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  מבוא
  
הנוכחית בדבר הוראה ל תפיסתי בהתייחסמהווה שינוי  315עדכון הוראה ניהול בנקאי תקין  .1

 ספת לחובות מסופקים". "הפרשה נו

החבות לענף מסוים לפיה  ,חבות ענפית מגבלת קביעה קטיגורית של אהו בהוראההעיקרי השינוי  .2

של  מנגנוןה . במקביל בוטל 22%מסך החבות לציבור, ובמקרים מסוימים מעל   20%על עלה תלא 

 הכללית.  וההפרשה הנוספת הפרשה

אשראי לפי ענפי משק, היא אחד ממקורות סיכון  ריכוזיות תיק האשראי, ובכלל זה ריכוזיות .3

האשראי בתאגידים בנקאיים. בשל ההכרה בהשפעה השלילית של הריכוזיות הענפית על איכות 

 תיק האשראי בתאגיד הבנקאי נקבעו מגבלות על סך החבות לענף מסוים.

של תהליכים. ביטול ההפרשה הנוספת והכללית הוא חלק ממדיניות של הקלות רגולטוריות ופישוט  .4

בגין מאפייני הסיכון לאור קיומה של מגבלה כמותית בגינם כמתחייב בהוראה בוטלו הסעיפים 

 .בהוראת ניהול בנקאי תקין אחרות

 מבנה ההוראה השתנה באופן מהותי וכך הסיעוף שלה. לאור האמור לעיל,  .5

ור הנגידה, החלטתי לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאיש .6

 "ההוראה") –" (להלן  מגבלת חבות ענפיתבנושא " 315על עדכון הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של בנושא " 314והוראת ניהול בנקאי תקין מס' 

  ".חובות

  להוראההעיקריים התיקונים 
  
  .בוטל –) חישוב ההפרשה הנוספת( 4סעיף  .7

  

  דברי הסבר

בוטלה ההתייחסות לכל מאפייני הסיכון בעקבות הביטול של ההפרשה הנוספת וההפרשה הכללית 

 – 22גם בהוראות הדיווח לציבור (עמוד   עדכון תואםיבוצע וזיות ענפית. בהתאמה, יכשאינם ר

632(.  
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 (מגבלות)  5סעיף  .8

     מסך כל חבויות הציבור  20%על  לא יעלהסך כל החבויות של ענף מסוים לתאגיד בנקאי  

  .לתאגיד הבנקאי          

  דברי הסבר

כיום ההוראה אינה מגדירה מגבלה לחבות ענפית אלא דורשת הפרשה נוספת. השינוי בהוראה 

קבוצת לווים, , מנסח את הסף כמגבלה על החבות הענפית שאין לחרוג ממנה, בדומה למגבלות לווה

  אנשים קשורים וכד'.  

 (ניכויים)  6סעיף  .9

  דברי הסבר

בשל מסוימים. בגין מאפייני סיכון לצורך מדידת חבות הענפית רשאי הבנק לנכות מהחבות סכומים 

 בסעיף "הניכויים"חוסר מהותיות, בוטלה האפשרות לקיזוז עד פי שניים מ"עודף יחס הון מזערי" 

  .למגורים הבניה עידוד במסגרת מדינה ערבות שבגינה חבותשל  מופחת שקלולהאפשרות ל וכן 

 (חריגה)  7סעיף  .10

 התכנית לביטול על החריגה וכן עלתאגיד בנקאי שנוצרה אצלו חריגה מהמגבלה ידווח ללא דיחוי 

  בהקדם האפשרי. 

  דברי הסבר

והשלכותיה האפשריות על איכות תיק האשראי, קיום חריגה מחייב נקיטת  ,לאור חשיבות המגבלה

 והן ע"י המפקח על הבנקים. צעדים הן ע"י התאגיד הבנקאי

 ) דיווח( 8סעיף  .11

, אחת לרבעון, לפי מתכונת על עמידתו במגבלות המפורטות בהוראה זוידווח לפיקוח  תאגיד בנקאי

 .809 פרהדיווח של הוראה מס

  דברי הסבר

במסגרת העדכון ייכלל . 809הוראה, מתוכנן עדכון להוראת הדיווח לפיקוח מספר הלאור עדכון 

   הפרשה הקבוצתית בגין איכות המידע הכספי של הלווים.בההתאמה דיווח על 

  

  314התיקון להוראה ניהול בנקאי תקין 

נוספה דרישה לפיה  314השיטה לקביעת ההפרשות להפסדי אשראי) להוראת נב"ת מס' ( 26סעיף  .12

בעת קביעת ההפרשה להפסדי אשראי ישקללו, בין היתר, אשראי שאין לגביו דוחות כספיים 

 דכנים. מעו

  דברי הסבר

. על לאור ביטול מנגנון ההפרשה הנוספת בכלל ובפרט בגין אשראי שאין לגביו דוח כספי מעודכן

  התאגיד הבנקאי לשקלל בקביעת ההפרשה להפסדי אשראי את מאפיין הסיכון האמור.

  

  תחילה

 01.01.2018תחילת התיקונים להוראות לפי חוזר זה יחולו החל מיום  .13

 חוזר זה אפשרי ואף מומלץ. יישום מוקדם של .14
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  קובץעדכון 

 מצ"ב דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין. להלן הוראות העדכון: .15

  

  להכניס עמוד  להוציא עמוד

314-1-14 ]9) [04/13(  314-1-14 ]10) [07/17(  

315-1-9 ]21) [09/16(  315-1-4 ]22) [07/17(  

  

  

  

  בכבוד רב,                                                                                                                   

  

  ד"ר חדוה בר                                                                                                                 

 על הבנקים תהמפקח    



  )7/17] (10[ תקין: ניהול בנקאי המפקח על הבנקים
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  הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

  

  :הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובותעקרונות ל

  

נאותים ם תהליכים ואחראים לקיבנקאי התאגיד השל הדירקטוריון וההנהלה הבכירה   .1

התואמים את היקפה, אופייה  ,אפקטיביותבקרות פנימיות לקיום להערכת סיכוני אשראי ו

הפרשות להפסדי  , בין היתר,על מנת לקבוע באופן עקבי ,אשראיהומורכבותה של פעילות 

  נהלים של התאגיד הבנקאי ולהוראות המפקח על הבנקים.לאשראי בהתאם למדיניות ו

  על בסיס הערכת סיכון אשראי. ,מערכת לסיווג מהימן של חובותתאגיד בנקאי יקיים   .2

  תיקוף של כל מודל פנימי להערכת סיכוני אשראי.תהליך כולל ל ומדיניותב יקבעתאגיד בנקאי   .3

הפסדי אשראי, אשר תכלול מדיניות, נהלים טיפול בל שיטת עבודהתאגיד בנקאי יאמץ ויתעד   .4

אשראי, ההערכת סיכוני קבע את אופן ת שיטת העבודה. להערכת סיכוני אשראיביחס ובקרות 

  הפרשות להפסדי אשראי. ה במועד שלחובות בעיתיים וקביע ים שלזיהוי

מספקת קבוצתי, יהיה ברמה  כות על בסיסוהמוער ותסך ההפרשות להפסדי אשראי, הפרטני  .5

  הפסדי האשראי המוערכים בתיק האשראי. יסוילכ

בתחום האשראי ובהערכות  של עובדים מנוסיםבשיקול דעת השימוש של תאגיד בנקאי   .6

  סבירות, חיוני בתהליך ההכרה והמדידה של הפסדי אשראי.

