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  הגדרת סיכון תפעולי  .א

ניהול סיכון " בדבר 350 כהגדרתו בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר - סיכון תפעולי   .644

  ".תפעולי

  
  

  המדידה שותגי  .ב

לחישוב דרישות ההון בגין סיכון תפעולי לפי סדר עולה של  גישות שתי מציגה ההוראה  .645

  הגישה הסטנדרטיתBIA( ;(ii) ( גישת האינדיקטור הבסיסי(i): תחכום ורגישות לסיכון

)TSA.( 

  
  

על ידי אפשריות הגישות בין ה תאגידים בנקאיים להתקדם מעודדעל הבנקים הפיקוח   .646

קריטריוני .  יותר למדידת סיכון תפעולימותמתוחכ) practices( ופרקטיקות מערכות פיתוח

  .  להלןיםכשירות של הגישה הסטנדרטית מוצגה

  
  

ל ותאגידים בנקאיים "תאגידים בנקאיים פעילים ברמה הבינממצפה על הבנקים הפיקוח   .647

מתוחכמת יותר מגישת לעשות שימוש בגישה , שלהם חשיפה משמעותית לסיכון תפעולי

  . 98מתאימה לפרופיל הסיכון שלהםההאינדיקטור הבסיסי ו

תאגיד בנקאי יהיה רשאי ליישם את גישת האינדיקטור הבסיסי אם הוא מקיים את שני   

היחס בין יתרת הנכסים ו ,ח"ש מיליארדי 4 -ההון העצמי שלו קטן מ: התנאים הבאים

, ין סך ההכנסה השנתיתל לב"סה השנתית מחווהיחס בין ההכנ, ל לבין סך הנכסים"בחו

   ;10%-קטן מ

יורשה להשתמש בגישת האינדיקטור הבסיסי עבור חלק מפעילותו לא תאגיד בנקאי 

על ,  כלל זה יחול גם ברמת הקבוצה הבנקאית. עבור פעילויות אחרותסטנדרטיתהבגישה ו

  .בסיס מאוחד

  

) AIRB, FIRB( באמצעות גישות מתקדמות בגין סיכוני אשראיהמקצה הון תאגיד בנקאי   .א647

  .באמצעות גישת האינדיקטור הבסיסילא יורשה להקצות הון בגין הסיכון התפעולי 

  

  

לחזור לגישה פשוטה יותר אחרי , ללא אישור המפקח, תאגיד בנקאי לא יהיה רשאי  .648

וש אם המפקח קובע שתאגיד בנקאי שעושה שימ, אולם. שאושרה לו גישה מתקדמת יותר

הוא יוכל לחייב את , גישה זולבגישה מתקדמת אינו מקיים עוד את קריטריוני הכשירות 
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בין אם גישת  (התאגיד הבנקאיהמפקח יסקור את דרישות ההון שהתקבלו לפי גישת הסיכון התפעולי בה השתמש    

. ))Peer(באותה קבוצת ייחוס ובמיוחד בהשוואה לתאגידים ,  אמינות כלליתלביסוס גישה סטנדרטית  אוסיאינדיקטור בסי
הערכת נאותות  (211 פר מסת ניהול בנקאי תקיןוראישקול המפקח פעולה מתאימה במסגרת ה, במקרה של חוסר אמינות

  . )הלימות ההון
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עד אשר , התאגיד הבנקאי לחזור לגישה פשוטה יותר עבור חלק או עבור כל פעילויותיו

  .יעמוד בתנאים שפירט המפקח לחזרה לגישה מתקדמת יותר

  

  הוראות מעבר

 לשימוש בגישת האינדיקטור 647 שנקבעו בסעיף תאגיד בנקאי שאינו עומד בתנאים  . א648

  .2012 בדצמבר 31יום עד ליורשה ליישם גישה זו , הבסיסי

  

  (The Basic Indicator Approach)גישת האינדיקטור הבסיסי   .1

תאגידים בנקאיים המשתמשים בגישת האינדיקטור הבסיסי חייבים להחזיק הון בגין   .649

של הכנסה שנתית גולמית חיובית ) המסומן אלפא(וע סיכון תפעולי השווה לאחוז קב

סכומים עבור כל שנה שבה ההכנסה השנתית הגולמית . ממוצעת לשלוש השנים הקודמות

. 99במכנה לצורך חישוב הממוצעהן במונה והן היא שלילית או שווה לאפס לא ייכללו 

  :הדרישה תתבטא כדלהלן

  KBIA= [∑ (GI1…n×α)] /n  
  

  :כאשר

  KBIA=ישת ההון לפי גישת האינדיקטור הבסיסידר.    

GI      =בשלוש השנים האחרונות, כאשר היא חיובית, הכנסה שנתית גולמית.  

N       = מספר השנים מתוך שלוש השנים הקודמות שבהן ההכנסה הגולמית היא חיובית.  

   α     =15%,יקטור  קושר בין רמת ההון הנדרשת לבין האינד, י וועדת באזל" שנקבע עGI.   

  

חושב על בסיס הדוחות הכספיים תשל שלוש השנים האחרונות הכנסה גולמית ממוצעת 

 סקוריםה/כאשר הדוחות המבוקרים. ים האחרוניםונ הרבע12- בסקוריםה/המבוקרים

מראש של באישור , יורשו התאגידים הבנקאיים לעשות שימוש באומדנים, אינם זמינים

  .המפקח

    
  :BIA -סה הגולמית לפי גישת ה לחישוב ההכנדוגמה  

 .ים הראשוניםונ הרבע8 - מוןבכל רבעח "ש 25הכנסה גולמית חיובית של  •

 .ים האחרוניםונ הרבע4 - מוןבכל רבעח " ש5שלילית של גולמית הכנסה  •

סך ההכנסה החיובית (ח " ש200-מחושבת כ, ח" ש100הכנסה גולמית ממוצעת תהיה  •

כדי להתאימה  (4- ים חיוביים ומוכפלת בונ רבע8- מחולקת ל) ים הראשוניםונ הרבע8-ב

  ).לחישוב שנתי
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' וראה מסהמפקח ישקול פעולה פיקוחית מתאימה במסגרת ה,  מזעריוןלהדרישות האם הכנסה גולמית שלילית מעוותת את    

  . )הערכת נאותות הלימות ההון (211
 



       )7/12] (3[ניהול בנקאי תקין  : המפקח על הבנקים

  206 - 4 ' עמ    סיכון תפעולי–מדידה והלימות הון   

 
הכוונה . 100הכנסה גולמית מוגדרת כהכנסת ריבית נטו בתוספת הכנסה נטו שלא מריבית  .650

  :שממדיד זה

(i)   עבור ריבית שטרם שולמה: לדוגמה(לא ינוכו הפרשות כלשהן( ;  

(ii)תשלומים לרבות ,  לא ינוכו הוצאות תפעוליות)fees( ששולמו לספקי שירותי מיקור 

  ; 101חוץ

  (iii)102ע מהתיק הבנקאי"הפסדים שהוכרו ממכירת ני/לא ייכללו רווחים) securities in the 

banking book( ;ו-   

(iv) לא ייכללו פריטים מיוחדים או לא רגילים extraordinary or irregular) ( וגם הכנסות

  .הנובעות מביטוח

  
  

   .בטל  .651

  

