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  מבוא

, פיקוח על הבנקיםל באזלהמלצות ועדת הוראות ניהול בנקאי תקין להתאמת במסגרת   .1

,  שנצבר בפיקוח על הבנקיםןהניסיוובעקבות  , מובילות בעולםולסטנדרטים מקצועיים במדינות

  .כמפורט להלן, בנושא ניהול סיכון אשראיהעוסקות הוראות ניהול בנקאי  עלה הצורך לעדכן את

  

לגבי ניהול  בעולם ות פיקוח מובילרשויותו את תפיסת ועדת באזל ינוהוראותתיקון זה מאמץ ל  .2

המשבר בשווקים הפיננסיים שהחל באמצע שנת  נו שנית לאורנבחתפיסות אלו . 1סיכוני אשראי

 ניכר היה כי בנקים רבים ברחבי בעולם לא .גרם להפסדים כספיים משמעותייםאשר  ,2007

 את מלוא הסיכונים הנלווים לתחומי הפעילות ולמוצרי האשראי המובנים שבהם היו ניתחו

. ל דעת נאות וניהול סיכונים זהירים של הפעלת שיקויולא קיימו עקרונות בסיס, מעורבים

, הגורמים העיקריים לבעיות נותרו התרופפות סטנדרטים למתן אשראי ללווים ולצדדים נגדיים

 וחוסר תשומת לב לשינויים בנסיבות הכלכליות או שינויים ,ניהול סיכונים חלש ברמת התיק

  . במצב התיקאחרים שעלולים לגרום להרעה

  

 , למדוד, לזהותתאגידים בנקאייםעל ים היווה תזכורת לצורך בכך שהמשבר בשווקים הכלכלי  .3

 את הלקחים שהופקו מן ותמשקפההוראות .  אחר סיכון האשראי באופן יעיללעקוב ולפקח

 וכיצד סיכונים שזוהו על ידםשלוט בלכיצד עליהם  בנקאייםהתאגידים  את הנחותומ ,המשבר

  .לנהל אותם

  

של הפיקוח על הבנקים קיימות הסדרה של דרישות וציפיות הגדול כולל בחלקו עדכון ההוראות   .4

העדכון מחדד את אותם . מיושמות על ידם מזה זמן והםמוכרות לה, מתאגידים בנקאיים

  .ומוסיף הבהרות כאשר נדרש, סטנדרטים

                                                 
1

  .2000מספטמבר ,  של ועדת באזלPrinciples for the Management of Credit Riskמבוסס בעיקר על מסמך תיקון ה  
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שפורטו בעבר במספר , במסגרת העדכון רוכזו הנחיותינו השונות בנוגע לניהול סיכון האשראי

  . ובמכתבים אל התאגידים הבנקאיים תקיןיהול בנקאיהוראות נ

  

. המהימנות של תוצרי מערכות הדירוג שלהםאת לשפר את הדיוק ונדרשים בנקאיים תאגידים   .5

 תוך פרק זמן סביר את םקדלהגדולים מהתאגידים הבנקאיים מצפה הפיקוח על הבנקים 

 בהוראת ניהול בנקאי מפורטותה,  על בסיס הדרישות ממערכות דירוג,םמערכות הדירוג שלה

 גישת הדירוגים הפנימיים לסיכון אשראי -מדידה והלימות הון  "בנושא, 204  מספרתקין

)IRB(".  

, ןישקל גם העמקת ההסתמכות עליהת, ישתפרוככל שהדיוק והמהימנות של מערכות הדירוג 

  . ההפרשה הקבוצתית להפסדי אשראילצורך קביעתלרבות 

  

קנתי ית, עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגידלאחר התייעצות   .6

  . כמפורט להלן,הבאותת ניהול בנקאי תקין והוראאת 

  

  ותתיקונים להוראה

  

  ":ניהול סיכון אשראי"בנושא , 311הוראת ניהול בנקאי תקין מספר   .8

  .)"311הוראה מספר " -להלן  (הוראה חדשה בנושא תתווסף  .א

 של Principles for the Management of Credit Riskמסמך על בעיקרה מבוססת הוראה זו   .ב

וכן ,  בהוראה שולבו אמירות עדכניות של ועדת באזל.2000מספטמבר , ועדת באזל

  .דרישות וקביעות נוספות ממקורות שונים

, נקאי הנדרש מתאגיד ב אשראי מבנה ניהול סיכונייםבהוראה זו מוגדר, בין היתר  .ג

. סמכויות בנוגע לניהול סיכוני האשראי בין הגורמים השונים בתאגיד הבנקאיהוחלוקת 

לפיה על מנת , המקובלת בבנקים מובילים בעולם, דרישות אלו מהוות אימוץ של הגישה

שיקולים של ו עניינים ניגודי  שלתולמזער השפע,  נאותותקבלת החלטות אשראילתמוך ב

  . תלוי ביחידות העסקיות בלתי גורםורבות גבוהה שלנדרשת מע, לא רלוונטיים

ות הפרשקביעת וחובות סיווג ב, מדיניות האשראי גיבושת מעורבות כזו בנדרש, בפרט

תקבלו תוך  יות מהותיאשראיחשיפות  יאישור בדברהחלטות שנקבע וכן , להפסדי אשראי

  .פונקצית ניהול הסיכוניםהתייחסות לדעתה של 

  

  :"הפרשה נוספת לחובות מסופקים"בנושא , 315קאי תקין מספר הוראת ניהול בנ  .9

פסדי האשראי הצפויים בתיקי האשראי לאור ה: "יבוא) מבוא( 1סעיף האמור בבמקום   .א

נדרשים התאגידים הבנקאיים לבצע הפרשה להפסדי אשראי , של התאגידים הבנקאיים

יחד . הדיווח לציבורת וכאמור בהורא, )ההפרשה הקבוצתית(המוערכת על בסיס קבוצתי 

 לוודא כי סכום יתרת  הבנקאייםעל התאגידים, בהוראות הדיווח לציבורכאמור , עם זאת

והמיוחדת , הנוספת,  מסכום יתרת ההפרשה הכלליתההפרשה הקבוצתית לא יפחת

  ".בהתאם למפורט בהוראה זו, לחובות מסופקים
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  :דברי הסבר

 המוערכת על  להפסדי אשראיהר לחישוב הפרששבק, לאחר עדכון הוראות הדיווח לציבור

  .חישוב ההפרשה הנוספת משמש כסף תחתון, בסיס קבוצתי

 ".חובת קבלת דוח כספי"ותהיה ,  תשתנה)מידע כספי על הלווה() א(3סעיף כותרת   .ב

בנספח ) ג(3 כהגדרתה בסעיף - חבות חריגה בתחום זה : "יבוא  בסעיף זהבמקום האמור

נספח ה" -להלן " (ניהול סיכון אשראי"בנושא , 311 תקין מספר וראת ניהול בנקאילה

 5ניתן להפחית מהחבות את סכומי הניכויים לפי סעיף , לעניין זה). "311הוראה מספר ל

" מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" בנושא 313להוראת ניהול בנקאי מספר 

  ".)313 הוראה מספר - להלן (

  :דברי הסבר

וביטול הוראה מספר , 311ח כספי בנספח להוראה מספר "ת חובת קבלת דולאור הסדר

  .נדרש עדכון ההפניות, 317

". חובת קבלת דוח כספי"ותהיה ,  תשתנה)מידע כספי על הלווה('  לנספח א1סעיף כותרת   .ג

  :יערכו השינויים הבאים בסעיף זהי, בנוסף

נספח להוראה מספר מהיב כמתחי: "יבוא "317מספר  כמתחייב מהוראה"במקום   )1(

311."  

ריצפת חבות : "יבוא "317ריצפת חבות לפי הוראה מספר "במקום ', בסעיף קטן א  )2(

  ".311הוראה מספר הנספח ללפי 

  :דברי הסבר

וביטול הוראה מספר , 311ח כספי בנספח להוראה מספר "לאור הסדרת חובת קבלת דו

  .נדרש עדכון ההפניות, 317

  

  .תטלובמ ,"מפרטי ביקורת לניהול אשראי"בנושא , 316נקאי תקין מספר הוראת ניהול ב  .10

  :דברי הסבר

  .ה החדשההוסדרו בהוראו, הדרישות שנכללו בהוראה נערכו

  .בכוונתנו לשקול בעתיד שילוב של הנחיות ודרישות נוספות במסמכי הסדרה נוספים

  

  .מבוטלת, "קי הלוויםמידע כספי בתי"בנושא , 317הוראת ניהול בנקאי תקין מספר   .11

  :דברי הסבר

  .ה החדשההוסדרו בהוראו, הדרישות שנכללו בהוראה נערכו

  

  מכתבי הפיקוח על הבנקים

  :בטליםמכתבי הפיקוח המפורטים להלן   .12

,  הערכות שווי של נכסים הנמצאים במדינות מסוימות-מדיניות אשראי "מכתב בנושא   .א

 2009 בינואר 1מתאריך , "במדינות אלהוחשיפה כלפי לווים אשר עיקר פעילותם 

)094S8745(;  

 10מתאריך , "שבר הפיננסי בנושא ניהול סיכוני אשראימלקחים מה"מכתב בנושא   .ב

  .)094S9951 (2009בדצמבר 
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  :דברי הסבר

  .והוסדרו בהוראה החדשה, עיקרי הדרישות שנכללו במכתבים אלו נערכו

  

  תחילה

  .2014 בינואר 1 וםי היא מתחילת האמור בחוזר זה  .13

במקום , 311 להוראה מספר 44בסעיף " חשיפת אשראי מהותית"בהגדרת , למרות האמור לעיל

  .2014 בדצמבר 31 עד ליום ח" מיליוני ש50 יהיה, ח" מיליוני ש25

  

 יציג כל תאגיד בנקאי בפני הפיקוח על הבנקים את תכנית היישום של, 2013 ביולי 1עד לתאריך   .14

והיא , הצגת תכנית היישום תכלול לוחות זמנים ותכניות עבודה מפורטות. ר זההאמור בחוז

שנערכו דיונים יסודיים , לכל הפחות ברמת טיוטות (של הפרטים הבאים הצגה )בין היתר (תכלול

  :)לגביהן

מסגרת , ההתאמות המתוכננות במסמכי האסטרטגיה והתיאבון לסיכוןמסמך המציג את   .א

  ;  ומדיניות ניהול סיכון האשראיניהול הסיכון הכולל

  ;לדירקטוריוןעל סיכוני אשראי דיווח ההתאמות המתוכננות באופן ה  .ב

  ;השינויים האמוריםשל ,  ברבדים השונים של הארגון,בנההת תכנית הטמע  .ג

, בשלושת קווי ההגנה שלו, של ניהול סיכון האשראימבנה הארגוני ההתאמות בפירוט   .ד

  ;דרות האחריות והסמכותהגלרבות השינויים ב

את התאגיד הבנקאי דד ומבעזרתן  ,ניתוחהמידע ושיטות המערכות ההתאמות בפירוט   .ה

  .יוסיכון האשראי הגלום בפעילויות
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  עדכון הקובץ

  :להלן הוראות העדכון. דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקיןמצורפים   .15

  

  להכניס עמוד  להוציא עמוד

----  311-1-30] 1) [12/12(  

  )12/12] (18 [315-1-9  ]גרסאות שונות [315-1-9

316-1-8] 6) [2/05(  ----  

317-1-3] 5) [1/02(  ----  

  

  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  דוד זקן

  המפקח על הבנקים



  )12/12] (1[ ניהול בנקאי תקין: המפקח על הבנקים

  311 -  1 'עמ  ניהול סיכון אשראי

 

 

  ניהול סיכון אשראי

  

  :עקרונות לניהול סיכון אשראי

  ומסגרת ניהול הסיכון האשראיאסטרטגית ניהול את יתווה  של תאגיד בנקאידירקטוריון  .1

האסטרטגיה . מדיניות האשראי של התאגיד הבנקאימסמך את סקור תקופתית יאשר ויו

, 310נקאי תקין מספר להוראת ניהול ב' פרק גאמור ב כ,ןהסיכו תיאבוןצריכה לשקף את 

 סיכוןשל רמות שונות חשיפה לפה כנגד ומצה הרווחיות ואת רמת ,"ניהול סיכונים"בנושא 

  .אשראי

ולפיתוח , הדירקטוריוןהתווה  האשראי שאסטרטגית ניהולההנהלה הבכירה אחראית ליישום   .2

, מעקב, מדידה, נהלים לזיהויבמדיניות ושתעוגן במסמך , מסגרת לניהול סיכון האשראי

 להתייחס לסיכוני האשראי צריכיםמדיניות ונהלים אלו .  ובקרה אחר סיכון האשראיפיקוח

  . בכללותו על התיקהן על האשראי הבודד והןולחול , בכל הפעילויות בתאגיד הבנקאי

על .  שלותאגיד בנקאי יזהה וינהל את סיכוני האשראי הגלומים בכל המוצרים והפעילויות  .3

ובפעילויות חדשות כפופים לנהלים חדשים י לוודא כי הסיכונים במוצרים התאגיד הבנקא

מוצרים ופעילויות יש לוודא כי , כמו כן. קודם להשקתם או להיווצרותם, יםבקרות נאותלו

כמפורט ,  מטעמו מתאימהועדהעל ידי  או , על ידי הדירקטוריוןראש מיםאושרמ חדשים

  .310ה מספר  להורא16בסעיף 

 . לפעול על פי קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישורי אשראינקאי חייבבתאגיד   .4

והבנה יסודית של הלווה או  , שוק היעדלגבי הנחיות ברורותקריטריונים אלו צריכים לכלול 

  .מבנה האשראי ומקורות ההחזר שלו, האשראימטרת של כמו גם , נגדי לעסקההצד של ה

 לווים ברמת מספר ו ברמת צד נגדי,י כוללות ברמת הלוויםקבע מגבלות אשראיתאגיד בנקאי   .5

, של חשיפות מאזניות וחוץ מאזניותסוגים שונים יתייחסו ל המגבלות. שקיים ביניהם קשר

המגבלות ביחס  ).313ולא רק לאלו המטופלים בהוראה מספר  (למסחרבתיק בתיק הבנקאי ו

  .ברות השוואההן תהיינה ו ,לסוגי חשיפה שונים ייקבעו כך שיהיה להן ערך מוסף

לאישור ,  כמו גם לשינוי,קיים תהליך ברור ומבוסס לאישור אשראי חדשיתאגיד בנקאי   .6

  .ולמיחזור אשראי קיים, מחדש

תהליכים ללמדיניות ובהתאם  ו, להתבצע בתנאי שוקחייב  שמעמיד תאגיד בנקאיכל אשראי  .7

 קשורים אנשים אשראי ל,בניגודי ענייניםעל מנת למנוע ניצול לרעה ולטפל , בפרט. יםמקובלה

 אתת יהפחלאו על מנת לשלוט  ,בתשומת לב מיוחדתויהיה נתון למעקב ,  מיוחדחייב באישור

  .כאמור הלוואותשל העמדת הסיכון 

  .התיקים קיים מערכת לתפעול השוטף של סיכוני האשראי במגווןיתאגיד בנקאי   .8

  קביעת זהכללוב,  של אשראי ספציפיו אחר מצבבמעקתאגיד בנקאי חייב לקיים מערכת ל  .9

  . להפסדי אשראיהפרשותהסיווג וה נאותות

 ניהול סיכון האשראישתמש בה לצורך  י,אשראיתאגיד בנקאי יפתח מערכת פנימית לדירוג   .10

מורכבות הפעילות של התאגיד לגודל ול,  לאופיתאיםמערכת הדירוג צריכה לה. יתקף אותהיו

הערכה נאותה של סיכוני "בנושא , 314 הוראת ניהול בנקאי תקין מספר ראה גם (הבנקאי

  ").אשראי ומדידה נאותה של חובות
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 להנהלה למדוד את סיכון תפשרוהמאו מערכות מידע ושיטות ניתוח הילתאגיד בנקאי י  .11

מערכות המידע הניהוליות .  שלומאזניות-האשראי הגלום בכל הפעילויות המאזניות והחוץ

  .כולל זיהוי של ריכוזי סיכון מכל סוג שהוא,  הרכב תיק האשראיגבימידע הולם ל וספקי

  . בכללותותיק האשראיואיכות  אחר הרכב בקרה מערכת לההיתלתאגיד בנקאי   .12

קח בחשבון ייתאגיד בנקאי ,  בכללותםתיקי האשראיהערכת בעת הערכת אשראי ספציפי ו  .13

תחת סיכון אשראי ל החשיפהעריך את י ו,כלייםעתידיים בתנאים הכלאפשריים שינויים 

  .לרבות תרחישי קיצון, רחישים שלילייםת

 , ניהול סיכון האשראיכי להערכה בלתי תלויה ומתמשכת של תהלימנגנוןתאגיד בנקאי ייסד   .14

ראה גם הוראה מספר ( הנהלה הבכירהלדווחו ישירות לדירקטוריון ויותוצאות סקירות אלו 

  .)310  והוראה מספר319

רמת וש, ת היטבו מנוהל,אשראיהעוסקות בניהול , היחידות העסקיות שיוודאתאגיד בנקאי   .15

מגבלות בכלל זה את ה ו, את מדיניות האשראי שנקבעה תואמתשלוחשיפות האשראי 

 לדרג  דיווח מיידייבטיחוים ש אחראמצעיםבקרות פנימיות ותאגיד בנקאי יקיים . פנימיותה

 באותן  לצורך טיפול,מנהלים וממגבלות, חריגות ממדיניותעל ) ירקטוריוןלרבות הד(המתאים 

  .חריגות

 תהידרדרו של םמוקדבשלב  ות מתקנותלנקיטת פעולותהליכים ת ו מערכוהיילתאגיד בנקאי   .16

