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        כלליכלליכלליכללי 1111
: להלן (בערבות מדינההמאוחדת לעסקים קטנים ובינוניים  נכנסה לתוקפה הקרן 2012במהלך חודש אפריל 

הקרן החדשה . )שנההקרן הי: להלן (2003-2012 הקרן שפעלה בשנים אשר מחליפה את, )הקרן החדשה

, הפועלים, אוצר החייל:  בנקים4מופעלת על ידי ו ₪ מיליון 100בעלי מחזור שנתי של עד לעסקים  מיועדת

ביניהם גובה ההלוואה המקסימלית והעמלות המשולמות בגין , חלק מתנאי הקרן שונו. מזרחי ומרכנתיל

   .העמדת ההלוואה

ומתייחס אך ורק לבקשות שהוגשו לאחר   קטנים ובינונייםח זה מסכם את פעילות הקרן לסיוע לעסקים"דו

חברת חברת חברת חברת ח מתייחסים אך ורק לבקשות שהוגשו לקרן דרך "כל הנתונים בדו, כמו כן. 11.4.12 -  בלדרךה תאייצ

  . תבור כלכלה ופיננסיםתבור כלכלה ופיננסיםתבור כלכלה ופיננסיםתבור כלכלה ופיננסים

        תקציר מנהליםתקציר מנהליםתקציר מנהליםתקציר מנהלים 2222
 של עסקים קטנים בקשות מלאות905  בחברת תבורהתקבלו 2012 לשנת השניברבעון 

1
 בקשות 777ן מתוכ, 

 בקשות חוזרות128 - חדשות ו
2
 של עסקים בינונייםבקשות מלאות 14התקבלו ,  כמו כן.

3
 בקשות 10מתוכן , 

  .חדשות

 134, ₪ מיליון 52 - כבסכום כולל שללעסקים קטנים   הלוואות164בוועדות האשראי  אושרו החולףברבעון 

 הלוואות לעסקים בינוניים בסכום 6אושרו ן זה ברבעו, כמו כן . קיבלו הלוואה מן הקרןטרםלעסקים שמהן 

  . קיבלו הלוואה מן הקרןטרם הלוואות לעסקים ש4מתוכן , ₪מיליון  14 -ככולל של 

שכן מרבית העסקים להם , קיים חוסר בנתונים המתייחסים להיקף ההלוואות שבוצעו עד כה בקרן החדשה

  .  אושרה הלוואה טרם הספיקו לבצעה

 בקשות מלאות על ידי 17,086 הוגשובה , הישנהמצטרפים לנתונים שהושגו בקרן נתוני הקרן החדשה 

 –₪  מיליארד 2.25 -עסקים שונים בסכום כולל של כ 7,095 - הלוואות ל7,974אושרו מתוכן  , עסקים14,288

  . בממוצע לכל עסק₪ '  א318 -סכום של כ

ת בני מיעוטיםעסקים שנמצאים בבעלו הלוואות ראשונות ל4 אושרו זהברבעון 
4

'  א850 בסכום כולל של 

₪ . 

  .5נמצאים בבעלות עולים חדשיםשעסקים ל אושרו הלוואות  לאהאחרוןרבעון ב

                                                 
 ₪ מיליון 25 - עסקים שמחזורם השנתי האחרון היה נמוך מ 1
  בעבר הלוואה במסגרת הקרןשביצע בקשה של עסק אשר -בקשה חוזרת  2
 ₪ מיליון 25-100עסקים שמחזורם השנתי האחרון היה בטווח של  3
יש עסקים שייתכן וקשה לקבוע את ההשתייכות המגזרית מאחר . ככל שניתן לקבוע, כנגד זיהוי אפשרי של מיקום העסק ושם הבעלים 4

המיון דלעיל נעשה על פי בקשת וועדת ההיגוי מבלי שהכלים הפורמליים קיימים במסמכי . ואין דרישה לזיהוי אתני במסמכי הקרן

 .הבקשות
   השנים האחרונות  10-  השנים האחרונות או ממדינה אחרת ב15-  עלה מאתיופיה באשראדם , על פי הגדרות משרד הקליטה – עולה חדש 5
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 הלוואות ראשונות לעסקים שנמצאים בבעלות נשים4ברבעון זה אושרו 
6

 . ₪ מיליון 4 בסכום כולל של 

 מיליון 1.2 -בסכום כולל של כשונות רא הלוואות ₪14 '  א100עד הלוואות במסלול ברבעון האחרון אושרו 

₪.  

  .₪ מיליון 4.2 - הלוואות במסלול עסקים בהקמה בסכום כולל של כ15ברבעון האחרון אושרו 

 הלוואות במסלול הלוואות בהסכמה63ברבעון האחרון אושרו 
7

  .₪ מיליון  23.8 -  בסכום כולל של כ

  .במסגרת הקרן החדשהגשו של בקשות שהוטרם התקיימו ועדות ערר אשר דנו בערעורים 

                                                 
   מהבעלות או למעלה מזה50% - מחזיקות ב 6
דון התיק לא ני /–במידה וקיימת התאמה בין סכום ההלוואה המבוקש לסכום המומלץ על ידי הגוף המתאם והבנק , על פי מסלול זה 7

