
אמות מידה לבחינת איכות הממשל התאגידי 

בהתאם להוראות סעיף 5.13 לקודקס הרגולציה, להלן יובאו אמות המידה ביחס לאיכות 
הממשל התאגידי אשר מנחות את קבוצת כלל, בבואה להחליט על השקעות בנייר ערך. 

מבוא   .1

עקרונות  הממשל  התאגידי  מהווים  אוסף  של כללים  ועקרונות,   המגדי רים  אמות מידה   .1.1
להתנהלות תקינה וראויה של תאגידים, בין היתר בהיבטים של בקרה ופיקו ח. 

אימוץ כללי ממשל תאגידי מגבירים, מעצם הווייתם, את איכות הפיקוח והבקרה של    .1.2
התאגיד, צפויים למנוע מלכתחילה אירועים אשר גופים רגולטוריים מתקשים לחשוף,  

ולהקטין את אי הוודאות לצד יצירת שקיפות ואחידות באופן ההתנהלות התאגידית . 

אימוץ כללי ממשל תאגידי על ידי תאגיד שבו בוחנת קבוצת כל ל את האפשרות להשקיע    .1.3
מהווה אחד מהגורמים בהם על קבוצת כלל להתחשב, בעת קבלת החלטת ההשקעה.   
קבוצת כלל רואה חשיבות לאיכות ושיפור מדיניות הממשל התאגידי בחברות בהן היא  

משקיעה ומשקיעה לשם כך משאבי ם. 

קבוצת כלל אימצה מדיניות הצבעה באסיפות בעלי מניות של תאגידים בהם מחזיקה   .1.4
קבוצת כלל. מדיניות ההצבעה הינה כלי משלים להנחלת כללי הממשל התאגידי בחברות  

בהן משקיעה קבוצת כל ל. 

מדיניות זו חלה החל ממועד פרסומה ואיל ך.    .1.5

מודל דירוג ממשל תאגי די   .2

קבוצת כלל  התקשרה עם נותן שירות המספק לה שירותים של בחינ ת רמת הממשל התאגידי עבור 
כל תאגיד בו נבחנת השקעה על ידי קבוצת כלל באמצעות  מודל דירוג ממשל תאגידי שפותח על ידי  

נותן השירות . 

המודל הוא ייחודי ומבוסס על דטא בייס של כלל החברות הציבוריות והמדווחות בישראל. במסגרת  
המודל נבחנים הפרמטרים הבאים : 

דירקטוריון והנהל ה   .1

ביקורת    .2

זכויות בעלי מניות ושקיפו ת   .3

מדיניות תגמו ל   .4

השקעות אחראיו ת   .5

על בסיסן של אמות המידה הנכללות בקטגוריות אלו יינתן לתאגיד ציון לאיכות הממשל התאגי די, כאשר  
מדרג הציונים נחלקים לשלוש קבוצות -   

קבוצה ירוקה (Advanced או  +Advanced) בה מצויות חברות עם  הערכת איכו ת חיובית .   •

קבוצה צהובה (Reasonable  או  +Reasonable) בה מצויות חברות עם הערכת איכות סבירה .   •



קבוצה אדומה (To be improved  או Negative) בה מצויות חברות עם הערכת איכות נמוכה.   •

יישום   .3

ועדות ההשקעה השונות בקבוצת כלל מנחות את מנהלי ההשקעות לבחון את איכות הממשל  
התאגידי כחלק  ממכלול השיקולים המובילים לקבלת החלטת השקעה, חדשה או נוספת.   

למנהלי ההשקעות והאנליסטים שמורה החירות לבחון גם היבטים נוספים בתחום הממשל התאגידי,  
מעבר לרשום במודל דירוג הממשל התאגי די.   

לכל  עבוד ה אנליטי ת המבוצעת לבחינ ת השקעה  בתאגי ד יצורף  דוח  די רוג הממש ל התאגידי הרלבנטי   
של התאגיד. בהתאם  לצורך  יתקיים בו  דיון  במסגרת הפורומים השונים המתנהלים בכנף .    

במסגרת ניהול כספי עמיתים, מנהל ההשקעות הרלבנטי יבחן את ציון איכות הממשל התאגידי לפני  
ביצוע השקעות  בחברות הנסחרות בישראל.   

  ניפ לע ,תעצוממ ותבייוח יידאגת לשממ תכרעה תולעב תרובחב עקישהל ללכ תצובק ףעדית ,ללככ
  ידיגאת למשמ תכרעה תלעב תוברחב העקשה שרכא ,הכומנ ידיגתא לשממ תכערה תולעב תוברח
 . תפסנו תסוחתייה הנעוט ההית evtiaegN תרמב

  םיונתלנו םיררמטלפ רעבמ ,י ידאגתה לשממה וםתחב ם יפסונ יםטיבה ןוחלב ת יאשר א הת ללכ תצובק
   .ידיאגתה  לשהממ  וןציבו  םחיוו  בדייטו  ביםילבקמהו םיחנבהנ

  ת ינטרפ הניבח ך רעת , eivatgeN וגרדי תצובקב אצמהנ  ידאגתב עקישהל ץפוחת ה צובקה ו ב ה רקמב
   םקדמו רושיא ףוסנב שרדיי ןכו ורמהא רוגילד ומרשג וב תורטוהמפ השלוחה תוקודנו גורידה חוד לש
  ע וציב רםטו ןנייעב  ערךייש ןוידה תגרסמב  ה.עקשהה עצוביל  קית לכ לש ישאר התועקשהה ל הנמ לש

   םקימוניהו יידאגתה  לשהממ  יוןצל תוסיחיתהה ת א, רתיה ןיב, דעת ירמואה  יוןהד  לוקוטורפ, עהקשהה
   .עהקשלה

בנוסף לאמור לעיל, אחת לשנה, מנהלי ההשקעות יסקרו א ת ההשקעות הסחירות וייבחנו באילו  
השקעות, במהלך השנה החולפת השתנה דירוג הממשל התאגידי לדירוג Negative. מנהל  
ההשקעות הראשי יתעד בפרוטוקול את הנימוקים בגינם ניתן להמשיך להחזיק בהשקעה המדורגת  

כאמור.   

  רת יואו דחבא ןהו ללוכה ון ציב הן ,דיאגיתה לשממה תוכאי לש ךמונ ןיוצ יכ קפ סהסר ןעמל הרבומ
   . גידאת ו תואב העשקהמ ענמית ללכת צוב  קיכ , חרכהב ועמשמ ןאי ,םמדדינה הנשמה מדדימ

  ללכ תצבוק ךישמת ,דתיעב תויוחתפתה וםנוישי םוייפצ וב תהוותהב םחות נוהי דיגיאת לשממ ולאיהו
  ןהב ,העקשהה תדועובו םניוי דמוייקת יךרוצל םאתהב ורמואכ תניומדיב םינוישי ,ךרוצה יפל ,ןחובל

  תוטלחה לובקת ויםניתשמה קשוה אינתל ללכ תצבוק לש ידיאגתה לשממה תניוימד תמאתה חןבתי
   .תניוימדב םיינושיל
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