  . ולפעולות דומותהסדרת חובות בקשייםל ,לניהול חובות בעייתיים, אשראי
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  :מבוא

, עם זאת. ממספר רב של סיבותשנגרמו לקשיים במהלך השנים  נחשפו  ברחבי העולםיםבנק  .1

 לא נהליםהסיבה העיקרית לבעיות מהותיות של בנקים ממשיכה להיות קשורה ישירות ל

 התיק  האשראי ברמתחולשות בניהול סיכוניל, צדדים נגדייםלאשראי ללווים ונוגע לנאותים ב

 להוביל להידרדרות עלולים ש,חרותאנסיבות ל או ,חוסר תשומת לב לשינויים בכלכלהלאו 

 ניסיוןמסקנה זו מתבססת על . להם חשוף הבנק, באיכות האשראי של הצדדים הנגדיים

  .מפותחות פחותממדינות והן ,  מפותחות יותרמדינותמהן בבנקים  שנצבר

לא  של התאגיד הבנקאי , או צד נגדי, שלווהסיכון ההואסיכון אשראי בהגדרתו הפשוטה   .2

מטרת ניהול סיכוני האשראי היא . כמוו שסכפי, כלפי התאגיד הבנקאיהתחייבויותיו  ביעמוד

 החשיפעל ה שמירה באמצעות , של התאגיד הבנקאי את התשואה המותאמת לסיכוןהשיאל

 לנהל את סיכון האשראי הגלום בתיק ךתאגיד בנקאי צרי. סיכון אשראי בגבולות מקובליםל

. או מעסקה ספציפית,  ספציפיהאשראי הנובע מאשראין את סיכוכמו גם , האשראי בכללותו

ניהול . אשראי לבין סיכונים אחריםה גם להתחשב ביחס בין סיכון ךתאגיד בנקאי צרי

 וחיוני להצלחה , הכוללסיכוניםה רכיב קריטי בניהול מהווהשל סיכון אשראי  אפקטיבי

  .ארוכת טווח של כל מוסד בנקאי

, יחד עם זאת . בתאגיד בנקאיאשראיהגדול והעיקרי לסיכון הלוואות מהוות את המקור ה  .3

,  של התאגיד הבנקאי נוספות רבותתיופעילוב משולביםמקורות אחרים לסיכוני אשראי 

תאגיד בנקאי . מאזנית-בפעילות מאזנית וחוץוכן  ,ובכלל זה בתיק הבנקאי ובתיק למסחר

מכשירים אשר גלום ב) של צד נגדי  אשראיסיכוןלו(בר לסיכון אשראי וגהולך ו באופן ףנחש

מסחר ב, בנקאיות-ביןעסקאות מכשירים הנוצרים בבכלל זה  . הלוואותאינםפיננסים שונים ש

בעסקאות , )swaps (ףעסקאות החלב, עסקאות עתידיותב, במטבע חוץעסקאות ב, פיננסי

  . וערבויות וסליקת עסקאותתהתחייבויו רחבתבהוכן , אופציותו מניות, ח"אגב

, כיוון שחשיפה לסיכון אשראי ממשיכה להיות המקור העיקרי לבעיות בבנקים ברחבי העולםמ  .4

 להיות בעל ךתאגיד בנקאי צרי. עברה ניסיוןלהפיק לקחים שימושיים מ בנקאיהתאגיד העל 

 ועלי ,בנוסף.  סיכון האשראישלובקרה  פיקוח, מעקב, מדידה, מודעות מוגברת לצורך בזיהוי

להם סיכונים בגין ה בצורה נאותה ה מפוצוא ושה,ן הולם כנגד סיכונים אלה הוויש ל שלוודא

ניהול סיכון  לותנאותשיטות עבודה קביעת  לקדם הוראה זו נערכה במטרה. ף חשוואה

 מתייחסים בעיקר לפעילות בתחום מתן ו זהוראה במפורטים שהעקרונות האף על פי. אשראי

  .קיים סיכון אשראיכל פעילות בה ב םתם אושליי יש, הלוואות

אם צד אחד .  ספציפית לסיכון אשראי קשורה לתהליך סליקת עסקאות פיננסיותהדוגמ  .5

של בגובה סכום הקרן יכול להתרחש הפסד ,  אך הצד השני כשל,קיים את חלקולעסקה 

 הנובע מהחמצתלצד השני יכול להיגרם הפסד , אחר בסליקהרק מאם צד אחד אפילו . העסקה

 לא תתבצע או לא תושלםעסקה פיננסית שהסיכון (לכן סיכון סליקה . שקעההזדמנויות ה

 בנוסף על, מוניטיןסיכון תפעולי וסיכון , שוקסיכון , כולל אלמנטים של סיכון נזילות) מצופהכ

גורמים . רמת הסיכון נקבעת על ידי ההסדרים הספציפיים של הסליקה. סיכון אשראי

סופיות  ;ערכיםהעיתוי החלפת : יכון האשראי כולליםבהסדרים כאלו שיש להם השפעה על ס

  .המסלקהוך מתוותפקידי ה ו;סליקה או התשלוםה

 במיוחד לתחומים ות מתייחס,הוראה זו בותהמוצג, לניהול סיכון אשראישיטות העבודה   .6

התנהלות במסגרת תהליך אישור אשראי ) ii (;יצירת סביבת סיכון אשראי נאותה) i: (הבאים
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) iv(וכן  ;פיקוחומעקב מדידה , לתפעול אשראיועדכניים תהליכים נאותים  קביעת) iii (;הולם

לניהול סיכון  שיטות עבודה ספציפיותשלמרות . סיכון האשראי לעבקרות הולמות  הבטחת

מורכבות פעילות ל בהתאם לאופי ו, אחד לשני בין תאגיד בנקאינותלהשת ותיכולהאשראי 

תייחס לארבעת התחומים צריכה להלניהול סיכון האשראי תוכנית כוללת ,  שלהםהאשראי

להערכה של איכות שיטות עבודה נאותות ב עם וליאלו בש שיטות עבודהיש ליישם . ולאה

  .אשראיהגילוי על סיכון לנאותות ההפרשות ול, הנכסים

מערכות בבואו להעריך את את הפיקוח על הבנקים ו ששמי הוראה זוהעקרונות שנקבעו ב  .7

יישום עקרונות אלה כפוף לשיקול דעת של המפקח . בנקאיה תאגידהל סיכון האשראי של ניהו

אותה  ,גישת ניהול סיכון האשראי. או לגרוע מהםעליהם והוא יכול להוסיף , על הבנקים

  .ואת רמת התחכום שלה, היקף הפעילות שלואת  ום להלה צריכ, תאגיד בנקאימיישם

 בנקאי מסוים מדרישות מסוימות הכלולות בהוראה ידתאגהמפקח על הבנקים רשאי לפטור 

  .זו
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  :יצירת סביבת סיכון אשראי נאותה -' חלק א

  

 ומסגרת ניהול  האשראיאסטרטגית ניהולאת יתווה   של תאגיד בנקאידירקטוריון: 1 מספרעיקרון 

האסטרטגיה . מדיניות האשראי של התאגיד הבנקאימסמך את סקור תקופתית יאשר וי והסיכון

בנושא , 310להוראת ניהול בנקאי תקין מספר ' פרק גכאמור ב ,הסיכוןתיאבון צריכה לשקף את 

  . אשראיסיכוןשל שונות רמות חשיפה לפה כנגד ומצה הרווחיותואת רמת , "ניהול סיכונים"

  

 בתאגיד  אשראיםאשריהמ הגורמיםתפקיד קריטי בפיקוח על של תאגיד בנקאי לדירקטוריון   .8

כל תאגיד בנקאי צריך לפתח . ואשראי שלהסיכוני את  מנהלים הגורמים העל ו,הבנקאי

 את פעילויות אישורי ינחו אשר ועקרונות יסוד  יעדיםייקבעובה  , אשראיאסטרטגית ניהול

את מסגרת ניהול סיכוני תאגיד בנקאי צריך לקבוע  ,בהתאם. אשראי בתאגיד הבנקאיה

 ,יעוגנו במסמך מדיניות אשראיאשר , אלות יופעילולמדיניות ונהלים  הכוללת ,האשראי

לפירוט  .גם במצבים של שינויים בהנהלה, איבנקתאגיד ההמשך קידום יעדי האת יאפשרו ו

  . להלן15ראה סעיף , התוכן הנדרש במסמך מדיניות האשראי

צריכים להיות מאושרים , מדיניות האשראי כימסמ מו גם כ, האשראיאסטרטגית ניהול  .א

הוראת ניהול  ל18בהתאם לאמור בסעיף ( על ידי הדירקטוריון פתיתולהיסקר תקו

 כלומר, ")301הוראה מספר  "-להלן  ("דירקטוריון"בנושא , 301בנקאי תקין מספר 

  .)לפחות אחת לשנה

ויבחן , יאשר הדירקטוריון שינויים במדיניות האשראי שהתבצעו במהלך השנה, בנוסף  .ב

. השנה בתגובה לשינויים חיצוניים שיחייבו זאתאת הצורך בביצוע שינויים במהלך 

הפעילויות של כל  את יםכסמהדירקטוריון צריך לוודא שהאסטרטגיה והמדיניות 

  . בהם חשיפת האשראי מהווה סיכון משמעותי,התאגיד הבנקאי

ובמדיניות , דירקטוריון תאגיד נשלט יתחשב ביעדי האסטרטגיה הכוללת של הקבוצה  .ג

ככל שהם מתיישבים עם טובתו של התאגיד , ללת של הקבוצהסיכון האשראי הכו

  .הנשלט

מנגנוני הבקרה של במטרה לאפשר לדירקטוריון לבצע בחינה מעמיקה של הסיכון ו  .ד

. רלוונטי ועדכני, שלם, מידע איכותי באופן בהיר לויוצג , המיושמים על ידי ההנהלה

  :בין היתר, המידע יכלול

 ;תסקירת מצב הסביבה העסקי  .1

בעיקר ,  והשפעתן על הלימות ההוןתיאור התפתחויות מרכזיות בסיכון האשראי  .2

 :בהתייחס למרכיבים הבאים

 ;עמידה במגבלות וביעדים שנקבעו במדיניות האשראי  )1(

 אשראי )פיזור (ריכוזיותו של סיכון מדדיםפי ל תמהיל תיק האשראי ע  )2(

 ;)ועוד, םלווים גדולים וקבוצות לווי, גיאוגרפי, ענפי(

התפתחויות ביתרות החובות הבעייתיים וביתרות ההפרשה להפסדי   )3(

 .כשלי אשראי מהותיים וכיוצא באלה, אשראי

 לווים ספציפיים -  בין היתר, תיאור בעיות מרכזיות עימן התמודדה ההנהלה  .3

 ;מהותיים

 ; אישורי אשראי שחרגו מהמדיניותם בדברנתוני  .4
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 ;ם וההנחות העומדות בבסיסהםיתוצאות, מבחני קיצון  .5

דירקטוריון במסגרת דיונים לדיווחים התקופתיים המוצגים מידע הכלול ב  .6

 .301 להוראה מספר 8כאמור בסעיף , "מצבו העסקי של התאגיד הבנקאי"בנושא 

  : האשראיאסטרטגית ניהול  .9

, למשל( בהתבסס על סוג חשיפה , אשראיירושי אקבוע יעדים שלהאסטרטגיה צריכה ל  .א

 ורווחיותפירעון תקופה ל, מטבע, מיקום גיאוגרפי, ענפי משק, )ן"נדל, צרכני, מסחרי

מאפיינים כלליים של שווקי יעד ושל כלול גם זיהוי צריכה להאסטרטגיה . צפויה

רמת יעדים ומגבלות ללל וכ ( שלושהתאגיד הבנקאי מעוניין להשיג בתיק האשראי

  ).ריכוזיותה

כל תאגיד . הרווחיות וצמיח,  האשראייעדים של איכותל תייחסלההאסטרטגיה צריכה   .ב

המקובל היחס  ולכן עליו לקבוע את ,רווחפועל למטרת , ללא קשר לגודלו, בנקאי

דירקטוריון ה.  תשואה על ההון בחשבוןלוקחכשהוא , תשואה לסיכון בין בפעילותו

.  רווחיםהשאת ול את האסטרטגיה של התאגיד הבנקאי לבחירת סיכוניםהתוותצריך ל

,  של התאגיד הבנקאיכספיותהדירקטוריון צריך לסקור תקופתית את התוצאות ה

 וודאהדירקטוריון לעל . לקבוע אם נדרש שינוי באסטרטגיה, תוצאות אלו ובהתבסס על

  .להם הוא חשוףשרמת ההון של התאגיד הבנקאי הולמת את הסיכונים גם 

האסטרטגיה , לכן. עקביתנקאי צריכה להיות  האשראי של תאגיד באסטרטגית ניהול  .ג

ממנה התזוזות הנובעות משל  ו,צריכה לקחת בחשבון אספקטים של מחזוריות בכלכלה

, האסטרטגיהאת  יש להעריך תקופתית שעל אף. ובאיכותו ,תיק האשראי בהרכב -

 , לאורך זמןים להיות תקפים צריכעיקריה, ולעדכן אותה מעת לעת על פי הצורך

  .ין שינויים במחזור הכלכלובהינת

 הרבדים כלב שלומדיניות האשראי את האסטרטגיה ותאגיד בנקאי צריך להטמיע את   .ד

התאגיד של  תו צריכים להבין בבהירות את גישםהרלוונטיי כל העובדים. ל הארגוןש

 וצריכים לשאת באחריות לציות לנהלים ,ו ולניהול אשראילאישורביחס הבנקאי 

  .ולמדיניות

לנהל את פעילות האשראי  מכל הבחינותכשירה הדירקטוריון לוודא שההנהלה הבכירה על   .10

מדיניות ה,  וכן שפעילות זו מבוצעת במסגרת האסטרטגיה,המבוצעת על ידי התאגיד הבנקאי

  .ווהסיבולת לסיכון שאושרו על יד

, יאשראאישור מבנה הארגוני של הגורמים העוסקים בהדירקטוריון לאשר את העל   .א

 ובכלל זה, ממבנה ארגוני זה ותהנובע אחריות ברמות הניהול השונותהסמכויות וואת ה

של ,  האשראייסקירה בלתי תלויה של אישורהעוסקים ב בפרט אלו, גורמי הבקרה את

  .תיק האשראי בכללותו ושל ניהול תפקוד ההנהלה

רמת חשיפתו על  ו,דיקבע מתכונת ותדירות לדיווח סדיר על ביצועי התאגיהדירקטוריון   .ב

נאותות סיווגם , יפקח על נאותות האיתור במועד של חובות בעייתייםו , אשראילסיכון

  . בגינםהפסדי אשראיונאותות ההפרשות ל

על . ינוהל ככל אשראי אחרתאגיד הבנקאי נושאי משרה בות שיש להם קשר לאשראי ללקוח  .11

 מעורבים עשויים להיחשבש אי משרהנושאותם ,  במקרים כאלומנת למנוע ניגודי עניינים

 בהקשר זה ראה גם .של התאגיד הבנקאייהיו מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות לא בעסקה 

  .301 להוראה מספר 56-57סעיפים 
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אסטרטגית הדירקטוריון צריך לוודא שמדיניות התגמול של התאגיד הבנקאי אינה סותרת את   .12

 כגון יצירת רווחים לזמן ,נהגות שאינה מקובלתמדיניות המתגמלת הת.  שלו האשראיניהול

מחלישה את תהליכי האשראי , קצר תוך סטייה ממדיניות האשראי או חריגה מהמגבלות

  .בתאגיד הבנקאי

  

התווה  האשראי שאסטרטגית ניהולההנהלה הבכירה אחראית ליישום : 2 מספרעיקרון 

, נהלים לזיהויבמדיניות וגן במסמך שתעו, מסגרת לניהול סיכון האשראיולפיתוח , הדירקטוריון

 להתייחס לסיכוני צריכיםמדיניות ונהלים אלו . ובקרה אחר סיכון האשראי פיקוח, מעקב, מדידה

  . בכללותו על התיקהן על האשראי הבודד והןולחול , האשראי בכל הפעילויות בתאגיד הבנקאי

  

בהתאם סיכון האשראי הול מסגרת ני םליישוההנהלה הבכירה של תאגיד בנקאי אחראית   .13

  .הדירקטוריוןהתווה שלאסטרטגיה 

אסטרטגיה את השפעילות אישור האשראי של התאגיד הבנקאי תואמת  לוודאעליה   .א

מחייבים ומאושרים על ידי הגורם המתאים , ברורים נהלים כתוביםשפותחו ו, שנקבעה

  .בתאגיד הבנקאי

לבקרה ו, אשראישהאחריות לאישור דא לווו,  בפועלםימשוימ א כי הנהליםדעליה לוו  .ב

  .גורמים הרלוונטייםה על כיאותמוטלת  ברורה ו,עליו

 הערכה פנימית בלתי תלויה של מידי תקופה תמיקישמת  גםוודאתההנהלה הבכירה   .ג

  .ו אישור האשראי וניהולעילותפ

  :מדיניות אשראי

הלי וונ ,וגנת במסמך מדיניותהמע,  מדיניותשל םישויא ו הי תקין בנקאתנאי הכרחי לניהול  .14

. ובקרה אחר סיכון האשראי פיקוח, מעקב, מדידה, זיהוי:  בנושאים הבאים כתוביםאשראי

אישור תהליך הנחיות לכוללת  ו,אשראי קובעת את המסגרת למתן הלוואותהמדיניות 

  .בנקאיהתאגיד ההאשראי של 

מסמך מדיניות גיבוש ל ב"סייע למנכל אחראי  הראשי של התאגיד הבנקאימנהל הסיכונים

וים וובפרט עובדי ומנהלי הק, תוך שיתוף כל הגורמים הרלוונטיים בתאגיד הבנקאי, האשראי

