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  דירוג סיכון פיננסיפירוט ניקוד סעיפי 

 פעילות העסק
10% 

 העסק וותק בכלל העסק ותק
 העסקית הפעילות בתחום

 בגינה מבוקשת הבקשה.
 התרשמות -בעסק חדש 

 מהניקוד  33%שנות נסיון =  1-4 50%
 מהניקוד 66%שנות נסיון =  5-9
 מהניקוד  100%שנות ניסיון ומעלה =  10

 הורדת ניקוד על מידע שלילי 25% מידע עסקי

קיום צדדים קשורים 
 וההתנהלות העסקית מולם

25%  

ניסיון עסקי של 
בעל/י ו/או 

 מנהל/י העסק 
10% 

 

 מהניקוד  33%שנות ניסיון =  1-4 25% שנות ניסיון בתפקיד
 מהניקוד 66%שנות ניסיון =  5-9
 מהניקוד 100%שנות ניסיון ומעלה =  10

 מהניקוד  33%שנות ניסיון =  1-4 25% בתחוםשנות ניסיון 
 מהניקוד 66%שנות ניסיון =  5-9
 מהניקוד 100%שנות ניסיון ומעלה =  10

רקע מקצועי, תעודות 
 והכשרה מתאימה

25%  

תחקור והתרשמות בפגישה 
 אישית

 בפגישה התרשמות פי על נקודות הורדת 25%
 ובעל במידה מנהלים/הבעלים עם האישית

 וכו' קש איש, בחומר שולט לא העסק

 איתנות פיננסית
25% 

 העסק של פיננסית האיתנות
 ההון לדרישות ביחס

 העסקית בתוכנית וההשקעה

לפי דוחות כספיים ומאזן  –בעסק קיים  
 שנים אחרונות 3בוחן 

 יחס שוטף, הון חוזר, הון מהיר 20% יחסי נזילות

העצמי ולסך הרווח ביחס למכירות, להון  20% רווחיות
 הנכסים

 סך התחייבויות ביחס להכנסות 20% מינוף

  20% הון עצמי

 הורדת ניקוד על מידע שלילי 20% מידע עסקי 

 תכנית עסקית
35% 

סבירות ההנחות להכנסות, 
 רווחיות ותזרים

25%  

הערכות רגולטורית, לוחות 
זמנים מוצעים, אישורים, 

 הכרות עם אוכלוסיית היעד

25%  

ניסיון העסק במימוש תכניות 
 דומות

15%  

 ביחס התוכנית היקף
 העסק לפעילות

15%  

  20% התרשמות הבודק המקצועי

 תכנית מימון
20% 

  50% מוסדרת מימון תכנית קיימת

 ויתרות חיובי עצמי הון קיים
 של מלא לביצוע מזומנים
 עצמיים ממקורות התוכנית

 מזומנים ויתרות חיובי עצמי הון קיים 50%
 ממקורות התוכנית של מלא לביצוע

 מהניקוד 100%עצמיים = 
 

 התוכנית למימון מוסדר מקור קיים
בנקאיות =  הלוואות/בעלים מהלוואות

 מהניקוד 70%
 

 מהניקוד 50%=   זר הון על התבססות

 
 מהניקוד 30%מימון =  תכנית קיימת לא
 

 0%אין סבירות לגיוס מימון לתכנית = 
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 סיכון פיננסי סיווג דירוג

  נקודות; 100-90 – 1 סיכון דירוג .1

 ;(90 כולל) נקודות 90-80 – 2 סיכון דירוג .2

 ;(80 כולל) נקודות 80-70 – 3 סיכון דירוג .3

 ;(70 כולל) נקודות 70-60 - 4 סיכון דירוג .4

 ;(60 כולל) נקודות 60-50 – 5 סיכון דירוג .5

 ;(50 כולל) נקודות 50-40 – 6 סיכון דירוג .6

 ;(40 כולל) נקודות 40-30 - 7 סיכון דירוג .7

 ;(30 כולל) נקודות 30-20 – 8 סיכון דירוג .8

 (;20נקודות )כולל  20-10 – 9 סיכון דירוג .9

 .(10נקודות )כולל  10-0 – 10 סיכון דירוג .10


