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التي تمنع  تمويليةمشاريع مع حواجز  طبيقالسلطات المحلية والشركات في الجليل لتنفيذ وت دعوة لمساعدة

 إقليميةأو  ةمحلي ةاقتصاديتنمية و وظيفيطوير ت
 

 2019مايو 

 خلفيةمقدمة و .1

، ضواحيال ات وتوفير الفرص المتكافئة لسكانوتقليص الفجفي ، النقب والجليل ضواحيوزارة تطوير البحكم دور  .1.1

شمالي والتدابير ال تنمية اقتصادية للواء، "8.1.2017المؤرخ  2262القرار الحكومي رقم وعطفًا على  النقب والجليل 

 -، ونظراً لألهمية التي تراها حكومة إسرائيل في التنمية االقتصادية )فيما يلي "خطة الشمال"( التكميلية لمدينة حيفا"

، بما في على النحو المفصل في هذا القرار األساسية وتطوير محركات النمو جاالتفي الم الشماليواء اإلستراتيجية لل

بواسطة سلطة تنمية  والنقب والجليل ضواحيوزارة تطوير ال، تعتزم التنمية االقتصادية مجاالت ذلك محركات النمو في

 :وحيدالحاجز اليمنع  يذقتصادية ، والمجال التنمية االمشاريع في و خططاعدة السلطات المحلية في تعزيز مسالجليل 

التي ستؤدي إلى زيادة في  خططوال اريع. سيتم تقديم المساعدة من خالل تخصيص ميزانية للمشتنفيذها انعدام ميزانية

السلطات المحلية في  نفقات في توفيرأو ال غير السكنيةيبة االرنونا ضرمدخوالت بنسبة معدل العمالة، أو زيادة 

وذلك وفقًا لالهداف ، االقتصادية المحلية أو اإلقليميةميزانية التي تمنع التنمية خالل إزالة حواجز الجليل، من 

لقرار اللجنة المشتركة بين  وخضوًعا، لمسارات المبينة في هذه الدعوةبا (,4.2.4المفصلة في بند االهداف )بند 

  الحد األقصى لكل مشروع.مبلغ الوزارات بشأن 

طلب تقديم من المتوقع أن تنتقل إلى الجليل التي الشركات الموجودة في الجليل أو  تستطيععوة، كجزء من هذه الد .1.2

 مساعدة.للحصول على 

ت ا.ج. لصالح مسارمليون ش 15ميزانية بقيمة  سيتم تخصيص ،.ج.مليون ش 20تبلغ الميزانية المخصصة لهذه الدعوة  .1.3

صالحية توجيه  للجنة المشتركة بين الوزاراتن كما ستكو , .ج. لمسار أ/ هماليين ش 5، وسيتم تخصيص مبلغ ه -ب

لجنة الموافقة تستطيع ال، . باإلضافة إلى ذلكلها رهنا بالسلطة الممنوحةخرى األمسارات الار أ/ ه الى من مس الميزانية

باب خاصة تم فيه تقديم طلب تمويل المشروع، ألس منصوص عليه في المسار الذيقصى العلى مبلغ يتجاوز الحد اال

 وفقًا للقواعد المذكورة أعاله.، 6 بند، على النحو المفصل في سيتم تسجيلها

ز تعزيلشركات و المحلية إلى تشجيع السلطات المحلية ، مجموعة من السلطاتتوضيح أن هذه الدعوة تهدف اليجب  .1.4

أهداف الدعوة  استنادًا على وذلك، لمشاريع داخل السلطات المحلية في الجليل فقطالتنمية االقتصادية / التوظيف 

ال بعد فحص متعمق من قبل ، االمقدمةمساعدة لجميع الطلبات مع التأكيد على أنه لن يتم منح ، هدفلكل المسار المحدد و

كل مجموعة من الطلبات وفقًا لتصنيف  بالتوزيع في، تنافسي نظام نقاطوفقًا ل، اللجنة التي سيتم تعيينها لهذا الغرض

 ، على النحو الموضح أدناه.وعة من السلطات المحلية والشركاتالسلطات المحلية ، مجم - فئات التقديم

 

 تعريفات .2

 .1993 -عامتنمية الجليل،  سلطةفي الجليل على النحو المحدد في قانون  تي تقعجميع السلطات المحلية ال -الجليل  2.1

 في الجليل. لتي تقعلطات المحلية" اإقليمي و "مجموعة من السجلس مبلدية ، مجلس محلي ،  -محلية سلطة  2.2
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 في إسرائيل وتعمل وفقًا لقوانين دولة إسرائيل. بموجب القانونشركة تأسست  -شركة  2.3

، والنقب ضواحي، وتتألف من ممثلين عن وزارة تنمية الالوزارات أنشئت لغرض هذه الدعوةلجنة مشتركة بين  - اللجنة 2.4

هذا من  11بند اللجنة في  ركيبتنمية الجليل. تم تفصيل ت سلطةن عن ، وممثلين عن وزارة المالية وممثليوالجليل

  المستند.

 

 

ف الحواجز  - إزالة الحواجز 2.5 إلى زيادة في معدل التوظيف في  ازالتها ؤديتتي سال حواجز تمويليةبأنها تُعرَّ

، غير السكنيةنونا رضريبة االي لسلطات المحلية في الجليل فا دخلالسلطات المحلية في الجليل ، وزيادة في 

 التي تمنع التنمية االقتصادية المحلية أو اإلقليمية. تمويليةعن طريق إزالة حواجز لنفقاتفي ا توفيرو

لسلطة محلية أو مجموعة من السلطات المحلية أو شركة فقط ، سيتم تخصيص ميزانية هذه الدعوةإطار  في

التنظيمي / اإلجرائي، عائق شكل الي. ال االقتصادي أو حاجز التمويلبسبب فقط لم يتم تنفيذه مشروع صالح ل

في هذه هذه الدعوة، وسيتم رفض الطلب المقدم  غرضلا حاجزً ، آخر حاجز، أو أي يطيخطليس تي ال ذال

 دون البت فيه.  الحاالت

حة يوجد بشأنه تخطيط مصحوب بخطة عمل قابلة للتطبيق ومتاومشروع قابل للتطبيق ومتوفر  - المشروع الرئيسي 2.6

روط الشفي فصل  - من هذا المستنداألهداف بند تساهم في أحد األهداف المحددة في هذه الدعوة )كما هو موضح في 

العمالة وزيادة في الدخل للسلطات  أو زيادة نسبة المتعلق بالتنمية االقتصادية المحلية أو اإلقليمية و/ -(( 4 بند) وليةاال

رئيسي ذا في النفقات. سيتم االعتراف فقط بمشروع  توفيرغير السكنية أو رنونا دخوالت بنسبة ضريبة االالمحلية في م

كمشروع لغرض هذه الدعوة. على سبيل المثال، لن يتم االعتراف بمشاريع تهدف إلى  وواضحة مساهمة محتملة مثبتة

لغرض هذه الدعوة.  مشروعك, دينةعليم في المدينة أو لتشجيع الثقافة في المربية والتتحسين مظهر المدينة، أو لتعزيز الت

طلب لتنفيذ مشروع فرعي، كما  إال في حالع، يرالترويج لتخطيط المشلباإلضافة إلى ذلك، لن يتم تخصيص أي ميزانية 

أن توافق على االنحراف عن هذا  اتوزارمشتركة بين الللجنة الا تستطيع من هذه الدعوة. 2.6بند هو محدد في 

في الطلب المقدم عروضة امامها الطلب ووفًقا لألسباب المعند البت في  فصلهاات محددة ستالتعريف ألسباب واعتبار

 .طلب التمويلمقدم قبل من 

حجر يشكل تنفيذه والذي خطة عمل قابلة للتطبيق ومتاحة،  تصاحبهمشروع قابل للتطبيق ومتاح  -مشروع فرعي  2.7

 . (4 في فصل الشروط االولية )بند -ا المستندف في هذتنفيذ مشروع رئيسي )كما هو موضح في قسم األهداأساس في 

 كمشروعمثبتة وواضحة ومحتملة  مباشرة غير مساهمة ذا مشروعكمشروع فرعي في حال مشروع ب االعتراف سيتم

ؤدي إلى األرض التي تم تخطيط إنشاء منطقة ت ةطريق جديد تعبيد، يمكن اعتبار على سبيل المثال .الدعوة هذه لغرض

 انشاء ، مما يمنع بشكل غير مباشر بدء أعمالوالذي هناك عائق اقتصادي يمنع بدء أعمال التعبيديها، علصناعية 

تخطيط مويل تلطلب باالضافة إلى ذلك, يمكن تقديم . تواجد كامل ميزانية انشائهمن  على الرغم المنطقة الصناعية

ه بعد ، وأناعائقً للتخطيط يشكل  عدم تواجد تمويلبأن اللجنة الطلب  مرهنًا بأن يقنع مقديلبي التعريف، الذي مشروع 

سيتم المطلوبة لتنفيذ المشروع. يؤكد أنه الميزانية كامل مقدم الطلب بحوزة كون ت، ساالنتهاء من مرحلة التخطيط

 اتوزارمشتركة بين الللجنة الا تستطيع التخطيط. تمام اجراءاتطلب لتخطيط دون إثبات القدرة على التنفيذ بعد إإلغاء 

الطلب ووفقًا لألسباب عند البت في  فصلهاأن توافق على االنحراف عن هذا التعريف ألسباب واعتبارات محددة ست

 .طلب التمويلمقدم قبل في الطلب المقدم من عروضة امامها الم
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عند التقديم في  ،ش.ج.مليون  1بحد أقصى يصل إلى  حدودممشروع  لتخطيطتخصيص ميزانية طلب  2.7.1

 .ساراتجميع الم

سلطة محلية أو مجموعة من لمصادر الدخل  سياسة منظمة تسعى جاهدة إلى استنفاد أو توسيع -تنمية اقتصادية  2.8

، وخفض تالودخمأساس لتطوير وتنويع مصادر العمل، وزيادة ال وضعمن خالل , وذلك أو الشركات المحلية السلطات

على المستوى المحلي تولد تغيير شاريع مبدرة مباالالنمو وكفاءة القوى العاملة(، ومحركات  خطط ال يشملالنفقات )

 أو اإلقليمي كوسيلة لتطوير السلطة المحلية أو منطقة الجليل بأكملها.

 .2019زانية سنة الم -سنة  2.9

 24من قبل اللجنة وما يصل إلى  عالم الفوزإرسال إ موعدالفترة التي تبدأ في األول من الشهر بعد  -فترة المشروع  2.10

لن تتجاوز فترة التي  اريعجميع التزاماته. الميزانية مخصصة للمشلمقدم الطلب رهنًا باستيفاء ، الموعدمن ذلك  شهًرا

موافقة اللجنة. يجوز للجنة المشتركة بين الوزارات موعد أشهر من  6، ويجب أال تتجاوز بداية تنفيذها شهًرا 24تنفيذها 

 الطلب.البت في خالل  تفصيلها بارات يتمالموافقة على جداول زمنية أطول ألسباب واعت

 

سلطة محلية أو مجموعة من السلطات المحلية أو شركة. يجب إعداد المشروع من قبل السلطة  - التمويلطلب مقدم  2.11

تنظيم . يجوز للسلطة المحلية تنفيذ المشروع من خالل تمويلطلب المقدمة المجموعة أو من قبل الشركة أو  المحلية

 بموجب قانون مشغلةبلدية أو شركة حكومية. سيتم التشغيل من قبل كيان آخر على أساس اختيار الجهة البلدي أو شركة 

 المناقصات اإللزامية واالمتثال لمتطلبات القانون، وفقًا لموافقة اللجنة.

 أهداف الدعوة  .3

والتي التنمية االقتصادية،  في مجالاريع والمش خطط، من أجل تعزيز التمويلال تلقيتحديد وتفصيل الشروط الالزمة ل .3.1

 خططة للمشاريع والهو عدم وجود ميزانية. سيتم تقديم المساعدة من خالل تخصيص ميزاني وحيد حاجز تحقيقها يعيق

توفير في غير السكنية أو االرنونا  ضرائب نسبة فيمدخوالت ، أو زيادة ستؤدي إلى زيادة في معدل التوظيفالتي 

 أو المحلية االقتصادية التنمية تمنع التي تمويلية حواجز إزالة طريق وذلك, عن الجليلالسلطات المحلية في  نفقات

، على النحو المحدد في ات من السلطات المحلية من الجليلسيتم تقديم المساعدة إلى السلطات المحلية ومجموع .اإلقليمية

 سيتم .دعوةهذه الاألهداف من بند عليها في ، كل ذلك وفقًا لألهداف المنصوص 1993-عام تنمية الجليل،  سلطةقانون 

 .الجليل في لها فرع إنشاء أوموقعها  نقل إلى تسعىالتي  أو الجليل في الموجودة للشركات أيًضا المساعدة تقديم

اللجنة، مع مراعاة الهدف النهائي المتمثل في "تشجيع وإكمال  من قبل طلباتالفي هذه الدعوة، يتم تحديد معايير فحص  .3.2

(، بحيث يكون الغرض من اإلكمال 4.2.4 بندواحد أو أكثر من المجاالت التي سيتم تحديدها )في صالح هدف شاريع لالم

في السلطات زيادة معدل العمالة  أو بالتبادل ،ادية محلية أو إقليمية في الجليلهو ميزانية لمشروع يؤدي إلى تنمية اقتص

توفير في سكنية أو غير ضريبة االرنونا ال نسبةالمحلية في الجليل في لسلطات ا مدخوالت المحلية في الجليل وزيادة 

محلية، أو السلطة لل ةكمساعدتي سيتم المصادقة عليها بمعنى آخر، فإن الميزانية الالسلطات المحلية ".  نفقات

يزانية وتمّكن ماستكمال تشكل  في هذه الدعوة مجموعة من السلطات المحلية أو شركة )فيما يلي: طالب الميزانية(

سيتم الموافقة  .)مشروع فرعي( مشروعفرعية في المن سد ثغرة التبادل من تنفيذ المشروع و / أو ب التمويلطالب 

 .12.10.3.1.1بند ل اخضوعً تنمية الجليل،  سلطةفقط على المشروع الذي سيتم تنفيذه بعد استكمال ميزانية من قبل 
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 تمويلالمقدمي طلبات جميع ل -عامة التراكمية ولية الالشروط اال .4

 الشروط التالية كشرط لمناقشة طلبه:جميع يجب على مقدم الطلب استيفاء  .4.1

قابلة للتطبيق لمشروع : يكون الطلب مصحوبًا بخطة نفيذقابل للتروع الرئيسي أو المشروع الفرعي المش .4.1.1

الخطة هو إزالة الحواجز ، بحيث يجب أن يكون جوهر تمويلية حواجزيتم الترويج له بسبب والذي لم ، متاح

تخطيط  تمويلل. باإلضافة إلى ذلك، من الممكن تقديم طلب وليس الحواجز األخرى تمويليةاالقتصادية / ال

تخطيط يشكل حاجًزا وأنه لل انعدام وجود تمويلللجنة بأن امقدم الطلب يقنع أن رهنًا بفي بالتعريف، يمشروع 

. يجب كامل الميزانية الالزمة لتنفيذ المشروعطلب المقدم  بحوزة تواجد، ستبعد االنتهاء من مرحلة التخطيط

يجب التأكيد  التأكيد على أنه سيتم إلغاء طلب لتخطيط دون إثبات القدرة على التنفيذ بعد إتمام عملية التخطيط.