  נמכרה/פעילות שנרכשה ופעילות שהופסקה   .א651

 הקצאת הון בגין פעילות שנרכשה תבוצע על ידי הוספת הנתונים - שנרכשה פעילות  

ההיסטוריים של ההכנסה הגולמית מהפעילות שנרכשה לנתונים ההיסטוריים של ההכנסה 

ות בהסתמך על דוח, ים האחרונים של התאגיד הבנקאיונ הרבע12-הגולמית ב

יורשו התאגידים ,  אינם זמינים כאמורסקורים/כאשר דוחות מבוקרים. סקורים/מבוקרים

  . המפקח מראש שלבאישור, הבנקאיים לעשות שימוש באומדנים

 אין להפחית הכנסה גולמית היסטורית מחישוב ממוצע - נמכרה/פעילות שהופסקה  

יש כלומר . נמכרה/ופסקהים האחרונים בגין הפעילות שהונ הרבע12 - ההכנסה הגולמית ב

יובהר שבמידה . בחישוב ההכנסה הגולמיתים הקודמים ונברבע הכנסה מהפעילות לכלול

תיכלל הכנסה זו בחישוב , מכירתה/ ומתקבלת הכנסה נוספת מהפעילות לאחר הפסקתה

  .ההכנסה הגולמית

                                                      
100
  .'ראה אופן חישוב ההכנסה הגולמית בנספח ב   

  
  

101
 שהעניקו שירותי מיקור חוץ תאגידים בנקאייםי " שהתקבלו עתקבולים,  ששולמו עבור שירותי מיקור חוץלתשלומיםבניגוד    

  .גולמיתללו בהגדרת הכנסה ייכ
 

שבדרך כלל מהווים פריטים של התיק , "זמינים למכירה"-ו" מוחזקים לפדיון"כ ע שסווגו"הפסדים שהוכרו מני/רווחים   102
  .גולמית לא ייכללו בהגדרת הכנסה גם הם, ) סטנדרטים חשבונאיים מסוימיםלמשל לפי(הבנקאי 
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  103,104 (The Standardized Approach)הגישה הסטנדרטית   . 2

מימון : הסטנדרטית פעילויות תאגידים בנקאיים מחולקות לשמונה קווי עסקיםלפי הגישה   .652

 retail (בנקאות קמעונאית, )trading & sales(סחר ומכירות , )corporate finance(תאגידים 

banking( , בנקאות מסחרית)commercial banking( ,תשלומים וסילוקין) payment & 

settlement( , שירותי סוכנות)agency services( , ניהול נכסים)asset management( , ותיווך

  .'אמוגדרים בפירוט בנספח קווי העסקים ). retail brokerage (קמעונאי

  

היקף של  ל)proxy ( קירובדאומהכנסה גולמית היא אינדיקטור המשמש כ, בכל קו עסקים  .653

חשיפה לסיכון תפעולי בכל ה )likely scale(אומדן סביר להיקף פעילות עסקית ולכן גם כ

י הכפלת הכנסה "דרישת ההון עבור כל קו עסקים מחושבת ע. אחד מקווי עסקים אלו

 משמשת כקרוב ליחס לרוחב אבט. המוקצה לקו עסקים זה) אהמסומן בט(בגורם  גולמית

הרמה בין קו עסקים נתון ושבו התנסו ב בין ההפסד מסיכון תפעולי ,)industry-wide(הענף 

יש לציין כי בגישה הסטנדרטית הכנסה . לת של הכנסה גולמית עבור קו עסקים זההכול

, במימון תאגידים, לדוגמה, תאגיד כולוולא עבור ה, גולמית נמדדת עבור כל קו עסקים

  .האינדיקטור הוא ההכנסה הגולמית שנוצרה בקו העסקים של מימון תאגידים

  

וש שנים של חיבור פשוט של דרישות ההון סך כל דרישת ההון מחושבת כממוצע של של  .654

דרישות הון שליליות , בכל שנה נתונה. הפיקוחי עבור כל אחד מקווי העסקים בכל שנה

בכל קו עסקים יוכלו לקזז דרישות הון חיוביות בקווי ) הנובעות מהכנסה גולמית שלילית(

קווי העסקים כאשר דרישת ההון הכוללת עבור כל ,  אולם105.עסקים אחרים ללא הגבלה

 סך דרישת ההון תבוטא 106.אזי יירשם אפס במונה בגין שנה זו, בשנה נתונה הינה שלילית

  :כדלהלן
  

KTSA ={ ∑years 1-3 max[Σ (GI1-8×β1-8), 0]}/3  
    

  : כאשר  

KTSA  =  דרישת ההון לפי הגישה הסטנדרטית.  
  

GI1-8  =  ישת האינדיקטור כפי שהוגדרה לעיל בג, הכנסה גולמית שנתית בשנה נתונה

  .עבור כל אחד משמונת קווי העסקים, הבסיסי
  

 β1-8 =  הקושר את רמת ההון הנדרש לרמה של , י וועדת באזל"אחוז קבוע שנקבע ע

  .  מפורטים להלןאערכי הבט. הכנסה גולמית לכל אחד משמונת קווי העסקים
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כיול של גישת האינדיקטור הבסיסי והגישה הסטנדרטית כאשר נתונים נוספים הרגישים  מתכוונת לשקול שנית את הועדת באזל
כל כיול חוזר מעין זה אינו מיועד להשפיע משמעותית על הכיול הכוללני של רכיב הסיכון . לסיכון יהיו זמינים כדי לבצע כיול

  .  המזעריתהתפעולי לצורך דרישת ההון
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  .א663 ראה סעיף - (The Alternative Standardised Approach)ת הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבי   

  
105
  . בוטל   

 
106
, לפי הגישה הסטנדרטית  המזערי ההוןדרישת שלילית מעוותת את גולמיתאם הכנסה , כמו בגישת האינדיקטור הבסיסי   

 .)ת נאותות הלימות ההוןהערכ( 211 פר מסת ניהול בנקאי תקין הוראהמפקח ישקול פעולה פיקוחית מתאימה במסגרת
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 אגורמי בט  קווי עסקים

 18% (β1)מימון תאגידים 

 18% (β2)סחר ומכירות 

 12% (β3)בנקאות קמעונאית 

 15% (β4)בנקאות מסחרית 

 18% (β5)תשלומים וסילוקין 

 15% (β6)שרותי סוכנות 

 12% (β7)ניהול נכסים 

 12% (β8)תווך קמעונאי 

  

חושב על בסיס הדוחות הכספיים תשל שלוש השנים האחרונות הכנסה גולמית ממוצעת 

כאשר הדוחות המבוקרים אינם . האחרוניםים ונ הרבע12- בסקוריםה/המבוקרים

,  לעשות שימוש באומדנים וחברות כרטיסי האשראייורשו התאגידים הבנקאיים, זמינים

  .המפקחמראש של באישור 

  .'ב ראה אופן חישוב ההכנסה הגולמית בנספח

  .לעילא 651בסעיף תטופל כאמור , נמכרה/ פעילות שנרכשה ופעילות שהופסקה

  

  : לפי הגישה הסטנדרטיתצאת ההוןהק לחישוב דוגמה

  דרישת הון הכנסה גולמית לרבעון  בטא  קווי עסקים

  16.2 90  18% מימון תאגידים 

  14.4 80  18% סחר ומכירות 

  12.0 100  12% בנקאות קמעונאית 

  -3.0 -20  15% בנקאות מסחרית 

  9.0 50  18% תשלומים וסילוקין 

  6.3 42  15% שרותי סוכנות 

  7.2 60  12% ם ניהול נכסי

  8.4 70  12% תווך קמעונאי 

  70.5      כ"סה

  

  .-10 -וברבעון נוסף ל,  בכל אחד60 - רבעונים הסתכמה ל10כ דרישת ההון ליתר "סה

  