  .העסקיים

  :בין היתר, כלולימדיניות האשראי מסמך   .15

בדירוג ובמטרות ניהול ,  להבטחת עקביות בזיהוי,"סיכון"נח ומההגדרה אחידה של   .א

 ;הסיכון

 והפרדה ברורה בין ,כולל קווי דיווח ואחריות, ניהול הסיכונים ממשל התיאור מבנ  .ב

בנושא , 310 להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 4כמפורט בסעיף , שלושת קווי ההגנה

 ;")310הוראה מספר  "-להלן  ("ניהול סיכונים"

פיקוח ובקרה אחר , מעקב, הערכה, מדידה,  והכלים לזיהוישיטות העבודהתיאור   .ג

 מאקרו כלכליותבחינת ההשפעה האפשרית של התפתחויות , ובכלל זה, כוןמוקדי הסי

 ;)310הוראה מספר ל' ראה גם פרק ד(וביצוע מבחני קיצון , על תיק האשראי

פירוט של סוגי ההלוואות שמעמיד  :ובכלל זה, פרופיל סיכון רצוי של תיק האשראי  .ד

יעדים כמותיים  -אשראי הרכב תיק ה ,יעדים עסקיים ושווקי יעד ,התאגיד הבנקאי
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 פיזור ,בהתייחס למדדי היקף, )ביחס למוצרים מהותיים (ברמת התיק וברמת המוצר

 ;וסיכון

לרבות מגבלות , קביעת סיבולת לסיכון ומגבלות רצויות ברמת התיק וברמת המוצר  .ה

חשיפה , חשיפה לפי דירוג אשראי,  ללווה ולקבוצת לוויםחשיפהמגבלות על , ענפיות

 ותחשיפה למועדי פירעון ולריכוזי ,חשיפה למטבעות, מגבלות גיאוגרפיות, יעדלשוקי 

וכן , יחס רצוי בין סך האשראי לציבור לבין סך נכסי התאגיד הבנקאי והונו, ביטחונות

גורמי הסיכון אליהם חשוף ל וובהתאם למבנה תיק האשראי ומאפייני, מגבלות אחרות

במסגרת זו תתואר גישת התאגיד הבנקאי . ) להלן18ראה גם סעיף  (איבנקתאגיד הה

 ;מגבלות החשיפה לסיכוןמוקדי הסיכון ואחר  למעקב ובקרה אחרלקביעה ו

, מכירת חובות, ביטוחי אשראי: למשל באמצעות(מדיניות הפחתת סיכון אשראי   .ו

 ;והפעלת מנגנונים נוספים להפחתת ריכוזיות התיק) סינדיקציה

תדירות ,  לדיווחמדדים: בכלל זה. ת בתיק האשראיתוכנית למעקב אחר התפתחויו  .ז

,  או כאשר ישנן חריגות ממגבלות,אשראי גדלהתכניות פעולה כאשר סיכון ודיווח ה

 ;)310הוראה מספר ל' ראה גם פרק ה(ותיאור של מערכת המידע הניהולי 

בכלל ו, )שיכללו תנאים והתניות כלליים( אשראי אישורמאפיינים נדרשים מלווה לצורך   .ח

, הון עצמי( נתונים כספיים; ניסיון עסקי;  אשראידירוג; כושר החזרהערכת : זה

 סכים יאיבנקתאגיד העל בסיסם השתנאים ; )וכדומה, נזילות, רווחיות, מינוף, הכנסות

 .)סכום מרבי לחשיפה ובטחונות מקובלים, שיעור מימון: כגון (להעמיד אשראי

 עסקאות ברמת מינוף שעולה באופן -ף תתייחס המדיניות למימון ממונ, פרטב

 התייחסות זו תכלול אמצעים .משמעותי על הנורמות של התעשייה הרלוונטית

תוך  (שימוש במקדמי ביטחון שמרניים, זיהוי ברור של מטרת האשראי: להבטיח

ניתוח הערכת שווי , )היעדר הסחירותמהתחשבות בסיכון העודף הנובע מהיעדר הפיזור ו

ניתוח תרחישי ,  עקביתהמבוסס על שיטת עבודה, עצמאי של בטוחות) יכאשר רלוונט(

 ,מגבלות על שיעורי מימון, במועד העמדת האשראי ובאופן שוטף) stress tests(קיצון 

 ;התניות פיננסיותו

 כלליםבניגוד ל, הגדרת סמכויות לאישורים חריגיםכולל , מדרג סמכויות האשראי  .ט

המדרג ייקבע באופן שיצמצם מעורבות של . הרגילההרגילים ולמדיניות המחירים 

במדרג ייקבע .  ממדיניות האשראי שנקבעההחריגאשראי תוך אישור ל ,הדירקטוריון

שמעליו , בערכים מוחלטים או יחסיים להון העצמי של התאגיד הבנקאי, גם סף

 ;הסמכות לאישור האשראי תוטל על ההנהלה הבכירה

 ;תנאי הריבית ותנאים אחרים, סיכון בין תשואה לרש הנד המתאם- תמחור הלוואות   .י

ולאורך , למטרת ההלוואה, בהתייחס למקור התשלום הצפוי, רביתתקופת פירעון מ  .אי

 ;לכושר ההחזר של הלקוח המייקבעו בהתאלוחות סילוקין . החיים של הביטחון

מרווחי ו, קבלפירוט הביטחונות שהתאגיד הבנקאי מסכים ל, בפרט -  טחונותימדיניות ב  .בי

 ;)LTV( לשווי הביטחון גודל החשיפהוקביעת יחס מרבי בין , המיוחסים להםהביטחון 

 ;העמדת אשראי לעובדים ולאנשים קשוריםמדיניות   .גי

 לזיהוי וסיווג חובות ולביצוע הפרשה השיטהלרבות , מדיניות ניהול חובות בעייתיים  .יד

 ;ומחיקה של חובותהסדרי חוב , בייהומדיניות ג, הפסדי אשראיל

 ; להלן10קרון מספר יבעמתואר  כ,מערכת הדירוגתוצרי פירוט השימושים השונים ב  .וט
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 או ,למניעת התקשרות עם יחידים המעורבים בפעילות הונאהתכנית התאגיד הבנקאי   .זט

  ;בכפוף להוראות כל דין, בעבירות אחרות

  :כלולשת,  להלוואות לדיורהתייחסות  .יז

לרבות , באופן שסך כל ההלוואות מכל המקורות, כום ההלוואהסעל  הגבלה  .1

לא יעלה על , שאינם באחריות המפקיד, מפיקדונות ממשלה ומפיקדונות אחרים

  ;כפי שתקבע הנהלת התאגיד הבנקאי, שיעור מסוים משווי הדירה

, הלוואה לרכישת דירה מפיקדונות מיועדים על אחריות מפקידאם מדובר ב  .2

 . לקבל מהלווהישטחונות שיהבגבי קריטריונים ל

 פיקוחיות ודרישות זהירה ת בנקאי פעילותתאמות, היטבמדיניות צריכה להיות מוגדרת ה  .16

המדיניות . ומורכבות שלולרמת ה, היקף פעילותו של התאגיד הבנקאי למתאימה ו,רלוונטיות

 של התאגיד הבנקאי  מעמדו: כגון,לגורמים פנימיים וחיצונייםתוך התייחסות  ותיושם יקבעת

 יםפותחר משא ,מדיניות ונהלים.  וטכנולוגיההון אנושייכולות ,  שלומסחרה יאזור, בשוק

) ii(; נאות אישור אשראיתהליך  לשמר) i: ( לתאגיד הבנקאייםאפשרמ , כיאותיםושממיו

להעריך כיאות הזדמנויות ) iii(; ולבקר אותו,  סיכון האשראיחרא לקיים מעקב ופיקוח

  .תיילזהות ולנהל אשראי בעי) iv (-ו; ות חדשותעסקי

מדיניות האשראי תבטיח את המשך ההערכה הקפדנית של סיכון האשראי גם בתנאי כלכלה   .17

  :ובכלל זה תקבע כללים שימנעו את התממשות הסכנות הבאות, "טובים"

 ותחזית הצופה הימשכות של ,הסתמכות מוגזמת על תחזיות אופטימיות של לווים  .א

 תקופות ארוכות ומתמשכות של רווחה כלכלית עלולות להוביל -התנאים החיוביים 

 לבסס את החלטותיו על הערכות אופטימיות של הלווה ולהניח שללווה איבנקתאגיד 

. לצורך קבלת מימון בתנאים טובים בעתיד, תמשיך להיות גישה חופשית לשוק

חה גבוהה היא התסריט הצפוי אופטימיות כזו יכולה לבוא לידי ביטוי בהנחה שצמי

טחונות שלא מתאימות לצפי לטווח יבהסתמכות על הערכות חיוביות של ב; ההגיוני

בנכונות לוותר על ; בנכונות להעניק הלוואות ללא לוח תשלומים מסודר; הארוך

לוותר על ערבויות או לשנות את מבנה , טחונותילשחרר ב, התחייבויות של הלווה

 ;הלווה יתאושש במהירות,  שבמצב הכלכלי החיוביתחת ההנחה, ההלוואה

 קיצון מדיניות האשראי צריכה להגדיר מבחני -  קיצוןהסתמכות לא מספקת על מבחני   .ב

  .משמעותיים על יכולתו הצפויה של לווה לעמוד בהתחייבויותיו

ניות תאגיד בנקאי צריך לפתח וליישם מדי,  להלן39 עד 35 - ו28 בסעיפים ,מפורט בהמשךכ  .18

 ו היעד שללשוקי בהתאם , כיאותפוזרמשלו ונהלים על מנת להבטיח שתיק האשראי 

, 313להוראת ניהול בנקאי תקין מספר ) ג(1כאמור בסעיף . ולאסטרטגית האשראי הכוללת

תאגיד , ")313הוראה מספר  "-להלן " (מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים"בנושא 

הוא מגבלות החשיפה הפנימיות שיוודא ש תאגיד בנקאי.  פנימיותבנקאי נדרש לקבוע מגבלות

המגבלות . מגבלות או הגבלות שנקבעו על ידי הפיקוח על הבנקים ותתרו לא סבעוק

  . כללים מינימאלייםמהוות הפיקוחיות

, הארגוןהרבדים של  בכל  אותהעי להטמהבו ח,אפקטיבית  תהיהאשראיהמדיניות כדי ש  .19

לעדכן  ולקיים פיקוח ומעקב נאותים אחריהוכן ,  נהלים מתאימיםעותאותה באמצ םישלי

הקבוצה  על יש ליישםהמדיניות את .  בהתחשב בנסיבות פנימיות וחיצוניות, תקופתיתאותה
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ריכוזי  - וכמו גם בכל תאגיד בנקאי בפני עצמ ,ל דיןהוראות כבכפוף ל, הבנקאית בכללותה

שכן ריכוז לא , תאגיד הבנקאי וברמה המאוחדתסיכון ינותחו ברמת הישות החוקית של ה

אך , עשוי להיתפס כבלתי מהותי ברמה המאוחדת, שהינו חברה בת, מבוקר בתאגיד בנקאי

 גורמי הבקרההמדיניות צריכה לטפל ב, בנוסף.  הבתתחבריציבות עלול בכל זאת לאיים על 

  . בכללותוק של התינאותפיזור ביחס לו, תפרטניה האשראילסקירת ביחס  יםהחשוב

  :"סיכון העברה"ו" סיכון מדינה"  .20

 סיכון לעבנוסף , ונוטל על עצמ ואה, עוסק במתן אשראי בינלאומיתאגיד בנקאי כאשר   .א

 הצד  של או, של הלווהתו במדינ המתקיימיםסיכון הקשור לתנאיםגם , רגילהאשראי ה

, בה הכלכליתסביל קשורים מגוון סיכונים הכולל "סיכון מדינה". הנגדי לעסקה

 של  על חובותפיעושיהם אפשרות ש אשר יש ,מדינה האותהפוליטית והחברתית של 

 "סיכון העברה".  שנעשו בההשקעותעל  ו, במדינה זו לתאגיד הבנקאיגורמים מקומיים

חובותיו למלווים פירעון ל ת הנדרש בכמותחוץמטבע מתמקד ביכולתו של הלווה להשיג 

עסקאותיו כל ביצוע ב.  שנלקח על עצמונוספותת חוזיות התחייבויו ולעמידה ב,זרים

 ואת , להבין את השווקים הפיננסים הבינלאומייםחייבתאגיד בנקאי , בינלאומיותה

 התפשטות של השפעותשל  של גלישת השפעות ממדינה אחת לאחרת או אפשרותה

  .האזור לו היא שייכתלכל שליליות ממדינה אחת 

 נאותיםלפי מדיניות ונהלים  פעלי, מתן אשראי בינלאומיעוסק באשר תאגיד בנקאי   .ב

ו יתיו בפעילו, מדינה וסיכון העברהובקרה אחר סיכון פיקוח, מעקב, מדידה, לזיהוי

 ,בין היתר, יתחשב התאגיד הבנקאי, בהקשר זה. כמשקיעוכמלווה  ותבינלאומיה

  :בגורמים הבאים

 ;יכולתו לנהל את סיכוניו על בסיס מאוחד  )1(

 ;המשאבים והכלים התומכים ביכולת זו  )2(

, מנגנוני השליטה והפיקוח שהוא מפעיל ביחס לפעילותו מחוץ לישראל  )3(

 ;למורכבות ולרמת הסיכון של הפעילות, והלימותם ביחס להיקף

או , ומשרדימלתאגיד הבנקאי וסוגי הדיווחים המועברים , רמת הנגישות למידע  )4(

 ; לדירקטוריוןדיווחים ובכלל זה, שראלמחוץ לי, חברות בנות שלומשרדי 

  .מחוץ לישראלניסיון העבר שיש לתאגיד הבנקאי בפעילות   )5(

 מחוץ לישראלפעילות התאגיד הבנקאי מדיניות האשראי תכלול התייחסות ל  .ג

בהתאם לחוזקות ,  הבודדתנציגותברמת ה) פיםאו סני/ו תנות בוחברבאמצעות (

הבקרה והביקורת , בי הניהול ותשתיות התפעוללרבות בהיבטי משא, חולשות שלהלו

  .והמדינה בה היא פועלת, מבצעתהיא סוגי הפעילות ש, בה

מדיניות האשראי של תאגיד בנקאי תכלול התייחסות נפרדת ללווים אשר עיקר   .ד

או לחובות אשר מקור ההחזר \פעילותם במדינות בעלות מאפייני סיכון מיוחדים ו

) i: (בין היתר, ההתייחסות תכלול. וקמים באותן מדינותשלהם מבוסס על נכסים הממ

מקרו , פוליטיים(ושל מאפייניהם , או אזורים גיאוגרפיים\פירוט של אותן מדינות ו

) iii(וכן ; מגבלות כמותיות בדבר החשיפה לאשראי כאמור) ii(; )זהבצא כלכליים וכיו

שמשו לקבלת החלטות אשר י) או טווחים של מקדמי ביטחון(פירוט מקדמי הביטחון 

  . על מקדמים אלו לייצג גישה שמרנית במיוחד-אשראי 
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אפשרות לכשל של צד נגדי ) i( לכלול כים גורמי סיכון מדינה צרימעקב ופיקוח אחר  .ה

לאותה  םספציפיי הנובע מגורמי כלכלה ,השייך למגזר הפרטי באותה מדינה ,לעסקה

 העיתוי והיכולת הערכת ו, הלוואהיכולת האכיפה של הסכמיהערכת ) ii (-מדינה ו

,  זה האחראי על תחוםגורםה. מדינהאותה  במשפטיתמסגרת התחת ה ,חותולממש בט

  . האלוםהייחודיינושאים ים במחתמאנשי מקצוע ה כולל

  

 תאגיד בנקאי יזהה וינהל את סיכוני האשראי הגלומים בכל המוצרים והפעילויות: 3 מספרעיקרון 

ובפעילויות חדשות כפופים לנהלים חדשים י לוודא כי הסיכונים במוצרים על התאגיד הבנקא. שלו

 מוצרים ופעילויות חדשיםיש לוודא כי , כמו כן. קודם להשקתם או להיווצרותם, יםבקרות נאותלו

 להוראה 16כמפורט בסעיף ,  מטעמו מתאימהועדהעל ידי  או , על ידי הדירקטוריוןראש מיםאושרמ

  .310מספר 

  

 ,ייםאפשר זיהוי וניתוח סיכונים קיימים ועלבסס מת אפקטיבי ניהול סיכוני אשראי תהליך  .21

אשראי ה חשוב שתאגיד בנקאי יזהה את כל סיכוני ,פיכךל. הגלומים בכל מוצר או פעילות

סקירה הוא תוצאה של זיהוי כזה .  ובפעילויות בהן הוא מעורב,עימצוא השהגלומים במוצרים 

  .יים במוצרים או בפעילויותאפשרני האשראי הקיימים והזהירה של מאפייני סיכו

 בפעילויות אשראי מורכבות גלומים סיכוני האשראי האת היטב יןלהב נדרשתאגיד בנקאי   .22

 שכותב אופציותפעילות ב, איגוח נכסים, מסוימים מגזרים עסקייםהלוואות ל: מהלדוג(

הבנה זו חשובה . ))credit-linked notes -שטרות צמודי אשראי  (CLN -ונגזרי אשראי , הלקוח

עלולים , בנקאותמערכת העל אף שאינם חדשים ל,  היות שסיכוני האשראי המעורבים,במיוחד

הסיכון של ביחס לניתוח דורשים ניתוחים מעמיקים יותר לכן  ו,להיות פחות מובנים מאליהם