، مثل ح أن أي خطة تعرض فيها حواجز تنظيمية أخرىفقط. يوض .ج.مليون شب محدودعلى أن طلب التخطيط 

ئها دون البت فيها ، سيتم إلغا، وما إلى ذلكجهات، والتخطيط والبناء، ونزاعات بين عدة ة بناء مدينةواجز خطح

 طرح للمناقشة.ولن ت

 بند -ا المستندفي هذ اتالتعريف رهنًا ببند: سلطة محلية أو مجموعة من السلطات أو شركة )تمويلال طلب مقدم .4.1.2

2.) 

تكون فترة اللجنة، و موافقةتاًحا للتنفيذ في غضون ستة أشهر من تاريخ يكون المشروع مأن : توفر المشروع .4.1.3

شهًرا من تاريخ موافقة اللجنة. يجوز للجنة المشتركة بين الوزارات  24التنفيذ إلكمال المشروع تصل إلى 

من ة فصلاألسباب المب رهنًا تحددها أثناء سماع الطلب،  واعتبارت الموافقة على جداول زمنية أطول ألسباب

وجه ، فستتفترة الزمنية التي حددتها اللجنةالخالل . إذا لم يبدأ التنفيذ هطلب اطار فيالتمويل قبل مقدم الطلب 

الجليل،  نميةة تسلطفقًا لإلجابات المقدمة لولفحص أسباب التأخير، و تمويلتنمية الجليل إلى متلقي السلطة 

 .تمويلستناقش اللجنة إلغاء ال

 موضوع طلبهالذي ساهم المشروع الذي  طلب تمويلمنح تمويل إزالة الحواجز لمقدم : يُ أهداف المشروع .4.1.4

 :6حددة في بند التالية، وفًقا للمسارات الم هدافأو أكثر من األ واحدمساهمة كبيرة في 

 تعزيز االقتصاد المحلي ألحد السلطات المحلية في الجليل. .أ

 جليل.سلطات محلية في ال لعدةتعزيز االقتصاد اإلقليمي  .ب

سلطات محلية. االستثمار في المشاريع التي تدر دخالً محلية أو  ةخلق مصادر دخل جديدة وإضافية لسلط .ج

 على سلطة محلية.

 البطالة. وتقليصجديدة  أماكن عملاستيعاب موظفين جدد و / أو خلق  .د

 السلطة المحلية.في زيادة تنوع مصادر التوظيف  .ه

غير سكنية( و/ أو رنونا الضريبة اال نسبةيولد دخالً جديداً )ب توسيع مساحة شركة / مصنع أو نقل مصنع .و

إضافية لسلطة محلية / مجموعة من السلطات / عدد من السلطات المحلية. االستثمار في المشاريع التي 

شركات وفتح فروع جديدة والمتنوعة، نقل مصانع /  المصالح التجاريةمن شأنها تشجيع فتح العديد من 

 لشركات قائمة.

تحويل وإعادة تخطيط المناطق الصناعية، بما في ذلك توحيد المناطق الصناعية وإنشاء مناطق صناعية  .ز

 مشتركة.اقليمية 

 محلية أو سلطات محلية أو مجموعة من السلطات نتيجة للمشروع. ةفي التكاليف لسلط توفير .ح
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__________________________________________________________________________________ 

-5- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  0תל א 3- 6 06 07 00  |www.negev -gal i l .gov . i l   

 

 

مشروع تنمية لالدعوة ه في إطار هذتقديم طلب شركة أو سلطة محلية أو مجموعة تستطيع موضوع آخر:  .ط

 ه سيكونتوضيح في هذه الحالة أنالح. يجب -أ بنود اقتصادية بخالف ما هو مذكور في القائمة أعاله في 

، دون البت فيهللجنة المشتركة بين الوزارات الحق في دراسة هذا الطلب وتقديمه للمناقشة أو رفضه 

 ألسباب واعتبارات سيتم تسجيلها.

 مطلوبال شتراك الذاتياال .4.1.5

 سلطة محلية/ مجموعة من السلطات:من المطلوب  االشتراك الذاتي .4.1.5.1

 ٪. 5: 4-1سلطات محلية على المستوى االجتماعي واالقتصادي  .4.1.5.1.1

 ٪. 10: 7-5سلطات محلية على المستوى االجتماعي  .4.1.5.1.2

 ٪. 15وما فوق:  8سلطات محلية على المستوى االجتماعي  .4.1.5.1.3

-متوسط مرجح للمستوى االجتماعي ، سيتم تنفيذمجموعةقبل في الطلب المقدم من  .4.1.5.1.4

 االقتصادي لجميع السلطات المحلية التي تنتمي إلى المجموعة.

 ٪. 20من شركة:  االشتراك الذاتي المطلوب .4.1.5.2

معينة  عيرابمش االشتراك الذاتيتخفيض أو إلغاء بامكانية اللجنة المشتركة بين الوزارات  تحتفظ .4.1.5.3

طلب مقدم قبل في الطلب المقدم من تفصيلها  التي سيتمة، معللاعتبارات مهنية وعلى أساس 

 .التمويل

مجموعة( أو خطة عمل مفصلة  /محليةسلطة طلب تقديم خطة اقتصادية مفصلة ): يجب على مقدم التقديم خطة .4.1.6

، يجوز للجنة أن تطلب إكمال وتوضيحات بشأن أو أكثر من أهداف الدعوةة واحد تتوفر فيها)شركة( التي 

التي  البنود الملزمة نع مفصلة تفاصيل. طلبال لفحص خارجية استشارات خدماتب تعانةواالس الخطة المقترحة

 .ا المستندمن هذ 5 رقم مكونتظهر في  ةالمقدم خطةإدراجها في التمويل ال مقدم طلبيتعين على 

ع : يجب على األطراف المشاركة االمتثال لجميع متطلبات قوانين العمل وجمياالمتثال لمتطلبات القانون .4.1.7

 متطلبات قوانين التخطيط والبناء.

إلى أي  سابقتم تقديمه في الالذي طلب  تمويلية: ل أي وزارة حكومية العتبارات غيرلم يتم رفض الطلب من قب .4.1.8

دعم  وجود عدم مهني وكذلك )سبب تمويليلسبب آخر غير تم رفضه أو عدم الموافقة عليه ووزارة حكومية، 

بمعنى  .الدعوة لهذه وفقًا تقديمها يتم لن ،(النشاط مجاالت من مجال أي في حكومة محددة وزارة من تمويلي

 االميزانية، إذا تم رفضهتخصيص طلب  ترفضتي آخر، ستحترم اللجنة الحكم المهني للوزارة الحكومية ال

دمت التي ق ، وليس بسبب قيود ميزانية أو عدم وجود دعم من الوزارةبتلك الخطةمرتبطة بسبب اعتبارات مهنية 

. في حال عدم الموافقة تمويلألسباب تتعلق بال ءلغا. لن تناقش اللجنة طلب الميزانية إال إذا كان سبب االاليها

على الطلب أدلة داعمة لسبب اإللغاء. مقدم  رفق، سيسابقبب من قبل أي وزارة حكومية في العلى الطلب ألي س

 معالجتهألنه ال يدخل في نطاق الذي تم رفضه سبيل المثال، طلب للحصول على دعم من وزارة االقتصاد 

دعم صالحيته و هدعمنطاق تم رفضه من قبل الوزارة، حيث أن الذي  لدعم منطقة صناعية محلية  خطة)

  الوزارة.إلى  ةالمقدم خطةالضمون مهنية لم -المناطق الصناعية اإلقليمية فقط( وليس بسبب اعتبارات ميزانية

حصلت على  لتيا: سيتم تقديم البرامج عرض تقديميللجنة المشتركة بين الوزارات وا اماممقابلة الحضور إلى  .4.1.9

ثة جنة ما ال يقل عن ثالامام اللأمام اللجنة المشتركة بين الوزارات. سيمثل للمناقشة نقطة  40ال تقل عن  ةعالم

 :( ، وفقًا للتفصيل التاليلمثول أمام اللجنة إلزامياممثلين )
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أو   السلطة المدير العام للسلطة أو أمين صندوقانبه جالى و سلطة : رئيس الةحليمنيابة عن سلطة  .4.1.9.1

 ة.سلط، ومدير المشروع بالنيابة عن الالمحاسب المرافق لها

 : مدير المجموعة، أمين الصندوق نيابة عنه ومدير المشروع.نيابة عن مجموعة من السلطات .4.1.9.2

أو حاسب و/ أو نائب المدير المالي العام ة أو المللشركمدير العام : رئيس الشركة أو الشركةنيابة عن  .4.1.9.3

 ومدير المشروع نيابة عن الشركة.

المذكورين أعاله، وإال  أصحاب الوظائفيجب التأكيد على أنه يجب الموافقة مسبقًا على غياب أحد  .4.1.9.4

 .تعليل اضافيدون الحاجة إلى  -يجوز للجنة إلغاء الطلب أو رفض الطلب حتى الموعد التالي 

 

ط اقسيتم منحها ن –لمشروع مقدم في المسار ب تقدم توصية وزارة االقتصاد س مجموعة التيمحلية /  سلطة .4.1.10

 إضافية، إذا تم تقديم الطلب تحت مسؤولية وزارة االقتصاد. ةمكافآ

 

 شركة  -ميزانية تراكمية لمقدم طلبأولية إضافية شروط  .5

 ، كشرط لمناقشة طلبه:4بند فقا للشروط المحددة في ، والشروط اإلضافيةلجميع يجب على مقدم الطلب االمتثال 

 :مجتمعينالهدفين التاليين شركة قبل الطلب المقدم من  يجب أن يفي 5.1

 الحاجز إلى زيادة معدل التوظيف في السلطات المحلية في الجليل. ازالةسيؤدي  .أ

ير السكنية يبة االرنونا غضرالسلطات المحلية في الجليل في معدل مدخوالت  إلى زيادةحاجز الازالة سوف يؤدي  .ب

 لسلطات المحلية.التوفير في نفقات اأو في 

التي سيتم تحديدها الجليل أو تنوي االنتقال في غضون فترة زمنية معقولة  بلدات : تقع الشركة في أحد الموقع الجغرافي 5.2

 الجليل. بلداتأو فرع في أحد  ملحق نشاءإلالجليل أو بلدات إلى أحد , اللجنةامام 

 

: اللجنة وفقًا لخطة منظمة اماما عرضهركة التي من المتوقع أن تنتقل إلى الجليل خالل فترة زمنية معقولة سيتم ش 5.3

, خالل لالنتقال منظمة ها خططل محاسب بأنقدم موافقة التعريفات ست بندشركة التي ال تعمل في الجليل كما هو محدد في 

 .هذه السلطاتفي ع أو فر ملحقإنشاء في الجليل أو  ات المحددةسلطلاحدى اإلى  , خصص لصالحها التمويلمدة معقولة 

شركة أي حّولت للإذا في هذه الحالة, و .إذا فشلت الشركة في الوفاء بالتزاماتها، سيتم إلغاء الخطة التي وافقت عليها اللجنة

ستقدم للجنة خطة ، بندبموجب هذا ال شركة التي تقدم طلبًا .الجليل سلطة تنميةمدفوعات، فسوف يتعين عليها إعادتها إلى 

زمنية معقولة التي جداول  على سبيل المثال، .فتح ملحقيشمل جداول زمنية بالنسبة النتقال الشركة/ نتقال منظمة لال

ا في غضون ستة أشهر وستجري انتقااًل ملحقً والتي ستفتح  تك( -)هاي تتعلق بشركة تعمل في قطاع التكنولوجيا الفائقة

أثناء مناقشة  تصادق من قبلها,لخطة التي ستُعرض على اللجنة وًعا وخضشهًرا من تاريخ الموافقة،  24الل كامالً خ

 الطلب.