  :סך דרישת ההון תסתכם ל

[(70.5+10×60+0)/12]×4=223.5 

  

  גישות מדידה מתקדמות    .3

   .בטל     .655 - .659
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  קריטריוני כשירות  .ג

  107 הסטנדרטיתהגישה  .1

ניהול סיכונים " בדבר 350ליקויים מהותיים ביישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר   .660

  .גישה הסטנדרטיתיישום הלעלולים לפגוע בכשירות תאגיד בנקאי " תפעוליים

  

המפקח רשאי לעמוד על כך שתהיה תקופת ניטור התחלתית לגישה הסטנדרטית לפני   .661

  .רכי הון פיקוחישייעשה בה שימוש לצו

  

תאגיד בנקאי חייב לפתח מדיניות ספציפית ושיהיו לו קריטריונים מתועדים למיפוי הכנסה   .662

חובה לסקור את . גולמית עבור קווי עסקים ופעילויות קיימים למסגרת הסטנדרטית

. לפי הצורך, הקריטריונים ולהתאים אותם לשינויים או לפעילויות עסקיות חדשות

  .'אמיפוי קווי עסקים מובאים בנספח העקרונות ל

  

  :108המפורטים להלן בקריטריונים  יעמודהמשתמש בגישה הסטנדרטיתתאגיד בנקאי   .663

תחומי תוך הקצאת , תפעולייםלתאגיד בנקאי חייבת להיות מערכת ניהול סיכונים   .א

תקין  כמפורט בהוראת ניהול בנקאי אחריות ברורים לפונקצית ניהול הסיכון התפעולי

  . "ניהול סיכונים תפעוליים" בדבר 350מספר 

  

התאגיד , הערכת הסיכון התפעולי של התאגיד הבנקאימהמערכת הפנימית לכחלק   .ב

 ,נתונים רלבנטיים של סיכון תפעוליאחר  באופן שיטתי )track(לעקוב הבנקאי חייב 

  . הפסדים מהותיים לפי קו עסקיםלרבות
  

  .בטל    .ה-.ג
  

לרבות תהליכי התיקוף (ת הערכת הסיכון התפעולי של תאגיד בנקאי שמערכ חובה  .ו

   .)external auditors(תהיה נתונה לסקירה שגרתית של רואי חשבון חיצוניים ) הפנימיים
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  .טל ב   

  
108
  . טל ב   
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 (Alternative Standardized Approach) הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית  . ד

דרישת ההון לסיכון תפעולי תחושב , )ASA( הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית לפי  . א663

  :כדלקמן

 –3.5% - מוכפלת ב– הלוואות ומקדמות  יתרת- עבור קו העסקים בנקאות קמעונאית   .א

, 12% - הכנסה זה יוכפל באומדן . את ההכנסה הגולמית כאינדיקטור החשיפההמחליפ

  .בדומה לגישה הסטנדרטית

 - 3.5% - מוכפלת ב-ות  יתרת הלוואות ומקדמ- עבור קו העסקים בנקאות מסחרית   .ב

 15% -  הכנסה זה יוכפל באומדן. מחליפה את ההכנסה הגולמית כאינדיקטור החשיפה

   .בדומה לגישה הסטנדרטית

על ידי סכימת סעיפי ,  תחושב במשותףשאר ששת קווי העסקיםבההכנסה הגולמית   .ג

ה זו הכנס. רווח והפסד שאינם קשורים לקווי העסקים של בנקאות קמעונאית ומסחרית

  .18%-תוכפל ב

    

ממוצע של סך ההלוואות והמקדמות תחושב לעניין זה כ) LA(יתרת ההלוואות והמקדמות   .ב663

  .ים האחרוניםונ הרבע12 -ב, )לא משוקללי סיכון ולפני ניכוי הפרשות(

סך ההלוואות והמקדמות בקו העסקים בנקאות קמעונאית מורכב מסך הסכומים שנמשכו   

 המטופלות (SMEs) קטנות ובינוניות ישויות, קמעונאות: יםבתיקי האשראי הבא

סך ההלוואות והמקדמות , בבנקאות מסחרית. כקמעונאיות וחייבים קמעונאיים שנרכשו

הלוואות , בנקים, ריבונויות, תאגידים: מורכב מסכומים שנמשכו בתיקי האשראי הבאים

בות תאגידיים שנרכשו  קטנות ובינוניות המטופלות כתאגידים וחוישויות, מיוחדות

)purchased corporate receivables) .( כמו כן ייכלל הערך בספרים של ניירות ערך המוחזקים

  .בתיק הבנקאי

 תמחושב, ה הסטנדרטית האלטרנטיביתגישה סך דרישת ההון לפי, כמו בגישה הסטנדרטית  

  .יםכסיכום פשוט של דרישות ההון הפיקוחי עבור כל אחד משמונת קווי העסק

  .גישה הסטנדרטיתהכנסה גולמית שלילית תטופל כמפורט ב

הוא לא יוכל , כאשר הותר לתאגיד בנקאי להשתמש בגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית

  .  המפקח מראש שללחזור ולהשתמש בגישה הסטנדרטית ללא אישור

  .'בראה אופן חישוב ההכנסה הגולמית בנספח 

  

  נדרטית האלטרנטיביתקריטריוני כשירות לגישה הסט   .ג663

למפקח מראש יפנה , תאגיד בנקאי המבקש ליישם את הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית

  :ויוכיח,  לצורך קבלת היתר

  ;עמידה בקריטריוני הכשירות של הגישה הסטנדרטית  . א

 90%כך שלפחות ,  בעיקר בתחומי הבנקאות הקמעונאית והמסחריתשהוא פעיל   . ב

  ;עילויות אלומהכנסותיו נובעות מפ  
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חלק משמעותי מהפעילות הקמעונאית והמסחרית מורכב מהלוואות בעלות סיכון גבוה   . ג

 הסיכון התפעולי לפי הגישה אומדןוש, 3.5% -השווה או גבוה מ, )PD(לכשל   

  . הסטנדרטית האלטרנטיבית יהיה נכון יותר  

  

   גישות מדידה מתקדמות  .2

  110, 109 .בטל  .664 – .683

                                                      
  . בטל 109
 . בטל 110
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  'אנספח 

  

  מיפוי קווי עסקים

  

  קבוצות פעילות  2רמה   1רמה 

  מימון תאגידים

   מקומיותרשויות/מימון ממשלות

 בנקאות ייעוץ

(Merchant Banking) 

  מימון תאגידים

(Corporate Finance) 

  שירותי ייעוץ

 (Advisory Services)  

 

חוב , מחקר, איגוח, הפרטות, חתמות, מיזוגים ורכישות

הנפקות , סינדיקציות, מניות, )בעל תשואה גבוהה, ממשלתי(

 secondary private)הנפקות משניות , (IPO)ראשוניות 

placements)   

 (Sales) מכירות

 (Market Making) עשיית שוק

פוזיציות בבעלות תאגיד בנקאי 

(Proprietary Positions) 

  סחר ומכירות

(Trading & Sales)  

  (Treasury)ח "אג
  

מימון , אשראי, סחורות, מטבע חוץ, מניות, הכנסה קבועה

(funding) ,ך תיוו, הלוואות וריפו, ע עצמיות"פוזיציות ני

(brokerage) ,תיווך עיקרי , חובות(prime brokerage) 

  בנקאות קמעונאית

 

  

נאמנות , שרותי בנקאות, הלוואות והפקדות קמעונאיות

  .ועזבונות

  בנקאות פרטית

(Private Banking)  

נאמנות , שרותי בנקאות, הלוואות והפקדות פרטיות

  .ייעוץ להשקעות, ועזבונות
  

  בנקאות קמעונאית

(Retail Banking) 

  שירותי כרטיסי אשראי

(Card Services)  

 private, תאגידי/מסחרי/(merchant)כרטיסי אשראי פרטי 

labelsוקמעונאות .  
  