  גםעשויות לדרושלמרות שפעילויות אשראי מורכבות . רוב פעילויות האשראי המסורתיות

העקרונות הבסיסיים של ניהול  את ןיש להחיל עליה,  להםמותאמיםייחודיים הנהלים ובקרות 

  .סיכון האשראי

 שהסיכונים מזוהים הבטיח לעל מנת קפדניתוהשגחה מפורט יוזמות חדשות דורשות תכנון   .23

פעילויות בים ומוצרגלומים בתאגיד בנקאי צריך לוודא כי הסיכונים ה. ומנוהלים כהלכה

תחילתן של או , השקתם של אותם מוצרים לפני ,בקרות הולמיםלחדשים כפופים לנהלים ו

על ידי  או ,כל פעילות מהותית חדשה תאושר מראש על ידי הדירקטוריון. אותן הפעילויות

  . מטעמו מתאימהועדה

אשראי של ון שיש בה סיכעובדים המעורבים בכל פעילות השאחראית לכך ההנהלה הבכירה   .24

 יהיו בעלי כשירות מלאה, בסיסית או מורכבת, בין אם קיימת או חדשה, צד נגדי לעסקה

  . למדיניות ולנהלים של התאגיד הבנקאיבהתאם ו, ביותרה הגבוהרמהע הפעילות בוצילב
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  :התנהלות במסגרת תהליך אישור אשראי נאות -' חלק ב

  

 פי קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישורי תאגיד בנקאי חייב לפעול על: 4 מספרעיקרון 

והבנה יסודית של הלווה  , שוק היעדלגבי הנחיות ברורותקריטריונים אלו צריכים לכלול  .אשראי

  .מבנה האשראי ומקורות ההחזר שלו, האשראימטרת של כמו גם , נגדי לעסקההצד של האו 

  

אשראי פעילות  אשראי חיונית להבטחת קביעת קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישור  .25

 לו מכשיריא, באיזה היקף,  אשראיהעמידמי ראוי ללהקריטריונים צריכים לקבוע . נהתקי

 מרגע שקבע התאגיד הבנקאי קריטריונים .האשראייאושר  ותחת אלו תנאים , זמיניםאשראי

ם לאותם בהתא,  לקבל את כל המידע הנדרש לקבלת החלטות אשראיעליו, לאישור אשראי

  .מידע זה ישמש גם לדירוג האשראי הפנימי של התאגיד הבנקאי. קריטריונים

הערכה מקיפה של הסיכון האמיתי של לו לבצע אפשר שי, מידע אסוף מספיקיתאגיד בנקאי   .26

ה הוראהנספח לעל תאגיד בנקאי לעמוד בדרישות , בין היתר .לעסקה הצד הנגדי  של או,הלווה

 בהתאם לסוג חשיפת .")הנספח להוראה זו "-להלן  ("לת דוח כספיחובת קב"בנושא , זו

ש להתחשב באישור בהם ילהלן הגורמים , או צד נגדי, לניסיון שנצבר עם אותו לווההאשראי ו

  :תוך תיעוד מתאים, האשראי

 ; הפירעוןותמטרת האשראי ומקור  .א

, )כאשר רלוונטי(נות טחויבושל , נגדי לעסקההצד של ה או ,הסיכון הנוכחי של הלווה  .ב

 ; רלוונטייםבשווקיםלהתפתחויות ות וי להתפתחויות כלכלהםוהרגישות של

 בין , שלוכושר ההחזר הנוכחיהערכת  ו, בקשר לפירעון אשראיהלווה ההיסטוריה של  .ג

, במקרה הצורך. תחת תרחישים שונים, זרים מזומנים תחזיתעל ת בהתבסס ,היתר

צורך  ל,ות לפרמטרים שונים בעת העמדת האשראימבחני רגישתאגיד בנקאי יבצע 

 ;או הביטחונות להתפתחויות כלכליות/בחינת רגישות הלווה ו

 , הלווהמשק לו שייךהענף  מצב , המומחיות העסקית של הלווה- לעסקיםבאשראי   .ד

 ;אותו ענף משק בתוך  של הלווהומעמדו

 הסיכון רמתבמנוע הידרדרות לשנועדו לל התניות פיננסיות וכ, המוצעיםהאשראי תנאי   .ה

  וכן;של הלווה

 תחת ערבויות  לחלטטחונות אויבאפשרות לממש ההכשירות ו, כאשר רלוונטי  .ו

 של ההסדרים הקבועים בהקשר יכולת האכיפהבכלל זה התייחסות לו, תרחישים שונים

 .זה

מוניטין ל וליושרה גם צדדים נגדיים לעסקה יש להתייחסל או ,לוויםל  אשראיבאישור, בנוסף

  .ובהתחייבויותייכולתו המשפטית לעמוד ל וכן ,הצד הנגדי לעסקהשל  או ,של הלווה

התאגיד הבנקאי , אשראי אישורלפני , לכן. אשראי הוא מעמידהבין למי ל נדרשאי תאגיד בנק  .27

 או ,הוא מתקשר עם יחידש ולהיות בטוח ,הצד הנגדי לעסקהאת  או , את הלווהחייב להכיר

מדיניות יש לקבוע , בפרט. היכולת פירעון אשראי נאותבעל ומבוסס  בעל מוניטין ,ןארגועם 

ניתן . ותאחרעבירות ת התקשרות עם יחידים המעורבים בפעילות הונאה או ביע למנברורה

, על פי דיןמידע שהוקמו מאגרי ב שימוש,  בקשת המלצות:כולל, לבצע זאת במגוון דרכים

תאגיד בנקאי לא . כספי ומצבם הלגבי אישיותםת המלצות שבק והארגונים מנהלי ובחינה של
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או ניתפס כבעל מוניטין , ו מוכר ל, או הצד הנגדי לעסקה,יאשר אשראי רק משום שהלווה

  .מבוסס

של  ה לסווג קבוצצריך, בהתייחסות לאשראי,  מצבים בהםיהוי נהלים לזייקבעתאגיד בנקאי   .28

 המגבלות וההגדרות הקיימות . אפילו כלווהוא ,הם שקיים קשר ביניקבוצת לוויםחייבים כ

ותאגיד בנקאי ירחיב אותן בהתאם לאופי ,  אינן ממצות את הנושא313בהוראה מספר 

  כלכלית תלותשקיימת אשראיחשיפות  ביןקשר  , זהכללב .פעילותו והרכב תיק האשראי שלו

שליטה ב או ,לות משותפתבין אם מדובר בגופים בבע , ויחידיםתאגידיםכולל ,  ביניהםהדדית

ימדוד גם את תאגיד בנקאי ). קשרים משפחתיים, ניהול משותף, למשל(קשר חזק אחר באו 

  . לרוחב התאגיד הבנקאישונותבפעילויות , או לצד נגדי, חשיפתו הכוללת ללווה

 , סינדיקציההלוואות( עם נותני אשראי אחרים בהלוואות ף בנקאי משתתתאגידלעיתים   .29

 על תמופרז יש בעסקאות אלו הסתמכות ,לעיתים. ) או סידור דומה אחר,קונסורציום הלוואות

דירוג חיצוני במסגרת על ידי גוף שנערך  או , החתם המובילורךניתוח סיכון האשראי שע

כולל ,  נאותותת בדיקובעצמערוך לנדרש  הלוואות מסוג זהב ףמשתתכל . אשראי מסחרי

. עסקהל לפני שהוא מתחייב ,יכון האשראי ותנאי ההלוואהניתוח וסקירה בלתי תלויים של ס

 באופן דומה , הנדרשת בהתאםהתשואהאת קבע י ו,סיכון האשראיאת תח ניתאגיד בנקאי 

  . באופן ישירמעמידהוא ששל הלוואות ניתוח ל

 את גדירתאגיד בנקאי צריך לה. הפקת רווחיםב סיכונים וכרוכה בנטילת אשראי פעילות  .30

. לתיק האשראי הכוללת תשואההיעד  וכן את , בכל אשראיתשואה בין סיכון לש הנדרהקשר

חשיבות  ייחסתאגיד בנקאי צריך ל, ו תנאילקביעתו, ר אשראיושיאבמסגרת השיקולים ל

גורמים ב ו)ריבית ( האשראימחירבהתחשב ב, סיכונים אל מול התשואות הצפויותעליונה ל

 תתבצע גם בהתחשב בהשפעות  הסיכוןכתהער). מהכדוהתניות פיננסיות ו, ותחובט (נוספים

בעיה .  או הצד הנגדי לעסקה,על הלווה ,ואף תרחישי קיצון, אפשריים שלילייםשל תרחישים 

 ,מכלול יחסים עם לווה או , אשראי בחסר לתמחרההנטיי מוכרת בעולם הבנקאות היא

  .וכתוצאה מכך לא לקבל תגמול נאות על הסיכון שנלקח

להפסדי אשראי הפרשות יתחשב בתאגיד בנקאי , להעמיד אשראיאם שיקולים מסגרת הב  .31

  הפסדים לא צפוייםיגתספשירתק לצורך הון ב ו, מאותו אשראיכנגד הפסדים צפוייםשיבצע 

סיכונים של התיק הבתהליך ניהול יתחשב בגורמים אלו גם תאגיד בנקאי . מאותו אשראי

  .בכללותו

ביטחונות באמצעות ) בין אם זוהו ובין אם לא(סיכוני אשראי פחית תאגיד בנקאי יכול לה  .32

 ך צריהעסקאותאישור  ,יחד עם זאת .עסקה מתאיםמבנה וכן באמצעות קביעת , ערבויותו

 חינהלב  תחליףיםהוומביטחונות אינם . ווהכושר ההחזר של הללהתבסס בראש ובראשונה על 

תאגיד . מידעולים לפצות על מחסור בהם אינם יכו, לעסקהמקיפה של הלווה או הצד הנגדי 

 את הרווח חוקמל ותעלול) כינוס נכסיםכגון  (גביהשפעולות קחת בחשבון בנקאי צריך ל

יפגע משמעותית מאותם לה עלולתאגיד בנקאי צריך לזכור שערך הביטחון , בנוסף. מהעסקה

 הסתמכות עללבנוגע  מדיניות גבשיתאגיד בנקאי .  של האשראיכושר ההחזר בוגורמים שפגע

תהליך יקיים ו, באופן שוטףטחונות י אותם במדידתנהלים ליקבע ,  ביטחונותם שונים שלסוגי

תאגיד . מבחינה משפטית ותפעולית, הביטחון במידת הצורך יהיה לממש את המבטיח כי ניתן

 ביכולת  בהתחשב, הסיכון הנובע מערבויות שהועמדו לטובתועריך את מידת כיסוייבנקאי 
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 נוגע להסתמכות על בהריזהינקוט גישה תאגיד בנקאי .  המשפטיבמצבוו ,של הערב ההחזר

  .כדוגמת המדינה, תמיכה מרומזת של צד שלישי

במיוחד , הם אמצעי חשוב להפחתת סיכוני אשראי) Netting Agreement" (קיזוזהסכמי "  .33

ריכים להיות הסכמים צה,  מנת שמנגנון מסוג זה יהיה יעיללע. ותיאעסקאות בין בנקב

  .מבוססים וניתנים לאכיפה משפטית

 על,  בתוך התאגיד הבנקאיניגוד ענייניםאו עשוי להתקיים פוטנציאל ל, תקייםכאשר מ  .34

) ב(16 כאמור בסעיף ,הדירקטוריון לקבוע מנגנוני הפרדה בין הפעילויות של התאגיד הבנקאי

ולהימנעות מהעברת מידע , קבוע נהלים להעברת מידע לועל ההנהלה, 301להוראה מספר 

לא ימנע מלקבל את כל  שתאגיד בנקאי ,בין היתר ,נהלים אלו יבטיחו. בתוך התאגיד הבנקאי

  .המידע הרלוונטי מהלווה

  

ברמת  ו ברמת צד נגדי,קבע מגבלות אשראי כוללות ברמת הלוויםיתאגיד בנקאי : 5 מספרעיקרון 

של חשיפות מאזניות וחוץ סוגים שונים ו ליתייחס המגבלות. קשרביניהם  שקיים לווים מספר

המגבלות  .)313ולא רק לאלו המטופלים בהוראה מספר  (למסחרבתיק בתיק הבנקאי ו, מאזניות

  .ברות השוואההן תהיינה ו ,ייקבעו כך שיהיה להן ערך מוסףביחס לסוגי חשיפה שונים 

  

של לקבוצה ד נגדי בודד וצלחשיפה לקביעת מגבלות  חשוב בניהול סיכון האשראי הוא חלק  .35

 מגבלות אלה מבוססות בחלקן על דירוג, לעיתים קרובות. צדדים נגדיים שקיים קשר ביניהם

 דירוג ו שנקבע ל,כך שלגבי צד נגדי לעסקה,  פנימי שמוקצה ללווה או לצד נגדי לעסקהאשראי

מגבלות גם   בנקאי נדרש לקבועתאגיד.  יותרהת גבוהאפשרי מגבלת חשיפה נקבעת, טוב יותר

  . וגורמי סיכון משותפים אחרים מוצרים ספציפיים, אזורים גיאוגרפים,ענפי משקלגבי 

, ויקבע לגביה מגבלה, ל"חוב ויתייחס התאגיד הבנקאי לפעילות, בין גורמי הסיכון המשותפים

  .או מערכת מגבלות

מגבלות . ון אשראי הכרוכות בסיכ, שלו הפעילויותגבי כלמגבלות חשיפה לקבע יתאגיד בנקאי   .36

,  לעילאמורכ.  מתן האשראיאת פעילות  בצורה נאותהן לגוומסייעות לתאגיד הבנקאיאלה 

 בנקאיים מסוימים נובעות מפעילויות או מכשירים תאגידים שלחלק ניכר מחשיפות האשראי 

לצורך  במיוחד אפקטיביותמגבלות על עסקאות אלה . פעולות חוץ מאזניותמבתיק למסחר ו

על .  צד נגדי אשראי שלסיכוןניהול  ו של התאגיד הבנקאיללו פרופיל סיכון האשראי הכניהול

 ולא ) חריגים יוצאי דופן,אולי, למעט ( מחייבותיהיומגבלות ה, אפקטיביותמנת להיות 

  . של לקוחות ספציפיותבקשותמ שפעותמו

הגבלת ו, ד נגדיהכוללת עם צ הפעילות הגבלת, לצורך קביעה של מגבלות בעלות משמעות  .37

מגבלות אלו .  של החשיפות האפשריות העתידיותאפקטיביתנדרשת מדידה  ,כלפיוהחשיפה 

 יםת השוניוהפעילוסוגי כל הנובעות ממדידות ברות השוואה של חשיפות סס על בצריכות להת

  ).ניות וחוץ מאזניותמאז(של התאגיד הבנקאי 

  גםתייחסיתאגיד בנקאי  ,יכון האשראיסמעקב ופיקוח אחר בקביעת מגבלות ובתהליכי   .38

שינויים , עסקיםהמחזוריות שקלל את מבחני קיצון אלו צריכים ל. לתוצאות מבחני קיצון

  נזילותי ומצבובפרמטרים נוספיםשיעור הריבית תנודות ב, שינויים בבעלות, טכנולוגיים

  .אפשריים
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סיכונים הקשורים ביכולת תאם לבה ,בין היתר, ואשראי שלהמגבלות יקבע את תאגיד בנקאי   .39

צד חשוף לכאשר תאגיד בנקאי .  נקלע לכשלהצד הנגדיבו  במצב ,פוזיציות תוך זמן קצרלסגור 

נגדי תשתנה צד אותו  שלו לאפשריתהחשיפה הסביר ש, מספר עסקאות באמצעות נגדי

, לכן .של אותן עסקאותתקופות לפירעון בהתאם ל , רציףלא ובאופן ,אורך הזמן למשמעותית

המגבלות צריכות .  זמןטווחי  מספר על פניאפשריותחשיפות עתידיות תאגיד בנקאי יחשב 

בעיקר לגבי ,  של הצד הנגדיהקפאת הליכים וכדומה, פשיטת רגלגם תרחיש של לקחת בחשבון 

  .חשיפות לא מובטחות

  

,  גם לשינוי כמו,קיים תהליך ברור ומבוסס לאישור אשראי חדשיתאגיד בנקאי : 6 מספרעיקרון 

  .ולמיחזור אשראי קיים, לאישור מחדש

  

עובדים זה בכלל .  האשראיהעמדתתאגיד הבנקאי מעורבים בתהליך עובדים רבים של ה  .40

. אשראיהר ושיאעובדים האחראים לו, אשראיהניתוח עובדים העוסקים ב,  העסקיתביחידה

 אשראי קבלת מכשיריל, הבנקאיפעול מול גורמים שונים בתאגיד  יכול ל מסויםצד נגדי, בנוסף

של העובדים בתהליך מתן האשראי  תחומי האחריות לקבוע את רשאיתאגיד בנקאי . שונים

 העמדתתהליך על , החלטות אשראי נאותותקבלת  להבטיח על מנת, עם זאת .בדרכים שונות

  .העוסקים בו תבסס על תיאום בין כל העובדיםלההאשראי 

הסיכון  להערכת מחייברשמי  תהליך ייםקיתאגיד בנקאי , יכותיאבמטרה לשמר תיק אשראי   .41

בהתאם להתבצע אישור האשראי צריך .  האשראיהעמדת לצורך ,אישורהלעסקה והגלום ב

תהליך את  נתיב ביקורת ברור המתעד נדרש. פי מדרג הסמכויות שנקבעל ו,להנחיות כתובות

 מזההו, )בעד ונגד( שהוצגו קריים העיהשיקוליםמפרט את  , ציות להנחיות ומוכיחהאישור

קיבלו את שות /הועדואו ה/ים ו/את העובדו, שהיו מעורבים בתהליךים באופן אישי את העובד

