
  

 

1028,נוארי1

 בתחום הקלינטקביצוע עסקאות בסין במסגרת הפרוטוקול הפיננסי 

 

 הפיננסי נחתםבבתחוםהקלינטקהפרוטוקול לסין ישראל האוצר1027ספטמברל22-בין משרדי בין

תווסףלפרוטוקוליםפיננסייםהקיימיםבתחומיםהשונים.הישראליוהסיניוהואמ

מהלךזההינותוצאהשלמשאומתןממושךביןאשראומשרדהאוצרהישראלילביןמשרדהאוצרהסיני,

להוסיףתחוםפעילותנוסףלפרוטוקולשמטרתולהקלעלתהליךביצועעסקאות ולשפראתבמסגרתו,

כושרהתחרותשליצואניםישראליםלעומתמתחריהםמארצותאחרות.

:בתחוםהקלינטקעיקריההישגיםשלהפרוטוקול

 הוספת סקטור קלינטק, הסביבהפרוטוקוללחדש, איכות בתחום טכנולוגיות טכנולוגיותשיכלול ,
 ידידותיותלסביבהבתחוםהחקלאותוטכנולוגיותמתוחכמותבתחוםאנרגיהנקיה.

חקלאות,תקשורת,בריאות,אנרגיה,בנוסףלסקטוריםהמיוצגיםכברבפרוטוקוליםהקיימים:זאת
.תעשייה,טיפולבמים,תשתיותחברתיותוכלכליות

  ההגדלת השונימסגרת הפרוטוקולים של הכוללת בם שהמסגרת300-הפרוטוקול כך $ מיליון
מיליארד2.9$ מסתכמתבהמצטברת

 מהחברות הנדרשים הפרוטוקול, של הסף תנאי והנמכת גםהגמשת שיאפשר באופן ישראליות,
לחברותבגודלבינונילהשתלבבפרוטוקול.

 .שנה(21שנה)במקום21-הארכתתקופתהאשראילפרויקטיםמועדפיםל

 .להחזרהקרןשנים3כהשלואחידהוארחסדתקופתתקביע



 רקע

הפרוטוקולהפיננסיביןישראללסיןהינוהסכםמסגרתביןשתיהמדינותשמטרתולהמריץפעילותסחר

ארוכתטווחשהוכנהמראש.חוץביניהןבאמצעותתשתיתפיננסית

 נוהג המדינות, בהלוואותבתנאיםמועדפיםבין ומדובר מתשלוםמכסמאחר פטור להעניק הסיני הצד

ומע"מעלציודשיובאבמסגרתהפרוטוקול,למעטיוצאיםמהכללעלפיראותעיניו.

.בגלליעילותווכדאיותולשניהצדדיםהואעודכןוהורחב2991פרוטוקולראשוןעםסיןנחתםעודבשנת

 למעל תשתית והיווה פעמים לסין310מספר מישראל יצוא עסקאות בריאותבתחומי , תעשיה,חינוך,

דולר.מיליארדוטיפולבמיםבהיקףמצטברשלמעל,חקלאותתקשורת

בידי מבוצעות היו או כלל מבוצעות היו לא הללו מהעסקאות ניכר חלק הפרוטוקול, שלולא ספק אין

חברותשאינןישראליות.

ריםחדשים.שמירהעלאיכותהסביבההצמיחההמואצתשלסיןבעשוריםהאחרוניםיוצרתעודועודאתג

טריליון1.1הינומהאתגריםהחשובים,הדורשפתרוןמיידי.ממשלתסיןמודעתלבעיותשנוצרווהקצתה

על חתימה קלינטק. טכנולוגיות פיתוח בתחום בעולם המתקדמות מהמדינות הינה ישראל דולר.

זהלעשרות רבותשלפרויקטיםישראלייםבסיןבתחוםהפרוטוקולביןהמדינותמאפשרתלהפוךיתרון

מיליוןדולרשהפרוטוקוליצרעבורם.300זה,אשריתבססועלתשתיתפיננסיתבסך



  

 

 

 תכולה ישראלית מינימלית נדרשת בפרוטוקול

 10%תכולהישראליתמינימליתשנדרשתבפרויקטיםחקלאייםתהיה

 30%תהיהתכולהישראליתמינימליתשנדרשתבפרויקטיםאחרים

 

 תיאור התהליך למימון הסכם מסחרי

בין .1 שנחתמו המסגרת מהסכמי אחד במסגרת לסין מישראל לייצוא מסחרי הסכם מימון לצורך

ובישראל. בסין הדרושים האישורים כל לקבלת בכפוף ספציפי, הלוואה הסכם ייחתם הבנקים,

לבנקסיני)הלווה(.במסגרתהסכםהלוואהזהיעמידהבנקהישראלי)המלווה(הלוואה

היצואןיבצעאספקה)משלוח(לקונהבסין. .2

לו .3 להעמיד המלווה מהבנק הסיני הבנק יבקש הקונה רצון לשביעות היצוא מסמכי קבלת לאחר

 הלוואה.

