
 אגף החשב הכללי -משרד האוצר 

 הקרן להלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

 

זכאות לבקשת הלוואות בערבות מדינה בקבוצת עסקים קשורים הפונים לקרן ההלוואות לעסקים  נוהל

 בערבות מדינה

: מטרת הנוהל היא להגדיר את אופן בדיקת הבקשות של עסקים קשורים כהגדרתם הנוהל מטרת .1

 להלן וכן את סכום הזכאות המרבי להלוואה בערבות מדינה לקבוצת עסקים קשורים.

במסגרת הקרן להלוואות  עסק המגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה: קשור עסק של הגדרה .2

שקיבל הלוואה בערבות " לעסק אחר עסק קשור"-יוגדר כ בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים

 אם נמצא כי הוא עומד באחד מן התנאים הבאים:מדינה, 

בעלי העניין בה, או בן/בת הזוג שלהם, מחזיקים בעסק אחר  -עסק שהבעלים שלו, ולעניין חברה  .2.1

 מהמניות. 50%במישירין או בעקיפין בשיעור של לפחות 

או יותר,  50%ילדיהם של בעל/ת העסק האחר מחזיקים בו בשיעור של עסק שאחד או יותר מ .2.2

יים כאשר שני העסקים פועלים בתחומי פעילות משיקים או כאשר קיימים ביניהם קשרים עסק

 .מהותיים, בהתאם לשיקול דעתו של יו"ר ועדת האשראי

מהמניות, לרבות באמצעות  50%עסק שבמחזיק בבעלות של עסק אחר, בשיעור של לפחות  .2.3

או יותר  50%אחזקות נוספות בשרשרת. יובהר כי לעניין חישוב האחזקה בשרשרת, אחזקה של 

 .100%-תחשב כ

"עסק קשור" אף אם לא -לקבוע כי עסק יוגדר כהגוף המתאם או יו"ר ועדת האשראי רשאים  .2.4

 התקיימו התנאים המפורטים לעיל, בכפוף לדיון בנושא בוועדת החריגים.

 בקשה לקבלת הלוואה של עסק קשור תיבדק באופן הבא:: המרבי ההלוואה סכום קביעת .3

 העסק הראשון מתוך קבוצת עסקים קשורים אשר יגיש בקשה לקרן, יהיה רשאי לקבלת הלוואה .3.1

, ובכפוף לחוות דעת של הגוף המתאם, בהתאם לתנאי הקרןבסכום הזכאות המרבי, כפי שנקבע 

 לחיתום נותן האשראי ולשיקול דעת ועדת האשראי.

כל עסק אחר מתוך קבוצת עסקים קשורים אשר יגיש בקשה לקרן, יהיה רשאי לקבל הלוואה  .3.2

, ובלבד שסך ההלוואות לקבוצת הקרןבסכום הזכאות המרבי לו הוא זכאי בהתאם לתנאי 

 . תקרת ההלוואה לקבוצההעסקים הקשורים, לרבות ההלוואה המבוקשת, אינו עולה על 

יש קבוצת העסקים ש תקרת ההלוואות לקבוצה תקבע על סמך הדוחות הכספיים המאוחדים של .3.3

, בנטרול מכירות ותנועות כספיות בין העסקים שטרם נפרעולהם הלוואות בערבות מדינה 

 "(, כמפורט להלן:המחזור המאוחדהקשורים )להלן: "

תעמוד תקרת ההלוואות ₪, מיליון  6.25-במידה והמחזור המאוחד נמוך או שווה ל .3.3.1

 ₪.אלפי  700לקבוצה על 

תעמוד תקרת ₪, מיליון  100-ונמוך מ₪ מיליון  6.25במידה והמחזור המאוחד עולה על  .3.3.2

מיליון  100המאוחד. עלה המחזור המאוחד על מן המחזור  11.2%ההלוואות לקבוצה על 

 ₪.מיליון  100-יראו אותו לעניין סעיף זה כאילו שווה ל₪, 

: ככל שהלוואה לאחת מחברות הקבוצה נפרעה בחלקה, תוכל חברה אחרת בקבוצה לקבל הערה

 הלוואה נוספת ובתנאי שלא תהיה חריגה מתקרת ההלוואות לקבוצה שהוגדרה לעיל.