תהליך הערכת סיכוני האשראי של תאגיד בנקאי יספק לו את הכלים החיוניים, הנהלים   .7

מדידת ) 3( - ; והדיווח הכספי) 2) הערכת סיכוני אשראי; (1והנתונים הדרושים למטרות של: (

 .הלימות ההון
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  :מבוא

ומדידה נאותה של סיכוני אשראי הערכה בנושא בנקאי התאגיד את ההנחות הוראה זו נועדה ל  .1

הוראות הדיווח " -להלן הוראות הדיווח לציבור של המפקח על הבנקים (. נאותה של חובות

. בפרט, ההוראה מתייחסת לאופן שבו בהוראה זוהמפורטים עקביים עם העקרונות  )"לציבור

נתונים ותהליכים קיימים יכולים לשמש לצרכי הערכת סיכוני אשראי, לצרכים חשבונאיים 

כל משותפים לה ,לקביעת הפרשות להפסדי אשראי כללי יסודולצרכי הלימות ההון, ומדגישה 

  .נאותהמסגרת עבודה 

 ,מדידה של סיכון אשראיוללהערכה  תהליכים נאותיםחשיבותם של הוראה זו מדגישה את   .2

אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה לביצוע הפרשות ואת , סיכון האשראי על בקרהשל ו

  .להפסדי אשראי נאותות

תהיינה  ,מדידה של סיכוני אשראילושיטות העבודה להערכה ו ,של תאגיד בנקאיהמדיניות   .3

הנחיות פיקוחיות עם ו ניהול בנקאי תקיןהוראות , עם הוראות הדיווח לציבורעקביות עם 

ליצירת הפרשות ביחס הוראה זו לא נועדה לקבוע דרישות חשבונאיות נוספות אחרות. 

, או לשנות הוראות שנקבעו הוראות הדיווח לציבורבלהפסדי אשראי, מעבר לאלו שנקבעו 

י הערכת על פהנקבעות  החשבונאיות, הפרשותה התאים אתל הא לא נועדי. כמו כן, הןבה

ין הבדלים ב מספרככלל, קיימים . הלימות ההון המבוצעות לצרכילמדידות  ,אשראיהסיכוני 

מדידה של הפסדי אשראי לצרכי הלימות לבין  ייםחשבונא לצרכיםמדידה של הפסדי אשראי 

של  מונחת על כתפיהםהוראות הדיווח לציבור ל. האחריות לציות לפי גישות מתקדמות הוןה

  לביקורת חיצונית רשמית. נההדירקטוריון וההנהלה הבכירה של התאגיד הבנקאי, ונתו

ם מיגור מהוות ,והערכה ירודה של סיכוני אשראי ,שאיכות אשראי ירודה למדמהעבר ניסיון   .4

הידרדרות בובהכרה  ,. כשל בזיהוי מוקדםברחבי העולם לכישלונות של בנקים יםמשמעותי

להחמיר את הבעיה ולגרום להתמשכותה. לכן, מדיניות ונהלים  עשויאיכות האשראי במועד, 

 אשראיהלהערכת סיכוני אשראי, אשר עלולים להוביל לזיהוי ומדידה של הפסדי  לא מספקים

התאגיד מומונעים  ,הוןה הלימותיעילות פוגעים ב, ושלא בעיתוי המתאיםבאופן בלתי נאות 

  בקרה מתאימה עליה.קיום ו ,לסיכוני אשראי תושל חשיפ נאותהרכה העהבנקאי 

ים לסיכוני פנימיה יםהדירוגת גישבמונחים מעולם המושגים של שימוש עושה ההוראה   .5

בהתאמות המתחייבות, . למרות זאת, )204(הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  IRB - אשראי

ההון.  הלימותמשתמש לחישוב  הואבנקאי, ללא קשר לגישה שבה  תאגידלכל  תנטיווא רליה

עם זאת, האופן שבו מיושמים העקרונות המובאים להלן, צריך לשקף את ההיקף ואת 

הבנקאי  תאגידהוראה זו מיועדת להנחות את ה .איבנקתאגיד ההמורכבות של פעילות ה

כוללת הנחיות אינה ו, בלבד חובותהערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של  בנושא

  בנושא הדיווח לציבור.

הנרשמים  ,הוראה זו מתמקדת בהערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות  .6

מופחתת. לכן, ההוראה אינה דנה מפורשות העלות ה בשיטתבספרי התאגיד הבנקאי 

הנמוך מבין עלות מופחתת או בתהליכים אלה ביחס לחובות הנרשמים לפי שווי הוגן, או לפי 

שאינם חובות  ,שווי הוגן. סיכוני אשראי קיימים, כמובן, גם בנכסים אחרים של תאגיד בנקאי

אף על פי שהוראה זו לא בחשיפות חוץ מאזניות.  קיימים גםהנרשמים לפי עלות מופחתת, ו

פות אלו, שיטות העבודה להערכה ומדידה של סיכוני אשראי בנוגע לנכסים ולחשימטפלת ב

מדיניות ושיטות עבודה להערכה נאותה של סיכוני האשראי בתחומים  םקיייבנקאי  תאגיד



  )7/17] (10[ תקין: ניהול בנקאי המפקח על הבנקים

  314 - 3 עמ'  הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

 

 

. יתרה מזו, התאגיד הבנקאי אותםיך הערל ובואב ,סיכוני האשראיאת  בחשבון יביאאלה, ו

. לכן, העקרונות ועל מנת להעריך את סיכוני האשראי הכוללים של ,צרף את כל החשיפותי

גם עם סוגיות הערכה ומדידה של סיכוני אשראי  ותרלוונטיים להתמודדשבהוראה זו 

נכסים אחרים, שאינם חובות הרשומים לפי עלות מופחתת, ולחשיפות אשראי גלומים בה

  .אחרות
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  :הערכה נאותה של סיכוני אשראי ומדידה נאותה של חובות

  

בנקאי להשתמש במרכיבים  תאגידהדרישות הבסיסיות המתוארות להלן מאפשרות ל  .7

סיכוני האשראי למטרות של הערכת סיכוני אשראי,  פיקוח ובקרה אחרשל מערכת משותפים 

  .והלימות ההון דיווח כספי

  

ם תהליכים ואחראים לקיבנקאי התאגיד השל הדירקטוריון וההנהלה הבכירה  :1 מספרעיקרון 

התואמים את היקפה, אופייה  ,אפקטיביותבקרות פנימיות לקיום נאותים להערכת סיכוני אשראי ו

הפרשות להפסדי אשראי  , בין היתר,על מנת לקבוע באופן עקבי ,אשראיהומורכבותה של פעילות 

  .נהלים של התאגיד הבנקאי ולהוראות המפקח על הבנקיםלבהתאם למדיניות ו

  