בסכום .4 )הלווה( הסיני הבנק את ויחייב הישראלי ליצואן כספים יעביר )המלווה( הישראלי הבנק

 ההלוואההכללי)משיכה(.ההלוואהעלפיתנאיהסכם

 אשראמבטחתאתהחזרההלוואהע"יהבנקהסיניבתמורהלקבלתדמיביטוח. .5

 

 מבנה המימון

מסכוםההסכםהמסחריומחולקלשתיהלוואות:הלוואתמקדמה200%מימוןהעסקההינובהיקףשל

והלוואהלטווחארוך.

מסכוםההסכםהמסחרי.21%:הלוואת המקדמה .2

ההלוואהתתבצעבמשיכהאחתבהתאםלתנאיםהמפורטיםבהסכםההלוואההספציפי.

חודשיםמכניסתולתוקףשלהסכםההלוואההספציפי.28תקופת האשראי:

לשנה.2.1%:ריביתקבועהבשיעורשלריבית ללווה

חודשים.6כלתשלומי הריבית:

ייםשווים.תשלומיםחצישנת3-פירעוןהקרןיתבצעב:קרןההחזר 

מסכוםההסכםהמסחרי.81%:הלוואה לטווח ארוך . 2

שנים.21תקופת האשראי:

שנים.3:חסדתקופת ה

36-תשלומיםחצישנתייםשוויםורצופיםהחלמהחודשה29סכוםהקרןייפרעבאמצעות:קרןה החזר

מכניסתולתוקףשלהסכםההלוואההספציפי.

לשנה.3.3%ריביתקבועהבשיעורשלריבית ללווה:

חודשים.6כלתשלומי הריבית:

 



  

 

 

 תשלום הפרשי הריבית ע"י היצואן

ישא לתקופההיצואן קבועה או ניידת )ריבית הבנק של המימון מקורות עלות בין הריבית בהפרשי

הרלוונטית(בתוספתמרווחשהבנקגובהבתנאישוקרגיליםלביןהריביתהמשולמתעלידיהלווהעלפי

תנאיהפרוטוקול.

יהמסגרתואינהההתחשבנותבגיןהפרשיהריביתביןהיצואןלביןהבנקאינהחלקמהפרוטוקולוהסכמ

מבוטחתע"יאשרא.

 תנאי החיסוי ודמי הביטוח

אשראמציעהתנאיביטוחמשופריםלעסקאותבמסגרתהפרוטוקולהפיננסי.

ביטוחהחברהיחולעלסכוםהעסקהבניכויהמקדמהבתוספתהריביתהחוזית)בכפוףלתנאיהפוליסה(.

.91%אחוזהחיסויהינועד

יקטןאחוזהחיסויתנאיהסףהקבועיםבאשרא,אועמלתהסוכןבעסקהעוליםעלבמידהוהמרכיבהזרו/

כנהוגבחברהאלאאםימצאביטוחמשנהמתאיםלעסקה.

דמיהביטוחמחושביםכאחוזמהסכוםהמחוסהומשולמיםמכלמשיכהאומראשוכתנאילמשיכה.

נמוכיםבכ הביטוחשלאשראלעסקאותבמסגרתהפרוטוקול הביטוחהנהוגיםבחברה31%-דמי מדמי

 עבורעסקאותבסיןשלאבמסגרתהפרוטוקולאובמדינותהמדורגותבאופןזהה.

 אופן הפניה ותהליך אישור העסקאות

משרדיתמהצדהישראליוע"ימשרדהאוצרהסיני.-עסקאותייבדקוויאושרוע"יהוועדההבין .1

תיעשהכמקובלע"יהגשתטופסבקשהלביטוח.הפנייהלאשרא .2

לכ .3 התקף עקרוני אישור ליצואן יישלח העסקה אישור תנאיי3-לאחר יפורטו חודשיםשבמסגרתו

החיסויוהשלביםהבאיםלמימושהעסקה.

לאחרמילויכלהתנאיםובדיקתההסכמיםיונפקכתבאישורספציפילבנקשיאפשרביטוחומימון .4

 העסקה.



שלולהגדלתהפעילותלתחומיםחדשיםבסיןרחבתהפעילותלהוםיתרשהפרוטוקולהחדשוויםאנומק

.פיננסיפרוטוקולהחברותהישראליותבמסגרת





 לפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות:

 30-0011103, פקס: 30-0001333מזכירות החברה בטלפון 

  alexa@ashra.gov.il, דוא"ל:  0001303-30אלכס אברבוך, מנהל שיווק, טלפון: 

mailto:alexa@ashra.gov.il

