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  בעיתייהכללית של ההיערכות לזיהוי ולטיפול בחובות פרטי בנוגע למסגרת 

  

בקבוצת מגדל במסגרת ניהול האשראי העסקי בתיקי ההשקעות של המבוטחי והעמיתי קיימי 

נהלי פרטניי לנושאי שוני בתהליכי  ,בי היתר, כולליהתהליכי עבודה ותהליכי ניהול סיכוני 

  . אישורי ותפעול ובקרת אשראי ובטחונותתהיררכיי, פנימידירוג , ניתוח

אשר חברי בה נציגי חיצוני , הוקמה ועדת אשראי משותפת לגופי בקבוצה, 2008בשנת , בנוס

  . רבבעלי ניסיו עסקי ובנקאי 

2009פורס חוזר לגופי המוסדיי , 2009בשנת  9   ופעולות גופיבעיתייטיפול בחובות "בנושא , 7

את מדיניות האשראי הקבוצה  ערכה ועידכנה בעקבות החוזר .")החוזר: "להל ("מוסדיי לגביית חוב

, שוטפי אחר סיכוני אשראיההערכה המעקב והכלי ל  והרחיבה את ההתייחסותואת נהלי האשראי

בודה לזיהוי מוקד של כשלי במש כי העלתהלי ,למעקב ולבקרה השוטפי אחר החוב שבניהולה

  .לטיפול בוו לזיהוי ואיתור חוב בעייתי , חובחיי

חובות ה המסגרת הכללית בה מזוהי ומטופלי בהתא להוראות החוזר להל פרטי עיקריי בדבר

  :יתיייבעה

  

אחר מצב  יבקרה שוטפלמעקב ו מדיניות וקווי מנחי בכל הקשור אושרו – קווי מנחי 

קיומו של תהלי עבודה מובנה לזיהוי מוקד של ירידה באיכות האשראי במש חיי  ,החוב

ולגיבוש החלטה בדבר אמצעי , לטיפול בחוב בעייתי , לזיהוי ואיתור חוב בעייתי,חוב

 .שינקוט לגביית החוב ולקביעת הגורמי האחראי לביצוע פעולות אלה

, האשראי, רה בתחומי ההשקעותבחפורו המורכב מבעלי תפקידי בהוק  – פורו חוב 

או /מרבית חברי הפורו אינ עוסקי בייזו ו. כספי והייעו המשפטי ,ניהול הסיכוני

מעקב  ,בסיווג, הבעייתייפורו זה מתכנס מידי חודש לדיו בחובות . הקצאת אשראי

, עייתיבמקרי דחופי בעת זיהוי חוב ב. ופיקוח אחר התנהלות וגיבוש המלצות לטיפול

הפורו אחראי על גיבוש ההמלצות בנושא והבאת . בתדירות גבוהה יותרהפורו מתכנס 

 .לועדת האשראי

 על אופ הטיפול המומל בכל  פורו חוב ד וממלי לועדת האשראי  טיפול בחוב בעייתי 

מהותיות , בשי לב לסיווגו של החוב וסכומו, בי היתר,  וזאתאחד מהחובות הבעייתיי

  .לקו בתיק ומהותיות חלקה של החברה בחובח
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לועדות ההשקעה ,  קיימי נהלי דיווח תקופתי ודיווח מיידי לועדת האשראי– דיווח

 ובכלל זה בעניי סיווג חוב כבעייתי בעיתיי בנושא חובות  של חברות הקבוצהולדירקטוריוני

   .והטיפול בו

  

  