 .בוועדה ומועבר רק לאשרורה
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        מלאותמלאותמלאותמלאותבקשות בקשות בקשות בקשות     נתונינתונינתונינתוני 3333
 בקשות 777מתוכן ,  במסגרת הקרן החדשה בקשות מלאות905 התקבלו 2012שנת של  השניברבעון 

 בקשות 10מתוכן ,  בקשות מלאות של עסקים בינוניים14התקבלו , בנוסף . בקשות חוזרות128 - חדשות ו

  . בקשות חוזרות4 -ראשונות ו

 ות על פי בנקיםות על פי בנקיםות על פי בנקיםות על פי בנקיםניתוח בקשות מלאניתוח בקשות מלאניתוח בקשות מלאניתוח בקשות מלא  ....אאאא

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  777  83  92  168  434        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות

%%%%        56%  21%  12%  11%  100%  

  
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  128  15  10  9  94        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרותבקשות בקשות בקשות בקשות 

%%%%        73%  7%  8%  12%  100%  

        עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        ככככ""""סהסהסהסה        רכנתילרכנתילרכנתילרכנתילממממ        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  10  1  2  4  3        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות

%%%%        30%  40%  20%  10%  100%  

  
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  4  1  0  0  3        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרותבקשות בקשות בקשות בקשות 

%%%%            75%  -  -  25%  100%  
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            ))))ראשונות וחוזרותראשונות וחוזרותראשונות וחוזרותראשונות וחוזרות ( ( ( (על פי שניםעל פי שניםעל פי שניםעל פי שניםוסכום מבוקש וסכום מבוקש וסכום מבוקש וסכום מבוקש ניתוח בקשות מלאות ניתוח בקשות מלאות ניתוח בקשות מלאות ניתוח בקשות מלאות   ....בבבב

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        שנהשנהשנהשנה
    בקשותבקשותבקשותבקשות

        ראשונותראשונותראשונותראשונות
        ככככ""""סהסהסהסה        זרותזרותזרותזרותבקשות חובקשות חובקשות חובקשות חו

סכום מבוקש סכום מבוקש סכום מבוקש סכום מבוקש 

        ))))₪₪₪₪מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני ((((

2012201220122012        777  128  905  410.0  

  410.0  905  128  777        ככככ""""סהסהסהסה

 .לבקשה₪ '  א453 - ממוצע של כ •

        עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        שנהשנהשנהשנה
    בקשותבקשותבקשותבקשות

        ראשונותראשונותראשונותראשונות
        ככככ""""סהסהסהסה        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

סכום מבוקש סכום מבוקש סכום מבוקש סכום מבוקש 

        ))))₪₪₪₪מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני ((((

2012201220122012        10  4  14  35.0  

  35.0  14  4  10        ככככ""""סהסהסהסה

 .לבקשה ₪  מיליון2.5 - ממוצע של כ •

            על פי סכום מבוקשעל פי סכום מבוקשעל פי סכום מבוקשעל פי סכום מבוקש    יתוח בקשות מלאותיתוח בקשות מלאותיתוח בקשות מלאותיתוח בקשות מלאותננננ  ....גגגג

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  12%  96        100100100100עד עד עד עד 

101010101111----333300000000        222  28%  

333300001111----555500000000        363  47%  

501501501501----1,0001,0001,0001,000        69  9%  

1,0011,0011,0011,001----1,5001,5001,5001,500        20  3%  

  1%  7        1,5001,5001,5001,500מעל מעל מעל מעל 

  100%  777        ככככ""""סהסהסהסה
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        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  4%  5        100100100100עד עד עד עד 

101101101101----300300300300        44  34%  

301301301301----500500500500        40  31%  

501501501501----1,0001,0001,0001,000        30  24%  

1,0011,0011,0011,001----1,5001,5001,5001,500        5  4%  

  3%  4        1,5001,5001,5001,500מעל מעל מעל מעל 

  100%  128        ככככ""""סהסהסהסה

        בינונייםבינונייםבינונייםבינונייםעסקים עסקים עסקים עסקים 

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות         ₪ ₪ ₪ ₪מיליונימיליונימיליונימיליוני

  30%  3        2222עד עד עד עד 

2222----4444        6  60%  

4444----6666        1  10%  

6666----8888        0  -  

  100%  10        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרותבקשות בקשות בקשות בקשות          ₪ ₪ ₪ ₪מיליונימיליונימיליונימיליוני

  75%  3        2222עד עד עד עד 

2222----4444        1  25%  

4444----6666        0  -  

6666----8888        0  -  

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה

        וח בקשות מלאות על פי מסלול ההלוואהוח בקשות מלאות על פי מסלול ההלוואהוח בקשות מלאות על פי מסלול ההלוואהוח בקשות מלאות על פי מסלול ההלוואהניתניתניתנית  ....דדדד

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        משולבמשולבמשולבמשולב        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        
עסקים עסקים עסקים עסקים 

        בהקמהבהקמהבהקמהבהקמה
        ככככ""""סהסהסהסה

  777  129  165  114  369        חדשותחדשותחדשותחדשותבקשות בקשות בקשות בקשות 

%%%%        47%  15%  21%  17%  100%  

        

        ככככ""""סהסהסהסה        משולבמשולבמשולבמשולב        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        