أو  امالك حراسةتواجدون في اجراء ال تملك الشركة أو المساهمون المسيطرون فيها حسابًا محدودًا وال ي 5.3.1.1

 ي وزارة حكومية.غير مسدودة ألتصفية وليس لديهم ديون مستحقة 

 اعً وبموجب قانون العمال األجانب وقانون الحد األدنى لألجور )خض مخالفاتليس لدى الشركة أي إدانات ب 5.3.1.2

بموجب قانون مخالفات من قبل محام بخصوص عدم وجود إدانات بارتكاب  مصادقة عليهخطي يتم التصريح ل

 (.1987 -عام ،وقانون الحد األدنى لألجور 1991-عام العمال األجانب، 

http://www.negev-galil.gov.il/


  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

-7- 
מלך   ה שאול  שד'  שפט,  מ ת  מו ת א : , 8בי ' טל  | ביב  0תל א 3- 6 06 07 00  |www.negev -gal i l .gov . i l   

 

 

في حال كانت واالتفاقيات الجماعية واالتفاقيات الشخصية،  وسيعم الشركة بجميع قوانين العمل وأوامر التتلتز 5.3.1.3

قل عن الحد األدنى لألجور كما هو مطلوب بموجب القانون والمزايا يال ما تطبق عليها، وعلى أي حال 

أن الشركة دفعت بحسابات الشركة، دقق حاسب الذي يم قبل نتصريح يتم المصادقة عليه ماالجتماعية. )وفقًا ل

 (.يجببانتظام لجميع موظفيها في العام الماضي كما هو 

 مساراتتعريف ال .6

وفقًا للخطة التي سيتم  ,أو المجموعات المحلية وفقًا ألهداف الدعوة، تم تحديد عدد من مسارات المساعدة للسلطات

 تقديمها كجزء من هذه الدعوة:

 

 

 دعوةمبادئ ال .7

، مع اإلشارة 5 -و 4بنود  المحددة فيولية شروط االلل تمويل طلبمقدم يجب أن يمتثل كل  - للشروط االوليةاالمتثال  .7.1

)شركة، سلطة محلية، مجموعة  تمويللجميع أنواع مقدمي طلبات ال ةالعامولية شروط االفصل الي 4 بند إلى أن 

 هـ  مسار مسار د مسار ج مسار ب مسار أ عالمة

مقدم طلب 

 التمويل
 سلطة محلية / مجموعة من السلطات المحلية شركة

شركة أو سلطة محلية / 

مجموعة من السلطات 

 المحلية
شروط 

 وليةا
 5 بند وو/ ا 4بند   4 بند 4סעיף  5وبند  4بند 

 اسم المسار
تعزيز االقتصاد  .مصانعالصناعة وال العمالة واألعمال

 المحلي.
يز االقتصاد تعز

 اإلقليمي.
 موضوع اخر

 تفصيل

اهداف متراكمة لتقديم 
  -طلب في هذا المسار

 خلقالمخصصة ل طلبات
 (د هدف) عمل اماكن

المخصصة وطلبات 

توسيع مساحة شركة / ل

مصنع أو نقل مصنع يولد 

)بمعدل  ةجديدمدخوالت 

غير رنونا ضريبة اال

سكنية( و / أو إضافية ال

موعة محلية / مجالسلطة لل

لطات / عدد من س

هدف السلطات المحلية )

نفقات وفير في ( أو لتو

هدف للسلطات المحلية )

 (.ح

تحويل لالمخصصة طلبات 

المناطق وإعادة تخطيط 

، وتوحيد المناطق الصناعية

الصناعية، وإنشاء مناطق 

صناعية إقليمية مشتركة 

( و / أو المشروع زهدف )

سلطة  نفقاتفي  سيوفر

ت محلية أو سلطامحلية أو 

 نتيجة للمشروع مجموعة 

 (.حهدف )

 المخصصة طلبات

تعزيز االقتصاد ل

المحلي لسلطة محلية 

( و / أو هدف أواحدة )

ديدة إنشاء مصادر ج

للدخل لسلطة محلية 

( و / أو هدف جواحدة )

لمشروع سيؤدي إلى ا

لطة نفقات سفي توفير 

حلية محلية أو سلطات م

أو مجموعة نتيجة 

 ( .ح هدفللمشروع )

 المخصصة طلبات

تعزيز االقتصاد ل

ليمي لعدد من اإلق

السلطات المحلية 

( و / أو هدف ب)

إنشاء مصادر دخل 

افية جديدة وإض

لعدد من السلطات 

( هدف جالمحلية )

و / أو سيؤدي 

المشروع إلى 

 نفقات في وفير ت

محلية أو  ةسلط

سلطات محلية أو 

نتيجة  ةمجموع

هدف )للمشروع 

 (.ح

مخصص  هذا المسار

للمشاريع التي يتم 

 طلهدف تقديمها وفقًا 

 فقط.
 

يجوز للجنة المشتركة 

بين الوزارات أن تقرر 

ما إذا كانت ستناقش 

المشروع المقدم في إطار 

هذا المسار أو ترفضه 

 دون البت فيه.

حد اقصى 

لتمويل 

طلب 

المشروع 

 الرئيسي

مليون  2ما يصل إلى 

 ..ج.ش
ماليين  3ما يصل إلى 

 ش.ج.
ماليين  3يصل إلى  ما

 ..جش
 5ما يصل إلى 

 .ش.ج.ماليين 
 .حد اقصىبدون 

 اقصى حد

تمويل ل

طلب 

لمشروع 

 فرعي

 للمشروع الفرعي المحدد بالتخطيط. .ج. مليون ش 1، بحد أقصى يصل إلى رار المشروع الرئيسيعلى غ
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من نوع شركة فقط. يلتزم أي شخص يقدم  تمويلطلب لمقدم  المخصصة ةإضافيأولية شروط يفصل  5بند سلطات( و

 محددة.ولية الأي طلب ال يفي بالشروط اال لغاءيتم اس. 5 بندو 4 بند لشروط المحددة فيل االمتثالشركة  وعن طلبًا من

لمسارات  فقاو تمويلالحد االقصى لل  -في هذا السياق اللجنةحد االقصى وصالحية ن البمبلغ اقل م، تمويلحد أقصى لل .7.2

، يجوز للجنة زيادة فيه الذي تم تقديم الطلب سارتخضع إلى الم( مستندال افي هذ ا)والتي سوف يتم تحديدها الحقً ه  -أ

، تمويللالحد االقصى لوتقدير اللجنة. وينبغي التأكيد على أن هذا  فوائدهالستثمار في المشروع، وفقا لالحد االقصى ل

مة بالموافقة على أن اللجنة ليست ملز  كما يؤكد .مشروع بحجم اقل تمويليمكنهم تقديم طلب وسلطة محلية أو مجموعة 

نوعية الطلب وعدد الطلبات المقدمة سيكون لوافق على ميزانية أقل. تمشروع معين، وأنه قد لة المطلوبالميزانية كامل 

 اهذ في نقاطال والموافقة على الميزانية النهائية لكل طلب، وفقا لجدولمجمل حجم الميزانية في هذه الدعوى تأثير على 

 .مستندال

ألعمال المصممة  اريعميزانية للمش تخصيص في إطار هذه الدعوة، سيتم - تخطيطي تمويليذا حاجز مشروع  تمويل .7.3

تخطيط مشروع يفي بالتعريف، بشرط أن  لتمويلطلب (، يمكن تقديم 2.7 بنديط، رهنا بتعريف "مشروع فرعي" )تخط

 بيد مقدم الطلبء من مرحلة التخطيط سيكون عائقًا، وبعد االنتهايشكل ميزانية التخطيط عدم وجود مقدم الطلب بأن قنع ي

لتنفيذ المشروع. يجب التأكيد على أنه سيتم إلغاء طلب تخطيط دون إثبات القدرة على التنفيذ بعد إتمام عملية  ميزانية

 .ج.مليون ش 1يصل إلى بمبلغ  بموضوع التخطيط محدودلمشروع الحد االقصى  التخطيط. 

نقطة سيتم إحالته إلى اللجنة للمناقشة  40أكثر من لقى أي طلب يت - ة من قبل اللجنةالحد األدنى من النقاط للمناقش .7.4

مقابل االستفادة من إزالته. سيتم تصنيف جميع الطلبات التي وافقت  تمويلوسيتم تفضيله على أساس تكلفة رفع حاجز ال

 عليها اللجنة من أعلى درجة إلى أدنى درجة.

وزيع جنة تللتستطيع ا – )شركات، وسلطات محلية، ومجموعات( مقدمي الطلبات ميزانية لكل فئة من فئات تخصيص .7.5

لتمويل، حسب تقديرها، قبل بدء مناقشة الطلبات. سيتم تقسيم ا مقدمي طلباتلميزانية المخصصة بين مجموعات ا

سلطات محلية، ة عدشركات ومجموعة من السلطات المحلية و -فئات التقديم ل وفقًاالتوزيع لكل مجموعة من الطلبات 

، دون أي التزام بتخصيص كامل المبلغ المخصص أو لكل فئة لتوزيعها من قبل اللجنة بحيث يتم تخصيص ميزانية

 ., وكل ذلك وفقًا لتقدير اللجنةالفئاتبين ة المساوا

ى الميزانية في إطار تتلقس، سيتم اختيار المشاريع التي ي المرحلة األخيرة من عمل اللجنةف - للدعوةالميزانية األساسية  .7.6

 ذلك كلا المستند, من هذ 12.10بند ، وفقًا لنقاطنى من البعد مناقشة جميع الطلبات المقدمة وتلبية الحد األد ,هذه الدعوة

الميزانية . يجوز للجنة اتخاذ قرار بزيادة صادق عليهامال المشاريع لجميع.ج. ش مليون 20 قدرها إجمالية بتكلفة

 في وزارة المالية. ات، وفقًا لتقديرها الخاص ورهناً بموافقة قسم الميزانيعوةاإلجمالية لهذه الد

يجوز للجنة الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئيًا أو رفض الطلب. يجوز للجنة أن تطلب  - وتوضيحات تكماالستا .7.7

 والتوضيحات. ستكماالت، بعد استالم االقرار بشأن هذا الطلب في وقت الحقي طلب واتخاذ ألوتوضيحات  تاستكماال

ة لتقديم حددالممسارات قد يحتوي الطلب على عدة أهداف، بناًء على ال -المقدمة طلباتالالطلب وعدد  هدافعدد أ .7.8

 وفقًا لبند ،اوليينتحقيق هدفين يجب االنتباه بأنه يطلب فقط(،  شركاتالتقديم بموجب مسار أ )عند . 6 بندالطلبات، وفقًا ل

5.1. 

 

 :طلب التمويل التي يقدمها مقدم عدد الطلبات .7.8.1
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لو تم تنفيذه في يجوز للشركة تقديم طلب واحد للتنفيذ. لن تقدم شركة واحدة أكثر من طلب واحد )حتى  .7.8.1.1

 ، ستناقش اللجنة طلبًا واحدًا فقط(.سلطتين مختلفتين

 أولويات السلطة لتنفيذها. رتيببت ينيجوز للسلطة المحلية تقديم طلبين فقط ، مصحوب .7.8.1.2

 تنفيذها.للمجموعة من السلطات المحلية تقديم ثالثة طلبات فقط، مصحوبة بترتيب أولويات  يجوز .7.8.1.3

، ال يجوز لمجموعة من السلطات المحلية التي تقدم 7.8.1.2 - 7.8.1.3 بنوداالعتبار بعين مع األخذ  .7.8.1.4

ار هذه ، التي تقدم أيًضا طلبًا في إطذ مشروع على أراضي أي سلطة محليةطلبًا تقديم طلب لتنفي

الدعوة. على أي حال، لن تتم الموافقة على ميزانية لتنفيذ ثالثة مشاريع في المنطقة البلدية لسلطة 

م تقديمها بموجب محلية واحدة، مع مراعاة الطلبات التي ستتم الموافقة عليها في أراضي سلطة محلية ت

بالتالئم حسب ترتيب  ،دون البت فيهامسار أ(. سيتم رفض الطلبات اإلضافية مسار الشركات )

 .التمويلطلب  مقدم اولويتها من قبل

، على النحو لالشتراك الذاتيحد أدنى كل طلب يتطلب  - اللجنة في هذا الشأن صالحيةوشتراك الذاتي الحد األدنى لال .7.9

ومع لدعوة. في إطار هذه ا شتراك الذاتيفيما يتعلق باالنقاط منح . يجب التأكيد على أنه سيتم 4.1.5 بندالمفصل في 

مقدم على . شتراك الذاتييتم تحديدها، من اال اعتبارات، ألسباب وأي طلب أو جميع الطلبات عفاءذلك، يجوز للجنة ا

على اللجنة أن حول هذا الموضوع.  علاليقدم طلبا مفصال ومأن  اشتراك ذاتي كامل دونتمويل المعني بتمويل طلب 

 تسجيلها.يتم ألسباب واعتبارات  شتراك الذاتيمبلغ اال تنظر في الطلب ويجوز لها إلغاء أو تخفيض

سلطة محلية / مجموعة من  قبل تقديم خطة اقتصادية )مقدمة من التمويل طلبيجب على مقدم  - زام تقديم خطةال .7.10

تحقق واحد أو أكثر من أهداف التي قدر اإلمكان، و ةشركة( مفصل قبل )مقدمة من تجاريةأو خطة  مفصلة السلطات(

 في هذا المستند: 4كون وفقًا للتفصيل التالي واستناداً إلى مكشرط للمناقشة من قبل اللجنة. وة الدع

من قبله  ةالمقدمخطة أو أي تقييم أو توضيح للدراسة أي وثيقة أو أي بيانات أو أي إرفاق يجوز لمقدم الطلب  .7.10.1

 دون أي قيود.

