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  לכבוד            לכבוד

  יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון –גב' איילין טולדו         התאגידים הבקאיים

  בישראל עם המפקח על הבקים וחברי הועדה        המהל הכללי  לידי:

  

,.א.ג  

  לדחיית תשלומיםהוסף  מתווההדגשים בושא  –גיף הקורוה משבר הדון: 

  

  כללי

לווים, שמסייעות לייצב של בקים בפעולות חשיבות גבוהה רואים הפיקוח על הבקים ובק ישראל,  .1

האשראי, בהתאם לאיטרס ארוך הטווח של באופן זהיר ופרואקטיבי, על מת להפחית את סיכון 

 1דחיית תשלומיםוסף למתווה יזמו  כללותה, ולכןבושל הכלכלה  התאגידים הבקאיים, של הלווים

 .(להלן במכתב זה המתווה המעודכן)

פגעו משמעותית ממשבר גיף אשר תאגידים בקאיים יאפשרו ללווים במסגרת המתווה המעודכן  .2

ולחזור באופן  המשברלהתמודד עם באופן שיסייע להם , ףוס חיות תשלומיםדלבצע הסדר , הקורוה

 , למערכת הבקאיתלטווח הארוך סיכוים ללוויםבמטרה להפחית , מדורג להחזר תשלומים מלא

  .לדיור והלוואות אחרות לאשים פרטייםעל הלוואות  חלהמתווה . ולכלכלה בכללותה

להמשיך לוודא כי על תאגידים בקאיים  11.10.2020 ומיום 21.4.2020בהמשך למכתביו מיום  .3

משקפים בצורה אותה את ההשפעות העיקריות של משבר  ,לציבורהרבעויים והשתיים  דוחותיהם

גיף הקורוה על תוצאות פעילויותיהם, מצבם הכספי, הסיכוים אליהם הם חשופים, והאופן שבו 

לייצב את הלקוחות את הצעדים בהם הם וקטים על מת הם פועלים כדי להל סיכוים אלה, ו

היבטים מסוימים בדוח לציבור ולתמוך בצרכים שלהם. להלן דגשים לאופן שבו תאגיד בקאי ישקף 

  . המעודכןהקשורים למתווה 

תאגיד בקאי רשאי לא לסווג בארגון מחדש , 11.10.2020בהמשך להחיות שכללו במכתבו מיום  .4

ימים או  30שלא היו בפיגור של לדיור והלוואות אחרות לאשים פרטיים, הלוואות של חוב בעייתי 

דחיות תשלומים  31.3.2021עד ליום ו 1.1.2021מיום  שלגביהן בוצעויותר במועד דחיית התשלומים, 

 .חודשים 6, גם אם הדחייה המצטברת עולה על במסגרת המתווה המעודכן

על תאגיד בקאי לוודא שהוא מזהה ומסווג באופן , 11.10.2020למכתבו מיום תאם בה, בהמשך לכך .5

 שלכאמור  שדחייה למרות .בהן הגלומים לסיכוים בהתאם ההלוואות אתאות בדוחות לציבור 

תאגיד בקאי דרש לסווג תשלומי הלוואות איה מחייבת סיווג כארגון מחדש של חוב בעייתי, 

פרשה מתאימה שהוא שומר הולוודא שקיבלו דחיות  ההלוואותים את באופן מתאבדוחות לציבור 

                                                 
מתווה וסף לדחיית תשלומים במסמך זה, מתייחס למתווה הוסף לדחיית תשלומי משכתאות והלוואות צרכיות במערכת  1

  . 30.11.2020הבקאית, שפורסם על ידי הפיקוח על הבקים ביום 



 2

 בהתאם, בחשבון את מאפייי הסיכון העדכיים של תיק האשראי שלו מביאהלהפסדי אשראי ש

לבחון מסיבות פרקטיות, לגבי חובות קטים יחסית, תאגיד בקאי רשאי  .הוראות הדיווח לציבורל

חובות בעלי מאפייי סיכון דומים, ואיו חייב לבצע את כאמור ברמת קבוצת את הצורך בסיווג 

הדחיה  מהותואת הבחיה ברמת ההלוואה הבודדת. מאפייים אלה עשויים לכלול למשל את משך 

המצטברת שיתה ביחס לתקופה המקורית של האשראי, וכן אידיקציות שקיימות בתאגיד הבקאי 

 הביטחון.הרלבטיות ליכולת ההחזר של הלווה ולשווי 

כל לווה שמבקש דחיית לגבי מספק עדכי מידע לוודא שיש בידיו תאגיד בקאי דרש במסגרת זו  .6

לסווג אותו ואת סיכון האשראי העדכי להעריך אפשר לו מ, שהמעודכן תשלומים במסגרת המתווה

ם , ולתעד כי הלווה עמד במועד אישור דחיית התשלומים בקריטריויכאמור לעיל באופן מתאים

   .שקבעו במתווה המעודכן

לעיל לא לסווג  4שבחר בהתאם לסעיף  ,תאגיד בקאילוכח רמת אי הוודאות הגבוהה הקיימת,  .7

רבעויים הבדוחות יכלול לאשים פרטיים, אשראי הלוואות לדיור ובארגון מחדש של חוב בעייתי 

בחירה זו של יישום שיראה את ההשפעות העיקריות גילוי פרופורמה,  2021שת ב לציבור ושתיים

יראה ויציין את יתרת החובות שלגביהם יושמה בחירה זו, בין היתר, הגילוי . על הדוחות הכספיים

חוב הקי, יתרת הרווח האשראי, הריבית, הוצאות הפסדי העל הכסות אמור את השפעת יישום ה

עצמי, יחס הון עצמי רובד ההון הדחים, הם מסיההפרשה להפסדי אשראי, האשראי, הרשומה של ה

יתרת יתרת החובות בארגון מחדש של חוב בעייתי, בעייתיים, החובות ה, יתרת ויחס הון כולל 1

על איכות תוים ומדדים עיקריים בדוח הדירקטוריון והההלה המצביעים לא צוברים והחובות ה

תאגיד בקאי תה מהותית יש לציין זאת. במקום שבו ההשפעה לא היי .של התאגיד הבקאי האשראי

שבה  ,מיישום האמור לעילבאופן מהותי יכלול הערה מתאימה לצד כל תון בדוח לציבור המושפע 

 הוא יפה למיקום בדוח לציבור בו ייכלל גילוי הפרופורמה. 

את  כדי להבהיר את תיאור המדייות החשבואית בדוח לציבור ,לפי העיין ,תאגיד בקאי יעדכן .8

 השפעת יישום האמור במכתב זה.

 

  

  ד רב,בכבו

  

  אור סופר

  סגן המפקח על הבקים

  

  המפקח על הבקים -העתק:  יאיר אבידן 

  מהל יחידת דיווח כספי -עידו גליל 

  