  :הבכירהההנהלה ו אחריות הדירקטוריון  .8

אחר התהליכים  ולעקוב פקחלהפסדי אשראי, וכן ללהבטיח רמה נאותה של הפרשה   .א

  .להערכת סיכוני האשראי וקביעת ההפרשות

ובקרות  ,להבטיח שהתאגיד הבנקאי מקיים תהליכי הערכה נאותים של סיכוני אשראי  .ב

באופן עקבי  , וזאתהפרשות להפסדי אשראיה תעיקבבתהליך פנימיות נאותות, 

כל הוראה לולהוראות הדיווח לציבור הבנקאי, לנהלים של התאגיד  ,בהתאם למדיניותו

  .נטית אחרתוופיקוחית רל

ם ויישבח וותיפבלצורך ביצוע תפקידים אלה, הדירקטוריון ינחה את ההנהלה הבכירה   .ג

כאשר מידע רלוונטי חדש או עקבי לקביעת ההפרשות להפסדי אשראי. ו תהליך שיטתי

התהליך צריך לאפשר שימוש נוסף לגבי יכולת הגבייה של חובות הופך להיות זמין, 

  .לצורך קביעת ההפרשה להפסדי אשראי זהמידע ב

מצב תיק  עלע) י(לפחות אחת לרבהדירקטוריון יקבל דיווחים תקופתיים בנוסף,   .ד

 להפסדי אשראי הפרשותהכסים, הבעייתיים, סיווגי הנ ונכסיהאשראי, ובכלל זה 

  מחיקות.הו

שיבהירו פנימית ההנהלה הבכירה תקבע, תיישם ותעדכן מדיניות ונהלים מתאימים,   .ה

  .לכל הגורמים הרלוונטיים קביעת ההפרשות להפסדי אשראיאת תהליך 

בין  צריכים,, ותהליך קביעת ההפרשות ,מערכת הבקרה הפנימית להערכת סיכוני אשראי  .9

  :היתר

 ,ציות לחוקים, לתקנותולהבטחת מהימנות ושלמות המידע, ת בטחלהאמצעים לכלול   .א

  .של התאגיד הבנקאי נהלים הפנימייםללמדיניות וכן ו הוראות הפיקוח על הבנקיםל

והדיווחים  ,שהדוחות הכספיים של התאגיד הבנקאי בכך רמה סבירה של ביטחון לספק   .ב

והוראות המפקח הרלוונטיות  ותכללי החשבונאעל פי ערוכים  ,ח על הבנקיםוקישלו לפ

  .לקביעת ההפרשות
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שיהיה בלתי תלוי בגורמים העוסקים במתן  ,תהליך מוגדר היטב לסקירת חובותלכלול   .ג

 :ללוכ. תהליך זה אשראי

ומדרגת, מזהה אשר לדירוג אשראי המיושמת בעקביות,  אפקטיביתמערכת   )1(

מאפיינים שונים של סיכוני אשראי ובעיות באיכות  ,מדויק ובמועדאופן ב

  .ביצוע מהיר של פעולות מנהליות מתאימותמביאה לו ,האשראי

 נטי וושכל המידע הרלבכך  רמה סבירה של ביטחוןמספקות הבקרות פנימיות   )2(

 זה: כללבסקירת החובות נלקח בחשבון בצורה נאותה בעת הערכת ההפסדים. מ

, וזיהוי של העובדים נערכוסקירות ש י, פרטדיווחים נאותה מערכת תחזוקת

  .המעורבים

ים בדועהתפעול האשראי,  יחידותותיאום בין  ,תקשורת רשמית וברורה  )3(

דיווח החשבונאי, הביקורת הפנימית, ההנהלה הבכירה, ה לעהאחראיים 

ומדידה של  אחרים המעורבים בתהליך של הערכהגורמים ו ,דירקטוריוןה

: מדיניות ונהלים כתובים, דוחות הנהלה, תוכניות הסיכוני אשראי (לדוגמ

  .ביקורת ופרוטוקולים של ועדות)

  

על בסיס הערכת סיכון  ,תאגיד בנקאי יקיים מערכת לסיווג מהימן של חובות: 2עיקרון מספר 

  .אשראי

  

 ,בחובות יבוצעו באופן שיטתיאשראי והטיפול החשבונאי השל סיכוני  אפקטיביתהערכה   .10

. מערכת לסיווג מהימן של חובות על בסיס סיכוני אשראי ברורים נהליםלובהתאם למדיניות ו

וקביעת הפרשות הולמות  בצורה שמרנית הערכת חובות כילצרתשמש את התאגיד הבנקאי 

בות גדולים יותר יסווגו על בסיס מערכת דירוג אשראי. חו. חובות םלהפסדי אשראי בגינ

אחרים, קטנים יותר, יכולים להיות מסווגים על בסיס מערכת דירוג אשראי או מצב הפיגור 

בהתאם לכך, בגין הלוואות לדיור העומדות בהגדרה בנספח להוראה זו, תוחזק  בתשלומים.

  הפרשה להפסדי אשראי לפי עומק הפיגור, לפי הנדרש בנספח. 

דויקת של סיכוני האשראי. כל סיווגי להערכה מככלי ת ושמשמת לדירוג אשראי ומערכ

בחשבון  חצריכים להילק, האשראי, לא רק אלו המשקפים הידרדרות חמורה באשראי

  ירידת ערך של חוב.אמידת ובההסתברות לכשל בהערכת 

שונות הגלומות  ת סיכון אשראיורמ נה ביןה כלי חשוב לאבחמהוולדירוג אשראי טובה מערכת   .11

 באופן מדויק יותר עוקבל מאפשרת אבחנה זומגוון חשיפות האשראי של התאגיד הבנקאי. ב

משמשת כאחד הגורמים ההסתברות לכשל, ואת הכלליים של תיק האשראי,  ומאפייני את

דירוג,  של כלהגדרה  לוכלת מערכת דירוג אשראי .להפסדי אשראיההפרשות לקביעת נאותות 

מערכת הדירוג הפנימי  .אחריות לתכנון, ליישום, לתפעול, ולרמת הביצוע של המערכת הגדרתו

  .קטגוריות דירוג עשר של תאגיד בנקאי תכלול

  .הגדרות אלו יעוגנו בנהליםתהליך הדירוג ו

 ההחזר את כושר ,העדכני של הלווה כספיאת מצבו ה מביאה בחשבוןמערכת דירוג אשראי   .12

ומאפיינים ספציפיים  את היכולת לממש אותם,העדכני של הביטחונות ו, את השווי שלו

תאגיד  .המשפיעים על הסיכויים לגביית קרן וריבית של עסקת האשראי,אחרים של הלווה ו
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 דירוג יחיד, מבלי להתחשב במטרה שאותה משרת הדירוג אשראיל להקצות רשאיבנקאי 

  ).כספידיווח למשל ניהול הסיכון ו(

 שהדירוג הבטיחעל מנת ל, (לפחות מדי שנה) באופן פורמאלי תקופתית ויסקריאשראי  ידירוג  .13

