
 

 

  

 

 

 

בנושא  9002-2-7מס' פרסם הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר חוזר  9002באפריל  6ביום 

מסגרת מגדיר  החוזר(. "חוזרהלהלן: "טיפול בחובות בעייתיים ופעולות גופים מוסדיים לגביית חוב )

 והלווה , בחינת מצב החובהלצורך מעקב ובקרה שוטפים אחר חוב שבניהול נדרשת מחברה מנהלתלהיערכות 

 - 3 פרק - המאוחד החוזר הוראות תיקון"בנושא  9002-2-43 מוסדיים גופים חוזר ואופן טיפול בחוב בעייתי.

קבע תיקן את החוזר ו" (בעייתיים בחובות וטיפול השקעות בקרת, פנימית אשראי ועדת) השקעה נכסי ניהול

 .יתייםטיפול בחובות בעימעקב והכללים נוספים ביחס ל

 
להבטחת זיהוי נהלים החברה המנהלת וועדת ההשקעות של  דירקטוריוןה וקבע ,יםבהתאם להנחיות החוזר

העקרונות  המבוססים על מוקדם של כשלים שעשויים לקרות בנוגע לאשראי ולטיפול בחובות בעייתיים

 הבאים:

, אשר אחראי על מעקב שוטף אחר תיק החוב של החברה המנהלת, ביצוע מונה מרכז חובות בעייתיים .א

המתקבלות ת ובהתאם להערכ םעל סיווג קבלת החלטותו יםספציפי ותחובלו ללוויםהערכת מצב 

  מיחידת הערכת סיכוני האשראי ומגורמים רלוונטיים נוספים.

 

ומתכונת הדיווחים , ואופן מינוי ובכלל זה םהחובות הבעייתיימרכז נקבעו הוראות לגבי פעילות  .ב

 הרלוונטיים. אורגניםהנדרשים ל

 
 .הלווים והחובותבאופן שוטף אחר מצב  העוקביםאנליסטים , מורכבת מהערכת סיכוני אשראי יחידת .ג

 
מצבו של הלווה אחר של יחידת הערכת סיכוני אשראי הוראות וקריטריונים לגבי אופן המעקב  נקבעו .ד

נסיבות מיוחדות המחייבות המידע עליו יתבסס המעקב, תדירות הערכת מצב החוב ו ,ובכלל זה חובהו

 .  מחדשהערכת חוב ספציפי 

 

 /אוהקופות ור החוב מנכסי שיעופרמטרים של חובות הבעייתיים לפי נקבע מדרג סמכויות לטיפול ב .ה

הסמכות להחליט לגבי  ."(מדרג סמכויות)להלן: "המונפקת  סדרהההאחזקה של הקופות מתוך שיעור 

מנהל מערך  של אולפי המלצתה של ועדת האשראי  אופן הטיפול בחוב בעייתי הינה של ועדת ההשקעות

 .סמכויותהמדרג  לפי ,אשראי

 

ובכלל זה בחינת הפעולות האפשריות שניתן לנקוט  גבי אופן הטיפול בחוב בעייתילהוראות נקבעו  .ו

 .כוללות, בין היתר, פנייה ללווה, לבעלי חוב אחרים, נקיטת הליכים משפטיים ומינוי גורמים חיצונייםה

וקביעת הגורמים אשר ייצגו את  אופן מימון נקיטת הפעולות לגביית החובהוראות בקשר עם  נקבעו כן

 .אמצעים להבטחת החובהנקיטת צורך לבכל מפגש אחר רלוונטי ו באסיפות בעלי חובקופות ה

 
ובהם, החברה המנהלת במשא ומתן להסדר חוב המייצגים את נקבעו העקרונות אשר ינחו את הגורמים  .ז

 : בין היתר

 

 היערכות לזיהוי ולטיפול בחובות בעייתיים



     

 ערך במצב של פירוק.לעומת ה לחברה יש זכות קיום כ"עסק חי"האם  (0

 .עקב פריסת התשלום -תוספת ריבית  - פיצוי על הזמןקבלת  (9

 )מניות, אופציות, אג"ח להמרה(. קבלת מרכיב אקוויטי - השתתפות בסיכוי (4

דיבידנד הזרמות על ידי בעלי השליטה בחברה ומגבלה על משיכת דמי ניהול או חלוקת  (3

 .אחרים לבעלי השליטה תשלומיםו

 .פירוקשיפור מעמדנו ביחס לביטחונות, קדימות ב -חיזוק בטחונות (2

 .קבלת שליטה בחברה (6

 .התייעלות והקטנת משכורות מנהלים (7

 .קבלת אפשרות למינוי משקיף מטעם בעלי האג"ח בדירקטוריון (8

 .מגבלות על עסקאות עם בעלי שליטה (2

 הגבלת האפשרות להשקעות חדשות. (00

 השלכות על ניירות ערך אחרים בקבוצת הלווים אשר מוחזקים בקופות הגמל. (00

 משך התהליך ועלותו. (09

 יכולת להביא לאישור ההסדר מבחינת אופן פעולת המחזיקים האחרים. (04

 
חברה נשואת ההסדר, ביחס להנדרש פירוט את האשר כולל  אישור הסדרי חובלמפורט הליך נקבע  .ח

 עיקרי ההסדר וניתוח כדאיות ההסדר אשר יוצגו לגורם המאשר את הסדר החוב, לפי מדרג הסמכויות.

 

אודות  הרלוונטיות תולוועדולדירקטוריון  ומידייםתקופתיים  יםדיווח הנחיות ביחס לביצוענקבעו  .ט

 .לגבי תיעוד החומר הרלוונטי הוראות וכן חובות בעייתיים

 

 

 

 

 