  128  16  17  95        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            74%  13%  13%  100%  
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        בינונייםבינונייםבינונייםבינונייםעסקים עסקים עסקים עסקים 

        ככככ""""סהסהסהסה        בבבבמשולמשולמשולמשול        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        

  10  2  0  8        חדשותחדשותחדשותחדשותבקשות בקשות בקשות בקשות 

%%%%            80%  -  20%  100%  

        

        ככככ""""סהסהסהסה        משולבמשולבמשולבמשולב        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        

  4  1  0  3        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            75%  -  25%  100%  

         גיאוגרפי גיאוגרפי גיאוגרפי גיאוגרפיאזוראזוראזוראזורניתוח בקשות מלאות על פי ניתוח בקשות מלאות על פי ניתוח בקשות מלאות על פי ניתוח בקשות מלאות על פי   ....הההה

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
126  104  17  70  223  186  51  777  

%%%%            16%  13%  2%  9%  29%  24%  7%  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
25  17  3  9  44  25  5  128  

%%%%            20%  13%  2%  7%  34%  20%  4%  100%  

        בינונייםבינונייםבינונייםבינונייםעסקים עסקים עסקים עסקים 

        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
1  0  0  2  3  3  1  10  

%%%%            10%  -  -  20%  30%  30%  10%  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
0  0  1  0  1  2  0  4  

%%%%            -  -  25%  -  25%  50%  -  100%  
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        בקשות מלאות על פי תחום פעילות בקשות מלאות על פי תחום פעילות בקשות מלאות על פי תחום פעילות בקשות מלאות על פי תחום פעילות ניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....וווו

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
43  39  250  313  9  123  777  

%%%%            6%  5%  32%  40%  1%  16%  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
9  12  38  41  0  28  128  

%%%%            7%  9%  30%  32%  -  22%  100%  

        בינונייםבינונייםבינונייםבינונייםעסקים עסקים עסקים עסקים 

        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
1  0  4  3  0  2  10  

%%%%            10%  -  40%  30%  -  20%  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
0  1  2  0  0  1  4  

%%%%            -  25%  50%  -  -  25%  100%  

        

        פרמטרים נוספיםפרמטרים נוספיםפרמטרים נוספיםפרמטרים נוספיםבקשות מלאות על פי בקשות מלאות על פי בקשות מלאות על פי בקשות מלאות על פי ניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....זזזז

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        מספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקים

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

0000----1111        190  24%  

2222----3333        144  19%  

4444----5555        110  14%  

6666----15151515        211  27%  

16161616----44440000        95  12%  

41414141----70707070        21  3%  

  0.7%  6        70707070מעל מעל מעל מעל 

  100%  777        ככככ""""סהסהסהסה
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        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

0000----1111        7  5.5%  

2222----3333        10  8%  

3333----5555        11  8.5%  

6666----15151515        45  35%  

16161616----40404040        33  26%  

41414141----70707070        11  8.5%  

  8.5%  11        70707070מעל מעל מעל מעל 

  100%  128        ככככ""""סהסהסהסה

  

        ))))שניםשניםשניםשנים ( ( ( (ותקותקותקותק

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        

  37%  285        שנתייםשנתייםשנתייםשנתייםעד עד עד עד 

2222----3333        50  6%  

4444----5555        91  12%  

6666----8888        111  14%  

9999----10101010        44  6%  

11111111----20202020        135  17%  

  8%  61         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  777        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        

  8.5%  11        שנתייםשנתייםשנתייםשנתייםעד עד עד עד 

2222----3333        6  5%  

4444----5555        14  11%  

6666----8888        22  17%  

9999----10101010        11  8.5%  

11111111----20202020        40  31%  

  19%  24         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  128        ככככ""""סהסהסהסה
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        סוג ההתאגדותסוג ההתאגדותסוג ההתאגדותסוג ההתאגדות

        ככככ""""סהסהסהסה        שותפותשותפותשותפותשותפות        עוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשה        ממממ""""חברה בעחברה בעחברה בעחברה בע        

  777  30  306  441        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות

%%%%            57%  39%  4%  100%  

  
        ככככ""""סהסהסהסה        שותפותשותפותשותפותשותפות        עוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשה        ממממ""""חברה בעחברה בעחברה בעחברה בע        

  128  3  30  95        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            74%  24%  2%  100%  

  

        מחזור החברהמחזור החברהמחזור החברהמחזור החברה

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  38%  293        500500500500עד עד עד עד 

500500500500----1,0001,0001,0001,000        84  11%  

1,0001,0001,0001,000----3,0003,0003,0003,000        181  23%  

3,0003,0003,0003,000----5,0005,0005,0005,000        83  11%  

5,0005,0005,0005,000----10,010,010,010,000000000        81  10%  

10,00010,00010,00010,000----25,00025,00025,00025,000        55  7%  

  100%  777        ככככ""""סהסהסהסה

  

        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  5%  7        500500500500עד עד עד עד 

500500500500----1,0001,0001,0001,000        10  8%  

1,0001,0001,0001,000----3,0003,0003,0003,000        33  26%  

3,0003,0003,0003,000----5,0005,0005,0005,000        15  12%  

5,0005,0005,0005,000----10,00010,00010,00010,000        28  22%  

  27%  35        10,00010,00010,00010,000מעל מעל מעל מעל 

  100%  128        ככככ""""סהסהסהסה
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        בינונייםבינונייםבינונייםבינונייםעסקים עסקים עסקים עסקים 

        מספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקים

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

1111----10101010        1  10%  

11111111----30303030        5  50%  

31313131----50505050        0  -  

51515151----100100100100        2  20%  

  20%  2        100100100100מעל מעל מעל מעל 

  100%  10        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

1111----10101010        0  -  

11111111----30303030        2  50%  

31313131----50505050        1  25%  

51515151----100100100100        1  25%  

  -  0        100100100100מעל מעל מעל מעל 

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה

  

        ))))שניםשניםשניםשנים((((ותק ותק ותק ותק 

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        

  10%  1        5555עד עד עד עד 

6666----10101010        3  30%  

11111111----15151515        1  10%  

16161616----20202020        4  40%  

  10%  1         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  10        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        

  25%  1        5555עד עד עד עד 

6666----10101010        2  50%  

11111111----15151515        0  -  

16161616----20202020        0  -  

  25%  1         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה
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        מחזור החברהמחזור החברהמחזור החברהמחזור החברה

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות         ₪ ₪ ₪ ₪מיליונימיליונימיליונימיליוני

25252525----30303030        5  50%  

30303030----40404040        2  20%  

40404040----60606060        2  20%  

60606060----100100100100        1  10%  

  100%  10        ככככ""""סהסהסהסה

  

        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        ₪₪₪₪מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

25252525----30303030        2  50%  

30303030----40404040        2  50%  

40404040----60606060        0  -  

60606060----100100100100        0  -  

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה

        נתוני אישורי הלוואותנתוני אישורי הלוואותנתוני אישורי הלוואותנתוני אישורי הלוואות 4444
 30 -ו  קיבלו הלוואה מן הקרןטרםשלעסקים  134מתוכן ,  הלוואות164 אושרו 2012 שנת  שלהשניברבעון 

 4מתוכן , לעסקים בינוניים הלוואות 6אושרו , בנוסף. הלוואה מן הקרןבעבר  לעסקים שקיבלו נוספות

  . הלוואות נוספות2 –הלוואות חדשות ו 

מרבית הבקשות שהוגשו ברבעון זה נמצאות עדיין , 2012לאור תחילת הפעילות באמצע אפריל יש לציין כי 

  . בשלבי טיפול וטרם נידונו בוועדות האשראי בבנקים

        פי בנקיםפי בנקיםפי בנקיםפי בנקיםלללל    אישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....אאאא

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  134  14  12  36  72        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות

%%%%            54%  27%  9%  10%  100%  

  
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  30  1  1  5  23        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            77%  17%  3%  3%  100%  
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        עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  4  0  0  2  2        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות

%%%%            50%  50%  -  -  100%  

  
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        

  2  0  0  0  2        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            100%  -  -  -  100%  

         על פי שנים  על פי שנים  על פי שנים  על פי שנים אישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....בבבב

         הלוואות ראשונות הלוואות ראשונות הלוואות ראשונות הלוואות ראשונות––––    עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        שנהשנהשנהשנה

4444----6666/2012/2012/2012/2012        72  36  12  14  134  

  134  14  12  36  72        ככככ""""סהסהסהסה

%%%%        54%  27%  9%  10%  100%  

  : הלוואות ראשונות והלוואות המשך–) ₪מיליוני ( שאושרו במהלך השנים  הסכומיםלהלן

 ככככ""""סהסהסהסה מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל מזרחימזרחימזרחימזרחי הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל  

4444----6666/2012/2012/2012/2012        29.9  16.5  4.1  3.7  54.2  

  54.2  3.7  4.1  16.5  29.9 ככככ""""סהסהסהסה

%%%% 55% 30% 8% 7% 100% 

        תתתת הלוואות ראשונו הלוואות ראשונו הלוואות ראשונו הלוואות ראשונו––––    עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים        אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל        שנהשנהשנהשנה

2012201220122012        2  2  0  0  4  

  4  0  0  2  2        ככככ""""סהסהסהסה

%%%%        50%  50%  -  -  100%  

  : הלוואות ראשונות והלוואות המשך–) ₪מיליוני ( שאושרו במהלך השנים  הסכומיםלהלן

 ככככ""""סהסהסהסה מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל מזרחימזרחימזרחימזרחי הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים אוצר החיילאוצר החיילאוצר החיילאוצר החייל  

4444----6666/2012/2012/2012/2012        4.9  8.8  0  0  13.7  

 13.7 0 0 8.8 4.9 ככככ""""סהסהסהסה

%%%% 36% 64% - - 100% 
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            מאושרמאושרמאושרמאושר על פי סכום  על פי סכום  על פי סכום  על פי סכום אישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....גגגג

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  19%  25        100100100100עד עד עד עד 

101101101101----300300300300        60  45%  

301301301301----500500500500        37  27%  

501501501501----1,0001,0001,0001,000        12  9%  

1,0011,0011,0011,001----1,5001,5001,5001,500        0  -  

  -  0        1,501,501,501,501111מעל מעל מעל מעל 

  100%  134        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  10%  3        100100100100עד עד עד עד 