 לניתוח ואישור אשראי ,מומחים  ישקול הקמת צוותיבנקאיהתאגיד ה. החלטות האשראי

 ואם לסוגים של מכשירי אשראי ולמגזרים תעשייתיי, לקווי מוצרים משמעותיים הקשור

על , ות אשראיהחלטבתהליך קבלת  הנדרשיםמשאבים את השקיע יתאגיד בנקאי . יםיגיאוגרפ

ים ותיחרתלחצים תוך עמידה ב, אסטרטגיה שלובהתאם ל שיוכל לבסס החלטות אשראי מנת

  . העסקהמבנהלו, תמחורל, בנוגע לעיתוי

 בעל מומחיות הולמת רםגו ערך על ידינש,  מעמיקניתוח לבסס ע להתצריכה אשראיבקשת כל   .42

ניתוח בקשת האשראי יכלול בדיקה של השפעת , כאשר רלוונטי. לגודל ולמורכבות העסקה

ועל תיק האשראי של התאגיד הבנקאי , אישור הבקשה על איתנותו הפיננסית של הלווה

 . דרישות מינימום לגבי המידע עליו מתבסס הניתוחכולל אפקטיבי תהליך הערכה. בכללותו

שים לצורך והדרמסמכים המידע וכתובה וברורה בדבר המדיניות בנקאי יפעל על פי תאגיד 

המידע .  של אשראי שאושר בעברתנאים ינוישאו /ו, ש אשראי קייםודיח, ר אשראי חדשושיא

 לצורך , לכן. אחרת או הערכה פנימית, לאשראיאשר נקבעדירוג כל הווה בסיס למתקבל מש

התאגיד הבנקאי נדרש לוודא ,  אשראי החלטותקבלת בתהליךהפעלת שיקול דעת הולם 

  .יקודשהמידע שלם ומ

 על מנת שיוכלו, םמי מתאיידע ורקע,  ניסיוןבעליאשראי  צוות אנשיפתח תאגיד בנקאי חייב ל  .43

אישור וניהול של , הערכהלצורך   בהתאם לאסטרטגיה ולמדיניות שנקבעו שיקול דעתהפעילל

  החלטותלגביאחריות לל הגדרת וכהאשראי של תאגיד בנקאי תהליך אישור . סיכוני אשראי
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תנאי ב ינוי ולש אשראירושי לאמדרג סמכויות ברור ומוחלטבע ווק, תוקבלשמת אשראי

, למשל (תומשותפאשראי אישיות או ת יו בין סמכויכול לשלבתאגיד בנקאי . האשראי

. וי באופי ובהיקף האשראיהכל תל, וועדה ללבין סמכויות אשראי הניתנות ,")חתימה כפולה"

  .התאם למומחיות של הגורמים המעורבים בתהליךמדרג הסמכויות ייקבע ב

ועל , שקבע התאגיד הבנקאיבהתאם למדיניות להבטיח שהחלטות אשראי מתקבלות על מנת   .44

הסיכונים הראשי להיות מעורב בהליך אישור  על מנהל, מתוקפותת סיכון והערכ בסיס

על בעל הסמכות לאישור , בהתאם לכך.  מהותיות לתאגיד הבנקאישהןאשראי חשיפות 

, לחוות דעת כתובה ,תמהותיאשראי חשיפת במסגרת תהליך אישור , להתייחסהאשראי 

 תתייחס לבקשת חוות דעת זו.  פונקצית ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאישתיערך על ידי

את לפי העניין תאתגר ו, העסקהתוך ביצוע ניתוח עצמאי של , האשראי ולדירוג האשראי

   .הגורם העסקישיקול הדעת שמפעיל 

 ופונקציית ניהול הגורם העסקי בין אי הסכמהמקרים של בלטיפול לתאגיד בנקאי יהיה נוהל 

  .  לגבי אישור חשיפת אשראי מהותיתהסיכונים

,  יותראו, ח" מיליוני ש25היא חשיפה בהיקף של " חשיפת אשראי מהותית", זהסעיף לעניין 

בהתאם להיקף תיק האשראי , וכן חשיפות אחרות שקבע דירקטוריון התאגיד הבנקאי

  .ומורכבותו

  

  

למדיניות בהתאם  ו, חייב להתבצע בתנאי שוק שמעמיד תאגיד בנקאיכל אשראי: 7 מספרעיקרון 

 יםאנשאשראי ל ,על מנת למנוע ניצול לרעה ולטפל בניגודי עניינים, בפרט. מקובליםהתהליכים לו

לשלוט או להפחית מנת על  ,בתשומת לב מיוחדתויהיה נתון למעקב ,  חייב באישור מיוחדקשורים

  . כאמורהלוואותהעמדת ל את הסיכון ש

  

 ,לתהליכיםלהתבצע בהתאם  ו,קריטריוניםעמוד ב צריך ל שמעמיד תאגיד בנקאיאשראי  .45

 ,איזונים ובלמיםמייצרים מערכת של האלו הקריטריונים והתהליכים . לעיל כמתואר

בכירה ההנהלה חברי ה, וןדירקטוריחברי ה, לכן.  קבלת החלטות אשראי מבוססותתמקדמה

 אישור האשראי כי לעקוף את תהלילא ינסו) כגון בעלי מניות(בעלי השפעה אחרים וגורמים 

 55-57 וסעיפים 31 סעיף בהקשר זה ראה גם ( בתאגיד הבנקאיו שנקבע,עליהםבקרה וה

  .) בניגוד ענייניםאשר עוסקים, 301ר הוראה מספב

שיעורי ל, תקופהביחס ל, למשל( אשראי שלא בתנאי שוק בפעילות לרעה קיים אפשרישימוש   .46

כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי (  קשוריםאנשיםל שניתן, ) וכדומה, בטוחותת לדריש,ריבית

הוראה מספר  "-  להלן,"עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" בנושא 312תקין מספר 

  תאגיד בנקאיאשרמהאשראי ש, לכן. 1 פרטייםנשיםאהם ובין אם  תאגידים  הםאםבין , ")312

האחריות על קביעת הנחיות  . נאותההיה כפוף לבקרה וי,תנאי שוקתבצע בלגורמים אלה י

תאגיד בנקאי  .301להוראה מספר ) א(16כאמור בסעיף  ,בנושא זה מוטלת על הדירקטוריון

                                                      
 ובשיעור שאינו עולה על השיעור שנקבע לעניין זה בהסכם עבודה קיבוצי או ,נעשתה במהלך העסקים הרגילשעסקה   1

לא , הוא עובד התאגיד הבנקאיש איש קשור לביןבנקאי היד תאגה בין, בהסדר קיבוצי החל על עובדי התאגיד הבנקאי

  ".שימוש לרעה"תיחשב 
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האשראי לא יהיו עדיפים על אשראי   דרישה שתנאיבאמצעות, בין היתר, בקרות אלויישם 

שיטות בקרה אפשריות נוספות יכולות .  קשורים אנשיםללווים שאינםנסיבות דומות בשניתן 

מעבר למגבלות הקבועות בהוראה , מסוג זהמוחלטות לאשראי ברורות ו מגבלות תעיקבלהיות 

הקריטריונים למתן .  קשוריםאנשיםל תנאי האשראי שאושרו לגילוי לציבור עו, 312מספר 

  .חברות קשוריםל ביחס ליחידים או יםנושיו היא לאשראי בתאגיד בנקאי 

. תאגיד בנקאי ימנע מאנשים קשורים וממקורביהם השפעה על יצירת החשיפה וניהולה  .47

בהתאם לאמור  לכל הפחות ,)מחילה על חובכולל ( קשורים אנשיםעסקאות מהותיות עם 

ועדה לעסקאות ו ועדת הביקורת או של האישור שלמחייבות , 312להוראה מספר ) א(7בסעיף 

עסקאות עם אנשים . מעבר לאישור האשראי הרגיל,  של הדירקטוריוןעם אנשים קשורים

,  מכללי המדיניותות חריג.312בהתאם להוראה מספר ,  לפיקוח על הבנקיםקשורים ידווחו

ועדה וועדת הביקורת או לבלות ידווחו לגורם המתאים בהנהלה הבכירה ולהתהליכים והמג

  . המתאיםעיתוי בביצוע פעולות לצורך ,דירקטוריוןלעסקאות עם אנשים קשורים של ה
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  :פיקוח ומעקב, מדידה, שימור תהליכים נאותים לתפעול אשראי -' חלק ג

  

  .התיקים  של סיכוני האשראי במגווןקיים מערכת לתפעול השוטףיתאגיד בנקאי : 8 מספרעיקרון 

  

אושר  שלאחר.  של תאגיד בנקאישמירת יציבותוהכרחי להוא יסוד  אשראישל איכותי תפעול   .48

ב עם ולישבלעיתים ,  היחידה העסקית מוטלת על כיאותמטופלא והלכך ש האחריות, אשראיה

 כספייםבלת נתונים ק, לווה עדכון תיק הנדרש, במסגרת זו.  תמיכה לתפעול האשראייחידת

 הכנת מסמכים , אשראייחידושלבנוגע שליחת הודעות , )זוהוראה נספח לראה גם  (מעודכנים

  . וכדומה כגון הסכם הלוואה,שונים

 מבנה הארגונייכול תאגיד בנקאי לתכנן את ה, ל האשראיותפעבהכרוכות מגוון המטלות בשל   .49

 האחריות,  בתאגיד בנקאי גדול.פעילותוהתחכום של לרמת  וו בהתאם לגודל,במספר דרכים

 בתאגיד בנקאי. מחלקות שונות לע בדרך כלל טלתל רכיבים שונים של תפעול האשראי מוע

עובדים כאשר .  תפעול אשראי שונים בתחומיוטפליאשר דים עובמספר ניתן להסתפק ב, ןקט

ביצוע , םם חשובי שמירת מסמכילמשל ,במסגרת תפעול האשראי רגישות פעולותמבצעים 

 יהיו כפופיםהם , )back officeפעילות  ( המחשבערכותלמ מסגרות זנתאו ה, תשלומים

  .תהליך אישור האשראיבבפעילות העסקית ומעורבים  אשר אינם, למנהלים

  .ו זדרישהלצורך עמידה ב, את רמת ההפרדה הארגונית, באישור המפקח, תאגיד בנקאי יקבע

  :עלתאגיד בנקאי יקפיד , י תפעול האשראמנגנוניבפיתוח   .50

 :בכלל זה .תפעול האשראיהמשרת בצורה מלאה את צרכי  אפקטיביקיומו של מנגנון   .א

 חוזיותהדרישות קיום המעקב אחר ,  מפורט תיעוד, אחר מסמכיםמעקב ופיקוח

 ;חות ועודובטתפעול ה, עמידה בהתניות פיננסיותו

 ;תוניהולית המידע הו למערכהמוזן המידע עדכניותדיוק ו  .ב

 ;תיקוף מודליםמדיניות ל  .ג

 ; נאותהפרדת תפקידיםה  .ד

 כןו; משרד אחוריב פעילויותהכל על נאותות הבקרות   .ה

 .הוראות כל דין ול,נהלים שנקבעולציות למדיניות ו  .ו

ובקרה על   פיקוח,מעקב תהליכי בחשיבות כירחייבת להשל תאגיד בנקאי ההנהלה הבכירה   .51

על , לגורמים השונים בארגוןזאת ולשדר , פעילות תפעול האשראיכלולים בה ,סיכון האשראי

  .מנת שהרכיבים השונים של תפעול האשראי יתפקדו כראוי

ולמבקרים הפנימיים , לועדת האשראי, תיק לווה עדכני צריך לספק לאיש האשראי  .52

, 319קין מספר  ראה גם הוראת ניהול בנקאי ת-ובכלל זה יחידת בקרת האשראי (והחיצוניים 

או על , את כל המידע הנחוץ על הלווה") 319הוראה מספר  "- להלן , "בקרת אשראי"בנושא 

. ולמעקב והערכה שלו לאורך חייו, לצורך ניתוח האשראי לפני שהוא ניתן, הצד הנגדי

  .סוג הלווה וסוג הביטחון, הדרישות לתיעוד המסמכים ישתנו בהתאם לסוג ההלוואה

  :בין היתר, לו יכללווהתיק 

  ; במקרה של לווה שאינו עסקי או מקצועו, העסקיזיהוי של הלווה  .א

  ;תיעוד של מצבו הכלכלי הנוכחי ומצבו בעבר  .ב

  ;ותוכנית התשלומים, מקור ההחזר, פירוט המטרות של ההלוואות שניתנו ללווה  .ג

  ;ערכם ומקור ההערכה, פירוט הביטחונות  .ד
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את סיכון האשראי הנובע , או עשויים להפחית, תים המפחיגורמים, רלוונטיכאשר   .ה

  .מחשיפת הלווה לשינויים בשער חליפין

בכלל . היסטוריה של האשראילוהתקבלו החלטות של  מספק תיעודלווים יכילו תיקי ה,בנוסף

 ,) זוהוראהנספח לכאמור ב (מעודכנים צריכים להכיל דוחות כספיים לוויםתיקי ה, זה

, תכתובות, זכרים פנימייםמ,  שנקבעדירוג הפנימיהמבסס את ה  ותיעודכספייםניתוחים 

יפקחו על  גורמי הבקרה של התאגיד הבנקאי . ומסמכים הקשורים לביטחונותהערכות שווי

מסמכי כל  קיומם שלעל ו לוויםתיקי התוכנם של  שלמות ובפרט על, יישום האמור לעיל

  .אישור האשראי ומסמכים חיוניים אחרים

  

  זהכללוב,  של אשראי ספציפיו אחר מצבמעקבתאגיד בנקאי חייב לקיים מערכת ל: 9 רמספעיקרון 

  . להפסדי אשראיהפרשותהסיווג וה  נאותותקביעת

  

אשראי   יתרות שלן מצבמעקב אחר ל, ומערכות מידעף מקיתהליךיפתח ויישם יתאגיד בנקאי   .53

קריטריונים של  הגדרצריך לכלול התהליך זה . שלו על פני מגוון התיקים ,לוויםשל  וותספציפי

 זאת. עליהםדיווח ל ו,יתייבעאשראי  להתפתח ללוליםשע עסקאות אחרותואשראי של לזיהוי 

 פעולותיתבצעו לגביהם ש ובמידת הצורך ,כוף יותרת מעקב ופיקוחל כפופים יוהשיעל מנת 

  . להפסדי אשראיאו הפרשות/סיווג ו, )למשל חיזוק ביטחונות (לחיזוק האשראי

היחידות העסקיות בתאגיד הבנקאי אחראיות לאיתור ולהצפת מידע בדבר הידרדרות במצב 

האחריות לסיווג אשראי ולקביעת , יחד עם זאת. לעריכתו ולגיבוש המלצות על בסיסו, חוב

 שאינו אחראי לפעילות ,בהנהלת התאגיד הבנקאיגורם  הפרשות להפסדי אשראי תוטל על

לאיתור חובות שמצבם משלימים בהליכים עצמאיים , בין היתר, הגורם האמור ינקוט .עסקית

  .להליכי האיתור ביחידות העסקיותכהשלמה , מידרדר

  :שמטרתםאמצעים  תללוכאשראי  למעקב ופיקוח אחר אפקטיבית מערכת  .54

 ; או הצד הנגדי לעסקה, העדכני של הלווהכספי מצבו השל נהבהלהבטיח   .א

 ; הפיננסיות הקיימותהתניותעמידה בה מעקב אחר  .ב

 ;מצב הנוכחי של הלווההתחשב ב ב,כיסוי הביטחונות יחס לש, היכן שניתן, הערכה  .ג

אשראי של וסיווג בזמן  רעונםיחוזיים שהגיע מועד פ בתשלומים פיגורים  שלזיהוי  .ד

 -כןו; בעייתישעשוי להתפתח ל

 .יניהולגורם טיפול מהיר של בעיות לישיר וניתוב   .ה

עליהם ובכלל זה , םספציפיי תוטל על עובדים איכות האשראי מעקב ופיקוח אחרל ותאחריה  .55

 ותאחריה, בנוסף.  הפנימיהאשראי האחראים על דירוג גורמיםעבר למולוודא שמידע רלוונטי 

תוטל על עובדים ,  לעסקהטוחות המהווים ב,ביטחונות וערבויות ביצוע מעקב שוטף אחר לע

 לתאגיד הבנקאי בביצוע שינויים הכרחיים בהסכמים מסייעה ז מעקב ופיקוח. ספציפיים

אותם במינוי . בבחינת הלימות ההוןוכן ,  הולמת להפסדי אשראיבשימור הפרשה ,החוזיים

 עובדיםבמיוחד לגבי , יםאפשרי עניינים יניגודבהנהלת התאגיד הבנקאי תתחשב , האחראים

, רווחיות לזמן קצרנתוני ל ,תיקאיכות הל, היקף האשראיבהתאם לשנמדדים ומתוגמלים 

  .וכדומה
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עם תסמינים ושל חובות של לווים ) Watch Lists(ת מעקב ותאגיד בנקאי ינהל ויתעד רשימ  .56

  .שליליים

ת וולגריעת לווים מרשימ,  ייקבעו קריטריונים ברורים לאותם תסמינים שליליים  .א

בקשה , ממסגרת אשראיחריגה , פיגור בתשלום, דירוג אשראי נמוך: כגון, המעקב

, גירעון בהון העצמי, הרעה ביחסים הפיננסיים, בקשה לדחיית תשלומים, לפריסת חוב

הפסד תפעולי וכיוצא , תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, חריגה מהתניה פיננסית