דירוגי אשראי ייסקרו ויתעדכנו בכל מקרה בו מתגלה מידע רלוונטי חדש. . ןמדויק ומעודכ

 , אוניםכוסמגדולים, מורכבים,  :חובות המוערכים באופן פרטני, שהםשל דירוגי האשראי 

  .(לכל הפחות כל שלושה חודשים) בתדירות גבוהה יותר ויסקרי, "בעייתיים"חובות 

  

תיקוף של כל מודל פנימי להערכת לבאופן נאות  ומדיניותביתייחס תאגיד בנקאי  :3עיקרון מספר 

  .סיכוני אשראי

  

מודלים למדידת עשויים לכלול הערכת סיכוני אשראי וקביעת הפרשות להפסדי אשראי   .14

במודלים בהיבטים שונים של יתכן שיעשה שימוש  על הנחות.סיכונים ואומדנים המבוססים 

, הערכה או מדידה דירוג ראשוני לצורך אישור האשראיתהליך הערכת סיכוני אשראי, כולל: 

 , תפעול תיקותוכללבשל סיכוני אשראי הן ברמת העסקה הבודדת והן ברמת תיק האשראי 

לפי גישת  הוןוהלימות  ,אשראי , מבחני קיצון המופעלים על חובות או על תיקיהאשראי

להערכת סיכוני אשראי בוחנים את רבים מודלים . (כאשר מיושמת) הדירוגים הפנימיים

), PDכגון: ההסתברות לכשל ( ,במצב הלווה ובמשתנים הקשורים לחובשינויים של  םהשפעת

דירוג  שינויילהסתברויות ), סכומי החשיפה, שווי הביטחונות, LGDההפסד בהינתן כשל (

  .ודירוגים פנימיים של לווים

נדרשים שימוש נרחב בשיקול דעת,  כולליםלאור העובדה שמודלים להערכת סיכוני אשראי   .15

  .יםמודללתיקוף  אפקטיבייםנהלים 

את איכותם  , ולפחות אחת לשנה יבחן בצורה יסודית,באופן שוטףעריך יתאגיד בנקאי   א.

 מבחני קיצון ובחינה בדיעבד, בין היתר, באמצעות של המודלים להערכת סיכוני אשראי

)back testing(.  

מגבלות פנימיות בהתייחס להבדלים בין התוצאה הצפויה והתוצאה קבע יתאגיד בנקאי   ב.

בנקאי התאגיד המדיניות . התנאים יחייבו זאתעדכן מגבלות אלה כאשר יבפועל, ו

  ות.חריגה מהמגבל למצב בו מתגלה ,תומתקנ ותפעול קבעת

  דרגים המתאימים בהנהלה.בבאופן סדיר  ונדויי, ויו יתועדותיקוף ותוצאותתהליך ה  ג.

 מבקרים פנימיים וחיצוניים) לדוגמה,( י מומחיות בתחוםבעל בלתי תלויים עובדים  ד.

  .תיקוף המודלים הפנימיים להערכת סיכוני אשראיאת תהליך  תקופתית וסקרי

הקפדה על גורם בלתי תלוי ביחידות העסקיות, תוך תוטל על  יםמודלהתיקוף ל אחריותה

  .האחראי על פיתוחו לבין הגורםמודל את ה ן הגורם המתקףהפרדה בי

  

הפסדי אשראי, אשר טיפול בלנאותה  עבודהשיטת בנקאי יאמץ ויתעד  תאגיד: 4עיקרון מספר 

אופן קבע את ת העבודהשיטת להערכת סיכוני אשראי. ביחס תכלול מדיניות, נהלים ובקרות 

  .הפרשות להפסדי אשראי ה במועד שלחובות בעיתיים וקביע ים שלאשראי, זיהויההערכת סיכוני 
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נהלים ומערכות מידע  כחלק מתהליך הערכת סיכוני האשראי, תאגיד בנקאי יפתח ויישם  .16

איכות תיק האשראי שלו. אלו יכללו קריטריונים לזיהוי מוקדם  מעקב ופיקוח אחרמקיפים ל

מעקב ופיקוח ראויים, שהם הם קיימים לגביעל מנת להבטיח ש ,לדיווח על חובות בעייתייםו

  .ושקיימת בגינם הפרשה נאותה ,מתופעלים בצורה נאותה

דירקטוריון נטי לוותספק את המידע הרל הפיקוח והבקרה אחר סיכון האשראי מערכת  .17

לגבי איכותו של תיק ויגבשו דעה  ם,שיקול דעת על סמך ניסיונ ופעילשיהנהלה הבכירה, ול

של התאגיד הבנקאי העבודה  שיטתאת הבסיס עליו בנויה מידע זה יהווה גם  .האשראי

המידע ישמש את הדירקטוריון , כלומר .לקביעת ההפרשות להפסדי אשראילהערכת הפסדים ו

הערכת סיכוני אשראי, יישום ול ,תיק האשראי מצבח אחר וקיעקב ולפמוההנהלה הבכירה ל

  הון.ולהלימות הובכלל זה קביעת ההפרשות להפסדי אשראי,  ,הוראות הדיווח לציבור

רמת  גון:מושפעת מגורמים רבים, כ לטיפול בהפסדי אשראישיטת העבודה של תאגיד בנקאי   .18

, והסביבה העסקית, המאפיינים של תיק האשראי האסטרטגיההתחכום של התאגיד הבנקאי, 

על זאת, ישנם גורמים שכיחים שיחד עם הנהלים לתפעול חובות ומערכות המידע הניהוליות. 

מערכת ב כלוליםשלו להערכת הפסדי אשראי, רבים מהם  שיטת העבודהתאגיד בנקאי לכלול ב

של תאגיד בנקאי שיטת העבודה סיכוני האשראי של התאגיד הבנקאי. פיקוח ובקרה אחר 

  צריכה:פסדי אשראי הטיפול בל

סיכוני אשראי, כולל ולבקרות על לכלול מדיניות ונהלים כתובים בקשר למערכות   א.

 ;הגדרת תפקידים ותחומי אחריות הדירקטוריון וההנהלה הבכירה

 המבוצע באופן תדיר; ,תיק האשראיברמת ניתוח מפורט הנחיות לביצוע  כלולל  ב.

על בסיס פרטני, ולחלק להפסדי אשראי לזהות חובות שיש לבחון לצורך ביצוע הפרשה   ג.

כאמור לקבוצות של חובות בעלי מאפייני סיכוני אשראי דומים את יתרת תיק האשראי 

  בהוראות הדיווח לציבור.

נקבע ונמדד סכום  כיצד ,לזהות, עבור חובות פגומים שמוערכים על בסיס פרטני  ד.

