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שיקולי ועדת האשראי  
באישור פרויקט יזמי
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?על מה נדבר

3

חשיבות וועדות האשראי 
וההשקעה בתהליך אישור  

עסקאות אצל הגורמים הממנים

השיקולים המנחים  
וועדות באישור עסקאות

1

2
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מי הן ועדות  
?  האשראי וההשקעה

ועדות אשר מטרתן הינן  
,  השקעה בעסקאות/אישור מימון

על פי מדרג סמכויות

בכירים במוסד  
צים"דח/ הפיננסי

, מומחים באשראי
ניהול סיכונים, השקעות
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תהליך  
האישור

היכרות היחידה העסקית  
העסקה/ עם הלקוח 

,  ניתוח העסקה
משא ומתן וסגירת  
התנאים המסחריים  

אישור העסקה  
בוועדות האשראי  

וההשקעה הרלוונטיות

משא ומתן  
על המסמכים  

המשפטיים

חתימה 
על העסקה

ניהול שוטף יום  
יומי של האשראי
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מה מעניין  
את וועדת  

?  האשראי

6

תשואת הגורם 
/ המממן בעסקה
אלטרנטיבות

:  תנאי העסקה
מכירות  , ע"הו

בטחונות, מוקדמות

,  ניסיונו, היזם
ואיתנותו הפיננסית

הפרויקט וניתוחו

ניתוח סיכונים
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התנהלות חכמה  
מול הוועדות  

הבנת אירועים  
חיצוניים והשפעתם 

על הפרויקט

ניתוח המצב הפיננסי  
המלא של החברה גם 
מעבר לפרויקט עצמו

התייחסות למצבים  
משפטיים הנוגעים  

לחברה ולבעליה
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אירועים חיצוניים  
והשפעתם על הפרויקט
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ניתוח המצב הפיננסי  
של החברה גם מעבר  

לפרויקט עצמו

חברה רוכשת קרקע במחיר גבוה המגלם  
עליה צפויה במחירי המכירה העתידיים

  איתואחוז מימון גבוה שגורר יחד 
תשלומי ריבית שוטפים גבוהים

1

2

עד כניסה  , תקופת מימון הקרקע
כשנתיים –לליווי 

3
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א  "פרויקט תמ, חברת התחדשות עירונית
ד  "יח 40להריסה ובנייה של  38/2

ניתוח  , העסקה, פרטי החברה
ראויים –התשואות , הסיכונים

1

2

פרסום בעיתונות   -ערב הדיון 
תביעה שהוגשה על ידי דיירים  

בפרויקט קודם

3

התייחסות למצבים משפטיים  
הנוגעים לחברה ולבעליה
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התנהלות יום יומית  
מול הוועדות  

הניהול היום יומי  
הינו ביחידה העסקית

סמכות מנהלי היחידות  
הינה נרחבת

דיונים בוועדות יתקיימו רק 
כאשר קיימים תבחינים המעידים  
על אתגרים משמעותיים בעסקה
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לשאלות נוספות פנו אלינו

מנהלת ליווי פרויקטים וערבויות טפרגלית   |  050-9717404

כל המידע המוצג במסגרת מצגת זו לגבי אפשרות השקעה לא יהווה ייעוץ השקעות או שיווק השקעות כהגדרתם  . מ"מצגת זו אינה מכילה מידע כולל ומקיף אודות פעילות הפניקס השקעות ופיננסיים בע
.החברה אינה מחויבת לעדכן מצגת זו לאחר מועד הצגתה.  לגבי הדיוק או השלמות של מצגת זו, מפורשת או משתמעת, אינם מציגים כל מצג או לוקחים כל אחריות, החברה או נציגיה. בהוראות הרגולציה