ת המעקב לפי שיקול הדעת של ויכללו לווים ברשימ, מעבר לאותם קריטריונים. בזה

  .) לעיל53כאמור בסעיף (הגורם האחראי לסיווג חובות ושל , טפלהגורם העסקי המ

מועד הכללתם , חשיפת האשראי לאותם הלווים, בין היתר, ת המעקב יפורטווברשימ  .ב

 והתסמינים השליליים  האשראידירוג, גורם מטפל, סיווג החוב, ברשימה לראשונה

  .ת המעקבובגינם נכללו ברשימ

 לפני פרסום הדוחות הכספיים של ,עיאחת לרבצע לפחות ת המעקב יתבוהדיון ברשימ  .ג

לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי , ת המעקבו תתועד בדיקת רשימעיבכל רב .הבנק

לרבות החלטות בדבר אי , כולל הנימוקים להחלטות שהתקבלו, וסיווג חובות בעייתיים

  .ת המעקבווהחלטות על הסרה מרשימ סיווג

  

ניהול  לצורך שתמש בהי ,אשראיבנקאי יפתח מערכת פנימית לדירוג תאגיד : 10 מספרעיקרון 

מורכבות הפעילות של לגודל ול,  לאופיתאיםמערכת הדירוג צריכה לה. תקף אותהי ויסיכון האשראי

הערכה נאותה של סיכוני "בנושא , 314 הוראת ניהול בנקאי תקין מספרראה גם ( התאגיד הבנקאי

  .)"אשראי ומדידה נאותה של חובות

  

מערכת הדירוג מאפשרת שכן , דירוג אשראי הוא צעד הכרחי לניהול יעיל של סיכון אשראי  .57

  .הבנקאי לקבל החלטות אשראי טובותלתאגיד 

 ןסיכורמות ין  בחין להבת לופשרמאשל תאגיד בנקאי אשראי פנימית לדירוג המערכת ה  .א

מעקב אחר   לצורך,יתאגיד הבנקאשל החשיפות אשראי שונות גלומות באשראי הה

  .כמו גם של התיק בכללותו, איכות של אשראי ספציפי

 מכלול המאפיינים אתמדויקת יותר בצורה  ריגד להמערכת הדירוג הפנימי מאפשרת  .ב

לבחון את  ותייאשראי בעילזהות  , בתיק האשראיריכוזיותלמדוד , של תיק האשראי

  . של ההפרשות להפסד אשראיןנאותות

בנקים בימוש בעיקר בהן נעשה ש, מתוחכמות יותרמפורטות ו  פנימיות דירוגמערכות  .ג

, תמחור האשראיב, הקצאת ההון הפנימיתבגם  סייעיכולות ל,  ברחבי העולםגדולים

  . עם לוויםיחסיםה מכלולאו מ, ספציפיותרווחיות מעסקאות בחישוב ו

אי להערכת שימוש בדירוג פנימי מבטא בצורה רשמית את התייחסות התאגיד הבנק  .ד

דירוג האשראי מייצג את רמת הסיכון שקובע תאגיד בנקאי . הסיכון בדיון הרלוונטי

רמת סיכון זו צריכה לקבל התייחסות בכל הפעולות הרלוונטיות של . במקרה הנדון

  .הצגה חשבונאית והלימות ההון, ניהול הסיכון: התאגיד הבנקאי

יכול תאגיד , חריגיםבמקרים . ת האשראי שלותאגיד בנקאי צריך לדרג את כל חשיפו, ככלל  .58

  . זניחות האשראי שלא דורגוחשיפסך ובתנאי ש, בנקאי לחרוג מכלל זה
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, שיווקיים, גם בהתקיים לחצים תחרותיים, על מנת לקבוע תהליך מוסדר של ניהול סיכון  .59

  :תאגיד בנקאי, אישיים וכדומה

אשר , מערכת דירוג איכותיתישקיע את המשאבים הנדרשים לפיתוח ולתחזוקת   .א

 ;משפיעה על האשראי בכל ההיבטים הרלוונטיים

קביעת מדיניות :  בכלל זה-יכלול התייחסות משמעותית לדירוג בכל החלטת אשראי   .ב

באמצעות קביעת , בין היתר(הגדרת תיאבון סיכון וסיבולת סיכון , אשראי ויעדי אשראי

 בחינת נאותות הסיווג וההפרשות ,שראיתמחור א, אישורי אשראי פרטניים, )מגבלות

, מדידת ביצועים, דיונים אסטרטגיים, הערכת נאותות הלימות ההון ,להפסדי אשראי

 .וכדומה

בין דירוגי האשראי ) מתאם חיובי גבוה(יודגש כי חובה שיתקיים קשר חזק , בהקשר זה

דירוג  יש לשמור תיעוד המקשר בין מערכת ה- חובותלבין הסיווגים המיוחסים ל

  .הפנימי לסיווגים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור

 של ייצגות רמות שונותמה , שונותטגוריות דירוגפנימית מסווגת אשראי לקדירוג מערכת   .60

בפיתוח  .מערכת הדירוג הפנימי של תאגיד בנקאי תכלול עשר קטגוריות דירוג.  אשראיסיכון

,  לדרג את סיכון הלווה או הצד הנגדי לעסקהבנקאי חייב להחליט אםתאגיד  , הדירוגמערכות

  . או את שניהם,עסקה הספציפיתגלום באת הסיכון ה

 לסייע בזיהוי על מנת.  עליובקרהל ו,אשראיה ן אחר סיכומעקב חשוב לכליה מהוודירוג פנימי   .61

המעידים  הפנימית צריכה להגיב לסימנים  הדירוגמערכת, מוקדם של שינויים בפרופיל הסיכון

  מתדרדרואשראי שדירוג. על אפשרות סבירה להחמרה שכזו או , החמרה בסיכון האשראיעל

 גורמיבאמצעות ביקורים תכופים של , למשל,  יותריםקב קפדניעמפיקוח ו לף כפוהיהי

בקביעות על הנסקרת ) Watch List(מעקב רשימת  בוהכללתבאמצעות ו, אצל הלווההאשראי 

עקב אחר במשמש את שדרת הניהול במחלקות השונות  יפנימידירוג הה. ידי ההנהלה הבכירה

 שינויים הכרחיים באסטרטגית בהחלטות לגבי של תיק האשראי ועדכנייםהמאפיינים ה

הדירקטוריון וההנהלה הבכירה יקבלו דיווח תקופתי על , לפיכך. תאגיד הבנקאישל ההאשראי 

 מדיניות  מסמך-אה לעניין זה ר(  בהתבסס על דירוגי האשראיבין היתר, מצב תיק האשראי

  .)310מספר הוראה ל 15 עיף בסהאשראי

 אישור מועד ב,לעסקהספציפי צד נגדי ל או , ללווה ספציפיקבע שנ הראשוני האשראידירוג  .62

דירוגי האשראי של חובות המוערכים  .)לפחות אחת לשנה ( על בסיס תקופתייסקריהאשראי 

ייסקרו בתדירות , "חובות בסיווג שלילי"או , מסוכנים, מורכבים, גדולים: שהם, באופן פרטני

אשראי של  במצבו ,לטובה או לרעה , שינויכאשר מזהה התאגיד הבנקאי, בנוסף .גבוהה יותר

תיעוד המבסס את הדירוג תיק האשראי של הלווה יכלול . ג מחדשורידקבוע לו  לעליו ,ספציפי

  .הפנימי שנקבע

 אשראי  שלושקף במדויק את איכותוהצורך שירוג הפנימי הדישל עקביות בשל החשיבות   .63

  . פונקצית ניהול הסיכוניםעלתוטל  ,ם או לאישור,ת הדירוגיםהאחריות לקביע, ספציפי

. )319ראה הוראה מספר  (העקביות והדיוק של הדירוגים יבחנו תקופתית על ידי גוף בלתי תלוי  .64

ואינה מחליפה את , רה נוספת לאמור לעיל מהווה בקיובהר כי פעילות יחידת בקרת אשראי

  .הסקירה התקופתית השוטפת
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 להנהלה למדוד את תפשרוהמאו מערכות מידע ושיטות ניתוח הילתאגיד בנקאי י: 11 מספרעיקרון 

מערכות המידע הניהוליות .  שלומאזניות-סיכון האשראי הגלום בכל הפעילויות המאזניות והחוץ

  .כולל זיהוי של ריכוזי סיכון מכל סוג שהוא, תיק האשראי הרכב גבי מידע הולם לוספקי

  

 בחשיפות ללווים או צדדים נגדיים גלום הסיכון היים אתתוכממדוד במונחים יתאגיד בנקאי   .65

 לצורך , התיקברמת ו,את סיכון האשראי ברמת המוצר נתחתאגיד בנקאי י ,בנוסף. ספציפיים

תחשב תמדידת סיכון האשראי . זיות מכל סוגריכומוקדי  או ,זיהוי רגישויות מיוחדות

תקופה ( ותנאי ההסכם) כן הלאהו, נגזרים, הלוואה(האשראי מוצר ) i(: גורמים הבאיםב

מועד לעד  ים בשוקאפשרי שינויים להאשראירגישות ) ii(; )ן הלאהשיעור הריבית וכ, פירעוןל

 בין היתר בהתבסס על ,יכון הלווה ס)iv(כן ו; ערבויותאו /וטחונות יקיומם של ב) iii(; הפירעון

רמת הסיכון שהתאגיד תבצע בתדירות מתאימה ליניתוח נתוני סיכון האשראי . הדירוג הפנימי

שתמש יתאגיד בנקאי . בלות שנקבעוג המבחינת רמת החשיפה אל מולתוך ו, הבנקאי מזהה

תוך שימוש , םמורכבותו, ו לרמת הסיכונים הכלולים בפעילותנאותות ביחסמדידה שיטות ב

  . לתיקוף תקופתינתוןתהליך המדידה יהיה  .אמיניםנתונים ב

  .301 להוראה מספר 8בהקשר זה ראה גם סעיף 

איכות  תלויה במידה רבה בתהליך מדידת סיכון האשראי של תאגיד בנקאי האפקטיביות של  .66

רמות המידע שמופק ממערכות אלה מאפשר לדירקטוריון ולכל  .מערכות המידע הניהוליות

 חזיקישהתאגיד הבנקאי שראוי  רמת ההון אתע וקבלובכלל זה , הניהול למלא את תפקידם

חשובים המידע של  העדכניותט ווריפרמת ה, איכותה, לכן. כנגד הסיכונים להם הוא חשוף

ביחס לקבוצה הבנקאית גם , ם ואיכות הרכב התיקים השוניםאודותמידע , פרטב. מאד

 את רמת סיכון האשראי תקוידצורה מהלה להעריך במהירות ובאפשר להנצריך ל, בכללותה

התאגיד פעילות לקבוע אם לאפשר  ו, פעילותיו השונותבגיןשהתאגיד הבנקאי חשוף אליו 

  . שנקבעה לו האשראיאסטרטגית ניהולאת הבנקאי תואמת 

. אשראיובכלל זה מסגרות , מגבלות שנקבעועומדות ב בפועל יוחשיפותש יוודאתאגיד בנקאי   .67

כאשר הוא ,  מידע זהאויבוי, חשיפות המתקרבות למגבלותיתריעו על ת ות מידע ניהוליומערכ

 מגבלותהמשמשות את התאגיד הבנקאי לניהול המערכות ה.  לידיעת ההנהלה הבכירה,מהותי

 מכל  חשיפות אשראיוסכמית המידע ומערכ.  של התאגיד הבנקאיכל החשיפותימדדו את 

  שיהיה להן ערך מוסףכךמגבלות ה על חריגות מודווחי ו,צד נגדיל או ,פי ללווה ספציהסוגים

  .ובזמן סביר

.  בתיק האשראי, מכל סוג, לזהות ריכוזיותתויאפשרו להנהלל תאגיד בנקאי מערכות מידע ש  .68

, בכל הדרגיםם  תקופתית על ידי מנהליבחןית המנוהל באותן מערכות נאותות היקף המידע

תאגיד , בנוסף.  על מנת לוודא שהמידע מתאים למורכבות הפעילות,בכירה ההנהלה הועל ידי

ובכלל זה מבחני , מערכות מידע שיאפשרו ניתוחים נוספים של תיק האשראייפתח בנקאי 

  .קיצון
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  .ו בכללותתיק האשראיואיכות  אחר הרכב בקרה מערכת לההיתלתאגיד בנקאי : 12 מספרעיקרון 

  

 , תיק האשראיהרכבהפעיל בקרה על גם ל נדרש תאגיד בנקאי  אך,שוב ח אשראי ספציפיולהני  .69

 תולהשתמש במערכו ,תיקי האשראי השוניםוברמת  ,האשראי ברמת התיקאיכות על ו

 האשראי מורכבות של תיקלגודל ול,  לאופייםלהתאות ו צריכאלת ומערכ. מתאימות לצורך כך

  . התאגיד הבנקאישל

  :ריכוזיות אשראי

.  הוא ריכוזיות בתיק האשראים ברחבי העולםשך לבעיות אשראי של בנקימקור מתמ  .70

  באופן יחסילמספר גדול כאשר נוצרת ו,שונים באופנים תקייםריכוזיות של סיכון יכולה לה

כאשר תיק , בין היתר, ריכוזיות מתרחשת.  מאפייני סיכון דומיםישאשראי יתרות  לש

, או יותר, אחדל, פה או עקיהישיר,  גדולהראיאשחשיפת התאגיד הבנקאי מכיל האשראי של 

 קבוצה של צדדים נגדיים שקיים קשר ביניהם) ii (;מסויםצד נגדי ) i (:גורמים הבאיםמה

מדינה ) v (;אזור גיאוגרפי) iv (;מסויםאו מגזר כלכלי משק ענף ) iii (;")קבוצות לווים"למשל (

 של  מסויםסוג) vi (;ת באופן הדוק קשורויהןתו או קבוצת מדינות אשר כלכל,מסוימתזרה 

יתרות גם במתקיימת ריכוזיות . מטבע מסוים) viii( או ;החוסוג של בט) vii (;מכשיר אשראי

או מעודנים  , יותרריכוזיות יכולה לנבוע מקשרים מורכבים.  דומהןפירעותקופה לאשראי עם 

 , אשראיי לאישורו ייחודיאינ יותריכוזסיכון .  בתיקות שונאשראייתרות  יןבהקיימים  ,יותר

רמה גבוהה .  לסיכון של צד נגדיות קשוריןת שבאופיות הבנקאייוטווח הפעילוקיים בכל אלא 

  .של ריכוזיות חושפת את התאגיד הבנקאי לשינויים שליליים בתחום שבו האשראי מרוכז

בשל  למשל ,תנאים מסוימים בבמיוחד ותקשלהיות  עשויות , או הפחתתה, מריכוזיותתהימנעו  .71

 או ,העדר גישה ללוויםבגיאוגרפי או ה מומיקוב, אזור המסחר של התאגיד הבנקאיבתלות 

שאף לנצל את התמחותו במגזר יתאגיד בנקאי ייתכן ש, בנוסף.  מגוונים כלכלית,צדדים נגדיים

  ריכוזיות לבחור לעמוד ברמתתאגיד בנקאי יכול גם. ת ספציפיהייתעשבאו , מסויםכלכלי 

מכאן . )למשל במחיר ( נאות על נטילת סיכון הריכוזיותויציפתוך קבלת  ,יחסיתגבוהה 

באפשרותו  -  ריכוזיותרק משיקולי ,"טוב" בהכרח לוותר על אשראי אינו נדרשתאגיד בנקאי ש

אמצעים אלה יכולים לכלול .  של ריכוזיות, או להקלה, להפחתהטכניקות חלופיותלהשתמש ב

. )קונסורציוםלמשל  (עם גופים נוספיםתפות באשראי ו וכן ש,סף נוהוןריתוק , גבוהתמחור 

 שאינם , או צדדים נגדיים, עסקאות עם לוויםבצעלא לשזהר ייתאגיד בנקאי , יחד עם זאת

  .צורך הפחתת ריכוזיות רק ל,לוות בנומ ן או לעסוק בפעילויות אשראי שאינ,מוכרים לו

ניתן לציין , בכלל זה. יהול ריכוזיות אשראי לנ חדשנות רבה בשיטותקיימתברחבי העולם   .72

יחד עם . משניהאשראי השוק פעולות נוספות בתוכניות איגוח ו, אשראי ינגזר, מכירת הלוואות

התאגיד  ש,סיכוניםב כרוכהריכוזיות התיק להפחתת מנגנונים יש לזכור כי הפעלת , זאת

 עליו, שתמש במנגנונים אלה להיוכלתאגיד בנקאי לפני ש, לכן. נהלל וותחייב לזההבנקאי 

  .לקבוע מדיניות ונהלים ולייסד בקרות נאותות
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תאגיד בנקאי ,  בכללותםתיקי האשראיהערכת בעת הערכת אשראי ספציפי ו: 13 מספרעיקרון 

אשראי סיכון ל החשיפהעריך את י ו,עתידיים בתנאים הכלכלייםאפשריים קח בחשבון שינויים יי

  .ת תרחישי קיצוןלרבו, רחישים שלילייםתתחת 

  

 , בכללותםתיקי האשראי השוניםהן לגבי אשראי ספציפי והן לגבי  ,תקיןניהול סיכוני אשראי   .73

 נאותות קבלת החלטות לגבי בהמסקנות שקלולו,  להשתבשלולדיון בשאלה מה עמחייב 

 עשוי ניתוח השפעות השיבוש האפשרי.  להפסדי אשראיההפרשותנאותות ההון והלימות 

לסיכוני של התאגיד הבנקאי   אפשרית של חשיפהשלא זוהו בעבר תחומים ילויג בסייעל

. ו במלואן להיות מובך צרי, בעת משברהתגלסביר שיש ,ן שונים סיכומוקדי בין קשר. אשראי