את השיטות הזמינות עבור כל חוב, כולל נהלים המתארים  י אשראיההפרשה להפסד

היא , והשלבים המבוצעים על מנת לקבוע איזו שיטה י אשראילמדידת ההפרשה להפסד

  ביותר במצב נתון;מתאימה ה

להתבסס על נתונים אמינים ועדכניים, לשלב את שיקול דעתה של ההנהלה בהתייחס   .ו

, פנימיים נטייםווהידועים הרללאיכות תיק האשראי, ולהתחשב בכל הגורמים 

גורמים ענפיים,  :יכולים להשפיע על יכולת הגבייה של החוב (למשלאשר  ,חיצונייםו

 גיאוגרפיים, כלכליים ופוליטיים);

, שיעורי הפסד היסטוריים הלדוגמ(שבה נקבעים שיעורי ההפסד  להתייחס לדרך  .ז

) ולגורמים הנלקחים בחשבון הגירת אשראיאו ניתוח  ,המותאמים לגורמים סביבתיים

 את ניסיון העבר של ההפסדים;מעריכים טווח הזמן שלפיו  עתקבי לצורך

שווי העדכני של הביטחונות (בניכוי עלויות החזקה ומימוש התייחס למדידת הל  .ח

אשראי שנקבעו בהסכם החוב, אם ישנם.  ןאמצעים אחרים להפחתת סיכולהביטחון), ו

האמצעים להפחתת שווי י מנגנונים להערכה תקופתית של אבנקתאגיד  םלצורך כך יקיי

 הסיכון.

 ותחובה חשבונאית של להתייחס למדיניות ולנהלים של התאגיד הבנקאי לגבי מחיק  .ט

 ;וכן מדיניות ונהלים בנוגע לויתור (משפטי) על חוב חשבונאיתשנמחקו וגביה של חובות 
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 שיטת העבודהאחרות הקשורות ב פעולותניתוחים, ההערכות, הסקירות ודרוש שהל  .י

ויכללו  ,בכתב ברוריתועדו באופן , י צוות עובדים מתאים ומיומןל ידעיבוצעו  ,להפרשות

 ;וההיגיון שבו ך במסקנות,מותמפורטים לגבי ניתוח הנתונים ההסברים 

הפסדי האשראי  המצרפי של סכוםהאת  מדודועקבית שתהגיונית לכלול שיטה   .אי

הוראות הדיווח למו יתאישההפרשות הכוללות להפסדי אשראי  על מנתהמוערכים, 

 ;נוספות נטיותוורלפיקוחיות ולדרישות  לציבור

לניהול  נוספים ליםולכ ,להתייחס לשיטות תיקוף המודלים להערכת סיכוני אשראי  .בי

  ).back testing( מבחני קיצון ובחינה בדיעבד הלדוגמ ,סיכוני האשראי

ות האשראי ויתפיסה מציאותית של פעיליאמץ תאגיד בנקאי , חשבונאייםבעת הכנת דיווחים   .19

  .ת אלויולויהגלומים בפע נוספים וסיכונים ,חוסר וודאותשמרנית בצורה ויביא בחשבון שלו, 

אשר ייבחרו וייושמו בצורה עקבית,  הנגזרות ממנה, ושיטות העבודה החשבונאית, המדיניות  .20

שהמידע על חובות ועל ההפרשה להפסדי אשראי אמין  של ביטחון בכך סבירה מספקת רמה

  .קףותמו

מתקופה  ותעקביבמדיניות ונהלים להערכה ומדידה של סיכוני אשראי,  םשיתאגיד בנקאי י  .21

  .דומים סוגי אשראי לגבי ,עקרונות מדידה ונהלים ותעקביביישם לתקופה, ו

  

קבוצתי, יהיה  כות על בסיסהמוערו ותההפרשות להפסדי אשראי, הפרטני סך: 5עיקרון מספר 

  .הפסדי האשראי המוערכים בתיק האשראי יסוילכמספקת ברמה 

  

על מנת להבטיח שהסכום המדווח של ההפרשות להפסדי אשראי משקף את יכולת הגבייה   .22

בתדירות גבוהה  העדכנית מתיק האשראי, תהליך הערכת הפסדי האשראי יסקר מדי שנה, או

בהוראת ניהול בנקאי תקין בהוראות הדיווח לציבור ו, בהתאם לאמור יותר, במידת הצורך

  "בקרות ונהלים לגבי הגילוי ובקרה פנימית על דיווח כספי". 309מס' 

הערכת הפסדי אשראי בגין חובות המוערכים באופן פרטני ובגין חובות המוערכים על בסיס   .23

של תיק  יים אשר משפיעים על יכולת הגבייההגורמים המשמעותקבוצתי תתחשב בכל 

האשראי במועד המדידה. בחובות המוערכים באופן פרטני, האומדנים יתחשבו בעובדות 

  , במועד המדידה. נפרד ובנסיבות המשפיעות על הפירעון של כל חוב
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בתחום האשראי  של עובדים מנוסיםשל תאגיד בנקאי בשיקול דעת  השימוש: 6עיקרון מספר 

  .ובהערכות סבירות, חיוני בתהליך ההכרה והמדידה של הפסדי אשראי

  

רק על כללים מנחים או נוסחאות,  נהתבססתא להערכה ומדידה של הפרשה להפסדי אשראי   .25

או נתונים  ,שיקול דעת של דרגים מתאימים בהנהלה. נתוני הפסד היסטורייםגם על אלא 

נטיים במלואם למצב העדכני; לכן, וואו לא רל ,להיות מוגבלים םעלולי אחרים שניתן למדוד,

סיכון לצורך אמידת שיקול דעת על סמך ניסיונה בתחום האשראי, הפעיל ל תדרשנההנהלה 

 לפי גישת הדירוגים הפנימיים הוראות הלימות ההון .האשראי הגלום בעסקאות השונות

מחייבות שימוש בשיקול דעת של אנשי , כמו גם הוראות הדיווח לציבור, (כאשר מיושמת)

אשראי מנוסים, לצורך אמידה של הסתברויות לכשל, שיעורי הפסד בהינתן כשל וקביעת 

כל יישום שלו , ובצורה שמרניתוגבל י, היקף שיקול הדעת עם זאת ההפרשות להפסדי אשראי.

ההנהלה.  על ידי ההחלטות שהתקבלואפשר הבנה של הנהלים שבוצעו ושל תשבצורה עד ותי

  שיקול הדעת של ההנהלה יהיה כפוף, לכל הפחות, למגבלות הבאות:

 נהלים;במדיניות ויוגדר היטב ב שיקול הדעת  א.

, תיושם בעקביות על פני ותלהערכה של איכות חובו לניתוחמאושרת ומתועדת מסגרת   ב.

 ;, ותאפשר בחינה בדיעבד של איכות ההחלטותזמן

 ;ו בפירוט מתאיםעדוויתיתבססו על הנחות הגיוניות וניתנות לביסוס,  אומדנים  ג.

הנחות בנוגע להשפעה של שינויים במצב הכלכלי על לווים, לחיוב ולשלילה, יעשו   ד.

 .שמרנותב

הפסדי אשראי. בהכרה במועד ל הביאהשיטה לקביעת ההפרשות להפסדי אשראי צריכה ל  .26

גורמים אלה אך ניתוח, להם נקודת התחלה סבירה  עדכנייםהכלכלה הותנאי  עברה הפסדי

בסיס מספק לקביעת הרמה הנאותה של ההפרשות הכוללות להפסדי  מהווים אללבדם 

 הפסדיכך של םגרועשויים ל, אשר עדכנייםכל אחד מהגורמים הל תתייחסאשראי. ההנהלה 

  זה:, ובכלל תהיסטוריההפסדים רמת האשראי של התאגיד הבנקאי יהיו שונים מה

גביית חובות,  ,חיתום בכלל זה, בנושאי - שינויים במדיניות ובנהלים למתן אשראי  א.

