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أصحاب المصالح التجارية األعزاء!
مرفق هنا منشور عن عدة روابط والتي أعدها مسؤولين في عنقود النقب الشرقي تتضمن الروابط معلومات مهمه ومحلتنه من عدة مصادر لدعم
المصالح التجارية وسيتم حتلنه المعلومات حسب التطورات التي ستطرأ على الوضع الراهن من الجهات الرسمية المسؤولة في الدولة
لكل مساعده او استفسار يمكنكم التوجه للمسؤولين المهنيين في عنقود النقب الشرقي – المعلومات في نهاية المنشور
نتمنى لكم االستفادة من المعلومات المرفقة ومساعدة المصالح التجارية ومرور ازمة انتشار الكورونا

تمنياتنا لكم بالصحة والسالمة للجميع

بيني بيتون
رئيس العنقود ورئيس بلدية ديمونا

معلومات للمصالح التجارية
 .1أسئلة واجوبه للمصالح التجارية  -وكالة المصالح الصغيرة في وزارة االقتصاد
 .2مركز طوارئ للمصالح التجارية المتضررة نتيجة انتشار وباء الكورونا – لإلتصال الهاتفي *8794
 .3استمارة طلب لوكالة المصالح التجارية – يمكنكم الحصول على ساعتين استشاره مجانا وكالة المصالح التجارية فرع ديمونا
076-8844894
 .4المصالح والخدمات الحيوية (المصانع )– التعليمات تتغير حسب اتحاد اًرباب الصناعة في اسرائيل
 .5رابط معلومات ألرباب الصناعة – رابط صفحة انترنت اتحاد ارباب الصناعة
مكتب استعالمات عن الكورونا التابع التحاد ارباب الصناعة 03-5197865/8763/8700
 .6إمكانية التمويل  -:صندوق قروض بكفالة الدوله مسار خاص في اعقاب ازمة الكورونا (مسار سريع)
شروط القرض – مسار المتضررين من الكورونا :
تسديد القرض على فتره تصل الى خمس سنوات
امكانيه تأجيل تسديد القرض حتى نص سنه من موعد الحصول على القرض
كفالة الدولة بنسبة  %85من القرض
ضمانات منخفضه حتى  %10من قيمة القرض
تخفيض مدة فحص طلب القرض بشكل سريع حتى  9أيام عمل فقط
اعفاء من دفع رسوم الدراسة االقتصادية بقيمة  250ش المدفوعة للمحاسب العام في الدولة
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مبلغ القرض حتى  500,000شيكل جديد أو  8%من دورة المدخوالت السنوية ,أو األعلى من بينها.

 .7קרן עוגן -מסלול קורונה امكانيات التمويل بمسار سريع من صندوق عوقن :
شروط الحصول على القرض والدعم :يجب على المصلحة ان تثبت ان هنالك عالقة بين الصعوبات في التدفق النقدي واحتياجات
رأس المال وبين انتشار الفيروس
المصالح التي تحقق فيها شروط المسار العاملة فوق سنتين ودورة التدفق النقدي حتى خمسه مليون شيكل ال أكثر
 .8منحه للمصالح التجارية الصغيرة – وزير المالية صرح في تاريخ  16/3/2020على منحه للمصالح التجارية لكن لم يتحقق ذلك
 .9حسب اعالن سلطة الضرائب :
 إمكانية تقديم الكشف الضريبي الشهري حتى تاريخ 26/3/2020 شهادة الخصم بالمصدر (אישורי ניכוי מס במקור ) المنتهي في تاريخ  31.3.2020يتم تمديده حتى تاريخ 30.4.2020 تم تمديد شهادة المالئمة الضريبية  2019حتى موعد دفع معاش شهر.2020 5 .10كل التعليمات والتسهيالت من مؤسسة التامين الوطني فترة أزمة الكورونا
 .11تعليمات للمشغلين فترة أزمة الكورونا (تشمل تسريح العمال إلجازة بدون مقابل ومواضيع أخرى كثيره).
 .12هناك اًرشادات كثيره للمصالح التجارية خالل فترة اًزمة الكورونا عن العملية النقدية.
مثل هذا رابط االرشاد
 .13مواد عن التخطيط االستراتيجي للمصالح التجارية
جاهزية مصالحتك التجارية لمواجهة اًزمة الكورونا
للمساعدة التوجّه :
يوال روبين – مسؤول ملف التطوير االقتصادي في العنقود yoel@eastnegev.org
يعقوب بن شمعون –مديرية المناطق الصناعية في العنقود ( yaacov@eastnegev.orgماهر )maher@eastnegev.org
وديع ابو عجاج – مسؤول التطوير االقتصادي في اكسيفه wadeaa77@gmail.com
معوف فرع ديمونا 076-8844894
معوف فرع رهط 076-8844888
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