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   הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה

  ?, מהיהקרן בערבות המדינה
בישראל, בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות ובינוניים מדינת ישראל מעוניינת לעודד את פעילותם של עסקים קטנים 

בתנאי מימון ייחודיים לצורך כך מפעילה המדינה קרנות ייעודיות במסגרתן מועמדות לעסקים הלוואות  ,חדשים עבודה

  .לצרכי הון חוזר והשקעה

  

  הלוואה?מי זכאי לקבלת ה

  יכול להגיש בקשה לקרן. עומד בתנאי הסףה וכן בעל "עסק בהקמה" ובינוניכל בעל עסק קטן 

  שיתופית, עמותה (עוסק פטור לא זכאי)עסק = עוסק מורשה, חברה, אגודה 

  ₪מיליון  25עסק קטן = עסק בעל מחזור מכירות שנתי של עד 

   ₪.מיליון  100ל  25ק בינוני = עסק בעל מחזור מכירות שנתי בין סע

עסק *ר להיקף פעילות של עוסק מורשה. עוסק פטור המתכנן לעבו*. עסק שטרם החל לפעול*אחד מאלה: עסק בהקמה = 

  עסק שפעל ממקום המגורים ובעל העסק החליט לעבור למקום ייעודי.*. עשה שימוש במסגרת אשראי שטרם

  

  מהם תנאי הסף?

  ואינו בעל חשבון מוגבל או מעוקל. לעסק אין כל חוב לרשויות המס בישראל

 

  עבור אילו מטרות ניתנת ההלוואה?

  ושיווק.שראי, מלאי, כוח אדם העסק, לדוג' מימון פערי א: מימון לצורך הפעילות השוטפת של הון חוזר –מסלול כללי . 1

  . 20%, מינימום הון עצמי בהשקעה הינו למימון השקעה בעסקים חדשיםמסלול הקמה: . 2

מסך  35%הרחבה של עסק קיים, רכישות והשקעות בעסק. הלוואה לרכישת עסק קיים לא תעלה על  מסלול השקעות:. 3

  הלוואה עבור שיפוצים, לא קיימת אפשרות לקבלת הלוואה עבור מטרות בניה ונדל"ן!רכישה. במסלול זה ניתנת ה

  מסלול הון חוזר והשקעה. –מסלול משולב . 4

עבור רכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח, הוספת פעילות חדשה. מסלול זה פתוח  מסלול השקעות בתעשייה:. 5

  ומעלה.שנים  3נוניים בעלי ותק של לעסקים בי

  

  :הייחודייםהיקף ההלוואה ותנאי האשראי 

  היקף ההלוואה  סוג העסק
שיעור ערבות המדינה 

  להלוואה ראשונה

 –בטחונות מקסימליים 

 אחוז מסכום ההלוואה

  (ראה הערות)

  500,000עד   עסקים בהקמה
ראשונים,  300,000ל  85%

  ליתרה 70%

 300,000ל  10%

  ליתרה 25%ראשונים,

מ  נמוךעסק בעל מחזור 

  מלש"ח 6.25
  25%עד   70%  500,000עד 

מ  גבוהעסק בעל מחזור 

  מלש"ח 6.25
  25%עד   70%  מהמחזור 8%עד 
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  סיכון. 5%הבנק יישא במינימום * 

  העמדת הביטחונות תעשה בהתאם לדרישת הבנק, ספציפי לכל הלוואה, לא ניתן לדרוש שעבוד שוטף כללי כבטוחה. **

  העסק ניתנת על מלא היקף ההלוואה ללא קשר להעמדת הבטוחות.ערבות אישית של בעל  ***

  

  .2.5%, לעסקים בינוניים: פריים + 3.3%שיעור ממוצע של הריביות לעסקים קטנים: פריים + 

  שנים, כולל שישה חודשי "גרייס" 5ההלוואה ניתנת לתקופה של עד 

  

  

  סקירה של תהליך קבלת ההלוואה:

 הגברת הסיכויים לקבלת ההלוואה).לצורך (מילוי מקצועי חשוב כולל תכנית עסקית מילוי שאלון לגוף המתאם  .1

 .פגישה בין מבקש ההלוואה לגוף המתאם (במקום העסק) .2

 .תאם והמלצה לגבי אישור ההלוואהמגיבוש דעה של הגוף ה .3

 תנאי האשראי.פתיחת חשבון ייעודי והסדרת יה אל הבנק, פנ .4

 (ממשרד האוצר), הבנק והגוף המתאם.דיון משולב של יו"ר ועדת האשראי  .5

 שליחת הוראת ביצוע ע"י האוצר לבנק. .6

  

  התחייבויות הלווה עם קבלת ההלוואה:

 שימוש בהלוואה בהתאם למטרה שהוגדרה .1

 אש"ח) 38מגבלה על משיכת שכר ודיבידנד (שכר חודשי עד כ  .2

 ידיעה ברורה כי ערבות המדינה הינה שיורית בלבד .3

  

  הועד) (ללא ערבות אישית של חברי :לעמותה חברתית הלוואה ייעודית

שירותים לממשלה בתחום החינוך, רווחה ובריאות אשר להם התקשרות בתוקף עם המדינה עמותה או מלכ"ר המספקים 

הן מתמיכות  האחרונותממחזור העמותה בשנתיים  50%לא יותר מ בנוסף מסכום ההלוואה ו 120%בהיקף העולה על 

  משתנים. אינםל חברי הועד, יתר התנאים לקבלת ההלוואה שהממשלה, זכאית לקבלת הלוואה ללא העמדת ערבות אישית 

  .בתנאים הרגיליםבאם העמותה לא עונה על התנאים המצטברים הנ"ל היא תוכל לבקש הלוואה בערבות המדינה 

  

  

  לב: עמותה נכללת בהגדרת "עסק" ולכן כל עמותה יכולה לבקש הלוואה בתנאים המצוינים ככל עסק רגיל שימו

  

  

  

  שמח לענות לכל שאלה!נ

 משרד רואי חשבון רודניק וורצל