قرار اللجنة ل( و10 بند -مستندال افي هذ بند النقاطل )وفقًا طلبالفي اطار المقدمة خطط للنقاط ا وزن سيتم منح .7.10.2

طلب المقدم دون خطة مفصلة. يجوز للجنة . سيتم استبعاد حجم التمويلبشأن الموافقة على ميزانية الطلب و

ارية خارجية لفحص الطلب. يجب وتوضيحات بشأن الخطة المقدمة واستخدام خدمات استش استكماالت طلب

 تطبيق.قابلة لل، متاحة وفعّالةتكون الخطة أن 

من حيث الميزانية بحيث يتم تقديم ميزانية مفصلة  التمويل طلبتم تفصيل الطلب المقدم من مقدم يجب أن ي .7.10.3

للطلب وليس ميزانية على مستوى عناوين. ستشمل الميزانية إشارة إلى جميع مكونات الخطة، بالتفصيل، مثل 

. لن يتم وى العاملة وأعمال التطوير وأي عنصر مطلوب آخرالقتشغيل الشراء والتجهيز وأعمال البناء و

التكاليف  تمويل بند. على سبيل المثال، لن يتم المشروع تمويل فقط لبل ، جاريةميزانية للتكاليف الاستخدام ال

 (.قوى العاملة)الرواتب ونفقات التشغيل المتعلقة بالأو مجموعة  سلطةفي ال قوى العاملةللجارية ال
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 اعً وفقط، خض مقدم طلب التمويلتقع مسؤولية التنفيذ الفعلي للمشروع على  - ؤولية واالمتثال لمتطلبات القانونالمس .7.11

بلدي أو تنظيم من هذه الدعوة )يجوز للسلطة المحلية تنفيذ المشروع من خالل  2.11بند في طلب التمويل تعريف مقدم ل

جميع قوانين العمل وجميع قوانين التخطيط والبناء، بما  ة عن تنفيذوهي المسؤولة المطلق شركة بلدية أو شركة حكومية(

 .حاجةفي ذلك نشر المناقصات عند ال

هدف ، يجب تقديم التفصيل اإلضافي ذا الصلة المطلوب من أجل توضيح التقديموفقًا لكل مسار  - أسباب اختيار المسار .7.12

 (.7 بندالمسارات )  تعريفبند الذي تم بموجبه تقديم الطلب وفقًا للجدول المفصل في 

إذا تم تقديم خطة من قِبل عدد من السلطات المحلية، يتعين على جميع السلطات المحلية التوقيع على  - توقيع الطلب .7.13

لهذه المبادئ )المفصلة في طلب . تفحص اللجنة مدى امتثال المجموعةغير ذي صلة بالطلب المقدم من  بندالطلب، وهذا ال

 التنفيذ. عدم االمتثال لهذه الشروط سيؤدي إلى تجميد أو حتى إلغاء الخطة.موعد التقديم وفي عد موفي ايضا ( 6بند 

 

 الهيئات المدرجة في الميزانية .8

 شركات.محلية في الجليل أو سلطات  مجموعاتالسلطات المحلية في الجليل أو  .8.1

 

 الجدول الزمني .9

 النشاطات موعد

 .دعوةنشر ال 3.6.19

 

 استفسار. سئلة تقديم أ 16.6.19

 .الموعد النهائي لتقديم الطلبات 15.7.19

ة قتصادية من قبل أعضاء اللجنة وخدمات االستشارفحص الخطط التجارية / اال 15.8.19

 الخارجية.

 .لطلباتل منح نقاط 22.8.19

 مرحلة المقابالت. -عقد لجنة لمناقشة الطلبات  8.9.19

 مرحلة أخيرة. -ميزانية مشاريع صيص تخونقاط لمنح قرار اللجنة  26.9.19
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 للطلبات نقاط تحديد .10

 نقطة على األقل إلى مرحلة المقابلة. 40ستتم دعوة سلطة محلية تحصل على  .10.1

 اللجنة: يتم تحديدها من قبل، كما سالطلباتتحديد نقاط فيما يلي جدول ل .10.2

 -لطات سلطات محلية / مجموعة سقبل لطلبات المقدمة من منح نقاط  .10.2.1

 تفصيل  درجة معيار

 األصالة والجدوى والمساهمة طويلة األجل )المحتملة لعدة سنوات( 10 الفكرة
 الخطة االقتصادية

 
يجب أن تكون الخطة . لبي أهداف الدعوةتالمعايير المهنية وخطة ستوفي التهل  25

اجز. إزالة الحتمويل ة وأن تبين مدى فوائد المشروع فيما يتعلق بمعللمفصلة و

خدمات االستعانة بستقوم اللجنة بتقييم جدوى الخطة وفرص نجاحها. يجوز للجنة 

 .عند فحص الطلب استشارة خارجية
الوضع االجتماعي واالقتصادي للسلطة 

 المحلية

10 
 

 .اطنق 10 - 3-1 صنيفت
 نقاط. 5 - 6-4تصنيف 
 نقاط. دون – 10-7تصنيف 

من  غير سكنيةالرنونا معدل ضريبة األ

أو معدل  مدخوالت االرنوناإجمالي 

 السلطات المحليةالتوفير في نفقات 

معدل الضرائب العقارية غير  15

 السكنية
 لسلطات المحليةانفقات  في توفير

 نقطة. 15 -٪  0-19
 نقاط. 10 - 19.01-40٪

 نقاط. 5 -٪ وما فوق  40.01

في النفقات  توفيرسيتم فحص معدل ال

ت المقدمة في إطار بالتناسب مع الطلبا

 .نسبيبشكل  منحها نقاطهذا الهدف ويتم 

نسبة التمويل الذاتي من قبل السلطة 

 المحلية

الشروط الحد األدنى المنصوص عليه في  تتجاوزأي نسبة إضافية من المشاركة  10

نقاط. على سبيل المثال، السلطة  10ستكسب نقطة أخرى ، بحد أقصى  االولية

 5٪ سوف تحصل على  15٪ والتي تقدم خصم  10بخصم  المحلية التي تلتزم
 نقاط.

 كفاءة واإلجابة على األسئلة.للنقاط  10 30 مقابلة مع اللجنةال درجة
نقاط لعرض الموضوع ككل، مع التركيز على إظهار فوائد المشروع فيما  10

 .يتعلق بالميزانية الالزمة إلزالة الحواجز

 .المشروع فريق إدارة االنطباع منمقابل نقاط  10
 100 المجموع االجمالي

 

 -شركات قبل لطلبات المقدمة من منح نقاط  .10.2.2

 تفصيل  درجة معيار

 األصالة والجدوى والمساهمة طويلة األجل )المحتملة لعدة سنوات( 10 الفكرة
 الخطة االقتصادية

 
كون الخطة مفصلة يجب أن ت. لبي أهداف الدعوةتالمعايير المهنية وخطة ستوفي التهل  20

إزالة الحاجز. ستقوم اللجنة تمويل ة وأن تبين مدى فوائد المشروع فيما يتعلق بمعللو

 خدمات استشارة خارجيةاالستعانة ببتقييم جدوى الخطة وفرص نجاحها. يجوز للجنة 

 .عند فحص الطلب
الوضع االجتماعي واالقتصادي 

 للسلطة المحلية

10 
 

 نقاط. 10 - 3-2 صنيفت
 نقاط. 5 - 6-4صنيف ت

 ال توجد نقاط. - 9-7تصنيف 
إلى  ولدها الخطةالزيادة التي ست

 معدل التوظيف في الجليل

لطلبات التي سيتم تقديمها في ا بشكل نسبي مقابلسيتم فحص معدل الزيادة في التوظيف  10

صنيف . على سبيل المثال، الشركة التي سيتم تشكل نسبيب ترتيبهافئة الشركات وسيتم 

نقاط ، سيتم تصنيف  10بـ  ستمنح معدل أعلىكمعدل الزيادة في معدل التوظيف فيها 

. معدل التوظيف = عدد الوظائف الجديدة / الموظفين الجدد اهيلا نسبةبقية الطلبات 

 .استيعابهم للعملالذين سيتم 
زيادة دخل السلطات المحلية في 

 ضريبة االرنوناالجليل في معدل 

ر في لتوفيأو معدل ا غير السكنية

أو معدل  ضرائب االرنوناالسلطات المحلية في  دخلسيتم فحص نسبة الزيادة في  10

وسيتم في النفقات بالتناسب مع الطلبات التي سيتم تقديمها في فئة الشركات  توفيرال

لديها أعلى معدل نمو  التي الشركة نيفسيتم تصعلى سبيل المثال، . شكل نسبيب ترتيبها
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السلطات المحلية نتيجة نفقات 

 لتنفيذ الخطة
اط ، وسيتم نق 10 طلب الشركةمنح المدفوعة، فسيتم  رنوناوضريبة اال ساحةفي الم

لمساحة اإلضافية بالمتر المربع وسعر ا يجب تسجيلة إليها. بنس تصنيف بقية الطلبات

 للسلطة المحلية.ارنونا المتر المربع الذي يتم دفعه كضريبة 
ل الذاتي من قبل نسبة التموي

 الشركة

شروط الإضافية من المشاركة تتجاوز الحد األدنى المنصوص عليه في تمويل أي نسبة  10

نقاط. على سبيل المثال، ستحصل الشركة  10، بحد أقصى اضافيةنقطة  كسبستولية اال

 نقاط. 5٪ على 25ا بنسبة اشتراًكا ذاتيً ٪ وتقدم 20الملزمة بمشاركة ذاتية بنسبة 
 نقاط للكفاءة واإلجابة على األسئلة. 10 30 مقابلة مع اللجنةال ةدرج

نقاط لعرض الموضوع ككل، مع التركيز على إظهار فوائد المشروع فيما يتعلق  10

 .بالميزانية الالزمة إلزالة الحواجز

 .المشروع فريق إدارةاالنطباع من مقابل نقاط  10

للشركة التي يتجاوز حجم مبيعاتها المالية في العام السابق لتقديم  ةإضافي نقاط سيتم منح 10 نقاط المكافأة اإلضافية

ماليين  5الطلب )بما في ذلك الشركات األم والشركات التابعة والشركات ذات الصلة( 

 موظفًا بدوام كامل على األقل. 20شيكل جديد، ولشركة تضم 
توصية وزارة االقتصاد  ارفقتالتي / مجموعة  محلية سلطةستمنح باإلضافة إلى ذلك، 

 ة إضافية.مكافأعلى المشروع إذا كان طلبًا في مجال نشاط وزارة االقتصاد، على نقاط 
 100 المجموع االجمالي

 

 تشكيل اللجنة الوزارية المشتركة .11

 :الذين لهم حق التصويت ,تتكون اللجنة من الممثلين التاليين .11.1

 المدير العام للوزارة أو ممثله. .11.1.1

 ، والنقب والجليل. ضواحيواالستراتيجية بوزارة التنمية في ال تمويلم التخطيط والرئيس قس .11.1.2

 تنمية الجليل أو ممثل عنه. سلطةالمدير العام ل .11.1.3

 المستشار القانوني لهيئة تنمية الجليل. .11.1.4

 بوزارة المالية. تمويلقسم ال ن عنممثلي .11.1.5

 ليس لهم حق تصويت:الذين  ,لجان يمستشارون ومركزمراقبون و .11.2

 اللجنة. اماممراقب ومستشار  -سلطة ال /من موظفي الوزارة، ليس ر خارجيشامست .11.2.1

 اللجنة. ركزةم -والنقب والجليل  ضواحيواإلستراتيجية في وزارة تنمية ال تمويلللتخطيط وال مسؤولة ةركزم .11.2.2

 بين الوزارات اللجنة المشتركة صالحية .12

من الميزانية المخصصة من قبل وزارة  تمويليةحواجز تناقش اللجنة المشتركة بين الوزارات تخصيص تمويل إزالة  12.1

 تنمية الجليل. والتي خصصت لسلطة لهذا الغرض، والنقب والجليل  ضواحيتنمية ال

 ، وفًقا لمبدأ المعقولية والمساواة.منحهامناسب الصحيح ومن ال ، إذا كانسيتم اعتماد الميزانية 12.2

وحد تساوي الماللجنة في جميع ظروف المسألة، مع التطبيق المتنظر س، نظر في أي طلب واتخاذ قرار بشأنهعند ال 12.3

 دعوة.لوالموضوعي ل

 ، مع تطبيق المعايير المهنية ، بالقدر الذي تقتضيه الظروف.موضوعيةجميع اعتبارات اللجنة ستكون  12.4

منح نهاء مرحلة إ ، وبعدوليةلشروط االل، بعد فحص استيفاء الطلب امامهاستناقش اللجنة جميع الطلبات التي ستُعرض  12.5

 جميع قرارات اللجنة وتوقيعها من قبل جميع أعضاء اللجنة. عليلبالكامل. سيتم ت النقاط

أعضاء. يجوز للجنة الموافقة على الطلب بالكامل أو جزئيًا أو  4النصاب القانوني لعقد اللجنة واتخاذ قرار ملزم هو  12.6

 اللجنة. مالحظاتوفقًا ل ةدثومح ةمنقح خطةرفض الطلب أو الطلب من مقدم الطلب تقديم 

 دعوة، بما في ذلك الصالحيات التالية:طبيق تعليمات الي لتاللجنة مخولة باتخاذ أي قرار ضرور 12.7

 فحص الطلبات المقدمة. 12.7.1
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 .إذا احتاج االمر مقترحات مقدمي الطلبات،ل توضيحاتطلب  12.7.2

، وفقًا للميزانية دعوةفي هذه الوالمعايير المحددة  االوليةشروط لوفقًا ل ةساعدماتخاذ قرار بشأن تقديم  12.7.3

 .حالةالحالية ، للمسار المختار ووفقًا لتفاصيل ال

 شروط في الموافقة الممنوحة لمستلمي التمويل. تحديد 12.7.4

 اتخاذ قرار بشأن إلغاء التمويل. 12.7.5

 تحديد إجراءات عملها. 12.7.6

 ههذ بنودحد يفتقر إلى إشارة مفصلة إلى أ أو ترفض أي طلب غير معقول أو ستبعديجوز للجنة أن ت 12.7.7

 .كما يجبفي نظر اللجنة ، تقييم الطلب  والذي يمنع، دعوةال

 أو الخاطئة. المتحفظةمع  يجوز للجنة استبعاد الطلبات الجزئية أو غير الكاملة أو المشروطة أو 12.7.8

، أو إزالة لتوضيح طلبهم مقدمي الطلباتخالل الفحص والتقييم إلى جميع  وجهللجنة الحق في الت حفظي 12.7.9

 نشأ عند النظر في الطلبات.يقد  وضوحعدم أي 

يجوز للجنة أن تطلب تفاصيل إضافية، أثناء عملية فحص الطلبات، أو أي مستند أو أي معلومات أخرى  12.7.10

لمتطلبات ل طلب للتمويلم مة مقدئمطلوبة في رأيها لغرض فحص الطلبات، أو التحقق من مدى مال

 تخاذ قرار.الفي رأيهم  , أو الالزمةالواردة

للجنة وأي شخص يتصرف بالنيابة عنها القيام بجولة في المكان ذي الصلة بالمشروع وإعادة يحق  12.7.11

 استدعاء األطراف المعنية للمثول أمام اللجنة لغرض تقديم المشروع.

