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  הוראות בנושא סיכון אשראיהנדון: 

 (183, 181, 100ול בנקאי תקין, הוראות מס' ניה)

 

 מבוא

דוח המסכם את , להלן "הוועדה"(ועדה לבחינת הסדרי חוב בישראל )והפרסמה  8102בנובמבר  .0

אשר מונתה על רקע ריבוי הסדרי החוב במשק הישראלי במהלך השנים עבודתה. דוח הוועדה, 

התאגידים הבנקאיים כנותני אשראי.  לפעילות מלצות המתייחסות, כולל, בין היתר, ההאחרונות

כחלק מיישום המלצות אלו, עלה הצורך לעדכן את הוראות ניהול בנקאי תקין העוסקות בנושאי 

 אשראי. 

לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור הנגידה,  .8

"מגבלות על  181הוראה מס'  "ניהול סיכון אשראי", 100הוראה מס' מצאתי לנכון לעדכן את 

  ."הלוואות ממונפותניהול " 183הוראה חדשה, הוראה מס' קבוע ולמימון עסקאות הוניות" 

 

    התיקונים להוראותעיקרי 

  ניהול סיכון אשראי - 100 הוראה מס'

ת פוע מגבלות פנימיות על הלוואות ממונכחלק ממדיניות האשראי, על התאגיד הבנקאי לקבו .1

, ומגבלות פנימיות על מתן אשראי ללווים בעלי רמות מינוף גבוהות מהמקובל בענף, (ה02)סעיף 

 (.0ה02פי שיקבע התאגיד הבנקאי )סעיף כ רמת המינוף בכפוף לסף מהותיות ולאופן חישוב

 דברי הסבר

   כאמור.  מגבלות פנימיותקביעת .א( על 0ב. -.ה  ו0הוועדה ממליצה )בסעיפים ב.

מדיניות האשראי התייחסות סינדיקציה נדרש לכלול בהלוואות ן בנקאי המארגתאגיד  .2

כמו כן  יח(.02ו תהליך המכירה / חלוקה )סעיף סינדיקציה בהן טרם הושלם במלוא לעסקאות

הפערים בין הציפיות המקוריות נדרש התאגיד הבנקאי המארגן לדווח להנהלה באופן סדיר על 

 א(.73 סקאות אלו )סעיףעלתהליך המכירה בפועל של 

תאגיד בנקאי המשתתף בהלוואות סינדיקציה, נדרש להערכה עצמאית בלתי תלויה של 

 (.82הסיכונים הכרוכים בה כאילו היה הוא עצמו יוזם ההלוואה )סעיף 
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 דברי הסבר

הסיכון הגלום  וכך גם, מהותייםבהלוואות בסכומים  , לרוב,בעסקאות מסוג סינדיקציה מדובר

 בהן. 

רגן עסקאות סינדיקציה עלול לספוג הפסדים מהותיים כתוצאה מעיכוב בנקאי המאתאגיד 

לכלול במסגרת המדיניות וניהול הסיכונים  יש, ועל כן חשיפותהתהליך המכירה של בהשלמת 

.א( על דיווח להנהלה בנוגע 0. הוועדה ממליצה )בסעיף ב.ייחסות ספציפית לעסקאות מסוג זההת

 לעסקאות סינדיקציה.

חשוף לסיכון כשל אשראי כתוצאה מחיתום בלתי  בעסקת סינדיקציה המשתתףבנקאי תאגיד 

   ובלתי תלוי תהליך של הערכה וניתוח. עצמאיהולם, ועל כן נדרש לבצע באופן 

ש"ח(, על התאגיד הבנקאי להביא יליוני מ 21בעת העמדת אשראי לתאגיד בסכום מהותי )מעל  .2

השליטה לרכישת מניות בתאגיד הלווה השליטה בעל  שנטלאשראי , בין היתר, מידע על בחשבון

 .א(83)סעיף  על התנהלותו בעברבתאגיד )או בשעבודן( ו

 דברי הסבר

.ג( להטיל חובות גילוי ביחס לאשראי שנטל בעל שליטה 0ב. -.ב  ו0הוועדה ממליצה )בסעיפים ב.

בעל השליטה  למימון רכישת מניות שליטה בתאגיד לווה )או בשעבודן( וביחס להתנהלות עבר של

 במצבים בהם חברה בשליטתו נקלעה לקשיים פיננסיים.  

על התאגיד הבנקאי לבצע סקירה של דירוג הלוואות ממונפות בתדירות גבוהה יותר מתדירות  .7

 (.78סקירת הדירוג בהלוואות רגילות )סעיף 

 דברי הסבר

 .א( על קביעת סטנדרטים למעקב אחר הלוואות ממונפות.    0הוועדה ממליצה )בסעיף ב.