 בין סיכוני אשראי במיוחד,  שוניםבין סיכוניםגבוה  מתאם תקיים עשוי להות משברתיבע

  .אפשריות בעיות ת להערכיעילות דרכים מהוויםומבחני קיצון ניתוח תרחישים . שוקסיכוני ו

 או שינויים עתידיים בתנאים , זיהוי אירועים אפשרייםיםללוכניתוחי תרחישים שליליים   .74

 והערכה של , העשויים להשפיע לרעה על חשיפת האשראי של התאגיד הבנקאי,הכלכליים

הרעה ) i: ( הםותיעילבק ובדל קאי יכולם שתאגיד בנשלושה תחומי. בהםד ועמיכולת הבנק ל

ניתוחי תרחישים . תנאי נזילות) iii( -ו;  סיכוני שוקיעאירו) ii(; הענפיכלכלי או במצב ה

 לאחד או יותר מהמשתנים  פשוט יחסית ניתוח רגישותרך בטווח שביןיכולים להיעשליליים 

שימוש , בדרך כלל. ותריבשימוש במודלים מתוחכמים עד לו, עסקייםוההמבניים , הכלכליים

 בשוק ותפעילבעלי ים גדולים בנק על ידי ,בארץ ובעולם, במודלים מתוחכמים ייעשה

  .הבינלאומי

 יסקרו תקופתית על ידי יהםתוצאות,  התרחישים השלילייםללא קשר לרמת התחכום של  .75

 על מצביעות במקרים בהם התוצאות , הפעולות הנדרשות בכלטונקהיא ת ו,ההנהלה הבכירה

 גם  ניתוח התרחישיםתוצאותתאגיד בנקאי יתחשב ב. שהוגדרה  הסיכוןגות מסיבולתיחר

 שהוא קובע לפעילויותיו מגבלותשל ה ו,ו האשראי של מדיניות שלעדכוןהקביעה והבתהליך 

  .השונות

לסבול  או , הפסדים משמעותייםספוג לבהם הוא עלול  סוגי המצביםיהוי לזפעלתאגיד בנקאי י  .76

,  או במגזר ספציפיבכללכלכלי הרעה במצב ה :בין היתר, מצבים אלה כוללים. ות נזילותבעימ

 התממשות סיכוניושילוב של , כשלים פיגורים בפירעון אשראי ושל רמה גבוהה מהצפוי של

 מבחני תוצאותהתרחישים ו ניתוח.  על בסיס מאוחדהיעשיניתוח שכזה . אשראיסיכוני שוק ו

 בהינתן תרחישים  לבצעההנהלהשעל  פעולות -  התאוששות יות גם תוכנוקיצון יכללה

  .ות כגון גידור או הקטנת חשיפ,מסוימים
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  :סיכון האשראי לעבקרות הולמות קיומן של  הבטחת -' חלק ד

  

ניהול  כיתהלילהערכה בלתי תלויה ומתמשכת של  מנגנוןתאגיד בנקאי ייסד : 14 מספרעיקרון 

ראה גם ( הנהלה הבכירהלדווחו ישירות לדירקטוריון וית אלו  ותוצאות סקירו,סיכון האשראי

  .)310מספר  והוראה 319הוראה מספר 

  

,  אשראיאשרכיוון שהסמכות לומ ,תאגיד בנקאיב  האשראי מגוון תיקייעיל שלל והי נלצורך  .77

בנקאי סקירה פנימית התאגיד ה פעילי, עובדים מספר גדול של נתונה בידי ,וולתפעל אות

 ,ספק לדירקטוריון ולהנהלה הבכירה מידע מספקמנגנון זה י. דיווח מנגנוןו ביתאפקטי

  ואת מצב תיק האשראי,האשראיהעוסק במתן  צוותהשיאפשר להעריך את הביצועים של 

  .בכללותו

הערכה מספקת ,  בלתי תלויים במערך העסקיעובדים על ידי תבוצעהמבקרת אשראי פנימית   .78

 בקרת יחידת. ותוכללב איכות תיק האשראי לגבי אשראי ספציפי ו שלוגבי איכות ליוניתח

 ,הפנימי דירוגהלתקף את ,  הכוללניהול האשראיאת אופן  יך להערמסייעתאשראי שכזו 

  .שבאחריותו האשראי עוקב באופן נאות אחראשראי  הצוות העוסק במתן אם בחוןול

  

ת ו מנוהל,אשראיעוסקות בניהול  ה,היחידות העסקיות שיוודאתאגיד בנקאי : 15 מספרעיקרון 

בכלל זה את  ו, את מדיניות האשראי שנקבעה תואמתשלוחשיפות האשראי רמת וש, היטב

  דיווח מיידייבטיחושים  אחראמצעיםבקרות פנימיות ותאגיד בנקאי יקיים . פנימיותהמגבלות ה

 באותן  לצורך טיפול,מנהלים וממגבלות, חריגות ממדיניותעל ) דירקטוריוןלרבות ה(לדרג המתאים 

  .חריגות

  

חשיפת האשראי של תאגיד בנקאי בתוך הגבולות את מטרת ניהול סיכון האשראי היא לשמר   .79

מגבלות תפעוליות ,  בקרות פנימיותקביעת. שנקבעו על ידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה

הרמות  במסגרת חשיפת האשראי שמירת למסייעים ,ואכיפה של כל אלה, ים אחראמצעיםו

בקרה על פיקוח ואפשר להנהלת התאגיד הבנקאי מ, מערך שכזה. לעצמותאגיד בנקאי שקובע 

  . ביעדי סיכון האשראי שנקבעומידת העמידה

 ,נקבעו מראשקריטריונים שמ הגיחרתוך יבטיחו שמתן אשראי  התאגיד הבנקאימערכות   .80

אשראי שאושר בחריגה  ןבמערכת המיכונית יסומ.  של ההנהלהמיידיתיקבל תשומת לב 

 ותטובת ומערכ .יםינטוו הרלומאפיינישל וו היקפינה של באופן שיאפשר בח, מהקריטריונים

 , לגבי הזדמנויות וסיכונים פורהדיוןלקיים , חשיפות האשראיב לשלוט להנהלה מסייעות

טלו בפועל אל מול סיבולת סיכון האשראי שנקבעה יסיכונים שנ לקיים מעקב ופיקוח אחרו

  .ראשמ

  שפעילותוודא על מנת ל,ביקורות פנימיות על תהליכי סיכון האשראי יערכו על בסיס תקופתי  .81

שהאשראי , הלי האשראי של התאגיד הבנקאיונלת למדיניות וויצמבוצעת תוך האשראי 

 של אשראי וכ וערואיכות, ומ ושקיו,אושר בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי הדירקטוריוןמ

ביקורות אלה ישמשו גם לזיהוי חולשות . מדויק להנהלה הבכירהאופן  ביםדווחמספציפי 

נהלים מה, כל חריגה מהמדיניותלזיהוי במדיניות ובנהלים וכן , בתהליך ניהול סיכון האשראי

  .מגבלותמהו
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 םמוקדבשלב  ות מתקנותלנקיטת פעולותהליכים ת ו מערכוהיילתאגיד בנקאי : 16 מספרעיקרון 

  . ולפעולות דומותהסדרת חובות בקשייםל ,לניהול חובות בעייתיים, י אשראתהידרדרושל 

  

, בפרטו ,של אשראיחלשות היהיא זיהוי , ל תהליך שיטתי לסקירת אשראיש המטרותאחת   .82

 ישנן יותר בו ,יש לזהות הידרדרות באיכות האשראי בשלב מוקדם. יתייבע אשראיזיהוי 

אשראי שיפור לשיטתי ונמרץ ניהולי תהליך קיים יתאגיד בנקאי . אפשרויות לשיפור האשראי

  אשראי מערכות לתפעולעל ידי אשר נקבעים, המופעל כתוצאה מאירועים ספציפיים, בקשיים

  .יתיבעיאשראי   וסיווגזיהויומערכות ל

אשראי מנהל  התאגיד הבנקאי כיצדקבע בבהירות תמדיניות האשראי של תאגיד בנקאי   .83

. לניהול אשראי בעייתי, מבנים ארגונייםשיטות ומגוון  שאי ליישםרתאגיד בנקאי . יבעיית

 על גוף,  שהעמידה את אותו אשראי העסקיתיחידהיכול שתוטל על ה, זהאחריות על אשראי ה

אופי להיקף או ל בהתאם, שילוב של השנייםעל או ,  שמתמחה בהסדרת חובות בקשייםייעודי

  .יתייבעסיווגו כשגרמה לסיבה לו, האשראי

כאשר . יהול סיכונים בתיק האשראיהסדרת חובות בקשיים חיוניות לנל אפקטיביותתוכניות   .84

הסדרת חובות היחידה לפרד תו,  בעיות אשראי משמעותיותמתמודד עםתאגיד בנקאי 

המשאבים זאת מכיוון ש.  באופן שוטףאשראישמטפלת ב פונקציה העסקיתמהבקשיים 

שפר עשויים ל, וף המתמחה בהסדרת חובות בקשייםהתמקדות של הגההתמחות וה ,הנוספים

ח אסטרטגיה ותיפב סייע לעשויגוף המתמחה בהסדרת חובות בקשיים . את תוצאות הגבייה

 מנוסה בהסדרת חובות רםגו.  או להגדלת סכום הגביה,לשיקום אשראי בעייתי אפקטיבית

  .סקיתע היחידהידי העל המבוצע  ,חובהסדרת תהליך בקשיים יכול גם לספק מידע בעל ערך ב
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  נספח

  חובת קבלת דוח כספי

  

  מבוא

 יפעל התאגיד הבנקאי על -כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות וקיום מעקב במתן אשראי   .1

  .ה זנספחפי הנהלים המפורטים ב

  

  הגדרות

  

דוח שנתי או דוח (לווה החייב על פי דין לערוך דוח כספי תקופתי   -" לווה"  .2

  ;)ביניים

  

 מההון של התאגיד 5%לווה שחבותו לתאגיד הבנקאי עולה על   -"  גדול מאודלווה"

  ;לפי הנמוך, ח"ליון שי מ100הבנקאי או על 

  

עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים  (312 פרכהגדרתו בהוראה מס  -" איש קשור"

  ;)קשורים

  

דוחות כספיים הנערכים במתכונת שנקבעה על פי דין או על פי כללי   - " דוח כספי"

  ;שבונאות מקובליםח

  

  :דוח כספי שנתי  )א(  -" דוח כספי מעודכן"

דוחות (לגבי לווה שחלות עליו תקנות ניירות ערך   )1(

לווה שהוא איש , 1970-ל"התש, )תקופתיים ומיידיים

דוח כספי שנתי  -ולווה שהוא לווה גדול מאוד , קשור

בתקופה שבין תאריך המאזן שנכלל בו ועד חמישה 

  .חר תאריך זהעשר חודשים לא

 דוח כספי שנתי בתקופה שבין תאריך -לגבי לווה אחר   )2(

חודשים לאחר  שישה עשרהמאזן שנכלל בו ועד 

  .תאריך זה

לערוך דוח כספי  פי דין-לגבי לווה שאינו חייב על  )3(

  דוח כספי שנתי-  "לווה גדול מאוד"שהוא  ,שנתי

לתקופה האמורה , במתכונת שקבע התאגיד הבנקאי

  .בהתאמה, )2 (בפסקה

  ובנוסף

  :דוח כספי ביניים  )ב(

דוחות תקופתיים (לגבי לווה שחלות עליו תקנות ניירות ערך 

 דוח כספי ביניים בתקופה שבין - 1970-ל"התש, )ומיידיים
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תאריך המאזן שנכלל בו ועד חמישה חודשים לאחר תאריך 

  .זה

  

ות של לווה מגבלות על חב" בנושא 313 פרמסה כמשמעותה בהורא  -" חבות"

  ."ושל קבוצת לווים

  

  חובת קבלת דוח כספי

תאגיד בנקאי ידרוש מלווה למסור לו את הדוח הכספי של הלווה בסמוך ליום העסקים   )א(  .3

  .הראשון לאחר יום חתימתו

  . מבלי שיימצא בידיו דוח כספי מעודכן של הלווהייתן אשראי תאגיד בנקאי לא  )ב(

 מבלי שיימצא בידיו דוח כספי מעודכן של מת קייאשראימסגרת ש תאגיד בנקאי חיד  )ג(

הפרשה " בנושא 315 ' מסהלצורך יישום הורא, "חבות חריגה"יחשב האשראי , הלווה

  ".נוספת לחובות מסופקים

  ".לווה גדול מאד" לרבות -" לווה", לעניין סעיף זה
  

  פטור מקבלת דוח כספי

  : תאגיד בנקאי יהיה רשאי,למרות האמור לעיל  .4

  :במקרים אלה, גם אם אין בידיו דוח כספי מעודכן של לווה  , חדשאשראי תתל  )א(

 מהונו של 2% - ח או מ"שליון ימסך מכאשר סך כל החבות של הלווה הוא פחות   )1(

ובאיש קשור כאשר סך כל החבות של הלווה , הנמוך שבהם, התאגיד הבנקאי

  ;ח" אלף ש500 סךמהוא פחות 

טחונות מהסוגים המוכרים כניכויים ית של הלווה מכוסה בבכאשר סך כל החבו  )2(

  ;313 פר להוראה מס5לפי סעיף 

ניירות ערך מסחריים , באגרות חוב השקעההינה בצורת כאשר החבות   )3(

)Commercial Paper(, או השתתפויות בסינדיקטים בינלאומיים של חברות ענק 

 מבוססת על דירוג הלווה על וההחלטה על ההשקעה ,)$ מיליון 100הלוואה מעל (

 אחרת שתאושר על ידי ההבאות או חבר) rating(ידי אחת מחברות הדירוג 

  :המפקח לעניין זה

Moody’s Investors Service, New York; 

Standard & Poor’s Ratings Services, New York; 

Fitch Ratings. 

את עד לתום ארבעה תאגיד חדש שטרם ערך דוח כספי וז הינוכאשר הלווה   )4(

  .חודשים מתאריך מאזנו הראשון

מבלי שהאשראי יחשב , לתקופה שלא תעלה על חצי שנהקיימת אשראי חדש מסגרת ל  )ב(

כאשר סיבה סבירה מונעת מלווה לערוך דוח כספי ובלבד שהתקיימו , "חבות חריגה"

  :תנאים אלה

ה שלא סיים את התאגיד הבנקאי קיבל אישור מרואה החשבון המבקר של הלוו  )1(

  ;ביקורת הדוח הכספי תוך ציון המועד המשוער לסיום הביקורת
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 התאגיד הבנקאי קיבל דוח כספי לא מבוקר וכן מידע, במקום דוח כספי מעודכן  )2(

  ;מ"לרבות דוח מע, אחר

אשראי נוסף ללווה שאינו איש קשור לתקופה שלא תעלה על חצי שנה בסכום תת ל  )ג(

,  מהונו של התאגיד הבנקאי0.5%תרת החבות של הלווה או על  מי25%שאינו עולה על 

לא יאוחר מתום ארבעה חודשים מהמועד  ניתןובלבד שהאשראי הנוסף , הנמוך שבהם

כאשר , לעניין זה. האחרון שהדוח הכספי המעודכן היה צריך להימסר לתאגיד הבנקאי

  ;החבותתיחשב המסגרת כיתרת , ללווה יש מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב

  ".לווה גדול מאד" לרבות -" לווה", לעניין סעיף זה

  

  סניפים מחוץ לישראל

  .ה זנספחינהג לפי , תאגיד בנקאי הנותן אשראי לתושבי ישראל במשרדיו מחוץ לישראל  )א(  .5

יתאים את הנהלים , תאגיד בנקאי הנותן אשראי לתושבי חוץ במשרדיו מחוץ לישראל  )ב(

  .קיימים במקום בו ניתן האשראיל למתחייב מהנהלים ה"הנ

  

* * *  
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  עדכונים

  תאריך  פרטים  גרסה  ' מס06חוזר 

  27/12/12  חוזר מקורי  1  2357
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  315 - 1 'עמ  הפרשה נוספת לחובות מסופקים
��

  הפרשה נוספת לחובות מסופקים

  

א ו   מב

נדרשים , של התאגידים הבנקאייםפסדי האשראי הצפויים בתיקי האשראי לאור ה  .1

ההפרשה (התאגידים הבנקאיים לבצע הפרשה להפסדי אשראי המוערכת על בסיס קבוצתי 

בהוראות הדיווח כאמור , עם זאתיחד . הדיווח לציבורת וכאמור בהורא, )הקבוצתית

  לוודא כי סכום יתרת ההפרשה הקבוצתית לא יפחת הבנקאייםעל התאגידים, רלציבו

בהתאם למפורט , והמיוחדת לחובות מסופקים, הנוספת, מסכום יתרת ההפרשה הכללית

  .בהוראה זו

  

  הגדרות

נמוכה  הכנסה בקבוצתארצות המסווגות על ידי הבנק העולמי  -" ארצות פחות מפותחות"  .2

)Low income( ונית או בינ)Upper/Lower middle income(.  ניתן

באתר האינטרנט של הכנסה סיווג הארצות לקבוצות למצוא את 

  ;1הבנק העולמי

  

המבוססת על , להוראה זו' לפי הגדרת ענפי המשק בנספח ב  -" ענף"

הוראות הדיווח לפיקוח " בקובץ 831 פרהרשימה שבהוראה מס

  ".על הבנקים

  