 إضافية محددة في سياق هذه الدعوة، بما في ذلك: صالحياتتتمتع الهيئة ب 12.8

المشروع الرئيسي والمشروع   ة بين الوزارات الموافقة على االنحراف عن تعريفيجوز للجنة المشترك        12.8.1

 االتي سيتم تحديدها أثناء مناقشة الطلب ووفقًا لألسباب المقدمة إليهمفصلة  واعتبارات الفرعي ألسباب

 .قبل مقدم طلب التمويل منالمحول  من خالل طلب

وافقة على جداول زمنية أطول فيما يتعلق بتوفر المشروع يجوز للجنة المشتركة بين الوزارات الم         12.8.2

طلب يحددها مقدم  ألسباب التيل خضوًعا، التي ستحددها أثناء سماع الطلب واعتبارات للتنفيذ، ألسباب

الفترة الزمنية التي حددتها اللجنة، فإن للجنة صالحية مناقشة خالل  تنفيذفي طلبه. إذا لم يبدأ الالتمويل 

 .ويلتمإلغاء ال

لى أساس لمشاريع محددة ع االشتراك الذاتين الوزارات خيار تخفيض أو إلغاء للجنة المشتركة بي        12.8.3

  .طلب التمويل األسباب المفصلة في الطلب المقدم من مقدمدًا إلى استناة، عللاعتبارات مهنية وم

 مسار بموجب المقدمة الطلبات في االقتصاد وزارة توصية مراجعة الوزارات بين المشتركة للجنة يجوز        12.8.4

 .االقتصاد وزارة توصية على بناءً  نقاط مكافأة اضافية للطلب تمنح وأن ومصانع، صناعة - ب

، وفقًا لفائدة اللجنة ار في المشروعالستثمل الحد االقصىيجوز للجنة المشتركة بين الوزارات زيادة       12.8.5

 وتقديرها.

م تخصيصها لمسار معين للتنفيذ عن طريق مسار آخر، حسب تقديرها )على يجوز للجنة تحويل ميزانية ت        12.8.6

لصالح مسارات  (أ/ ه سبيل المثال، جزء من الميزانية المخصصة للمسار المخصص للشركات )مسار

 (. ه(-السلطات المحلية )ب
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 فحص الطلبات وقرار اللجنة بشأن توزيع الميزانية: : 12.9

 بنود ، على النحو المفصل فيللشروط االوليةجميع الطلبات استيفاء ، سيتم فحص في المرحلة األولى 12.9.1

مقدمي طلبات اإلضافية ل وليةشروط االالالعامة لجميع فئات التقديم،  وليةشروط االبالتالئم ال) 4-5

 .وليةشركات(. سيتم استبعاد الطلبات التي ال تستوفي شروط االتمويل من نوع 

اللجنة للمناقشة. سوف يتم امام نقطة  40 درجة تتجاوز لقتتُعرض جميع الطلبات التي ت   12.9.1.1

 .بتأخير, دون البت فيهااستبعاد الطلبات المقدمة 

شركات، سلطات محلية، لغ المخصص وفقًا لفئات التقديم )المب وزيعيجوز للجنة ت   12.9.1.2

ي كل فئة، وفقًا الذي يتم توزيعه فلمبلغ اكل فئة ل يخصصمجموعة سلطات(، بحيث 

لفئة  نة، بما في ذلك حالة التي لن يتم فيها تخصيص ميزانية على اإلطالقلتقدير اللج

 .حاجةبين المجموعات حسب ال الموازنة. تتمتع اللجنة بصالحية معينة

. ستقوم اللجنة بتقييم جدوى ةقتصادياالو من الناحية المهنية خطة، سيتم فحص الفي المرحلة الثانية 12.9.2

 .لفحص الطلب خدمات استشارة خارجيةب ستعانةاالالخطة وفرص نجاحها. يجوز للجنة 

مقدم الطلب  امتثال علىمع الحرص ، وتم فحص كل طلب على أساس المعاييري   12.9.2.1

طبيعة الطلب من حيث  ما معناه, أعاله. أي مفصلةلمتطلبات الدعوة ومبادئ الدعوة ال

 توقع أن يسهم المشروع في األهداف المحددة.من المالميزانية وكيف 

 ، يتم تصنيف الطلبات وفقًا للمعايير الموضحة أدناه في هذه الدعوة.رحلة الثالثةفي الم   12.9.3

والميزانية  , حجمهاالطلبات، وفقًا لعدد الطلبات تمويل اسلوبتحدد اللجنة طريقة و 12.9.3.1

شفافية. بساو وتمشكل لمعايير وبوفقًا سيتم تخصيص الميزانية من قبل اللجنة . ةتاحمال

درجة أعلى لطلبات التي حصلت على نية الكاملة المطلوبة ليجوز للجنة تخصيص الميزا

الميزانية، أو تخصيص ميزانية لعدد أكبر من الطلبات، بحيث يتلقى كل طلب  نفاذحتى 

 .نسبيةميزانية 

لمقدم إذا رأت اللجنة أنه من الممكن تنفيذ المشروع موضوع الطلب ا 12.9.3.1.1

مقدم طلب إلى  اللجنةتوجه تمويل جزئي، ستحتى لو تمت الموافقة على 

وازالة الحاجز لمشروع تحريك الغرض فحص ما إذا كان يمكن التمويل 

دون موافقة رسمية من قبل مقدم طلب بعد استالم الميزانية الجزئية، 

 .تمويلرفض الطلب ولن يتم منح التسالتمويل, 
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 توزيع الميزانيةكيفية  .13

 لمساعدة الذي تم تقديم الطلب إليه.وفقًا لمسار االتمويل طلب الحد األقصى لميزانية مقدم  .13.1

، لن يتم تم استبعادها. في مثل هذه الحالة، سيأنها توقفت عن تلبية أحد الشروط ، في أي مرحلة،سيتضح الخطة التي .13.2

المدفوعات  عادةستااللجنة  تستطيع، وإذا تم إجراء أي مدفوعات لصالح الخطة، لصالح الخطةتمويل تخصيص أي 

إذا تمت الموافقة على تمويل جزئي وجه إلى مقدم طلب التمويل لى ذلك، تتمتع اللجنة بسلطة التبالكامل. باإلضافة إ

المشروع بتمويل جزئي  تحريك لغرض تنفيذ المشروع الذي تم تقديم الطلب من أجله، ودراسة ما إذا كان يمكن

وسيتم رفض كامل الميزانية مقدًما وإزالة الحاجز دون موافقة رسمية من مقدم الميزانية ، فلن تتم الموافقة على 

 .12.8.3.1.1 لبند، وفقًا الطلب

 سيتم تخصيص الميزانية بشفافية وفقًا للمعايير المذكورة أعاله. .13.3

 

 التمويلطلب المدفوعات الفعلية لمقدم  .14

جنة. يجوز شهًرا من تاريخ موافقة الل 24ة تنمية الجليل ساري المفعول لمدة سلطسيكون االلتزام المالي الذي قدمته  .14.1

 أشهر على األقل من نهاية االلتزام. 3يتم تقديمه قبل  عللتمديد رهنا بتقديم طلب مالللجنة الموافقة على 

 لن يتم إجراء أي مدفوعات في حالة عدم وجود نماذج مهنية موقعة. .14.2

يف الفعلية )وفقًا لملحق تقرير احترافي، تقرير يوضح بالتفصيل التكال -سيتم الدفع بعد تقديم تقارير األداء المطلوبة  .14.3

)الفاتورة الضريبية،  داعمةالميزانية كما هو محدد من قبل اللجنة عند إصدار التفويض(، باإلضافة إلى مستندات 

اإليرادات والنفقات( موقعة من قبل  -وتقرير مصادر واستخدامات وفقًا لبنود تمويل مفصلة ( وما شابهاإليصاالت 

 محام.ومصادق عليها من قبل تمويل القدم طلب المعتمدين لممفوضي التوقيع 

   .التمويلاستالم االلتزام المالي لمقدم طلب موعد بعد نفقات مقابل مدفوعات فقط سيتم تحويل  .14.4

خطية من رئيس الهيئة ومهندس  إلى السلطة تصاريح قدميجب أن ت، بناءعمال التطوير والمقابل أ ةدفعول كشرط ال .14.5

أو خطة مفصلة ووفقًا لتصاريح بناء هيكلية تنفيذ جميع األعمال في المشروع وفقًا لخطة  السلطة والتي بموجبها سيتم

 .المفعول, وكل ذلك وفقًا لمتطلبات القانون سارية

ومهندس السلطة والتي بموجبها سيتم  سلطةإضافية من رئيس ال تصاريحتقدم على السلطة أن ، كشرط للدفع النهائي .14.6

، كل ذلك المفعولأو خطة مفصلة ووفقًا لتراخيص بناء سارية  هيكلية روع وفقًا لخطة تنفيذ جميع األعمال في المش

 وفقًا لمتطلبات القانون.

 وفقًا للمخطط التالي: تنفيذسيتم الدفع مقابل ال .14.7

 طلبه. مناقشةأثناء  مقدم طلب التمويلتلخص اللجنة المعالم البارزة للدفع مقابل  .14.7.1

بجميع التمويل طلب ع النهائي فقط بعد أن يفي مقدم إجراء الدفتوضيح أنه سيتم ال، يجب في أي حال .14.7.2

 .دعوةالتزاماته وفقًا لل

أشهر من تاريخ استالم االلتزام المالي،  6خالل في تنفيذ الخطة  طلب التمويلكما يجب توضيح أنه إذا لم يبدأ مقدم  .14.8

 .4.1.3يجوز للجنة إلغاء التعهد، رهنا بمناقشة األمر، وفقًا لمادة 
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فرض على تقديم رأي مفاده أنه اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب، لم ي تمويلعلى المستشار القانوني لمقدم طلب ال يجب .14.9

سلطة لمسؤولية  ئنشقد يد يمنع بدء أو إكمال الخطة أو جز قأمر ح المجموعة المحلية / ةحسابات الشركة / السلط

 .تجاه طرف ثالث الجليل نميةت

التمويل اعادة ، فسيطلب من مقدم طلب التمويلمقدم طلب صرحه على عكس ما  تتمل قد اعمإذا اتضح أن اال .14.10

على مقدم طلب التمويل النفقات التي المبالغ المدفوعة له، باإلضافة إلى الفائدة والربط. باإلضافة إلى ذلك، سفرض 

 . تنمية الجليل لسلطة سببها

 

 السلطة المحلية والضوابط واإلشراف فيالمراقبات المتطلبات اإلضافية و .15

رافق مشرف نيابة عن اللجنة عملية تنفيذ المشروع في مراحله المختلفة. سيؤدي عدم التعاون مع الجهة المشرفة يس       .15.1

 ة تنمية الجليل وقد يؤدي في بعض الحاالت إلى إلغاء ميزانية السلطة المحلية.سلطإلى تعليق المدفوعات من قبل 

 .ةالوسائل المالية إلكمال المشروع موجودبقية إقناع اللجنة بأن  هولحصول على الميزانية لشرط     .15.2

 اللجنة، حسب تقديرها. من قبلمراقبة تنفيذ تم ي     .15.3

 تنمية الجليل. سلطةباسم  لناطقينسيكون الفائز ملزماً بتنسيق عملية نشر المشروع بالكامل مع ا     .15.4

، كليًا أو جزئيًا، أو تنفيذ المشروع، إلى آخرينجب هذه الدعوة قه بموتحويل حقونقل أو  تمويلال يجوز لمتلقي ال      .15.5

 تحددها. التيشروط الوبوخطيا دون موافقة اللجنة، مقدًما 

 

 اللجنة ةممثل .16

واالستراتيجية  تمويلالرئيسية للتخطيط وال ركزةالسيدة ناتالي مور، المممثلة اللجنة المسؤولة عن هذه الدعوة هي        .16.1

إلى السيدة ناتالي مور، تحت عنوان  ستفسارت، والنقب والجليل. يجب توجيه األسئلة وااللضواحيافي وزارة تنمية 

التي  حواجو تمويليةمشاريع مع  طبيق"دعوة لتقديم المساعدة إلى السلطات المحلية والشركات في الجليل لتنفيذ وت

 البريد االلكتروني بواسطةاستفسار" سئلة. أ - تنمية العمالة والتنمية االقتصادية المحلية أو اإلقليميةمنع ت

natalym@png.gov.il.  

، 9 بند، وفقًا للجداول الزمنية المنصوص عليها في توجهات واسئلة االستفسار إلى ممثلة اللجنة خطيًا فقطال وجهت     .16.2

يتم  اللجنة.  ةالتأكد من أن األسئلة قد وصلت إلى ممثلمسؤولية  المتوجهعلى تقع عبر البريد اإللكتروني أعاله ، و

حتى موعد اقصاه اسبوعين قبل  www.galil.gov.il نشر االجابات على موقع سلطة تنمية الجليل على عنوان 

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات.

، تأجيل الموعد النهائي لتقديم المقترحات، وكذلك تغيير في أي وقت، بإشعار منشور ة تطوير الجليل،سلطيجوز ل      .16.3

 األحكام والشروط األخرى المتعلقة بهذه الدعوة وفقًا لتقديرها.

 

 طلباتتقديم الوالتوجيهية اإلدارية لنشر الدعوة المبادئ  .17

في الصحف  دعوة البشأن نشر  عالم. سيتم نشر إتنمية الجليل سلطةسيتم نشر الدعوة من خالل الموقع اإللكتروني ل     .17.1

 العبرية والعربية.