101010101111----300300300300        12  40%  

301301301301----500500500500        7  23%  

501501501501----1,0001,0001,0001,000        6  20%  

1,0011,0011,0011,001----1,5001,5001,5001,500        2  7%  

  -  0        1,5001,5001,5001,500מעל מעל מעל מעל 

  100%  30        ככככ""""סהסהסהסה
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        עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        ₪₪₪₪מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

  50%  2        2222עד עד עד עד 

2222----4444        1  25%  

4444----6666        1  25%  

6666----8888        0  -  

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        ₪₪₪₪מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

  100%  2        2222עד עד עד עד 

2222----4444        0  -  

4444----6666        0  -  

6666----8888        0  -  

  100%  2        ככככ""""סהסהסהסה

         על פי מסלול ההלוואה על פי מסלול ההלוואה על פי מסלול ההלוואה על פי מסלול ההלוואהאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....דדדד

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        משולבמשולבמשולבמשולב        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        
עסקים עסקים עסקים עסקים 

        בהקמהבהקמהבהקמהבהקמה
        ככככ""""סהסהסהסה

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
79  14  26  15  134  

%%%%        59%  11%  19%  11%  100%  

        

        ככככ""""סהסהסהסה        משולבמשולבמשולבמשולב        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        

  30  3  7  20        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            67%  23%  10%  100%  
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        ונייםונייםונייםונייםעסקים בינעסקים בינעסקים בינעסקים בינ

        ככככ""""סהסהסהסה        משולבמשולבמשולבמשולב        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        

  4  1  0  3        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות

%%%%            75%  -  25%  100%  

        

        ככככ""""סהסהסהסה        משולבמשולבמשולבמשולב        השקעההשקעההשקעההשקעה        הון חוזרהון חוזרהון חוזרהון חוזר        

  2  0  0  2        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            100%  -  -  100%  

         על פי אזור גיאוגרפי על פי אזור גיאוגרפי על פי אזור גיאוגרפי על פי אזור גיאוגרפיאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....הההה

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
26  17  5  14  42  17  13  134  

%%%%            19%  13%  4%  10%  31%  13%  10%  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
6  5  1  1  10  4  3  30  

%%%%            20%  17%  3%  3%  34%  13%  10%  100%  

        עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
0  0  0  1  2  1  0  4  

%%%%            -  -  -  25%  50%  25%  -  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        שפלהשפלהשפלהשפלה        צפוןצפוןצפוןצפון        מרכזמרכזמרכזמרכז        ירושליםירושליםירושליםירושלים        שששש""""יויויויו        שרוןשרוןשרוןשרון        דרוםדרוםדרוםדרום        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
0  0  0  0  0  2  0  2  

%%%%            -  -  -  -  -  100%  -  100%  
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             על פי תחום פעילות על פי תחום פעילות על פי תחום פעילות על פי תחום פעילותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....וווו

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
7  11  45  50  2  19  134  

%%%%            5%  8%  34%  37%  2%  14%  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
2  3  8  8  0  9  30  

%%%%            6%  10%  27%  27%  -  30%  100%  

        עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חדשותחדשותחדשותחדשות
1  0  2  1  0  0  4  

%%%%            25%  -  50%  25%  -  -  100%  

        
        ככככ""""סהסהסהסה        תעשייהתעשייהתעשייהתעשייה        תיירותתיירותתיירותתיירות        שירותיםשירותיםשירותיםשירותים        מסחרמסחרמסחרמסחר        חקלאותחקלאותחקלאותחקלאות        בינויבינויבינויבינוי        

בקשות בקשות בקשות בקשות 

        חוזרותחוזרותחוזרותחוזרות
0  0  2  0  0  0  2  

%%%%            -  -  100%  -  -  -  100%  

        

         על פי פרמטרים נוספים על פי פרמטרים נוספים על פי פרמטרים נוספים על פי פרמטרים נוספיםאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותאישורי הלוואותניתוח ניתוח ניתוח ניתוח   ....זזזז

        עסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטניםעסקים קטנים

        מספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקים

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

0000----1111        10  7%  

2222----3333        21  16%  

4444----5555        28  21%  

6666----15151515        52  39%  

16161616----44440000        19  14%  

41414141----70707070        3  2%  

  0.7%  1        70707070מעל מעל מעל מעל 

  100%  134        ככככ""""סהסהסהסה
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        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

0000----1111        3  10%  

2222----3333        2  7%  

3333----5555        2  7%  

6666----15151515        9  30%  

16161616----40404040        9  30%  

41414141----70707070        3  10%  

  6%  2        70707070מעל מעל מעל מעל 

  100%  30        ככככ""""סהסהסהסה

  

        ))))שניםשניםשניםשנים((((ותק ותק ותק ותק 

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        

  32%  43        עד שנתייםעד שנתייםעד שנתייםעד שנתיים

2222----3333        10  7%  

4444----5555        11  8%  

6666----8888        22  17%  

9999----10101010        4  3%  

11111111----20202020        31  23%  

  10%  13         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  134        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        

  -  0        עד שנתייםעד שנתייםעד שנתייםעד שנתיים

2222----3333        1  4%  

4444----5555        4  13%  

6666----8888        6  20%  

9999----10101010        4  13%  

11111111----20202020        9  30%  

  20%  6         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  30        ככככ""""סהסהסהסה
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        סוג ההתאגדותסוג ההתאגדותסוג ההתאגדותסוג ההתאגדות

