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 הקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה 

 רשימת מסמכים שיש לצרף לבקשה להלוואה עבור חברה בע"מ/שותפות רשומה 

 (. wordבפורמט שאלון לבקשת הלוואה עבור חברה בע"מ/שותפות רשומה ) .1

 סט תצהירים לבקשת הלוואה עבור חברה בע"מ/שותפות רשומה.  .2

 מההשקעה. 20%המבקשת הלוואה במסלול הקמה או השקעה יש לצרף תצהיר על השקעת הון עצמי בסך לחברה  .3

המשולמים לפקודת אגף החשב הכללי ₪  250הצגת אישור הפקדה של  - אישור תשלום אגרת הגשת בקשה מהקרן .4

התשלומים הממשלתי  שרת באמצעות  במשרד האוצר. התשלום יבוצע בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית

 (.לתשלום לחץ כאן)

 (. לחץ כאןתדפיס רשם חברות )להפקת תדפיס מרשם החברות  .5

 צילום ת"ז והספח של הבעלים. .6

 דו"חות ומידע פיננסי: .7

חברה בינונית נדרשת לצרף דו"חות מבוקרים   01/05/19 -. החל מה2016-2017דו"חות מבוקרים לשנים  .א

 גם חברה קטנה.    01/08/19-, והחל מה2018לשנת 

 (.מאזני)תוצאתי +  2019-2018 1מאזן בוחן לשנים .ב

 . 2018-2019לשנים מע"מ דו"חות  .ג

 . 2018-2019ים עובדים לשנעל העסקת ביטוח לאומי ל  102טפסי  .ד

 בכל חשבונות החברה: -דוחות בנקאיים וחוץ בנקאיים .ה

 ריכוז יתרות  •

 פירוט הלוואות •

 דפי עו"ש בגין שלושה חודשים אחרונים •

מהמניות יש לצרף את המסמכים הנ"ל גם לגבי החשבונות  70%-*לחברה בה בעל המניות מחזיק ביותר מ

 הפרטיים של בעלי המניות בחברה.

 )במידה ויש(:  2ועסקים קשורים  קשורות חברות בגין  .ו

חברה בינונית נדרשת לצרף   01/05/19 -. החל מה2016-2017דוחות מבוקרים או סקורים לשנים  •

 גם חברה קטנה.   01/08/19-, והחל מה2018דו"חות מבוקרים לשנת 

 (.מאזני)תוצאתי +  2019-2018מאזן בוחן לשנים  •

 ריכוז יתרות של כלל חשבונות הבנק   •

מידה והחברה או העסק לא פעילים יש להציג לכך אישור רו"ח עם התייחסות לעניין העדר חובות ב •

 לרשויות המדינה. 

הצעות מחיר, חוזה שכירות, רשימת פרויקטים קיימים ועתידיים,   -כל מסמך נוסף התומך בבקשת ההלוואה )לדוגמא .8

 חוזים חתומים וכיוצא באלה(.

 

 25/06/19תאריך עדכון: 

 
1
 יש לדרוש מאזן לשנה הנוכחית, ובמידה ואין דוחות מבוקרים, גם לשנה קודמת.  

2
 חברה או עסק שבשליטת בעלי העסק המגיש את בקשת ההלוואה, או שבשליטת אחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה.  
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 :באחת מהאפשרויותאת המסמכים יש להגיש לגוף המתאם 

 ( MB 6ניתן לשלוח קבצים עד גודל ) keren.giza@gse.co.il  –דוא"ל  .1

 03-5213020בפקס  .2

 

 רורים נוספים ניתן לפנות באמצעות: לפרטים ולבי

   keren.giza@gse.co.il  –דוא"ל  .1

  03-5213030: טלפוןב .2

 

 
 
 
 

 


