 
 
ة والمتوسطة  ف تمكير  اإلتاحة بضمان الدولة، بهدفصناديق قروضالمصالح التجارية الصغير

ي القطاع التجاري
 
ي هي محرك نمو رئيسي ف

.لالئتمان لهذه المصالح التجارية، والتر
ي 
وط مثىلتسمح ضمانات الدولة للمؤسسات المالية بتقديم ائتمان إضاف  ة للمصالح التجاريبشر ة الصغير

منح لهم بفضل الضمانات
ُ
ي ت
ي القطاع التجاري، والتر

 
.والمتوسطة ف

!ألن هذه مصلحتك التجارية-تقدم بطلب اليوم 

حولنا

:لألسئلة حول مواضيع عامة يمكن التوجه إىل هيئات التنسيق
ي  .1 كة ج  نتمن خالل عنوان أو  5213030-03، عي  الهاتف (GSE)للدراسة التحليليةآي.إس.شر -:االنير

http://keren.gse.co.il
نتأو من خالل عنوان  5213030-03، عي  الهاتف (BDSK)مكتب بن دافيد للمحاسبة  2.  :-االنير

http://keren.bdsk.co.il
 للتوجه 

ً
ة ي وزارة المالية مكتب لمباشر

ي -المحاسب العام  ف 
ية بوزارة المالنظام توجهات الجمهور يجب فتح طلب ف 

.إىل قسم ضمانات الدولة لدى المحاسب العاموتوجيهة

اتصل بنا

ي هذا المستند هي معلومات جزئية ومقدمة كخدمة للجمهور العام وال تعتي  مستند رسمي معير  *
تتوفر المعلومات  .المعلومات ف 

وط الحد األدن  للحصول عىل قرض ي يمكن الحصول عليها من الصندوق، شر
من الصندوق الكاملة والدقيقة بشأن أنواع القروض التر

ي الصندوق، ومب
اكات المالية العاملة ف  وط واإلجراء المطلوب للحصول عىل قرض موجود لدى الهيئات التنسيقية والشر نية عىل شر

اكات المالية من أجل تفعيل الصندوق ي فازت بها الهيئات التنسيقية والشر
يجب التأكيد عىل أن القروض تمنح من  .المناقصات التر

اكات المالية وليس من قبل الدولة، وأن سلطة الموافقة عىل القرض تكون للجنة االئتمان وليس للدولة  .قبل الشر

http://keren.gse.co.il/
http://keren.bdsk.co.il/
https://apps.mof.gov.il/pi/s/login/?startURL=%2Fpi%2Fs%2F&ec=302