ואשראי שאין לגביו  גביה של חובות שנמחקו חשבונאית ,חובותשל ת ה חשבונאימחיק

 ;דוחות כספיים מעודכנים

 וא תהבינלאומיברמה שינויים והתפתחויות בתנאים הכלכליים ובסביבה העסקית   ב.

 בענפים ספציפיים;שינויים , כולל תהמקומי

איכות  ייצגהמג ורידב אשראישינויים במגמה, בהיקף ובחומרה של חובות בפיגור ושל   ג.

חובות פגומים, ארגון מחדש של חובות בעייתיים של  ובהרכב בהיקףשינויים נמוכה, וכן 

 ושינויים אחרים בחובות;

 ההנהלה והסגל העוסקים במתן אשראי;שינויים בניסיון, ביכולת, ובמקצועיות של   ד.

 מוצרים חדשים;לשינויים הקשורים לכניסה לשווקים ו  ה.

וברמת הפיקוח של ההנהלה הבכירה  של התאגיד הבנקאימערך הבקרה שינויים ב  ו.

 והדירקטוריון;

על סיכון האשראי,  הםשלוההשפעה ריכוזיות אשראי מסוגים שונים,  ימוקד של םמקיו  ז.

 ים ברמות הריכוזיות;שינויגם  וכמ
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 תעל רמ ,יותחוק ודרישות פיקוחדרישות  ,תחרות גון:כ ,גורמים חיצוניים תהשפע  ח.

 בתיק האשראי הנוכחי של התאגיד הבנקאי; תהפסדי האשראי המוערכ

  שינויים בפרופיל סיכון האשראי של תיק האשראי בכללותו.  ט.

 הדיווח לציבור.רשימה מלאה ומחייבת של הגורמים נכללת בהוראות 

אמידה מהימנה של ההיסטורי, הנדרש לצורך  ההפסדים ממוצע פיה מחושבלאורך התקופה   .27

, נתון עבור כל אחת מקבוצת החובות עם מאפיינים דומים של סיכוני אשראי ,שיעור ההפסד

. הוראות נוספות בדבר אורך התקופה לפיה מחושב על בסיס ניסיונה לשיקול דעת ההנהלה

ההפסדים ההיסטורי לעניין קביעת ההפרשה להפסדי אשראי מפורטות בהוראות ממוצע 

, התקופה הרלבנטיתתאגיד בנקאי ישמור נתוני הפסדים היסטוריים על פני  .הדיווח לציבור

בהיקף שמאפשר אמידה סטטיסטית עקבית ובעלת משמעות של הפסדי אשראי צפויים, 

במטרה לבסס את הרמה הנדרשת של ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי, עבור כל קבוצת 

אשראי. בעת הפעלת שיקול דעת של אנשי אשראי חובות בעלי מאפיינים דומים של סיכון 

   היסטוריים.ההפסד הנתוני ל ותהתאמהיטב ל מנוסים, תאגיד בנקאי יספק הסבר מנומק

הפסדי הערכת ו )כשל ןהפסד בהינתו הסתברות לכשללמשל: אמידת רכיבי הסיכון (לצורך   .28

ערכים או טווח של  ,יחידלקבוע ערך  תאגיד בנקאייכול , של החוב הכוללים האשראי

אשראי בגובה  י, תאגיד בנקאי יכיר בהפסדשל ערכים אפשריים בחר טווחאם אפשריים. 

כל המידע בבאופן שמרני וזהיר התחשב ביותר בתוך הטווח, לאחר ש מדויקתההערכה ה

בין . לצורך כך, יסתמך תאגיד בנקאי הזמין לגבי התנאים הקיימים ביום המדידהו ינטווהרל

שעקביים עם המאפיינים שנבחנו על מאפייני סיכוני אשראי בצורה שמרנית וזהירה היתר 

(כאשר  לפי גישת הדירוגים הפנימיים הלימות ההוןלצורך וסיכוני האשראי ניהול לצורך 

  .מיושמת)

  

את הכלים החיוניים,  וספק ליהערכת סיכוני האשראי של תאגיד בנקאי תהליך  :7עיקרון מספר 

) 3( -ו ;דיווח הכספיה) 2( ;הערכת סיכוני אשראי )1: (הנהלים והנתונים הדרושים למטרות של

  .ההון הלימותמדידת 

  

דרישות יעמדו בסיכוני אשראי של תאגיד בנקאי מעקב והפיקוח אחר ת הולעיל, מערכ אמורכ  .29

את הכלים המתאימים על מנת להעריך בצורה מדויקת את סיכוני האשראי.  וכלליבסיסיות ו

שלוש כל אחת מלנחוצים  ,המוזכרים לעילכלים הו הרלוונטיים נהליםה, אלו דרישות בסיסיות

, מדיניות ושיטות עבודה לפיכךהון. החשבונאי והלימות  טיפולסיכוני אשראי,  ניהולהמטרות: 

מדידה. הנאותות להערכה ומדידה של סיכוני אשראי אינן תלויות במטרה לשמה מבוצעת 

  עבור כל אחת משלוש המטרות: משותפיםשיתופיות זו מאפשרת שימוש במערכות ובנתונים 

  מחזק את המהימנות והעקביות של הנתונים בהם נעשה  -שימוש במערכות משותפות

שלוש המטרות השונות, של תוצרי המערכת המשמשים לשימוש, מגביר את העקביות 

עבור אחת  של הסיכוןנאותה ה לא הערכשל תמריצים ל אפשריוכן ממזער את הסיכון ה

 או יותר מהמטרות הנ"ל.

  משמשים בתהליכי הערכה , הסוגים משותפים של נתונים -שימוש בנתונים משותפים

דירוגי אשראי, שיעורי הפסד היסטוריים, מאפיינים  בדרך כלל: ומדידה, כוללים
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הערכת הפסדי לצורך המשמשים לקיבוץ חובות למטרת הערכה קבוצתית, ונתונים 

  ביצוע התאמות לשיעורי הפסד היסטוריים.צורך או ל ,אשראי

סיכוני  לצורך הערכה ומדידה של ,ץ חובותובייכול להשתמש בשיטות שונות לק תאגיד בנקאי  .31

, חובות יכולים להיות מקובצים על . לדוגמה, בכפוף לנדרש בהוראות הדיווח לציבוראשראי

 דירוגי אשראי, סוג מוצר ,הסתברות לכשלאומדן המהמאפיינים הבאים:  ,או יותר ,בסיס אחד

. מודלים בפירעון האשראי פיגורנתוני ו תוגרפי, סוג הביטחונו, פלח שוק, מיקום גיאהאשראי

להערכת תזרימי מזומנים עתידיים צפויים,  שיטותמתוחכמים יותר להערכת סיכוני אשראי ו

  .וכן תהליכי דירוג אשראי, יכולים לשלב כמה ממאפיינים אלה

מדיניות ונהלים נאותים להערכה ולמדידה של סיכוני אשראי אינם תלויים במטרה לשמה   .32