  בנקאות מסחרית

(Commercial Banking) 

  בנקאות מסחרית

  

, נכיונות, מימון סחר, מימון ייצוא, ן"נדל, מימון פרוייקט

  .(bills of exchange)שטרי חליפין , ערבויות, חכירה
  

  254תשלומים וסילוקין

(Payment & Settlement)  

  לקוחות חיצוניים

(External Clients)  
  

סליקה וסילוקין , העברות כספים, תשלומים ותקבולים

(clearing and settlement)  

תקבולי הפקדות , (escrow)' ניהול חשבונות עבור צד ג  (Custody)משמורת 

(depository receipts) ,ע "השאלת ני)customers( , פעולות

  .(corporate actions)עבור תאגידים 
  

  סוכנות תאגידים

(Corporate Agency)  

  ם ומנפיקיםסוכנים משלמי

(Issuer and paying agents).  
  

  שרותי סוכנות

(Agency Services)  

  

  נאמנות תאגידים

 (Corporate Trust)  
  

  

                                                      
על פי ניסיון העבר של התאגיד ,  העסקיםויהפסדי תשלומים וסילוקין הקשורים לפעילות העצמית של תאגיד בנקאי ישולבו בקו   254

  .הם קווי העסקים הרלבנטיים לכל אחד מההפסדים, הבנקאי
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  קבוצות פעילות  2רמה   1רמה 

  ניהול כספים עם שיקול דעת

(Discretionary Fund 

Management) 

  ניהול נכסים  .מניות פרטיות, פתוח, סגור, תאגידי, קמעונאי, נפרד, מאגרי

(Asset Management) 

 ניהול כספים ללא שיקול דעת

(Non-Discretionary Fund 

Management) 

  .פתוח, סגור, תאגידי, קמעונאי, נפרד, מאגרי

  תיווך קמעונאי

(Retail Brokerage) 

  (Execution and full service)ביצוע ושרות מלא   תיווך קמעונאי

  

  

  

  255עקרונות למיפוי קו עסקים

 (mutually exclusive) כיחד ער באופן 1עסקים ברמה הכל הפעילויות ימופו לשמונת קווי   .א

  .(jointly exhaustive) ובמיצוי הדדי

  

אך ,  שאינה ניתנת למיפוי למסגרת קווי עסקים, בנקאיתשאינה בנקאית או ,כל פעילות  .ב

אליו תיכלל בקו העסקים ,  לפעילות הנכללת במסגרת(ancillary)מייצגת פונקצית עזר 

,  מקו עסקים אחדתומכת ביותרעזר אם פעילות ה.  היא תומכתמשתייכת הפעילות בה

  .אזי חובה להשתמש בקריטריון מיפוי אובייקטיבי

  

קו למפותה ל אזי יש ,ולא ניתן למפותה לקו עסקים מסוים,  הכנסה גולמיתכאשר ממפים    .ג

  . לאותו קו עסקיםישויכו עזרת היוגם פעילו.  הגבוהה ביותרת ההון היא דרישבוהעסקים 

  

                                                      
255
   למיפוי קו עסקיםהנחיות משלימות   

,  גישות תקפות בהן יוכלו תאגידים בנקאיים לעשות שימוש כדי למפות את פעילויותיהם לשמונה קווי עסקיםקיים מגוון   
לכך שמספר  ער פיקוח על הבנקיםה, למרות זאת. בהנחה שהגישה בה הם עושים שימוש עומדת בעקרונות מיפוי קו העסקים

להלן דוגמא לגישה אפשרית אחת בה יכול תאגיד בנקאי להשתמש לפיכך מובאת .  נוספותתאגידים בנקאיים יבקשו הנחיות
  :לצורך מיפוי הכנסתו הגולמית

הכנסה גולמית בבנקאות קמעונאית כוללת הכנסת ריבית נטו על הלוואות ומקדמות ללקוחות קמעונאיים וישויות קטנות    
הכנסה נטו , ות הקשורות לפעילויות קמעונאיות מסורתיותבתוספת עמל, המטופלות כקמעונאיות) SME(ובינוניות 

. והכנסה מחייבים קמעונאיים שנרכשו,  התיק הבנקאי הקמעונאי(hedge) לגידור יםמעסקאות החלף ונגזרים המוחזק
תאגיד בנקאי לוקח את הכנסות הריבית מהלוואות ומקדמות ללקוחות , לצורך חישוב הכנסת ריבית נטו לבנקאות קמעונאית

  ). קמעונאי או הפקדות אחרות–מכל מקור שהוא (קמעונאיים ומפחית את הממוצע המשוקלל של עלות מימון ההלוואות 

  

כולל ישויות (הכנסה גולמית לבנקאות מסחרית כוללת הכנסת ריבית נטו על הלוואות ומקדמות לתאגידים , באופן דומה   
 רווח מחייבים תאגידיים שנרכשוכן  וריבונויות ו)interbank (קאייםבנ-לקוחות בין, )קטנות ובינוניות המטופלות כתאגידים

)purchased retail receivables( , ערבויות,  התחייבויותלרבותבתוספת עמלות הקשורות לפעילויות מסחריות מסורתיות ,

רך המוחזקים בתיק מניירות ע)  ודיבידנד(coupons)מתשלומי ריבית (הכנסה נטו , (bills of exchange)שטרי חליפין 
חישוב , כאמור.  התיק הבנקאי המסחרי(hedge) לגידורהפסדים מעסקאות החלף ונגזרים המוחזקים /הבנקאי ורווחים

 בניכוי ,בנקאיים וריבונויות-לקוחות בין, ריבית נטו מבוסס על הכנסות ריבית על הלוואות ומקדמות לתאגידיםההכנסת 
  ).מכל מקור שהוא(אות אלו הממוצע המשוקלל של עלות מימון הלוו

בתיק המשוערך לשווי (הפסדים ממכשירים המוחזקים למטרות מסחר /הכנסה גולמית כוללת רווחים, עבור סחר ומכירות   
  .בניכוי עלות מימון ובתוספת עמלות מתיווך סיטונאי, )שוק

 בכל אחד מעסקים (fees/commissions)הכנסה גולמית מורכבת בעיקר מעמלות נטו , עבור חמשת קווי העסקים האחרים   
סילוקין לצדדים סיטונאיים /תשלומים וסילוקין מורכב מעמלות המיועדות לכיסוי הפרשות בגין עסקאות תשלומים. אלו

  . ניהול נכסים הוא ניהול נכסים עבור אחרים. נגדיים
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יכולים להשתמש בשיטות תמחור פנימיות לצורך חלוקת ההכנסה תאגידים בנקאיים     .ד

כפי (ההכנסה הגולמית של התאגיד הבנקאי ובתנאי שסך , הגולמית בין קווי עסקים

 קווי 8עדיין שווה לסך ההכנסה הגולמית עבור ) שנרשמה לפי גישת האינדיקטור הבסיסי

  .העסקים

  

, רישות ההון הפיקוחי בגין הסיכון התפעולילצורך חישוב דמיפוי פעילויות לקווי עסקים     .ה

יהיה עקבי עם ההגדרות של קווי העסקים בהם נעשה שימוש לצורך חישוב דרישות ההון 

 מעיקרון זה יהיה יהיסטלכל . סיכוני אשראי ושוק, הפיקוחי בקטגוריות סיכון אחרות

  .תועדהיא ת ברור והסבר

  