        ככככ""""סהסהסהסה        שותפותשותפותשותפותשותפות        עוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשה        ממממ""""חברה בעחברה בעחברה בעחברה בע        

  134  7  45  82        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות

%%%%            61%  34%  5%  100%  

  
        ככככ""""סהסהסהסה        שותפותשותפותשותפותשותפות        עוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשהעוסק מורשה        ממממ""""חברה בעחברה בעחברה בעחברה בע        

  30  0  7  23        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות

%%%%            77%  23%  -  100%  

  

        מחזור החברהמחזור החברהמחזור החברהמחזור החברה

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  10%  14        500500500500עד עד עד עד 

500500500500----1,0001,0001,0001,000        16  12%  

1,0001,0001,0001,000----3,0003,0003,0003,000        46  34%  

3,0003,0003,0003,000----5,0005,0005,0005,000        26  20%  

5,0005,0005,0005,000----10,00010,00010,00010,000        17  13%  

10,00010,00010,00010,000----25,00025,00025,00025,000        15  11%  

  100%  134        ככככ""""סהסהסהסה

  

        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        ₪₪₪₪אלפי אלפי אלפי אלפי 

  7%  2        500500500500עד עד עד עד 

500500500500----1,0001,0001,0001,000        2  7%  

1,0001,0001,0001,000----3,0003,0003,0003,000        5  16%  

3,0003,0003,0003,000----5,0005,0005,0005,000        3  10%  

5,0005,0005,0005,000----10,00010,00010,00010,000        7  23%  

  37%  11        10,00010,00010,00010,000מעל מעל מעל מעל 

  100%  30        ככככ""""סהסהסהסה
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        עסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינונייםעסקים בינוניים

        מספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקיםמספר מועסקים

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

1111----10101010        0  -  

11111111----30303030        3  75%  

31313131----50505050        0  -  

51515151----100100100100        0  -  

  25%  1        100100100100מעל מעל מעל מעל 

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        עובדיםעובדיםעובדיםעובדים' ' ' ' מסמסמסמס

1111----10101010        1  50%  

11111111----30303030        1  50%  

31313131----50505050        0  -  

51515151----100100100100        0  -  

  -  0        100100100100מעל מעל מעל מעל 

  100%  2        ככככ""""סהסהסהסה

  

        ))))שניםשניםשניםשנים((((ותק ותק ותק ותק 

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        

  -  0        5555עד עד עד עד 

6666----10101010        1  25%  

11111111----15151515        0  -  

16161616----20202020        2  50%  

  25%  1         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה

  
        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        

  -  0        5555ד ד ד ד עעעע

6666----10101010        2  100%  

11111111----15151515        0  -  

16161616----20202020        0  -  

  -  0         שנה שנה שנה שנה20202020מעל מעל מעל מעל 

  100%  2        ככככ""""סהסהסהסה
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        מחזור החברהמחזור החברהמחזור החברהמחזור החברה

        %%%%        בקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשותבקשות חדשות        ₪₪₪₪מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

25252525----30303030        1  25%  

30303030----40404040        0  -  

40404040----60606060        2  50%  

60606060----100100100100        1  25%  

  100%  4        ככככ""""סהסהסהסה

  

        %%%%        בקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרותבקשות חוזרות        ₪₪₪₪מיליוני מיליוני מיליוני מיליוני 

25252525----30303030        0  -  

30303030----40404040        2  100%  

40404040----60606060        0  -  

60606060----100100100100        0  -  

  100%  2        ככככ""""סהסהסהסה

        8נתוני הלוואות שהועמדונתוני הלוואות שהועמדונתוני הלוואות שהועמדונתוני הלוואות שהועמדו 5555
,  החדשהבמסגרת הקרן הלוואות לעסקים להם אושרה הלוואה 3 הועמדו 20129 של שנת השניברבעון 

  .₪ מיליון 1.6בסכום כולל של 

  

 

 

 

  

                                                 
  .BDI ולא לכאלו שהחלו את התהליך בחברת 'תבור'נתונים בנק מרכנתיל מתייחסים להלוואות שאושרו לאחר בדיקה של חברת  8

   ת כך שהנתונים לא כוללים את כל ההלוואו, הבנקים מעדכנים את הביצועים בפיגור מסוים. ח מסתמכים על דיווח הבנקים"הנתונים בדו 9

  .בפרט הלוואות שהועמדו במהלך החודש האחרון, שהועמדו
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        ניתוח מגזרים ספציפייםניתוח מגזרים ספציפייםניתוח מגזרים ספציפייםניתוח מגזרים ספציפיים 6666

        מיעוטיםמיעוטיםמיעוטיםמיעוטיםההההמגזר מגזר מגזר מגזר   ....אאאא

 בבעלות בנינמצאים אשר  בקשות ראשונות על ידי עסקים 102 הוגשו 2012שנת  של השניברבעון 

  . בקשות של עסקים בינוניים3 -  בקשות של עסקים קטנים ו99: מיעוטים

 :על פי בנקים המלאותהבקשות התפלגות ושיעור אישורים כללי  .1

        סטטוססטטוססטטוססטטוס
אוצר אוצר אוצר אוצר 

        החיילהחיילהחיילהחייל
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים

  99  23  7  21  48        בקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאות

  4  4  -  -  -        אושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראי

  28  8  0  6  14        בטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאם

  9  2  1  2  4        בטיפול הבנקבטיפול הבנקבטיפול הבנקבטיפול הבנק

 

 :ההלוואות הראשונות לעסקים בבעלות בני מיעוטים על פני השניםאישור התפלגות  .2
 

ים מהמגזר הערבי בסכום כולל  עסקים שונ4 -  אושרו הלוואות ל2012 של השניהרבעון נכון לסוף  .3

 . ₪' א850 -של כ

  

 

        הלוואות חדשותהלוואות חדשותהלוואות חדשותהלוואות חדשות  

2012201220122012        4 

 4        ככככ""""סהסהסהסה
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        מגזר העוליםמגזר העוליםמגזר העוליםמגזר העולים  ....בבבב

 :על פי בנקיםהבקשות המלאות ור אישורים כללי והתפלגות שיע .1

        סטטוססטטוססטטוססטטוס
אוצר אוצר אוצר אוצר 

        החיילהחיילהחיילהחייל
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים

  6  -  1  1  4        בקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאות

  -  -  -  -  -        אושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראי

  -  -  -  -  -        בטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאם

  -  -  -  -  -        בטיפול הבנקבטיפול הבנקבטיפול הבנקבטיפול הבנק

  

 :אות הראשונות לעסקים בבעלות עולים חדשים על פני השניםההלוואישור התפלגות  .2

  

  

  

  

  

 .לא אושרו הלוואות ברבעון האחרון למגזר זה .3

        נשיםנשיםנשיםנשים  ....גגגג

  . נשים בקשות ראשונות על ידי עסקים שנמצאים בבעלות 96 הוגשו 2012 של שנת השניברבעון 

 :על פי בנקיםהבקשות המלאות שיעור אישורים כללי והתפלגות  .1

        סטטוססטטוססטטוססטטוס
אוצר אוצר אוצר אוצר 

        ללללהחייהחייהחייהחיי
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים

  96  5  14  21  56        בקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאות

  13  2  1  6  4        אושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראי

  25  0  2  2  21        בטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאם

  10  0  3  1  6        בטיפול הבנקבטיפול הבנקבטיפול הבנקבטיפול הבנק

 :ההלוואות הראשונות לעסקים בבעלות נשים על פני השניםאישור התפלגות  .2

  

  

 

  

 עסקים שונים שהיו 13 - הלוואות ל' תבור'דרך חברת  אושרו 2012 של השניהרבעון ף נכון לסו .3

  .₪ מיליון 4 -בסכום כולל של כ)  מזהמעלהמהבעלות או ל 50%(בבעלות נשים 

  

        הלוואות חדשותהלוואות חדשותהלוואות חדשותהלוואות חדשות  

2012201220122012        - 

 -        ככככ""""סהסהסהסה

        הלוואות חדשותהלוואות חדשותהלוואות חדשותהלוואות חדשות  

2012201220122012        13 

 13        ככככ""""סהסהסהסה
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        ₪₪₪₪' ' ' '  א א א א100100100100מסלול הלוואות עד מסלול הלוואות עד מסלול הלוואות עד מסלול הלוואות עד  7777

            היקפי אישוריםהיקפי אישוריםהיקפי אישוריםהיקפי אישורים  ....אאאא

רן בעבר בסכום כולל  עסקים שלא קיבלו הלוואה מהק14 -הלוואות לבמסלול זה אושרו ברבעון האחרון 

  .לכל עסק₪ ' א 88 ממוצע של - ₪  מיליון 1.2 -של כ

        זמני טיפולזמני טיפולזמני טיפולזמני טיפול  ....בבבב

מספר זה מתייחס לכלל .  ימים5עומד על במסלול המקוצר בגוף המתאם החציוני זמן הטיפול  �

 .הבקשות המלאות שהתקבלו ברבעון האחרון

זה מתייחס לכלל הבקשות מספר .  ימים18בבנקים במסלול המקוצר עומד על החציוני זמן הטיפול  �

 .שנידונו בוועדת האשראי ברבעון האחרון

        אחוזי אישוריםאחוזי אישוריםאחוזי אישוריםאחוזי אישורים  ....גגגג

  : בקשות ראשונות81 הוגשו 2012 של השניברבעון 

        סטטוססטטוססטטוססטטוס
אוצר אוצר אוצר אוצר 

        החיילהחיילהחיילהחייל
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים

  81  9  7  15  50        בקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאות

  14  2  2  1  9        אושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראי

  10  -  -  2  8        בטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאם

  14  0  1  5  8         הבנק הבנק הבנק הבנקבטיפולבטיפולבטיפולבטיפול
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        מסלול עסקים בהקמהמסלול עסקים בהקמהמסלול עסקים בהקמהמסלול עסקים בהקמה 8888

        היקפי אישוריםהיקפי אישוריםהיקפי אישוריםהיקפי אישורים  ....אאאא

 ממוצע של -₪  מיליון 4.2 - בסכום כולל של כעסקים בהקמה הלוואות במסלול 15ברבעון האחרון אושרו 