להערכת  מערכת נאותהמבוצעות מדידת ההפרשות או הערכת הפסדי האשראי. כלומר, אותה 

סיכוני אשראי מספקת את המידע או התוצרים, אשר ישמשו למדידת הפסדי האשראי לצורך 

חשבונאי, וכן למטרת הערכת הלימות ההון של התאגיד הערכת סיכוני אשראי, לטיפול ה

דומות שהערכות זה יכול להביא לכך . (כאשר מיושמת) לפי גישת הדירוגים הפנימיים הבנקאי

לגבי הפסדי אשראי ישמשו כתשומות להערכת סיכוני אשראי, לטיפול החשבונאי, וכן למטרת 

  .ההון הערכת הלימות

על סיכון אשראי ספק את המידע יועדת ליכוני אשראי מלהערכת ס חידהישמערכת בזמן   .33

משעה שאמינותו אומתה, ניתן לעשות במידע, שמש לקביעת הפרשות להפסדי אשראי, המ

  .מדידה מטרותאו דיווח למטרות בהתאם  ,שימוש שונה

אינן מתבטאות ביצירת הפרשה לפי גישת הדירוגים הפנימיים יובהר כי הוראות הלימות ההון   .38

נפרדת להפסדי אשראי, אלא בתוספת או הפחתה של ההון הפיקוחי, בגין ההפרש בין סכום 

ההפרשות להפסדי אשראי לבין ההפסדים הצפויים במשך שנה ממועד המדידה, כהגדרתם 

  .)204לפי גישת הדירוגים הפנימיים (הוראה מס'  בהוראות הלימות ההון
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  נספח:

  חובות בעייתיים בהלוואות לדיור
  

  מבוא
עומק הפיגור  לפי להפסדי אשראיאת ההפרשה בגין הלוואות לדיור יחשב  איבנקתאגיד   .1

כמפורט בנספח זה. ההפרשה לפי עומק הפיגור, אשר נגזרת משיטת החישוב האמורה, הינה 

הפרשה מזערית. אולם, אם עקב מידע שיש להנהלת התאגיד הבנקאי בדבר התפתחויות או 

אי, יסתבר כי ההפרשה על פי השיטה האחידה אינה מספקת, אירועים הקשורים לתיק האשר

  על הנהלת התאגיד הבנקאי ליצור הפרשה נוספת לפי המתחייב מהמידע שבידה.

  

  ההגדר

 במשכון הלוואות"בהגדרת  (תבליט שני) 231בסעיף כמשמעותה   -"הלוואה לדיור"   .2

 בנושא ,204 מספר תקין בנקאי ניהול בהוראת" מגורים דירת

, ולרבות הלוואה "אשראי לסיכון הפנימיים הדירוגים גישת"

  לרכישת זכות בדירה תמורת דמי מפתח.

  

  חישוב ההפרשה

יתרת ההפרשה המזערית לפי עומק פיגור, בגין הלוואות לדיור, תחושב לכל הלוואה בנפרד לפי   .3

  הנוסחה הבאה:

BX%-C  

A  -  (בחודשים) וריבית נלווים תשלומים לרבות( בפיגור היתרה - עומק הפיגור 

 לוח לפי הגיע פירעונו שמועד האחרון התשלום בסכום מחולקת כשהיא), פיגורים

  ;)נלווים תשלומים לרבות( הסילוקין

B  -   יתרת החוב הכוללת (לרבות היתרה בפיגור, תשלומים נלווים וריבית פיגורים

  ;אשר חויבה לחשבון הלקוח)

C  -  יתרת ההפרשה לריבית פיגורים;  

X%  -  שלהלן הטבלה לפי, הפיגור לעומק בהתאם, שנקבע האחוז:  
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  %A  Xעומק הפיגור, 

9  ≤A<  6  8%  

12  ≤A<  9  16%  

15  ≤A<  12  24%  

18  ≤A<  15  32%  

21  ≤A<  18  40%  

24  ≤A<  21  48%  

27  ≤A<  24  56%  

30  ≤A<  27  64%  

33  ≤A<  30  72%  

  A<  33  80%  

  

 בתשלומים נפרעת שאינה, הלוואה בגיןלהפסדי אשראי  ההפרשה, לעיל האמור למרות  .4

 אלא", פיגור עומק" בשיטת תחושב לא), רבעוני או חודשי( של קרן ו/או ריבית תקופתיים

  .התאם לכללים הרלוונטיים לאותו חובב

  

  קביעת נוהלי דיווח

בחובות בעייתיים בתחום הלוואות לדיור, בנוסף  לטיפול איבנקתאגיד הנהלת בנהלים של   .5

לאמור בהוראה העיקרית, ייקבעו נהלים בדבר מתכונת הדיווחים השוטפים להנהלה, על מנת 

לאפשר זיהוי מוקדם של התפתחויות או אירועים אשר עשויים להשפיע על סיכוני אשראי של 

ם להתבסס על שיקולים קבוצות משתכנים לפי חתכים שתקבע ההנהלה. חתכים אלה יכולי

) וכן ומהטחונות, השימוש בכספי ההלוואה (רכישת דירה, שיפוצים וכדיגיאוגרפיים, טיב הב

מאפיינים סוציאליים ואחרים של הלווה, כגון גיל, משכורת וכו'. כמו כן, יכלול הדיווח ניתוח 

  יתרת הפיגורים לפי עומק הפיגור ולפי חתכים שקבעה ההנהלה.
  

* * *  
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  עדכונים

  תאריך  פרטים  גרסה  מס' 06חוזר 

  20/11/90  חוזר מקורי    1489

  8/91  שיבוץ בהוראות ניהול בנקאי תקין  1  ----- 

  30/3/92  )9,10עדכון (תוספת עמודים   1  1561

  16/2/93  עדכון  2  1625

  27/7/94  עדכון  3  1720

  12/95  גרסה מחודשת של קובץ ניהול בנקאי תקין  4  ----- 

  9/2/97  עדכון  5  1849

  26/4/98  עדכון  6  1918

  7/5/98  עדכון  7  1922

  27/12/10  עדכון  8  2285

  30/4/13  עדכון  9  2375

  10/07/17  עדכון  10  2534
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  מגבלת חבות ענפית

  

א   מבו

  

ריכוזיות תיק האשראי, ובכלל זה ריכוזיות אשראי לפי ענפי משק, היא אחד ממקורות  .1

סיכון האשראי בתאגידים בנקאיים. בשל ההכרה בהשפעה השלילית של הריכוזיות הענפית 

  על איכות תיק האשראי בתאגידים הבנקאיים, נקבעו מגבלות על סך החבות לענף מסוים. 

  

לה   תחו

  .תחול על תאגיד בנקאי, למעט חברת שירותים משותפתהוראה זו      (א)   .2

תאגיד  -  כמו כן תחול ההוראה על תאגיד כמפורט להלן, כאילו היה תאגיד בנקאי  (ב)

(ב) לחוק הבנקאות (רישוי), 11 -) וב3א) עד (3(א)(11מהסוג האמור בסעיפים 

בישראל ושנשלט על ידי תאגיד  ), שהואגד"חוק הרישוי" - (להלן  1981-התשמ"א

  בנקאי, אלא אם התאגיד הבנקאי השולט בו מקיים כל אלה:

  כולל אותו בדוחותיו הכספיים על בסיס מאוחד; )1(

  נתן לו שיפוי לכל התחייבויותיו; )2(

  מקיים מערכת בקרה יעילה למעקב אחר קיום המגבלות על בסיס מאוחד. )3(

 לא בסיס על( נקאי בישראל בלבדהתאגיד הב במשרדיהוראה זו חלה על חבויות   (ג)

  .)מאוחד

קבוע הוראות מסוימות שונות מאלו המפורטות להלן, שיחולו על ל תרשאי תהמפקח .3

   תאגידים מסוימים.