דרות בכתב של קווי עסקים יהיו ברורות הג, במיוחד. תהליך המיפוי יתועד בבירור    .ו

, בין היתר, התיעוד חייב. את המיפוי) replicate(להעתיק ' מ לאפשר לצד ג"ומפורטות ע

  .ולהישמר ברשומות,  או לשיקול דעת שונהלסטיות ההסברלכלול את 

  

  . תהליכים להגדרת המיפוי של פעילויות ומוצרים חדשיםייושמו     .ז

  

  ).הכפופה לאישור הדירקטוריון(ראית למדיניות המיפוי ההנהלה הבכירה אח  .ח

  
  

  .תהליך המיפוי לקווי עסקים יהיה כפוף לסקירה בלתי תלויה  .ט
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  'נספח ב

  חישוב הכנסה גולמית

  

  -  (BIA)חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת האינדיקטור הבסיסי. א

  

החישוב תואם את הוראות אופן . BIA -להלן מוצג אופן חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת ה

  .י המפקח על הבנקים"הדיווח לציבור כפי שפורסמו ע

  

תאגיד  הפריט
  בנקאי

  א"חכ

   
  ביאור

לתקופה 

שהסתיימה 

  xx.31.12ביום 

 ראה פירוט –  נטו,הכנסות ריבית/הכנסות והוצאות ריבית
 נוסף

20 23 xx 

       
 xx  --  21   ראה פירוט נוסף– הכנסות מימון שאינן מריבית

       
 xx 22 -- הכנסות מעסקאות בכרטיסי אשראי

    
 xx -- 22 עמלות 
    

 xx 24 23  ראה פירוט נוסף–הכנסות אחרות 
    

  (xx) 25  26  ראה פירוט נוסף–הוצאות תפעול / הוצאות אחרות
    

מפעולות ) הפסדים(חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 
לפני השפעת ) אוחד כלולותבמ(רגילות של חברות מוחזקות 

  ראה פירוט נוסף–מס

6 8 xx 

    
 xx   כ הכנסה גולמית"סה

    
15%   × 15% 

    
 xxx   הקצאת הון לפי גישת האינדיקטור הבסיסי 
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  -  (BIA)חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת האינדיקטור הבסיסי. א

  תאגידים בנקאיים  )1(

  זקות ופרטים על חברות אלה השקעות בחברות מוח- 6ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט
 xx.31.12ביום 

  חברות מוחזקות) הפסדי(חלק התאגיד הבנקאי ברווחי . ב
מפעולות ) הפסדים(חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים 

לפני )  כלולות- במאוחד (רגילות של חברות מוחזקות 
 השפעת המס

xx 

    
 xxx וחזקותבחברות מ) הפסדים(כ רווחים "סה

  

  הכנסות והוצאות ריבית – 20ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט
 xx.31.12ביום 

  הכנסות ריבית. א
 xx מאשראי לציבור

 xx מאשראי לממשלה
 xx מפיקדונות בבנקים

 xx מפיקדונות בבנק ישראל וממזומנים
 xx מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר

 xx   חוב מאיגרות
 xx מנכסים אחרים

  
   הוצאות ריבית. ב

 (xx) על פיקדונות הציבור
 (xx)  על פיקדונות הממשלה

 (xx) על פיקדונות מבנק ישראל וממזומנים
 (xx) על פיקדונות מבנקים

 (xx) על ניירות ערך שהושאלו או נמכרו במסגרת הסכמי רכש חוזר
 (xx) על איגרות חוב
 (xx)  אחרותעל התחייבויות

  
 xxx הוצאות ריביתוהכנסות כ "סה
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  -  (BIA)חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת האינדיקטור הבסיסי. א

  –) המשך (- תאגידים בנקאיים  )1(

  

  מריבית הכנסות מימון שאינן – 21ביאור 

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 
 xx.31.12ביום 

ויות שאינן הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעיל. א
  למטרות מסחר

 

   
 xx גידורחלק לא אפקטיבי ביחסי 

 ALM  xxנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות 
 xx  למכירהדיבידנד ממניות זמינות 

 xx  הפרשי שער
 xx  איגוחנטו בגין עסקאות ) הפסדים(רווחים 
 xx  שנמכרונטו בגין הלוואות ) הפסדים(רווחים 

   
נסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן כ הכ"סה

  למטרות מסחר
xxx 

   
  הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר. ב
   

 xx אחרים נטו בגין מכשירים נגזרים) הוצאות(הכנסות 
מהתאמות לשווי  שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 
 נטו,  למסחרח"אגהוגן של 

xx 

מהתאמות לשווי  שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(ים רווח
  נטו, הוגן של מניות למסחר

xx 

 xx  ים שהתקבלו ממניות למסחרדיבידנד
   
הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת כ "סה

 מסחר
xxx 

  
 xxx כ הכנסות מימון שאינן מריבית"סה

  

  הכנסות אחרות  - 23ביאור 

  
 הפריט

סתיימה לתקופה שה
 xx.31.12ביום 

 xx דמי ניהול מחברות קשורות 
 xx םאשראיבגין סילוק  רווח ממימוש נכסים שנתקבלו

 xx )פרט אם מהותי(אחרות 
  

 xxx  הכנסות אחרותכ"סה
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  הוצאות אחרות  - 26ביאור 

לתקופה שהסתיימה   הפריט
 xx.31.12ביום 

 (xx) עמלות 
 (xx) םאשראי סילוק הפסד בגין נכסים שנתקבלו בגין

 (xx) תשלומי קנסות לבנק ישראל
  

 (xxx)   הוצאות אחרותכ"סה
  



       )7/12] (3[ניהול בנקאי תקין  : המפקח על הבנקים

  206 - 17 ' עמ    סיכון תפעולי–מדידה והלימות הון   

 
  -  (BIA)חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת האינדיקטור הבסיסי. א

  חברת כרטיסי אשראי  )2(

   השקעות בחברות מוחזקות ופרטים על חברות אלה- 8ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט
 xx.31.12ביום 

  חברות מוחזקות) הפסדי(ק החברה ברווחי חל. ב
מפעולות רגילות של ) הפסדים(חלקה של החברה ברווחים     

 לפני השפעת המס)  כלולות-במאוחד (חברות מוחזקות 
xx 

    
 xxx בחברות מוחזקות) הפסדים(כ רווחים "סה

  

  נטו , הכנסות ריבית – 23ביאור 

לתקופה שהסתיימה  הפריט
 xx.31.12ביום 

  הכנסות ריבית. א
 xx מאשראי למחזיקי כרטיס

 xx מאשראי לבתי עסק
 xx מפיקדונות בבנקים

 xx מניירות ערך שנשאלו או נרכשו במסגרת הסכמי מכר חוזר
 xx מאיגרות חוב 

 xxx הכנסות ריביתכ "סה
  
    הוצאות ריבית. ב

 (xx) לתאגידים בנקאיים
כרו במסגרת הסכמי רכש על ניירות ערך שהושאלו או נמ

 חוזר
(xx)  

 (xx) על איגרות חוב
 (xxx)  הוצאות ריביתכ"סה

  
 xxx נטו, ריביתהכנסות כ "סה
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  -  (BIA)חישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת האינדיקטור הבסיסי. א

  -) המשך (–חברת כרטיסי אשראי   )2(

  

  הכנסות אחרות – 24ביאור 

  