على عنوان  الجليل نميةت موقع سلطة من حميلهات يمكن إلى الطلبات والتي لنماذجا إرفاق يجب      .17.2

www.galil.gov.il.  
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في نشر الدعوة  لسلطة تنمية الجليل. يجوز 15.7.19دعوة هو الموعد النهائي لتقديم الطلبات بموجب هذه ال     .17.3

يتم تخصيص النظر في الطلبات التي حصلت على أعلى الدرجات، والتي لم  التبادلإضافي، أو ب موعد

 الميزانية.لها بسبب انتهاء  ميزانية

على النحو المفصل أدناه، مع إرفاق  بواسطة، نسخ 4، في اللغة العبريةلها سيتم تقديم المقترحات والنماذج المرفقة ب     .17.4

"دعوة لتقديم  عليه مغلق سجل غلفوالتعهدات المفصلة أدناه. سيتم تقديم المقترحات والنماذج في م مستنداتجميع ال

تنمية الو يةوظيفالتنمية التمنع تمويلية مشاريع ذات حواجز  طبيقمساعدة للسلطات والشركات في الجليل لتنفيذ وت

, إلى الصندوق 1ليف, الحروب  -إلى سلطة تنمية الجليل, البارك الصناعي بار -محلية أو اإلقليمية"االقتصادية ال

التفاصيل والمالحق الكاملة. قد ال تتم الموافقة ستصل ال تشمل  التي طلباتقد يتم استبعاد ال .الموضوع في المكان

والتعهدات على النحو  تصديقاتلمستندات والبجميع ا ولم ترفق اليهعلى الطلب الذي ال يفي بالشروط المحددة 

 المفصل أدناه.

 

 المكونات التالية:كراسة تضمن التيجب أن  .17.5

 المستند رقم

 ات تركيز المستند نموذج 1مكون رقم 

 تمويلطلب الترتيب األولوية لمقدم  2مكون رقم 

سلطة في حال  –متطلبات وفقًا لشروط الدعوة  نموذج 3مكون رقم 

 وعة من السلطاتمحلية / مجم

لسلطة محلية / مجموعة  تمويلطلب مقدم تفاصيل نموذج  4مكون رقم 

 من السلطات

 شركةفي حال  – دعوةمتطلبات وفقًا لشروط ال نموذج 3مكون رقم 

 شركة - التمويلمقدم طلب تفاصيل  نموذج 4مكون رقم 

 خطة أعمال / اقتصادية 5مكون رقم 

 ابلةعرض تقديمي في مق 6مكون رقم 

 تصديقات ال 7مكون رقم 

 

 

 -دليل

 

 يشير إلى جميع أنواع الطلبات.–

 

 يشير إلى الطلبات المقدمة من الشركة. –

 

 السلطة. قبل يشير إلى الطلبات المقدمة من –

 

 

 اللون الرمادي

 اللون البرتقالي

 اللون االزرق

http://www.negev-galil.gov.il/
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 مستندات: نموذج تركيز ال1مكون رقم 

 

 :_______________________________طلب التمويلمقدم  اسم

 

 لم يرفق  /ارفق المستند

  مستندات: نموذج تركيز ال1مكون رقم 

/  محلية ذات صلة بسلطة - طلب التمويل: ترتيب األولوية لمقدم 2ون رقم مك

 فقطمجموعة 
 

سلطة محلية / ب ذا صلة –: نموذج المتطلبات وفقًا لشروط الدعوة 3مكون 

 مجموعة سلطات / شركة
 

لسلطة محلية / مجموعة سلطات /  تمويل : نموذج تفاصيل مقدم طلب ال4مكون 

 شركة
 

  : خطة أعمال / اقتصادية5مكون 

  : عرض تقديمي للعرض في المقابلة6مكون رقم 

  تصديقات: ال7مكون رقم 

 

 

في  هي المفصلةفقط. قائمة المتطلبات اإللزامية مقدمي الطلبات مقدمة من أجل راحة  مستنداتيرجى مالحظة أن قائمة ال •

 .الدعوة

 

 

 

 تاريخ  توقيع  / الشركة سلطةاسم ال

مسؤول  /السلطة صندوقاسم أمين 

 مالي

 تاريخ  توقيع 

 تاريخ  توقيع  )إن وجد(رافق المحاسب الم اسم

http://www.negev-galil.gov.il/
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 سلطة / مجموعة فقطفي حال  -طلب التمويل: ترتيب األولوية لمقدم 2رقم  مكون

 

 _________________سلطة محلية / مجموعة سلطات[: _____]طلب التمويلاسم مقدم  .1

 سلطات(:سلطة محلية / مجموعة  )في حال  طلب التمويلتحديد األولويات لمقدم  .2

 

 مسار التقديم اسم المشروع  
تكلفة المشروع 

 )ش.ج.(
المبلغ المطلوب 

 )ش.ج.( 

اشتراك مقدم طلب 
 التمويل 

 
1      

2      

3      

 

 (:6.8بند ) طلب التمويلقبل مقدم  منمقدمة االعتبار عدد طلبات ال بعينمع األخذ 

 مجموعة سلطات سلطة محلية شركة 

عدد الطلبات في كل سلطة / 

 مجموعة
 طلب واحد

 ثالثة طلبات فقط  طلبين فقط

مجموع الطلبات لكل مقدم 
 طلب تمويل

 

ال يجوز لمجموعة من السلطات المحلية التي تقدم طلبًا 

لطة محلية، تقديم طلب لتنفيذ مشروع على أراضي أي س

 تقدم أيًضا طلبًا في إطار هذه الدعوة.سوالتي 
 الحد االقصى

في مجال للمشاريع 

 السلطة المحلية

بلدية لسلطة المنطقة اللتنفيذ ثالثة مشاريع في  لن تتم الموافقة على ميزانيةعلى أي حال، 

ا في مجال أيًضا طلبات التي تمت الموافقة عليه بحيث تؤخذ بعين االعتبار، محلية واحدة

 سلطة محلية المقدمة بموجب مسار الشركات.

 

 

 تاريخ  توقيع  / الشركة سلطةاسم ال

مسؤول  /السلطة صندوقاسم أمين 

 مالي

 تاريخ  توقيع 

 تاريخ  توقيع  )إن وجد(رافق المحاسب الم اسم
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 سلطات مجموعةسلطات المحلية /  في حال –متطلبات وفقا لشروط الدعوة نموذج : 3مكون 

مشاريع طبيق دعوة لتقديم مساعدة إلى السلطات المحلية والشركات في الجليل لتنفيذ وتفي اطار الدعم تلقي : طلب الموضوع

 والتنمية االقتصادية المحلية أو اإلقليميةالوظيفية تنمية الة التي تمنع تمويليمع حواجز 

 

/ السلطة المحلية / مجموعة من السلطات المحلية  نيابة عن الشركة أقدم أدناه ة /الموقعأنا ___________  .1

تنمية الجليل، إلزالة سلطة دعم من طلب للحصول على  ____________,  ___________ ، ______________ ،

 التي تمنع التنمية االقتصادية المحلية / اإلقليمية. تمويليةحواجز 

أقر , (أدناه المفصل النحو على) الدعوة في عليها صوصالمن االولية الشروط الطلب يستوفي بأن هذا بموجب أتعهد .2

وال يحتوي / المجموعة هي الشروط التي تظهر في سياق هذه الدعوة،  سلطةبموجب هذا أن جميع الشروط التي تلتزم بها ال

 لغرض الراحة فقط:هي مقدمة على جميع الشروط المطلوبة لغرض االمتثال للشروط وهذا المستند 

 

رقم 
 تسلسلي

لبند في ا
 الدعوة

 متطلبات إضافية  شرط اولي  عنوان

 تعريف 4.1.1/7.3 1

 الطلب
قابل  أو مشروع فرعي قابل للتطبيقرئيسي مشروع 

 .للتطبيق

تخطيط  تمويلفي حالة تقديم طلب 

 عليلمشروع يفي بالتعريف، ينبغي ت

تخطيط لل بأن عدم وجود تمويل الطلب 

وبعد االنتهاء من مرحلة  يشكل حاجًزا

تكون كامل الميزانية ، سالتخطيط

ة لمقدم متاحالمطلوبة لتنفيذ المشروح 

أن مشروع يلفت االنتباه . طلب التمويل

)بحد  تقديم ميزانيةمحدود بالتخطيط 

(، بغض النظر عن .ج.أقصى مليون ش

 مسار التقديم.

مقدم طلب  4.1.2 2

 التمويل
سلطة محلية في الجليل أو مجموعة من السلطات في 

 يل.الجل
 

توافر  4.1.3 3

 المشروع

تنفيذ في غضون فترة زمنية سيكون المشروع متاًحا لل

أشهر من تاريخ موافقة اللجنة،  6، حوالي معقولة

 24وستكون فترة التنفيذ إلكمال المشروع تصل إلى 

 شهًرا من تاريخ موافقة اللجنة

الذي يحتاج إلى موعد  إذا تم تقديم الطلب

، فيجب حددتنفيذ الذي يتجاوز الم

تنفيذ بعد الفترة البدأ عدم امكانية توضيح 

فترة لماذا يحتاج إلى الزمنية المحددة أو 

 شهًرا. 36تنفيذ أطول من 

أهداف  4.1.4 4

 المشروع
المحددة  هدافله مساهمة كبيرة في واحد أو أكثر من األ

 .بندفي ال

 - بند طإذا تم تقديم الطلب بموجب 

 هدفعريف موضوع آخر. يجب أن ي

 المشروع بوضوح.

اختيار  7.12 5

 مسار التقديم
ريف المسارات )القسم وفقًا للجدول المفصل في قسم تع

7.) 

، يجب تقديم تقديموفقًا لكل مسار 

التفاصيل اإلضافية ذات الصلة المطلوبة 

 لشرح الغرض الذي قُدم بموجبه الطلب

6 7.2 

الحد 

 االقصى

لتقديم وفقًا ل

 لكل مسار

 (.7 بندالمسارات ) بند تعريفل المفصل في وفقًا للجدو
ويمكن حد اقصى كما هو مذكور، هذا 

حد تقديم الطلبات بمعدل أقل من ال

 .االقصى

طلب  التمويل تقديمطلب إذا رغب مقدم  بند.كما هو محدد في الاشتراك  4.1.5/7.9 7
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رقم 
 تسلسلي

لبند في ا
 الدعوة

 متطلبات إضافية  شرط اولي  عنوان

من ) ذاتي

 تشينج 

 سلطة(ال

مبلغ خاص من اللجنة لتخفيض / إلغاء 

، يجب على مقدم طلب الذاتيةالمشاركة 

 شرح سبب ذلك. تمويلال

تقديم خطة  4.1.6 8

 اقتصادية
  .5 رقم مكونما هو مفصل في وفقًا ل خطةتقديم 

9 4.1.7/7.11 
االمتثال 

للمتطلبات 

 القانونية
  لبند.كما هو محدد في ا

10 4.1.8 

لم يتم 

 استبعاد

الطلب من 

قبل أي 

وزارة 

حكومية 

ألسباب 

 مهنية

فض الطلب الذي تم تقديمه في الماضي إلى أي تم ر

لسبب آخر غير  وزارة حكومية أو لم تتم الموافقة عليه

 تمويلي.

في حال عدم الموافقة على الطلب ألي  

سبب من قبل أي وزارة حكومية في 

مقدم الطلب سبب  فصل، سيسابقال

الداعمة دلة األ يرفقرفض الطلب و

 إللغاء.سبب ال

11 4.1.9 

الحضور 

مقابلة لى إ

مع اللجنة 

المشتركة 

بين 

الوزارات 

وتقديم 

عرض 

 تقديمي

المتوقع تقديمه خالل ي من ذالعرض تقديمي تقديم 

فصيل متطلبات العرض التقديمي في المقابلة، يتم ت

 .7مكون 

يجب على مقدم الطلب إرفاق العرض 

التقديمي الذي سيتم تقديمه في المقابلة 

ن هناك يجب التأكيد على أ الطلب.إلى 

مثول أمام اللجنة إلجراء مقابلة. واجب 

عدم الحضور أمام اللجنة في اللجنة 

 المعينة يعني رفض الطلب.

توقيع  7.13 12

 الطلب

من قبل عدد من السلطات المحلية،  خطةإذا تم تقديم 

فسيطلب من جميع السلطات المحلية توقيع الطلب 

 )باستثناء مجموعة(.

 

13 7.8 

طلب  تحديد 

 -لويات األو

عدد 

طلبات ال

من  المقدمة

قبل مقدم 

 تمويلطلب 

 واحد

 7.8 بندكما هو محدد في 

طلب الذي يحتوي على  يجب على مقدم

الخاضعة للقيد الوارد  خططعدد من ال

 - 2، إرفاق مكون رقم 7.8بند في 
 تحديد األولويات.