  מאפייני סיכון

  :כדלקמן, וראה זו מוגדרים מאפייני הסיכון של תיק החבותלצורך ה  .3

  כספי דוח קבלת חובת  )א(

 תקין בנקאי ניהול להוראת בנספח) ג(3 בסעיף כהגדרתה - חבות חריגה בתחום זה

. ")311 ספרמ להוראה הנספח "- להלן" (אשראי סיכון ניהול "בנושא, 311 מספר

הוראת ניהול  ל5הניכויים לפי סעיף ניתן להפחית מהחבות את סכומי , לעניין זה

 -להלן ( "לווים קבוצת ושל לווה של חבות על מגבלות" בנושא 313בנקאי מספר 

  .)313 פרהוראה מס

  חבויות של אנשים קשורים  )ב(

החורגת מהמגבלות על ) על בסיס מאוחד(חבות חריגה בתחום זה הינה כל חבות 

 להלן הוראה - 312 פר מס תקיןול בנקאיהת ניהורא(חבויות של אנשים קשורים 

  .ושלא הותרה לפי אישור ספציפי) 312מספר 

  ריכוזיות חבות לפי לווה או קבוצת לווים  )ג(

של קבוצת לווים או של , כל חריגה מהמגבלות על חבות לתאגיד הבנקאי של לווה

גם , תיחשב חבות חריגה לעניין הוראה זו) 313 פרהוראה מס(קבוצת לווים נשלטת 

אולם אם לווה מסוים חורג . תרה לפי הוראות המעבר או לפי אישור המפקחאם הו

  .הן כלווה והן כקבוצת לווים או כקבוצת לווים נשלטת לא תיחשב החריגה פעמיים

                     
1 XLS.CLASS/Resources/DATASTATISTICS/org.worldbank.siteresources://http 
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  ריכוזיות חבויות ענפית  )ד(

, )על בסיס לא מאוחד(כאשר סך כל החבויות של ענף מסוים לתאגיד בנקאי   )1(

ייחשב עודף זה כחבות , ות הציבור לתאגיד הבנקאי מסך כל חבוי20%עולה על 

כמשמעותה בהוראה ,  חבות-" חבות", לעניין זה. חריגה לצורך הוראה זו

 מסך כל ההתחייבויות 100%למעט , למעט השקעות במניות, 313 פרמס

של התאגיד הבנקאי למתן אשראי או להוצאת ערבות ולמעט ) לרבות מותנות(

שלישי להבטחת אשראי שקיבל הצד השלישי ערבויות שנתן הלווה לצד 

  .מהתאגיד הבנקאי

  :ן"לצורך חישוב חבות חריגה בענף בינוי ונדל  )א1(

בכל מועד , רשאי התאגיד הבנקאי לבחור, )1)(ד(3על אף האמור בסעיף   )א

, באפשרות לפיה עודף חבות יחשב כחבות חריגה לצורך הוראה זו, דיווח

  ): הגבוה שבהםלפי(בהתקיים אחד מהתנאים להלן 

ענף " (ן ותעשייה ומסחר של מוצרי בנייה"בינוי נדל, חבויות"סך   )1

על בסיס לא ) (315להוראה '  ברשימת ענפי המשק בנספח ב11

  . מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי22%העולה על ) מאוחד

עבודות הנדסה  "46בניכוי ענף (לעיל ' סך החבות כאמור בסעיף א  )2

 18%העולה על ) 1993, סיווג האחיד של ענפי הכלכלהב" אזרחיות

  ).על בסיס לא מאוחד(מסך כל חבויות הציבור לתאגיד הבנקאי 

חישוב החבות החריגה לצורך , בחר תאגיד בנקאי לפעול לפי סעיף זה  )ב

קביעת שיעור ההפרשה הנוספת ייקבע לפי סכום החריגה ביחס 

  .לעיל) לשיעורים המנויים בסעיף קטן א

  :לצורך מאפיין סיכון זה  )2(

סכום רכיבי החבות עליהם חלה ערבות המדינה במסגרת עידוד הבנייה   )א

 שקלול זה יותר רק לאחר שהתאגיד. 65%ישוקלל בשיעור של , למגורים

ערבות ", לעניין זה. הבנקאי וידא את קיום תנאי כתב ערבות המדינה

 אישור ועדת  ערבות המדינה למימון בניה למגורים לפי-" המדינה

, 21.6.94הכספים של הכנסת במתכונת ערבות המדינה שאושרה בימים 

  .18.12.1997 - ו16.1.96

הבטחת ) (דירות(ערבות בנקאית למשתכן שניתנה על פי חוק המכר   )ב

, ) ערבות מכר-להלן  (1974 -ה "התשל, )השקעות של רוכשי דירות

ובשיעור של , כן אם טרם נמסרה הדירה למשת60%תשוקלל בשיעור של 

  .לאחר מסירת הדירה למשתכן, 20%

כ חבויות הציבור "ריכוזיות חבויות ענפית תחושב ביחס לס, בבנק למשכנתאות  ) 3(

למכנה , היינו( מן האשראי לציבור שאינו על אחריות הבנק 20%בתוספת 

  ). כאמור20%יתווספו 

  :לצורך חישוב ריכוזיות חבויות ענפית יותרו ניכויים אלה  )4(

יהא רשאי לנכות מן החבות , "עודף יחס הון מזערי"תאגיד בנקאי שלו   )א(

ובלבד שלקבוצה , החריגה סכום בהיקף של עד פי שניים מעודף ההון

הבנקאית אליה הוא משתייך עודף יחס הון מזערי ושניכוי העודף 
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לפי היחס שבין הונו של התאגיד לבין הון , ייעשה בכל תאגיד, האמור

  .הקבוצה

גם השקעות , ינוכו מהונה, ורך קביעת הניכוי המותר לחברת האםלצ

בחברות הבנות העוסקות במתן אשראי שאוחדו בדוחות הכספיים של 

רשאית , התאגיד הבנקאי ואם לחברות הבנות אין עודף יחס הון כאמור

  .החברה האם לנכות את מלוא הסכום

  :לעניין פסקה זו

 ניהול בנקאי תקיןת כמשמעותו בהורא  -" יחס הון מזערי"

תחולה וחישוב , מבוא"בנושא  201מספר 

  ;"דרישות

, יחס ההון הקיים בפועל בתאגיד בנקאי  -" עודף יחס הון מזערי"

ובתאגיד בנקאי , נקודות אחוז 12בניכוי 

שהמפקח קבע לו יחס הון מזערי נדרש גבוה 

נקודות אחוז  12יבוא במקום , 12% -מ

המפקח לו יחס ההון המזערי שקבע , כאמור

  . נקודות אחוז2בתוספת 

סכומים שניתן להפחיתם , תאגיד בנקאי רשאי לנכות מהחבות הענפית  )ב(

ובלבד שניכוי כאמור כנגד ערבויות , 313 להוראה מספר 5כאמור בסעיף 

הניכוי ). (ב)2)(ד(3ייעשה לפני שקלול ערבויות המכר האמור בסעיף , מכר

  ).יתבצע מהמונה בלבד

אי רשאי לנכות מהחבות של ענף הבינוי את הסכום המהוון תאגיד בנק  )ג(

, ן מניב שמושכר לבנק או לממשלת ישראל"של השכירות בגין נדל

  :ובלבד

שסכום השכירות האמור משועבד לתאגיד הבנקאי ושניתן   )1

  ;להיפרע ממנו אם אין הלקוח עומד בתנאי החבות

מי שקיימת התחייבות בלתי חוזרת של השוכר לשלם את ד  )2

  ;השכירות במישרין לתאגיד הבנקאי

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

חבויות לתאגיד , תאגיד בנקאי רשאי לנכות מהחבויות של ענף הבינוי  )ד(

המיועדות לרכישת , של חברה שאינה עוסקת בבניה בישראל, הבנקאי

שומרון וחבל ,  יהודה לרבות-" ישראל", לעניין זה(ן מחוץ לישראל "נדל

  ).עזה

  סיכון אשראי בסיווג שלילי וסיכון אשראי בהשגחה מיוחדת  )ה(

הוראות הדיווח ב כהגדרתם, מיוחדת בהשגחה או שלילי בסיווג המסווג סיכון אשראי

  :למעט, יחשב כחבות חריגה לצורך הוראה זו, לציבור

  ;בוטל  )1(

  ;בוטל  )2(

  ;בוטל  )3(

  ;בוטל  )4(
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  ;313 פר להוראה מס5ה בביטחונות מהסוגים המפורטים בסעיף חבות המכוס  )5(

לגביהן נעשית הפרשה לחובות מסופקים , הלוואות לדיור בבנקים למשכנתאות  )6(

  .על בסיס עומק הפיגור בתשלומי הלווים

  חבויות של ארצות פחות מפותחות  )ו(

בספרי כפי שרשום , ההפרש בין שווי החבויות של לווים מארצות פחות מפותחות

ייחשב כחבות חריגה לצורך , בשוק הפיננסי הבינלאומין ישווילבין , התאגיד הבנקאי

  .הוראה זו

ניתנה  ההלוואה הפרש כאמור לא ייחשב כחבות חריגה אם, על אף האמור לעיל

 International Finance Corporation -כהשתתפות במסגרת אשראי שמרכז ה

(Washington) ,או ה- Inter - American Investment Corporation (Washington). 

לרבות חבות של מדינה , 313 פר כמשמעותה בהוראה מס-" חבות", לעניין פסקה זו

  .ושל בנק

  ריכוזיות לפי עומק פיגור  )ז(

שבגינן נעשתה הפרשה , הינה כאשר יתרת ההלוואות לדיור, חבות חריגה בתחום זה

.  מסך כל יתרות ההלוואות לדיור1.5%ה על עול, )בניכוי ההפרשה(לפי עומק הפיגור 

חובות "בנושא  314 פרנגזרים מהנספח להוראה מס, המונחים בסעיף קטן זה

  ."בעייתיים בהלוואות לדיור בבנק למשכנתאות

  מימון רכישת אמצעי שליטה בתאגידים  )ח(

החורגת מהמגבלות ) על בסיס לא מאוחד(חבות חריגה בתחום זה הינה כל חבות 

מימון רכישת אמצעי בנושא  "323 פר מסול בנקאי תקיןהת ני להורא4ות בסעיף המפורט

  ).323 הוראה מספר -להלן ( "שליטה בתאגידים

  

  חישוב ההפרשה הנוספת

ההפרשה הנוספת לפי הוראה זו תחושב כשיעור מהחבות החריגה לפי מאפייני סיכון   )א(  .4

השיעורים של ההפרשה להוראה זו מפורטים ' בנספח א. שונים כמפורט לעיל

  .הנוספת

, בגין חבות חריגה חייב התאגיד הבנקאי ליצור הפרשה נוספת במלוא השיעור הנדרש  )ב(

  .ברבעון שבו התהוותה החריגה

, למעט ריכוזיות אשראי ענפית, חישוב ההפרשה הנוספת בגין מאפייני הסיכון השונים  )ג(

ייערך לפי כל , יטה בתאגידיםריכוזיות לפי עומק הפיגור ומימון רכישת אמצעי של

  .תוקטן ההפרשה בגינם, אם תוקטן החריגה בגין אותו לווה או בגין ענף. לווה בנפרד

אם אצל לווה מסוים יש חריגות במאפייני סיכון שונים יחוברו התוספות להפרשה   )ד(

כ ההפרשה הנוספת בגין אותו לווה לא "אולם הסכום של ס, לפי המאפיינים השונים

  . מהחבות החריגה הגבוהה ביותר10%ל יעלה ע

אין צורך , לגבי חבות שבגין מאפיין סיכון מסוים שלה הופרשה הפרשה נוספת  )ה(

 של יםאין להפריש הפרשה נוספת בגין חלק ;להפריש שוב בגין אותו מאפיין סיכון

 אין להפריש הפרשה נוספת בגין ;אשר נמחקו חשבונאית או הופרשו פרטניתחבות 

  . חבות הנובעים מריבית שבוטלה או לא נצברהחלקים של

  .בוטל  )ו(
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  תחולה

  .הוראה זו חלה על חבויות במשרדי התאגיד הבנקאי בישראל בלבד  .5

  

  הפרשה כללית

התאגידים הבנקאיים ימשיכו לקיים את יתרת ההפרשה הכללית שנצטברה לפי ההוראות   .6

 כשהיתרה 31.12.91ות ליום כ חבויות הלקוח" מס1%בסכום שאינו עולה על , הקודמות

 ואילך אין להתאים לאינפלציה את יתרת ההפרשה 1.1.05מיום  .תתואם לאינפלציה

  .הכללית

  

  דיווח

אחת , ידווח על כך לפיקוח על הבנקים, תאגיד בנקאי שהפריש הפרשה נוספת לפי הוראה זו  .7

 809 פרראה מסלפי מתכונת הדיווח של הו, תוך פירוט מרכיבי ההפרשה הנוספת, לרבעון

  .בהוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים

  

  הוראות מעבר

תאגיד בנקאי אינו חייב להפריש הפרשה נוספת בגין חריגה , על אף האמור בהוראה זו  .8

 לאותה 6בגין סכומי חריגה כאמור בסעיף , 323להוראה מספר ) 2)(א(4ממגבלות סעיף 

 אשראי נוסף למימון רכישת אמצעי  ובלבד שלא נתן1.1.2005וזאת עד לתאריך , הוראה

  .שליטה בתאגיד הבנקאי הנרכש
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  'נספח א

  שיעורים לחישוב ההפרשה לפי מאפייני סיכון

  ))א(4סעיף (

  

שיעור לחישוב ההפרשה   הגדרת חבות חריגה  מאפיין הסיכון  

  מהחבות החריגה הנוספת

        

כמתחייב ( העדר דוח כספי  כספי דוח קבלת חובת  .1

 פראה מסהורהנספח למ

311(  

  

 עד פי 311 מספר להוראה הנספח ריצפת חבות לפי  .א  

   מרצפה זו5

2%  

  3%   מרצפה זו10 לפי 5תוספת בין פי   .ב  

  4%   מרצפה זו10תוספת מעל פי   .ג  

  .ההפרשה הכוללת היא סך ההפרשות בכל מדרגה

לפי (חבויות אנשים קשורים   קשורים חבויות אנשים  .2

  )312 פרהוראה מס

  

  6%  2חריגה ממגבלות של מרכיב בקבוצה  .א  

  6%  חריגה ממגבלות של כלל אנשים קשורים  .ב  

ריכוזיות חבות לפי   .3

  קבוצת לווים/לווה

קבוצת לווים /חבות לווה

  )313' לפי הוראה מס(

  

  חבות חריגה  3מההון 15% מעל לווה  .א  

   תקרת חבותX 10  2 מההון30%קבוצת לווים מעל   .ב  

    2מההון 50%לווים נשלטת מעל קבוצת   .ג  

     מההון135%מעל :  הלווים הגדולים6  .ד  

לפי (חבויות של ענף מסוים   ענפית ריכוזיות חבויות  .4

  ):'נספח ב

  

    כ חבויות הציבור"אחוז מס    

  3%  25% ועד 20%מעל   .א  

  4%  30% ועד 25%מעל   .ב  

  8%  30%מעל   .ג  

  .דרגהההפרשה הכוללת היא סך ההפרשות בכל מ

                     
2

�  האנשים מכלל כחלק הנוספת ובפעם בקבוצה כמרכיב פעם, פעמיים קשור איש אותו בגין הפרשה תיעשה לא�

��.הקשורים
3

�  לווים תמקבוצ או לווים מקבוצת כחלק נוספת ובפעם כלווה פעם, פעמיים לווה אותו בגין הפרשה תיעשה לא�

��.נשלטת
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שיעור לחישוב ההפרשה   הגדרת חבות חריגה  מאפיין הסיכון  

  מהחבות החריגה הנוספת

        

 סיכון אשראי בסיווג  .5

  מיוחדת שלילי ובהשגחה

    הוראות הדיווח לציבור

  1%   בהשגחה מיוחדתסיכון אשראי  .א  

  2%  סיכון אשראי נחות  .ב  

    בוטל  .ג  

  4%  סיכון אשראי פגום  .ד  

ההפרש שבין שווי החבות   LDCות של חבוי  .6

בספרי הבנק לבין שוויה 

  .בשוק פיננסי בינלאומי

100%  

יתרת ההלוואות לדיור   ריכוזיות לפי עומק פיגור  .7

שבגינן הופרשה הפרשה 

מזערית לפי עומק  ספציפית

 1.5%העולה על  ,הפיגור

  ההלוואות לדיור כ"מס

4%  

מימון רכישת אמצעי   .8

לפי (שליטה בתאגידים 

  )323 פרהוראה מס

    

בכלל  חריגה ממגבלה על רכישת אמצעי שליטה  .א  

  התאגידים

4%  

חריגה ממגבלה על רכישת אמצעי שליטה   .ב  

  בתאגידים בנקאיים

4%  
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  'נספח ב

  

  רשימת ענפי המשק

  ))ד(3סעיף (

  

  שם הענף

  חקלאות  .1

  ציוד חשמלי ואלקטרוני, תעשיית מכונות  .2

  התעשיית מתכת ומוצרי  .3

  תעשיית גומי ופלסטיק  .4

  תעשייה כימית ומוצרי נפט, כרייה  .5

  הוצאה לאור ודפוס, תעשיית נייר  .6

  תעשיית עץ ומוצריו  .7

  הלבשה ועור, תעשיית טקסטיל  .8

  משקאות וטבק, תעשיית מזון  .9

  תעשיה ומסחר ביהלומים  .10

  ותעשייה ומסחר של מוצרי בנייה ן"נדל, בינוי  .11

  חשמל ומים  .12

  )למעט מסחר ביהלומים ובמוצרי בנייה(מסחר   .13

  שירותי הארחה ואוכל, בתי מלון  .14

  תחבורה ואחסנה  .15

  תקשורת ושירותי מחשב  .16

  שירותים פיננסיים  .17

  שירותים עסקיים אחרים  .18

  שירותים ציבוריים וקהילתיים  .19

  ריכוזיות אשראי צולבת

  סך כל תנועות ההתיישבות  .20
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