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 
 xx.31.12 ביום

הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן . א
  למטרות מסחר

 

   
 xx  חלק לא אפקטיבי ביחסי גידור

 ALM   xxנטו בגין מכשירים נגזרים ) הוצאות(הכנסות 
 xx  דיבידנד ממניות זמינות למכירה

 xx  הפרשי שער
 xx  נטו בגין עסקאות איגוח) הפסדים(רווחים 
 xx  נטו בגין הלוואות שנמכרו) פסדיםה(רווחים 

   
כ הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן "סה

  למטרות מסחר
xxx 

   
   הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר. ב
   

 xx   אחריםנטו בגין מכשירים נגזרים) הוצאות(הכנסות 
אמות לשווי מהת שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 

  נטו, ח למסחר"הוגן של אג
xx 

מהתאמות לשווי  שמומשו ושטרם מומשו) הפסדים(רווחים 
  נטו, הוגן של מניות למסחר

xx 

 xx  דיבידנדים שהתקבלו ממניות למסחר 
 xxx  כ מפעילויות מסחר"סה
   
 בגין פעילויות למטרות כ הכנסות מימון שאינן מריבית"סה

  מסחר
xxx 

                                                                                                                   
 xx השכרת נכסיםמ

 xx )פרט אם מהותי(אחרות 
  

 xxx  הכנסות אחרותכ"סה
  

   הוצאות תפעול– 25ביאור 

  
  הפריט

לתקופה שהסתיימה 
 xx.31.12ביום 

 (xx) עמלות למנפיקים אחרים
 (xx) ב"א ומס"עמלות לשב

 (xx) תשלומי קנסות לבנק ישראל
   
 (xxx)   הוצאות תפעולכ"סה
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  -) TSA(חישוב הכנסה גולמית לפי הגישה הסטנדרטית . ב
  

 אך BIAתחושב בדומה לחישוב ההכנסה הגולמית לפי גישת , TSAההכנסה הגולמית לפי גישת 

 קווי העסקים 8 - יובהר שסך ההכנסה הגולמית מ.'אבהתאם לנספח  קווי העסקים 8 -תפולח ל

  .BIA - שווה לסך ההכנסה הגולמית לפי גישת הTSA -בגישת ה

  

  -) ASA( הסטנדרטית האלטרנטיבית גישההחישוב הכנסה גולמית לפי . ג

  

  

  -(ASA)חישוב יתרת הלוואות ומקדמות לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית 

  -ם הקמעונאי הלוואות ומקדמות בקו העסקי

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 
 xx.31.12ביום 

  
' עמ) א (23לפי סעיף (מזומנים  )2ביאור (מזומנים 

  ). בהוראות הדיווח לציבור662-1
קיים כסעיף נפרד בדיווח 

  .לפיקוח על הבנקים
 

xx 

 דיור –אשראי לפרטיים 
 )1'תוספת ו(

אשראי לאנשים פרטיים לדיור 
' עמ) 9) (ו (2סעיף (' לפי תוספת ו

640-5.2.(  
 

xx 

 –אשראי לפרטיים 
 )2'תוספת ו(אחר 

אשראי לאנשים פרטיים אחר 
' עמ) 9) (ו (2סעיף (' לפי תוספת ו

640-5.2(2. 

xx 

הפרשה ספציפית לדיור 
   ) 4ביאור (
 

 xx 

 xx כ יתרת הלוואות ומקדמות"סה
  

 3.5% × 3.5%זקיפת מרווח של 
  

 xxx הון בגין קו העסקים הקמעונאי הקצאת ה- 12% - הכפלה ב
  

                                                      
  .מוצגות לפני ניכוי הפרשה כללית והפרשה נוספת' היתרות בתוספת ו   1
  . אלא אם קיימות נסיבות מיוחדות המצביעות על כך שהאשראי הוא פרטי ₪ 400,000 -וגבל להסכום מ   2
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  )המשך (-) ASA( הסטנדרטית האלטרנטיבית גישההחישוב הכנסה גולמית לפי . ג

  

  

  )המשך (- (ASA)חישוב יתרת הלוואות ומקדמות לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית 

  -חישוב הלוואות ומקדמות בקו העסקים המסחרי 

  
 הפריט

לתקופה שהסתיימה 
 xx.31.12ביום 

  
בניכוי , פיקדונות בבנקים

 )2ביאור (מזומנים 
לפי סעיף (פיקדונות בבנקים 

 662-1' עמ) ה (23עד ) ב (23
  ).בהוראות הדיווח לציבור

 

xx 

ח מוחזקות לפדיון "אג
  )3ביאור (
  
 

אגרות חוב מוחזקות לפדיון 
 662-2' עמ) ב (24לפי סעיף (

 ).בהוראות הדיווח לציבור

xx 

  כירהע זמינים למ"ני
 )3ביאור  (

ניירות ערך זמינים למכירה 
 662-4' עמ) ד (24לפי סעיף (

  ).בהוראות הדיווח לציבור
 

 

בניכוי , אשראי לציבור
 )4ביאור (אשראי לפרטיים 

לפי (יתרת האשראי לציבור 
בניכוי האשראי ) 4ביאור 

לדיור (לאנשים פרטיים 
 .'מתוספת ו) ואחר

xx 

יתרת הפרשה ספציפית 
  ) 4ביאור (
 

 xx 

לפי סעיף (אשראי לממשלה  )5ביאור (אשראי לממשלה 
 בהוראות 662-12'  עמ31

  ).הדיווח לציבור
 

xx 

 xx כ יתרת הלוואות ומקדמות"סה
   

 3.5% × 3.5%זקיפת מרווח של 
   

 xxx  הקצאת ההון בגין קו העסקים המסחרי- 15% - הכפלה ב
  

  

  :הבהרות

  . ץ מאזניותיתרת האשראי לא כוללת יתרות חו

כללית או הפרשה בגין , נוספת, כגון הפרשות ספציפית(יתרת האשראי תהיה לפני הפרשה כלשהי 

  ).ריבית
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  206 - 21 ' עמ    סיכון תפעולי–מדידה והלימות הון   

 
  )המשך (ASA -חישוב הכנסה גולמית לפי גישת ה. ג

  )המשך (- (ASA)חישוב יתרת הלוואות ומקדמות לפי הגישה הסטנדרטית האלטרנטיבית 

  –קים  קווי העס6חישוב הכנסה גולמית ביתר 

 הסעיף
דיווח לציבור 

 'ביאור מס
 20 :הכנסות והוצאות ריבית

  : הכנסות ריבית. א20
 xx   מנכסים אחרים

  : הוצאות ריבית. ב20
 (xx) על התחייבויות אחרות

  xx    למסחרהכנסות ריבית על בסיס צבירה מאיגרות חוב. ד20
    

  21  הכנסות מימון שאינן מריבית
    ן שאינן מריבית בגין פעילויות שאינן למטרות מסחרהכנסות מימו. א21

 xx  )התחייבויות אחרות, נכסים אחריםבגין  (הפרשי שער
   
  :הכנסות מימון שאינן מריבית בגין פעילויות למטרת מסחר . ב21

 xx .נטו בגין מכשירים נגזרים אחרים) הוצאות(הכנסות 
 לשווי הוגן של שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות) הפסדים(רווחים 