14 14.9 

رأي 

المستشار 

القانوني 

طلب لمقدم 

 التمويل

تقديم  التمويلار القانوني لمقدم طلب يجب على المستش 

يفرض تقديم الطلب، لم  موعدنه اعتبارا من رأي مفاده أ

قد يمنع بدء أو  حجزحسابات السلطة المحلية أمر على 

 الجليل نميةسلطة تلمسؤولية  قد يخلق إكمال الخطة أو 

 .تجاه طرف ثالث

 

15 14.3 
 تصديقاتال

 ذات الصلة

 7مكون في 
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رقم 
 تسلسلي

لبند في ا
 الدعوة

 متطلبات إضافية  شرط اولي  عنوان

16 4.1.10 

وصية من ت

رة وزا

االقتصاد 

للمشروع 

المقدم في 

 -مسار ب 

صناعة 

 ومصانع

في التي تقدم طلبًا  مجموعةيجوز للسلطة المحلية / 

توصية وزارة االقتصاد إلى طلبها أن ترفق  ب,مسار 

للمشروع إذا كان الطلب ضمن مجال نشاط وزارة 

منح االقتصاد. يجوز للجنة، على أساس هذه التوصية، 

 لطلب.لإضافية  فأةمكا نقاط

 

 

 تاريخ  توقيع   السلطة اسم

 تاريخ  توقيع  السلطة صندوق أمين اسم

 تاريخ  توقيع  (وجد إن) المرافق المحاسب اسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لسلطة محلية / مجموعة من السلطاتتمويل : نموذج تفاصيل مقدم طلب 4مكون 
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 :ة الطلبمقدم تفاصيل السلطة / المجموعة .1

 السلطةمن قبل ملء لل  التفاصيل المطلوبة 

  عدد السلطات التي قدمت الطلب

 مجموعة(اسم السلطات المحلية )إذا كانت 

 مجموعةعدد من السلطات / أو  سواء كانت سلطة واحدة

     

تفصيل كل مع )الطلب الحالة االجتماعية واالقتصادية للسلطات التي قدمت 

 (هاسلطة ووضع

     

      مدخوالت ضريبة االرنوناغير سكنية من إجمالي يبة االرنونا الضرمعدل 

 تمويلتفصيل السلطات وال معالتمويل الذاتي من قبل السلطات )نسبة 

 -تشينغمن  -حجم االشتراك الذاتي  –من السلطات(  واحدة كللخصص مال

 لسلطة من مصادرها المستقلة.حجم االشتراك الذاتي ل

     

 :مجموعةة / سلطاالتصال نيابة عن ال طرفاصيل تف .2

 للمأل من قبل السلطة التفاصيل المطلوبة

  نيابة عن السلطة االتصال طرف

   السلطة وظيفته في

  الرائدة )بما في ذلك الرمز البريدي(سلطة عنوان ال

  هاتف نقال

  اضافيهاتف 

  البريد اإللكتروني

 

في المشروع )إذا تم تقديم الطلب من قبل عدد من المشاركة السلطات اإلضافية في  خرىاال اطراف االتصالتفاصيل  .3

 السلطات(:

 للمأل من قبل السلطة التفاصيل المطلوبة

  نيابة عن السلطة االتصالطرف 

   السلطة وظيفته في

  الرائدة )بما في ذلك الرمز البريدي(سلطة عنوان ال

  هاتف نقال

  اضافيهاتف 

  إللكترونيالبريد ا
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 للمأل من قبل السلطة التفاصيل المطلوبة

  نيابة عن السلطة االتصالطرف 

   السلطة وظيفته في

  الرائدة )بما في ذلك الرمز البريدي(سلطة عنوان ال

  هاتف نقال

  اضافيهاتف 

  البريد اإللكتروني

 من السلطات ذات الصلة.اتصال إضافية  اطرافيمكن إضافة صفحات إضافية إذا كانت هناك  •

 

 تفاصيل المسار المختار: .4

 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ  توقيع  / الشركة سلطةاسم ال

مسؤول  /السلطة صندوقأمين اسم 

 مالي

 تاريخ  توقيع 

 تاريخ  توقيع  )إن وجد(رافق المحاسب الم اسم

 

 

 

 

 شركة في حال – دعوة: نموذج المتطلبات وفقًا لشروط ال3مكون رقم 

 مسار ه  مسار د مسار ج مسار ب 

 موضوع اخر تعزيز االقتصاد اإلقليمي. .تعزيز االقتصاد المحلي .مصانعصناعة و اسم المسار

يجب االشارة 

 V   -ب

بجانب 

 مسارال

 المطلوب
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شاريع مع م طبيقطلب الدعم كجزء من دعوة لتقديم المساعدة إلى السلطات المحلية والشركات في الجليل لتنفيذ وت الموضوع:

 ة التي تمنع تنمية فرص العمل والتنمية االقتصادية المحلية أو اإلقليميةتمويليحواجز 

 

نيابة عن الشركة أقدم بهذا أدناه  الموقع/ ة  أنا _________________________  .3

تنمية الجليل إلزالة الحواجز سلطة __________________________________ طلب للحصول على دعم من 

 التي تمنع التنمية االقتصادية المحلية / اإلقليمية. تمويليةلا

وأن هذا المستند )كما هو مفصل ادناه(, جميع الشروط التي تظهر في سياق هذه الدعوة الطلب يستوفي أقر بموجب هذا أن  .4

 ال يحتوي على جميع الشروط المطلوبة للوفاء بالشروط:

رقم 
 تسلسلي

بند في 
 الدعوة

 متطلبات اضافية شرط اولي عنوان

 تعريف 4.1.1/7.3 1

 الطلب
 قابل للتطبيقالمشروع الرئيسي أو المشروع الفرعي 

تخطيط  تمويلفي حالة تقديم طلب ل

مشروع يفي بالتعريف، ينبغي تبرير 

أن االفتقار إلى ميزانية تخطيط بالطلب 

يشكل حاجًزا وبعد االنتهاء من مرحلة 

 تنفيذ كامل ميزانية كونتالتخطيط، س

 .الالزمة متاحة المشروع

مقدم طلب  4.1.2 2

 التمويل
  .2 بندشركة، وفقا ل

الموقع  5.2 3

 الجغرافي

الجليل أو تنوي  بلداتاحدة من تقع الشركة في و

االنتقال في غضون فترة زمنية معقولة إلى واحدة من 

أو فرع في واحدة من  ملحقالجليل أو إلنشاء  بلدات

 الجليل. بلدات

مل في الجليل كما هو محدد شركة ال تع

في قسم التعريفات ومن المتوقع أن تنتقل 

 إلى الجليل خالل فترة زمنية معقولة:

 بندوفقًا لستقدم مصادقة محاسب  .1

5.2.1. 

يتعين على الشركة التي تقدم طلبًا  .2

تقدم إلى أن بند بموجب هذا ال

اللجنة خطة منظمة لالنتقال تشتمل 

 انتقالعلى جداول زمنية بشأن 

 .لها ملحقالشركة / فتح 

 
 

4 5.4 
حجم 

 مبيعاتال

 ليةالما

للشركة التي تجاوز حجم  ةإضافي نقاطسيتم منح 

مبيعاتها المالية في السنة السابقة لتقديم الطلب )بما في 

ذلك الشركات األم والشركات التابعة والشركات ذات 

 ..ج.ماليين ش 5الصلة( أكثر من 

شهادة حسب تقدير مقدم الطلب لتقديم 

خطية كما هو مطلوب لغرض منح نقاط 

إضافية ، على النحو المحدد في قسم 

 التهديف

5 5.5 

الحد األدنى 

لعدد 

الموظفين 

الذين 

تستخدمهم 

 الشركة

موظفًا  20، التي توظف إضافية للشركةنقاط سيتم منح 

 بدوام كامل.

لتقديم التمويل طلب حسب تقدير مقدم 

 كما هو مطلوب لغرض منح تصريح

نقاط إضافية، على النحو المحدد في قسم 

 .منح النقاط

توافر  4.1.3 6

 المشروع
سيكون المشروع متاًحا للتنفيذ في غضون ستة أشهر 

ستغرق فترة تنفيذ يخ موافقة اللجنة، وسمن تاري

يتجاوز موعد تنفيذه  إذا تم تقديم الطلب

، فيجب توضيح ةالمواعيد المحدد

بعد الفترة  تنفيذهيبدأ  وتفصيل انه لن
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رقم 
 تسلسلي

بند في 
 الدعوة

 متطلبات اضافية شرط اولي عنوان

 كثرأ ه يحتاجتنفيذأن ، والزمنية المحددة شهًرا من تاريخ موافقة اللجنة 24المشروع 

،  5.3شهًرا. مع مراعاة بند  24من 

بخصوص الشركة التي من المتوقع أن 

 تنتقل إلى الجليل.

أهداف  4.1.4/5.1 7

 المشروع

يجب أن يفي الطلب المقدم من الشركة بالهدفين 

 تراكمي: التاليين بشكل

الحاجز إلى زيادة معدل التوظيف  ازالةؤدي تس. 1

 في السلطات المحلية في الجليل.

 دخلؤدي إلى زيادة في تس حاجزإزالة ال. 2

ضريبة السلطات المحلية في الجليل في معدل 

نفقات السلطات التوفير في نية أو غير السك االرنونا

 المحلية.

 - 9 بندإذا تم تقديم الطلب بموجب 
 تفصيل هدفضوع آخر. يجب مو

 .المشروع بوضوح

مسار  اختيار 7.12 8

 التقديم 
بند ريف المسارات )قسم تع وفقًا للجدول المفصل في

7.) 

، يجب تقديم تقديموفقًا لكل مسار 

التفاصيل اإلضافية ذات الصلة المطلوبة 

 الذي قُدم بموجبه الطلب. هدفلشرح ال

9 7.2 
حد التقديم 

وفقًا لكل 

 مسار

 بندريف المسارات )فقًا للجدول المفصل في قسم تعو

7.) 

 ويمكنك تقديم حد اقصىهذا ليس سوى 

 .حد االقصىأقل من ال حجمبطلب 

خصم )تشينغ  4.1.5/7.9 10

 للشركة(
 بند. كما هو محدد في ال

في طلب التمويل طلب إذا رغب مقدم 

من اللجنة لتخفيض / إلغاء طلب خاص 

مقدم طلب ك، يجب على تراشالرسوم ا

 سبب ذلكالتمزيل تعليل 

تقديم خطة  4.1.6 11

 العمل
  .5مكون وفقًا لتفاصيل  خطةتقديم ال

12 4.1.7/5.3 
االمتثال 

للمتطلبات 

 القانونية
 .5.3 بندكما هو محدد في 

تقديم  طلب التمويليجب على مقدم 

 بنودكما هو مطلوب في  تصاريح

 .5.3.1.3 -و 5.3.1.1

13 4.1.8 

فض لم يتم ر

الطلب من 

قبل أي 

وزارة 

حكومية 

ألسباب 

 مهنية

إلى أي  سابقتم رفض الطلب الذي تم تقديمه في ال

وزارة حكومية أو لم تتم الموافقة عليه لسبب آخر غير 

 تمويلي.

في حالة عدم الموافقة على الطلب ألي 

سبب من قبل أي وزارة حكومية في 

مقدم الطلب سبب  سجل، سيسابقال

ق أدلة داعمة لسبب رفيرفض الطلب و

 اإللغاء.

14 4.1.9 

 حضور

مقابلة مع 

اللجنة 

المشتركة 

بين 

الوزارات 

وتقديم 

عرض 

 تقديمي

تم مي المتوقع تقديمه خالل المقابلة، تقديم العرض التقدي

 .7مكون صيل متطلبات العرض التقديمي في تف

يجب على مقدم الطلب إرفاق العرض 

قابلة ي الذي سيتم تقديمه في المالتقديم

 الطلب.إلى 
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رقم 
 تسلسلي

بند في 
 الدعوة

 متطلبات اضافية شرط اولي عنوان

15 14.9 

رأي 

المستشار 

القانوني 

طلب لمقدم 

 التمويل

لميزانية تقديم اطلب يجب على مقدم  

 .14.9 بموجب بندرأي 

16 14.3 
 تصديقاتال

ذات الصلة 

 7مكون في 

  

 

 تاريخ  توقيع  اسم مدير عام/ رئيس الشركة

 تاريخ  توقيع  اسم المسؤول المالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة - التمويل: تفاصيل نموذج مقدم الطلب 4مكون رقم 
 تفاصيل الشركة مقدمة الطلب: .1

 للمأل من قبل الشركة التفاصيل المطلوبة

  اسم الشركة
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  شركةنوع ال
 

من المتوقع إنشاء التي  / المجموعة المحلية في الجليل المحلية السلطة

 في نطاقها المشروع

 

  عي واالقتصادي للسلطة المحليةالوضع االجتما
 

  في معدل التوظيف )الموظفون الجدد( خطةحققها التالزيادة التي س
 

غير  االرنوناالسلطات المحلية في الجليل في معدل ضريبة  دخلالزيادة في 

 .(دفع االرنوناالسكنية، نتيجة لتنفيذ الخطة )الزيادة في 

 

  نسبة التمويل الذاتي من قبل الشركة
 

 
 
 

 الشركة:من قبل االتصال  طرفتفاصيل  .2
 للمأل من قبل السلطة التفاصيل المطلوبة

  االتصال نيابة عن الشركةطرف 
 

  في الشركة وظيفته/ ا
 

  عنوان الشركة )بما في ذلك الرمز البريدي(
 

  هاتف نقال
 

  اضافيهاتف 
 

  البريد اإللكتروني
 

 تفاصيل المسار المحدد: .3
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 تاريخ  توقيع  للشركةاسم المدير العام 

 تاريخ  توقيع  المسؤول المالي

 

 

 

 

 

 

 

 المبادئ التوجيهية -اقتصادية : خطة أعمال / 5مكون 

 ه  مسار مسار أ 

 موضوع اخر العمالة واألعمال. اسم المسار

بجانب  V   -يجب االشارة ب

 المطلوب مسارال
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القتصادية / التجارية التي يجب على السلطة المحلية تقديمها ، باإلضافة إلى طلب تمويل فيما يلي تفاصيل مكونات الخطة ا

، يوضح أنه نظًرا مع ذلكككل.  جدولال وال يطلب اتباع، والفصول الفرعية ألغراض التوضيح المشروع. يتم عرض الفصول

 أعلى: حصلت على نقاط، كلما أدناه جدوللى الأكثر استنادًا إ ةفصلمنوعية وت الخطة تنافسي، فكلما كان منح النقاطألن 

 الفصول الفرعية  اسم الفصل

 المديرينملخص 

 الدعوة.المسار المختار وفقًا لتعريفات  عن صيلوتف خطةأهداف ال
 عرض المشروع والوضع الحالي.

ق سياسة مفهومة تسعى إلى استنفاد أو توسيع نطال، ص ذات الصلة للمشروع موضوع الطلبالخصائ

 في منطقة الجليل. يوظيفتنمية االقتصادية / الال
 ةمستقلسيؤدي إلى خلق مصادر دخل وكيف الحاجز الذي يمنع تقدم المشروع وكيفية إزالته 

 للسلطة المحلية. 
 تكلفة رفع الحاجز مقابل الفوائد.