  

דרות  הג

                            למעט, 313 מספר תקין בנקאי ניהול בהוראת כמשמעותה החבות סך(א)   -" חבות" .4

 התאגיד של) מותנות לרבות( ההתחייבויות כל סך למעט, במניות השקעות

  לצד הלווה שנתן ערבויות ולמעט ערבות להוצאת או אשראי למתן הבנקאי

  ;הבנקאי מהתאגיד השלישי הצד שקיבל חבות להבטחת שלישי

מסכומי ערבויות בנקאיות למשתכן שניתנו על פי חוק  70%, האמור אף על(ב)      

(להלן  1974 -רוכשי דירות), התשל"ה המכר (דירות) (הבטחת השקעות של 

"ערבויות מכר"), ואשר כנגדן רכש התאגיד הבנקאי הגנת אשראי  -

, יסווגו 203הכשירה למטרות הפחתת סיכון אשראי כאמור בהוראה 

  בהתאם לענף הפעילות של ספק ההגנה. 

          "הרשימה מבוססת על ובנספח  להוראה זו, מפורטת הגדרת ענפי המשק   -" ענף

  בקובץ "הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים". 831 פרשבהוראה מס
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  מגבלות

     מסך כל חבויות הציבור  20%על  לא יעלהסך כל החבויות של ענף מסוים לתאגיד בנקאי      )א( .5

  .לתאגיד הבנקאי          

לקבוע את שיעור ), רשאי תאגיד בנקאי, בכל מועד דיווח, אעל אף האמור בסעיף (  )ב(

 11(ענף  בינוי נדל"ן ותעשייה ומסחר של מוצרי בנייה"" חבויותסך המגבלה בגין 

מסך כל חבויות הציבור לתאגיד  22%) על זוברשימת ענפי המשק בנספח להוראה 

"עבודות הנדסה אזרחיות"  42בניכוי ענף , סך החבות כאמור לעילבתנאי ש ,הבנקאי

  . 18%על  לא יעלה ),2011(ה בסיווג האחיד של ענפי הכלכל

  השיעורים כאמור לעיל יחושבו על בסיס לא מאוחד.   )ג( 



ניכויים

  תאגיד בנקאי רשאי לנכות מהחבות סכומים אלה: .6

, ובלבד שניכוי כאמור 313להוראה מספר  5סכומים שניתן להפחיתם כאמור בסעיף   )א(

הניכוי הגדרת חבות. אמור בככנגד ערבויות מכר, ייעשה לפני שקלול ערבויות המכר 

  יתבצע מהמונה בלבד.

  סכום המהוון של השכירות בגין נדל"ן מניב שמושכר לבנק או לממשלת ישראל, ובלבד:     )ב( 

שסכום השכירות האמור משועבד לתאגיד הבנקאי ושניתן להיפרע ממנו אם אין  )1(

  הלקוח עומד בתנאי החבות;

שלם את דמי השכירות במישרין שקיימת התחייבות בלתי חוזרת של השוכר ל )2(

  לתאגיד הבנקאי;

  שלא ניתן להפסיק את השכירות לפני תום תקופת השכירות. )3(

חבויות של חברה שאינה עוסקת בבניה בישראל, המיועדות לרכישת נדל"ן מחוץ      )ג(

  לרבות יהודה, שומרון וחבל עזה). -לישראל (לעניין זה, "ישראל" 

  

  החריג

תאגיד בנקאי שנוצרה אצלו חריגה מהמגבלה המפורטת בהוראה זו יודיע על כך לפיקוח על  .7

  הבנקים ללא דיחוי יחד עם תוכנית לביטול החריגה בהקדם האפשרי. 

  

  דיווח

, אחת עמידתו במגבלות המפורטות בהוראה זו על לפיקוח על הבנקיםידווח  תאגיד בנקאי .8

  הדיווח לפיקוח על הבנקים. בהוראות 809 פרמס לפי מתכונת הדיווח של הוראהלרבעון, 
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  נספח 

  

  המשק ענפי רשימת

  

  שם הענף

  חקלאות .1

  וחציבה כרייה .2

  תעשיית מכונות, ציוד חשמלי ואלקטרוני .3

  תעשיית מתכת ומוצריה .4

  תעשיית גומי ופלסטיק .5

  תעשייה כימית  .6

 נפטמוצרי תעשיית  .7

  תעשיית תרופות .8

  תעשיית מזון, משקאות וטבק .9

  ביהלומיםתעשיה ומסחר  .10

 בנייה מתכתיים– אל מוצרים של ומסחר ותעשייה ן"נדל, בינוי .11

  אוויר ומיזוג קיטור , גז, חשמל אספקת - חשמל .12

 שירותי ביוב, טיפול באשפה ובפסולת ושירותי טיהור. ;אספקת מים -מים .13

  מסחר (למעט מסחר ביהלומים ובמוצרי בנייה) .14

  ואוכל אירוחבתי מלון, שירותי  .15

  דואר ובלדרות תחבורה ואחסנה .16

  מידע ותקשורת .17

  ושירותי ביטוח שירותים פיננסיים .18

  שירותים עסקיים אחרים .19

 שירותים ציבוריים וקהילתיים .20
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  עדכונים

  

  תאריך  פרטים  גרסה  מס' 06חוזר 

  9/3/86  חוזר מקורי    1244

  22/1/89  עדכון    1392

  6/7/89  עדכון    1424

  8/91  תקין שיבוץ בהוראות ניהול בנקאי  1  ----- 

  11/11/91  עדכון  2  1532

  21/7/92  עדכון  3  1583

  11/1/92  עדכון  4  1610

  27/3/95  עדכון (נספח ג')  4  1761

  22/10/95  עדכון  5  1778

  7/11/95  )3עדכון (עמ'   6  1782

  12/95  גרסה מחודשת של קובץ ניהול בנקאי תקין  6  ----- 

  20/11/96  עדכון  7  1838

  3/8/97  עדכון  8  1880

  30/12/97  הקפאת תחילה    1902

  26/4/98  עדכון  9  1919

  28/4/99  עדכון  10  1972

  6/2/02  עדכון   11  2068

  15/12/02  עדכון (נספח ג')  12  2094

  13/12/04  עדכון  13  2151

  16/03/09  עדכון (ביטול נספח ג')  14  2246

  17/09/09  עדכון  15  2249

  18/2/10  עדכון  16  2259

  19/10/10  עדכון  17  2277

  27/12/12  עדכון  18  2357

  30/5/13  עדכון  19  2385

  22/10/15  עדכון  20  2482

  29/9/16  עדכון  21  2515

  10/7/17  עדכון  22  2534

  