 xx  נטו, מניות למסחר
שמומשו ושטרם מומשו מהתאמות לשווי הוגן של ) הפסדים(רווחים 

 xx נטו, ח למסחר"אג
 xx  דיבידנדים שהתקבלו ממניות למסחר

  
 22 *:עמלות 

 xx ע"עמלות מפעילות בני
 xx ד"עמלות מהעברת שכ

 xx עמלות ומרווח לפי מידת הגביה מכספי אוצר
 xx לות ומרווח לפי מידת הגביה אחריםעמ
  
  )לא יכללו הכנסות בגין דמי ניהול ועמלות מביטוח חיים ומביטוח דירות*(
  

 23 :הכנסות אחרות
להוציא רווח מקופת פיצויים ורווח או הפסד (סך כל ההכנסות האחרות 
 )הון ממכירת בניינים וציוד

xx 

  
 6 :השקעות בחברות מוחזקות

  : התאגיד הבנקאי ברווחים או הפסדים של חברות מוחזקותחלק. ב6
חלקו של התאגיד הבנקאי ברווחים מפעולות רגילות של חברות מוחזקות 

 xx )לפני מס(
  

 26 :הוצאות אחרות
  (xx) )שאינן בגין שירותי מיקור חוץ(עמלות 

  
 xx כ הכנסה גולמית"סה

 xxx  קווי העסקים6תר  הקצאת ההון בגין הכנסה מי- 18% - הכפלה ב
  

  .סך דרישת ההון תהיה סיכום פשוט של דרישות ההון לכל קווי העסקים
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תפעוליים ומספקת הנחיות ברורות בנוגע להאצלת סמכויות במקרה של שיבושים 

ת לקבלת החלטות יוגם קובעת בבירור את הסמכו תכניתה .המנטרלים אנשי מפתח

 .ה את הטריגרים להפעלתהומגדיר

המשאבים ,  החיונייםוהשירותיםהתהליכים  ההמשכיות העסקית תכלול את תכנית

וכן את פעילויות התאגיד הבנקאי , תאגיד הבנקאיהרלבנטיות בידות יחהכל והתשתיות ב

 . ל"בשלוחותיו בחו

 ההמשכיות העסקית תכניתיטמיע את תאגיד בנקאי  - מתודולוגית תרגולניטור סיכונים ו  )ד(

 תכניתקביעת באמצעות , בין היתר, כן ינטר וייתקף אותן באופן שוטףו, בקרב עובדיו

ה מתודולוגי את ה,תרגול תגדיר את נושאי התרגול ויעדיו התכנית. ניסויים ותרגולים

אופן ,  שיבחן את התרגול במהלכוגורם בקרה בלתי תלויקיום  ,ותדירות, הנבחרת לתרגול

 המשכיות העסקית הקיימת תכניתתהליך זיהוי הפערים ביחס ל, הדיווח על תוצאות התרגול

 . עדכונה בהתאםו

  

     המשכיות עסקיתתכנית

להגביל ,  באופן רציףח את יכולתו לפעוליהמשכיות עסקית שתבטל תכניתגבש  בנקאי יתאגיד) א(  .6

  .אסוןבמקרה של ולאושש את פעילותו , את הפסדיו במקרה של הפרעה חמורה לעסקיו

 במקרה של שיבוש תפעולי תספק הנחיות פעולה לתגובה מיידיתעסקית ה ההמשכיות תכנית ) ב(

א בחשבון גם את יאך תב, החיונייםוהשירותים התהליכים לכל   תתייחסתכניתה. משמעותי

 .השגרלפעילות המלוא  תחזרהלוח הארוך ובטהצעדים הנדרשים 

 :לפחות ,מרכיבים הבאיםל, יתייחס התאגיד הבנקאי,  ההמשכיות העסקיתתכניתבעת גיבוש )  ג (

 ההמשכיות תכניתמימוש  המשאב האנושי הינו מרכיב קריטי ב-המשאב האנושי )1(

, יוגדרו תחומי האחריות והסמכות, בהתבסס על ניתוח ההשלכות העסקיות. סקיתהע

כמו . אחריםוגורמים , נותני שירותים פנימיים וחיצוניים, צוותי עבודה, לחברי ההנהלה

  .א חיוני ויוגדר צוות מקצועי לניהול משבר" גיבוי לכתכניתה נתב, כן

יבוש תפעולי משמעותי הכרחית תקשורת ברורה וסדירה במהלך ש –  והסברהתקשורת )2(

 הליוכלול נ ההמשכיות העסקית תתכנית .לניהול המשבר ולשמירה על אמון הציבור

 :כל ממשקי התקשורת הרלבנטיים לתאגיד הבנקאי בשעת חירום לניהול ,תקשורת

 אמצעי התקשורת ,לקוחות, ספקים חיצוניים, רשויות פיקוח, צוותי חירום, עובדים

 רשימות פרטי קשר עדכניות ונגישות תכלולתכנית ה. 'פונדנטים ועוד בנקים קורס)מדיה(

על מנת , ספקי שירות ורגולטורים, בקרב לקוחותלהפצת מידע שיטות תקשורת שונות ו

 . יושבתוערוצי התקשורת הרגיליםשמקרה גם ב ליצור קשר עם המוסד כיצדידעו אלה ש
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   .עסקיתההמשכיות ה תכניתב הלבשי רשמית ו הסברהתכניתתאגיד בנקאי יגבש , בנוסף  

 ההמשכיות העסקית תתייחס לכל מרכיבי הטכנולוגיה תכנית – נושאים טכנולוגיים )3(

  .או לאישוש הפעילות/הנדרשים לשמירת הרציפות העסקית ו

פעילויות עתקת לה המשכיות העסקית תיתן ביטוי תכנית  - העתקת פעילויות קריטיות )4(

  . למיקום חדשקריטיות

תכלול חלופות להפעלת  ההמשכיות העסקית תכנית – לומים וסליקהמערכות תש )5(

ומערכות התשלומים והסליקה במקרה של למשיכת מזומנים  םאוטומטיי םמכשירי

קביעת מגבלות משיכה ללקוחות ללא : החלופות עשויות לכלול. שיבושים תפעוליים

כמובן יצירת ים והגדרת תהליכי עבודה ידני, הסכמי גיבוי עם  צדדים שלישיים, אישור

 .מערכות גיבוי להפעלה מיידית באתר חלופי

עלולים להגביר מחד את , משמעותייםשיבושים תפעוליים  -  נזילותמזומנים וצורכי  )6(

 תכנית. נזילותההשלכות על  עם למשבר פיננסילהוביל ביקוש הציבור למזומנים ומאידך 

קיום לרבות ל, הנזילותהמזומנים והיבטי כל ההמשכיות העסקית צריכה להתייחס ל

הקובעת בבירור את האסטרטגיות לטיפול  ,לשעת חירוםתכנית מימון נאותה ויעילה 

 .נזילותי בקשי

ביצוע  נהלים ל,בהתאם לעניין,  ההמשכיות העסקית תכלולתכנית -חלופות עבודה ידנית )7(

כחלופה , אשר אושרו מראש על ידי הנהלת התאגיד הבנקאי ,תהליכי עבודה ידניים

דאג לגיבוי רשומות מידע על חשבונות יתאגיד בנקאי , בהקשר זה. חיונייםהליכים לת

 ).'יתרות חשבון וכד, מצב חשבון, כתובות, מספרי חשבון(לקוחות 

בשל שינויים , רמת הסיכונים עולה שיבושים תפעוליים במהלך – חיזוק מעגלי בקרה  )8(

  ישתוח ההשלכות העסקיותניבעת . ' וכדבציוד, א"בכ, פוטנציאלים בסביבת העבודה

 תכנית בה ולשלבם ולמזעורתםלגבש אסטרטגיה למניע, להעריך מחדש את הסיכונים

 .ההמשכיות העסקית

תאגיד ,  ההמשכיות עסקיתתכניתלצורך שימור ועדכון  -וניהול פרויקטיםתכנון עסקי   )9(

  לרבותבנקאי ישלב את שיקולי המשכיות עסקית בכל החלטה עסקית רלבנטית שיקבל

  .בעת תכנון וניהול פרויקטים חדשים

שינויים ביצוע   ביטוי לכך שבעתןתיתמדיניות בקרת שינויים   –ת שינוייםבקרמדיניות   )10(