  .לכל עסק₪ '  א281 -כ

  :להלן התפלגות האישורים במסלול זה על פי רבעונים מאז פתיחת המסלול

        ))))₪₪₪₪' ' ' ' אאאא((((סכום סכום סכום סכום         הלוואותהלוואותהלוואותהלוואות        סטטוססטטוססטטוססטטוס

2222012012012012 /  /  /  / 2222        15  4,215  

  4,215  15        ככככ""""סהסהסהסה

        אחוזי אישוריםאחוזי אישוריםאחוזי אישוריםאחוזי אישורים  ....בבבב

  :התפלגותן, שות להלוואה במסלול עסקים בהקמה בק105 התקבלו ברבעון האחרון

        סטטוססטטוססטטוססטטוס
אוצר אוצר אוצר אוצר 

        החיילהחיילהחיילהחייל
        ככככ""""סהסהסהסה        מרכנתילמרכנתילמרכנתילמרכנתיל        מזרחימזרחימזרחימזרחי        הפועליםהפועליםהפועליםהפועלים

  105  7  15  28  55        בקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאותבקשות מלאות

  15  1  2  6  6        אושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראיאושרו בוועדת האשראי

  39  -  5  5  29        בטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאםבטיפול הגוף המתאם

  10  -  1  4  5        ול הבנקול הבנקול הבנקול הבנקבטיפבטיפבטיפבטיפ

        מסלול הלוואות בהסכמהמסלול הלוואות בהסכמהמסלול הלוואות בהסכמהמסלול הלוואות בהסכמה 9999
    קיימתקיימתקיימתקיימתאשר אשר אשר אשר ככככמצב אשר קורה מצב אשר קורה מצב אשר קורה מצב אשר קורה , , , , מסלול זה מתייחס להלוואות שמאושרות ללא דיון בוועדת האשראימסלול זה מתייחס להלוואות שמאושרות ללא דיון בוועדת האשראימסלול זה מתייחס להלוואות שמאושרות ללא דיון בוועדת האשראימסלול זה מתייחס להלוואות שמאושרות ללא דיון בוועדת האשראי

        . . . . הבנקהבנקהבנקהבנקועל ידי ועל ידי ועל ידי ועל ידי      לזה המומלץ על ידי הגוף המתאם לזה המומלץ על ידי הגוף המתאם לזה המומלץ על ידי הגוף המתאם לזה המומלץ על ידי הגוף המתאםהתאמה מלאה בין סכום ההלוואה המבוקשהתאמה מלאה בין סכום ההלוואה המבוקשהתאמה מלאה בין סכום ההלוואה המבוקשהתאמה מלאה בין סכום ההלוואה המבוקש

        היקפי אישוריםהיקפי אישוריםהיקפי אישוריםהיקפי אישורים  ....אאאא

 ממוצע -₪  מיליון 23.8 - בסכום כולל של כוואות בהסכמההלבמסלול   הלוואות63ברבעון האחרון אושרו 

 ממוצע של -₪  מיליון 16.2 -כ הלוואות ראשונות בסכום כולל של 47 –מתוכן , לכל עסק₪ '  א363 -של כ

  .עסקלכל ₪ '  א345 -כ

  

        זמני טיפולזמני טיפולזמני טיפולזמני טיפול  ....בבבב

בנקים עומד על עולה כי זמן הטיפול החציוני בתיקים במסלול זה ב, מבדיקה שבוצעה על ידי הגוף המתאם

 . בבקשההחציוני ימים את זמן הטיפול 6-9-מכאן שמסלול זה מקצר ב,  ימים בממוצע12
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         ניתוח סיבות דחייה ניתוח סיבות דחייה ניתוח סיבות דחייה ניתוח סיבות דחייה 10101010
  : העיקריותלהלן התפלגות סיבות הדחייה,  בקשות25ברבעון האחרון נדחו בוועדות האשראי השונות 

        %%%%        בקשות שנדחובקשות שנדחובקשות שנדחובקשות שנדחו        

  -  0        אי עמידה בתנאי הקרןאי עמידה בתנאי הקרןאי עמידה בתנאי הקרןאי עמידה בתנאי הקרן

  28%  7        התרשמות הבנקהתרשמות הבנקהתרשמות הבנקהתרשמות הבנק

  24%  6        תוצאות עסקיות תוצאות עסקיות תוצאות עסקיות תוצאות עסקיות 

  32%  8        מידע עסקי שלילימידע עסקי שלילימידע עסקי שלילימידע עסקי שלילי

  16%  4        ))))שילוב של מספר סיבותשילוב של מספר סיבותשילוב של מספר סיבותשילוב של מספר סיבות((((אחר אחר אחר אחר 

  100%  25        ככככ""""סהסהסהסה

  

         ניתוח ימי טיפול ניתוח ימי טיפול ניתוח ימי טיפול ניתוח ימי טיפול 11111111
, 6 -בגוף המתאם הגיע מספר זה ל,  ימים22ברבעון האחרון עמד מספר ימי הטיפול החציוני בבנקים על 

  .רבעונים שקדמו לולבדומה 

  . ימים6.5: בגוף המתאם,  ימים24:  בבנקים:המספר הממוצע של ימי הטיפול

         ועדת ערר ועדת ערר ועדת ערר ועדת ערר 12121212
  .עדת הערר בקרן החדשהוטרם נידונו תיקים בו

 