 مرجع خاص المطلوبة وفقا للمسار ذات الصلة.
 ركة )في حالة تقديمه كمجموعة(.توزيع التمويل بين الجهات المشا

 ملخص لخطة الموازنة والتحليل المالي.

جوهر  -عرض المشروع 

 المشروع

أي توضيح وإثبات يمكن أن يقنع اللجنة المشتركة بين الوزارات  -تقديم المشروع والوضع الحالي 

رادات المستقلة للسلطة بأن الخطة لديها إمكانية فورية للمساهمة في التنمية االقتصادية وتحسين اإلي

 المحلية أو عدد من السلطات المحلية أو مجموعة من السلطات المحلية.
 خطوات في المشروع.

 جداول.
 التخطيط مقابل التنفيذ. -الوضع الحالي )اعتباًرا من تاريخ التقديم( 

 الخطوات المتبقية إلكمال المشروع.
إزالته سيؤدي إلى خلق مصادر للدخل أو توفير في النفقات  الحاجز الذي يمنع تقدم المشروع وكيفية

 للسلطة المحلية.
 تكلفة رفع الحاجز مقابل الفوائد.

إذا تم تقديم الطلب مسبقًا إلى أي وزارة حكومية ، تم استبعاده أو عدم الموافقة عليه لسبب آخر غير 

حظ أن الطلب الذي لم تتم الموافقة عليه . الخطةالميزانية )سبب مهني( ، سيتم اإلشارة إلى ذلك في ال

 لسبب غير متعلق بالميزانية ال يفي بشروط الحد األدنى في هذه المكالمة.

 والرؤية الخطةأهداف 

 أهداف المشروع هي تلبية متطلبات المكالمة.

 بأي طريقة يساهم المشروع في التنمية االقتصادية للهيئة وفقًا لتعريفات دعوة االقتراحات؟

 الخصائص ذات الصلة للمشروع الذي هو موضوع الطلب.

وفقا  ةالمقدم خطةتفاصيل ال

 للمسار أ

ع يغير السكنية بسبب توس رنوناالجديدة المتوقعة في معدل ضريبة األ مدخوالتشرح تفصيلي ل .1

 نفقات السلطات المحلية.في توفير مساحة الشركة / المصنع أو نقل الشركة إلى الجليل أو معدل ال
كامل أو  دوامالتوظيف )حجم كل وظيفة، ولراتب الها، ئالوظائف الجديدة التي سيتم إنشا حجم .2

 التجارية والشركات. جهات(، والتعاون مع مختلف الجزئي
الجداول الزمنية لنقل الشركة إلى الجليل / إنشاء ملحق، إذا كان من  التي تحددخطة منظمة  .3

 المتوقع حدوث ذلك.
مة وفقًا تفاصيل الخطة المقد

 د -مسار بل
، وفقًا لتقدير مقدم قديمه بهوفقًا للغرض الذي تم ت د -بسيتم تفصيل الخطة المقدمة وفقًا لمسارات 

 .التمويلطلب 
وفقا  ةالمقدمخطة تفاصيل ال

 همسار ل
الغرض الذي تهدف الخطة إلى الترويج له، وفقًا لتقدير مقدم  هوفقًا لمسار  ةالمقدم تفصل الخطةس

 .لتمويلطلب ا

 (مجموعةكة )يسلطات الشرال

 .شريكةتفاصيل السلطات المحلية ال

 )إذا قدمت كمجموعة(. شريكةحصة مختلف السلطات ال

 (.إذا قدمت كمجموعة)شريكة توزيع التمويل بين الجهات ال

 ملخص الخطة المالية المشتركة )إن وجدت(.

 جزء من الميزانية

 نمية االقتصادية.العمل للمساهمة في الت فرضيات

ستشمل الميزانية اإلشارة إلى جميع مكونات الخطة، بالتفصيل، مثل الشراء والتجهيز وأعمال البناء 

، جاريةوالقوى العاملة وأعمال التطوير وأي عنصر مطلوب آخر. لن يتم استخدام الميزانية للتكاليف ال

 المشروع. لتمويلفقط  بل
والمصاريف الثابتة والمصاريف المتغيرة والمصروفات التي  رواتبلتكاليف ا -األسعار ذات الصلة 

 .المدخوالت تعتمد على
 النفقات. تركيز 
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، إن لم يكن السنوات والسنوي ومتعدد ة, الربع سنويالدخل وإعداد تقرير الربح والخسار يلفصت

 شهًرا على األقل. 24 -لطوال فترة المشروع، 
في السنوات  وفقًا لألشهرالتدفق النقدي في السنة األولى  قتطعيجب أن ي الربح والخسارة ، تقريرمن 

 الثالث المقبلة وفقًا لسنوات.

 تحيليل مالي

التمويل المطلوب  هو تحليل االحتياجات التمويلية: من التدفق النقدي من الممكن معرفة أين وكم

 لموازنة التدفق.
 ، بما في ذلك التأخيرات التي قد تحدث.ومراعاة عملية الحصول عليهامصادر التمويل 

 الشركاء وتغطية التمويل بموجب الخطة. اشتراك

 .االستثمارات إن وجدت وتوزيع األرباح إن وجد اعادة

 ر تحليل جدوى المشروع من منظور المشاركين.اظها ، يجبفي نهاية القسم المالي

 ملحقات ذات صلة 
ذات الصلة ومنطقة المشروع وأي مكون قد ينير جزًءا  تخطيطيةال المالحق التكنولوجية والرسومات

 من المشروع لكنه لم يجد مكانه في نص المستند.
 

  -دليل

 

 . يشير إلى جميع أنواع الطلبات–

 

 شركة.قبل يشير إلى الطلبات المقدمة من  –

 

 سلطة. قبل يشير إلى الطلبات المقدمة من  –

 

 

 

منح معلومات الذي يعتقد أنه سيوأي عنصر / بيانات / وثيقة أخرى حسب تقديره، إلى الخطة ضيف يستطيع مقدم طلب التمويل أن ي ▪

 .اللجنة في اعتباراتإضافية 

تمارس أن  السلطة على، لجميع الطلبات المقدمةالتي تم ذكرها أعاله، تشكل فكرة عامة وليست ذات الصلة  خطةتفاصيل مكونات ال ▪

، قد ال يكون المكون الذي يتحدث عن "األسعار ذات الصلة . على سبيل المثالهاطلببذات الصلة بالمكونات سلطتها التقديرية فيما يتعلق 

 ال سلطة ولذلك, " ذا صلة بالطلب المقدم منمدخوالتتكاليف الرواتب والنفقات الثابتة والنفقات المتغيرة والنفقات التي تعتمد على ال -

 .التكاليف منالنوع  هذه تتضمن ال المقدمة الخطة كانت إذا المسألة، هذه توضيح يطلب من السلطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللون الرمادي

 اللون البرتقالي

 اللون االزرق
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 : العرض التقديمي6مكون رقم 

نقطة ستُعرض على اللجنة المشتركة بين الوزارات لمناقشتها.  40درجة ال تقل عن منحها التي سيتم تقديمها و خططال .1

للجنة: رئيس السلطة )إلزامي(، المدير العام للسلطة أو يحضر ما ال يقل عن ثالثة ممثلين عن السلطة المحلية أمام اس

في حال مجموعة سلطات, للسلطة ومدير المشروع نيابة عن السلطة.  رافقأمين صندوق السلطة أو المحاسب الم

يجب التأكيد على أنه يجب الموافقة مسبقًا سيطلب مشاركة مدير المجموعة, أمين الصندوق نيابة عنه ومدير المشروع. 

المذكورين أعاله، وإال يجوز للجنة إلغاء الطلب أو رفض الطلب حتى الموعد التالي أصحاب الوظائف ى غياب أحد عل

 .اضافي دون الحاجة إلى توضيح -

 :ملخص المديرينالخطة االقتصادية / التجارية وسيشمل النقاط الرئيسية في إلى العرض التقديمي  ارفاقسيتم  .2

 هذه الدعوة.سار المختار وفقًا لتعريفات المعن وتفاصيل  خطةأهداف ال .أ

 عرض المشروع والوضع الحالي. .ب

 الخصائص ذات الصلة للمشروع هو موضوع الطلب. .ج

 وفقا للمسار ذا الصلة. مرجع خاص المطلوب .د

أو خلق  توفير في النفقات أو  ة للدخلإزالته إلى إنشاء مصادر ذاتي ستؤدي الحاجز الذي يمنع تقدم المشروع وكيف .ه

 للسلطة المحلية.عمل  أماكن

 ملخص الخطة االقتصادية.  .و

 .تقديمي دقيقة لكل عرض 10مني يصل إلى زإطار  .3
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 : تصديقات7مكون رقم 

 

 نموضج ضمان العرض -ملحق أ

 :_________تاريخ

 إلى حضرة

 حكومة إسرائيل نيابة عن دولة إسرائيل

 تنمية الجليل سلطةمن خالل 

 

 ان رقم _______________ضم: الموضوع

 

(، ش.ج. _______________ بالكلمات:)ش.ج.  أي مبلغ يصل إلى _______________  تجاهكم نضمن بموجب هذا

للسلطات  دعوةه من _______________________________ )فيما يلي: "المدين"( فيما يتعلق بـ "ونوالذي سوف تطلب

 العمالة والتنمية االقتصادية المحلية أونمية التي تمنع ت حواجز تمويليةمشاريع مع  طبيقوالشركات في الجليل لتنفيذ وتالمحلية 

 اإلقليمية ".

البريد المسجل، دون بواسطة إلينا ى التي سترسل ولاأل موعد مطالبتكم يوًما من  15المبلغ المذكور أعاله في غضون  مسندفع لك

كم أي ادعاء دفع كان قد يكون للمدين فيما يتعلق بالزام الدفع اتجاهمن, أو أن ندعي تجاه ودون ممطالبتكتعليل الحاجة إلى 

 المدين. بتسديد المبلغ المذكور أعاله من قبل  اواًل  المطالبة

 تاريخ _______________ إلى ______ تاريخ سيكون هذا الضمان ساري المفعول من

 ة التأمين:يجب توجيه الطلب وفقًا لهذا الضمان إلى فرع البنك / شرك

 اسم البنك / شركة التأمين ________________________

 رقم البنك ورقم الفرع _______________________

 عنوان فرع البنك / شركة التأمين _________________

 

 هذا الضمان غير قابل للتحويل

 

______________         ____________________        _________________ 

 توقيع وختم            االسم الكامل                                            تاريخ           

  تعليمات تزكية -ملحق ب

 

 من يطلب هذا المستند فقط

 طلبها المصادقة على تم شركة

 اللجنة قبل من نهائيًا
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 إلى حضرة

 المحاسب العام

 وزارة المالية

 بواسطة سلطة تنمية الجليل 

 

 الموضوع: أمر تزكية 

 

نمنحك بموجب هذا  ____________, (السلطة -)فيما يلي، الممثلون المفوضون للسلطة المحلية نحن الموقعين أدناه .1

______________ ش.ج. )بالكلمات أي مبلغ يصل إلى )مبلغ الدعم المعتمد( تزكية أمًرا غير مشروط ل

 .تزكية(ال –ة بموجب أي قانون، )فيما يلي سلطةن أي مدفوعات مستحقة لم____________( 

من الحكومة  سلطة، سيخصم من أي مدفوعات مستحقة للوالمطلق وحيدره العام ، حسب تقديعلى أن المحاسب الوافق ن .2

دعوة إزالة حواجز " -فيما يتعلق ب سلطةأو ترتيب أي مبلغ مستحق للحكومة من ال يةبموجب أي قانون أو اتفاق

المبلغ المذكور من  تسديدأو طلب  تعليل، دون الحاجة إلى "التي تمنع التنمية االقتصادية المحلية أو اإلقليمية تمويلال

 .قبل السلطة

وفقًا لهذا البند، من أموال مستحقة للسلطة من  التزكيةضد الحكومة بأداء ادعاء أنه لن يكون لدينا أي  صرحنتعهد ون  .3

 أو ترتيب. يةالحكومة بموجب أي قانون أو اتفاق

 ساري المفعول حتى ______________. مريظل هذا اال .4

 من المحاسب العام في وزارة المالية. خطيةد للموافقة اليخضع أي تغيير في هذا البن .5

 

_______________________________ 

 باسم السلطةاالسم الكامل وتوقيع شخصين معتمدين 

 

 

 تاريخ  توقيع   اسم المحاسب المرافق )إن وجد( 

 مصادقة محامي

 

أمر ______ ، أشهد بموجب هذا على أن بند ____ -عمل كمستشار قانوني لـاأنا الموقع أدناه ، ____________ ، 

 ويلزم السلطة. سلطةموقّع حسب األصول من قبل الموقعين المفوضين لل التزكية اعاله

 

 

____ ___________             _______________ 

 تاريخ      اسم وتوقيع المحامي             

 

 

 

 تقرير مصادر واستخدامات – ملحق ج

يطلب هذا المستند فقط من سلطة 

محلية )أو مجموعة سلطات( 

والتي سيتم المصادقة نهائيًا على 

 طلبها من قبل اللجنة
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 تمويل

 201_ وع التمويل المخطط مجم بنود

  

  

  

  

  

  

  

  المجموع االجمالي

 

 مصادر التمويل

إجمالي الميزانية المخططة  مصادر التمويل

_2010 

  مصادر مستقلة

  القروض

  وزارةالمطلوب من ال تمويلال

  الوزارات الحكومية اإلضافية تمويل

  اعانات أخرى تبرعات و

  

  يالمجموع االجمال

 

 تاريخ  توقيع  اسم مفوض التوقيع

 

 

 تاريخ  توقيع  اسم مفوض التوقيع

 
 

اسم المحاسب المرافق )في حال 

 تواجد( 

 تاريخ  توقيع 
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