התומכים בתהליכים ,  או בתשתיות בסביבת הייצורביישומים, במערכות תפעול

יישום בעת , בנוסף. כל עותקי הגיבוי של אותן מערכות יעודכנו גם הם, ושירותים חיוניים

או שינויים אחרים , קיבולת נוספת, מערכת חדשה או משופרת המחייבת חומרה חדשה

במידת , להבטיח שתכנית ההמשכיות העסקית תעודכןתאגיד הבנקאי העל , בטכנולוגיה
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מדיניות בקרת  . וכי אתר ההתאוששות יוכל לתמוך בסביבת הייצור החדשה,הצורך  

  . של שיבוש תפעולינויים במהירות במקרההשינויים צריכה גם לאפשר ליישם שי  

אתר ב םלצורך שמירת, תאגיד בנקאי יקבע נהלים לסנכרון נתונים -   נתוניםגיבוי )11(

 ,מידעתאגיד בנקאי יקבע נהלים לאחזור . באופן מדויק ועדכני, מאסון התאוששותה

אתר הראשי בטרם גובו נתוני יום באירוע כשל מתרחש בו מצב ל, בפרק זמן סביר

 גם במקרים התאוששות על מנת להבטיח וגבות את נתוניתאגיד בנקאי נדרש ל. יםהעסק

 . בו זמניתשלו מאסון  התאוששותה באתרהראשי ו באתר המידע נפגעבהם 

 יתאגיד בנקאי יגדיר בנהליו סמכות בכירה להכרזה על  אירוע משבר– יםניהול משבר )12(

 בתוך התאגיד יות העסקיתהצוות לניהול משבר ליישם את תכנית ההמשכאחריות ת וא

, גורמי רגולציה : כגוןמול גופים חיצונייםהתאגיד הבנקאי  ותהתנהלדאוג ל ולהבנקאי

   . חירוםוארגונימשרדי ממשלה 

אשר תשולב  ת מידעאבטח מדיניות תגובה לתקריות תפותח– ת מידעאבטח תקריות )13(

גורם בלתי תקרית אבטחה מתרחשת כאשר  .עסקיתההמשכיות ה תכניתבבצורה נאותה 

או להרוס מערכות מידע או נתונים של , לחבל, להשתמש, חדורלמורשה מנסה או מצליח 

 עלולות התאגיד הבנקאימערכות המחשב של , במקרה של חדירה בלתי מורשית .לקוחות

אלמנט מרכזי בתגובה לתקריות  .להגיע לידיים לא נכונות לקרוס ומידע סודי עלול

אבטחה הלתגובה ולניהול של תקריות , יות להערכההוא חלוקת האחר ת מידעאבטח

נדרשת הבכירה ההנהלה  .ופיתוח קווים מנחים לעובדים בנוגע לנוהלי הסלמה ודיווח

לשחזר את מערכות המחשב  מי אחראי ו,לקבוע מי יהיה אחראי להכריז על תקרית

להיות בעל  ךצרי אחריות זו מי שמוטלת עליו .שנפגעו מרגע שהתקרית הסתיימה

   .המומחיות הנדרשת כדי להגיב בדרך מהירה ונאותה

 ההמשכיות תכנית נהלי עבודה לגישה מרחוק יהיו חלק מ – "גישה מרחוק"מדיניות  )14(

ולכן עלול , באירועי חירום מסוימים לא תתאפשר גישה למתקני הבנקשכן , העסקית

יות הגישה  מדינ. חיצונייםק לעובדים או נותני שירותיםומתן גישה מרחבלעלות צורך 

לסיכונים הכרוכים במדיניות ולקיום י ההנהלה הבכירה ותתייחס "תאושר עמרחוק 

 .מנגנוני בקרה ואבטחת מידע הולמים

התאגיד  בכלל יחידות ההמשכיות העסקית תוטמע בקרב העובדים החיוניים ותתורגל תכנית  )ד(

בבחינת יכולת , בין היתר, תסייע, הטמע ההתכנית . שהוגדרה על ידותכנית בהתאם להבנקאי

 .במקרה של מחסור בעובדי מפתח, הפעלת תהליכים חיוניים

דה וקשרי עביבסס תאגיד בנקאי ,  ההמשכיות העסקיתתכניתכדי להבטיח יישום מוצלח של   )ה(

לרבות גורמי תשתית , ומוסדות ממשל) רשויות מקומיות, למשל( גורמי קהילה םשוטפים ע

 תכניתשילוב ציפיות אלו ב. ובה יותר של הסיכוניםתיאום ציפיות והערכה טלצורך , לאומיים

 ההמשכיות תכניתיחזקו את אפקטיביות , ההמשכיות העסקית לצד ביצוע תרגולים משותפים

.העסקית
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  ביטוח

אך יש בו לסייע ,  המשכיות עסקית אפקטיביתתכניתכיסוי ביטוחי הולם אינו מהווה תחליף ל .7

בחירת . ומכאן חשיבותו, יםימשמעותם תפעוליים בצמצום ההפסדים והנזקים כתוצאה משיבושי

אחת . הכיסוי הביטוחי תתבצע על בסיס תהליכי ניתוח ההשלכות העסקיות והערכת הסיכונים

 . לשנה התאגיד הבנקאי יבחן את נאותות הכיסוי הביטוחי בהתייחס לפרופיל הסיכון העדכני

  

 ים המשכיות עסקית של ספקים ונותני שירותים לתהליכים חיוני

תאגיד בנקאי יפעל להפחתת הסיכונים הנובעים מתלות בספקים ונותני שירותים לתהליכיו ) א( .8

 . החיוניים

נותן /חובת הספקאת  מסדירנותן השירות /הסכם ההתקשרות עם הספק שדאגתאגיד בנקאי י  )ב(

בהתאם ליעדי השירות ,  חירוםשעתהשירות להעמיד שירותים לתאגיד הבנקאי גם ב

 .ם בהסכהמוגדרים

משך יכך שת, נותן השירות לקיים רציפות עסקית/יכולת הספקאת יעריך תאגיד בנקאי    )ג(

 .בתרחישים שונים לתאגיד הבנקאיהרלבנטית השירותים אספקת 

יכלול התאגיד הבנקאי בהסכם ההתקשרות עם , לעיל) ג(קטן בהתאם להערכה כאמור בסעיף   )ד(

 :התייחסות לנושאים כגון אלו, נותן השירות/הספק

 . המשכיות עסקיתתכנית לקיים נותן השירות/הספק חריותא )1(

 .נותן השירות/ ההמשכיות העסקית של הספקתכניתזכות התאגיד הבנקאי לקבל את  )2(

או לקבל את ממצאי /ונותן השירות /זכות התאגיד הבנקאי להשתתף בתרגילי הספק )3(

 .התרגול

המשכיות העסקית של ה תכניתזכות התאגיד הבנקאי לקיים ביקורת תקופתית על  )4(

שיהיה , מבקר אחרמגורם ,  או לחילופין לקבל דוח ביקורת כאמורנותן השירות/הספק

 .מקובל על התאגיד הבנקאי

בהסכמי התקשרות עם ספקי , )ד( -ו) ב(אין חובה לכלול את סעיפים , על אף האמור לעיל  )ה(

 .תשתיות לאומיות

 