הנהלים יכללו, בין היתר,  על התאגיד הבנקאי לעגן בנהלים תהליכים שיאפשרו וויתור על חוב. .3

תחשיבים כמותיים מתאימים שיהוו בסיס לשיקולי הבנק, וכן דרישה לבחינת מספר חלופות 

 .א(21)סעיף  ובבטרם הוויתור על ח

 דברי הסבר

.ו( על עדכון נהלי התאגידים הבנקאיים בהתייחס למדיניות גביה, 8הוועדה ממליצה )סעיף ב.

 הסדרי חוב ומחיקת חובות.

 

  מגבלות על מימון עסקאות הוניות - 101הוראה מס' 

במקום על "אשראי לרכישת אמצעי  ,ההוראה תחול על כל "אשראי למטרת עסקה הונית" .2

רכישת זכות  היא עסקה שמטרתהעסקה הונית  , ובהתאם לכך עודכן שם ההוראה.ה"שליט

 .(8סעיף חלוקת הון ) הונית בתאגיד אחר, רכישה עצמית או

 דברי הסבר

 .183הוראה אמור בל התאמת ההגדרה

)לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים(, כמשמעותו בהוראת  0הגדרת ההון צומצמה להון רובד  .2

 .(8)סעיף  818קין מספר ניהול בנקאי ת
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 דברי הסבר

 Supervisory framework forבהתאם לקביעת וועדת באזל בתקן האחרון בנושא חשיפות גדולות )

measuring and controlling large exposures, April 2014.) 

)או ₪ מיליוני  12 -להסף הכמותי להגדרת "אשראי למטרת עסקה הונית" לשם הפשטות, עודכן  .01

 (.2-ו 8)ב(2, 8בוטלו כל מנגנוני ההצמדה )סעיפים ו, מהון התאגיד הבנקאי, לפי הגבוה( 1.2%

 (.1סעיף פרק המבוא ו) 183הדרישות הניהוליות והתפעוליות שולבו בהוראה  .00

נמחקו. האחרות  -שאלות ותשובות שאינן רלוונטיות יותר  נספח השאלות והתשובות בוטל. .08

, אשר עדכון שלו אשראיבנושא סיכון שאלות ותשובות המרכז הבקובץ שולבו בגוף ההוראה או 

 .מופץ במקביל לחוזר זה

 

   ניהול הלוואות ממונפות - 100וראה חדשה מס' ה

ההוראה מגדירה את מסגרת ניהול הסיכונים הכוללת להלוואות ממונפות, ומסדירה את  .01

 הנושאים הבאים:

 (.1-2הגדרה של הלוואה ממונפת )סעיפים  .א

 (.7ליות בנוגע למדיניות )סעיף הנחיות כל .ב

 (.3-2דיון תקופתי בדירקטוריון )סעיפים  .ג

 (.2-00הלי חיתום )סעיפים ונ .ד

 (.08-07הלי הערכת שווי )סעיפים ונ .ה

 (.03דיווח וניתוח כמותי )סעיף  .ו

 (.02-02הלוואות ממונפות )סעיף  סיווג .ז

 (.81ניתוח אשראי )סעיף  .ח

 (.80ספונסרים בעסקאות )סעיף  .ט

 (.88)סעיף בקרת אשראי  .י

 (.81מבחני קיצון )סעיף  .יא

 דברי הסבר

הוגדרו  ובהתאם להמלצות הוועדה, לאור פרופיל הסיכונים הגבוה של עסקאות ממונפות,

הציפיות המינימליות של הפיקוח על הבנקים מהתאגידים הבנקאיים בדבר ניהול סיכונים הולם 

 וזהיר של הלוואות אלו. 

 

 חילהת

 .8107 בינואר 0 שראי שיינתן החל מיוםיחול על אהאמור בחוזר זה  .02
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 הקובץעדכון 

 מצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לפיקוח על הבנקים. להלן הוראות העדכון: .02

 

 להכניס עמוד להוציא עמוד

100-0-18 [8( ]00/02) 100-0-11 [1( ]12/02) 

181-0-3 [2( ]08/00) 181-0-1 [7( ]12/02) 

----- 183-0-01 [0( ]12/02) 

 

 

  בכבוד רב,                                                                                                                       

                                                                                                                             
 דוד זקן                                                                                                                       

 המפקח על הבנקים                                                                                                                     
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 ניהול סיכון אשראי

 

 :עקרונות לניהול סיכון אשראי

 ומסגרת ניהול הסיכון האשראי אסטרטגית ניהולאת  יתווה של תאגיד בנקאי דירקטוריון .5

מדיניות האשראי של התאגיד הבנקאי. האסטרטגיה מסמך את סקור תקופתית יאשר ויו

, 353נקאי תקין מספר להוראת ניהול בפרק ג' אמור בכ ,ןהסיכו תיאבוןצריכה לשקף את 

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

 .אשראי

הדירקטוריון, ולפיתוח התווה האשראי ש אסטרטגית ניהולההנהלה הבכירה אחראית ליישום  .2

מעקב, , נהלים לזיהוי, מדידהבמדיניות ומסגרת לניהול סיכון האשראי, שתעוגן במסמך 

להתייחס לסיכוני האשראי  צריכיםובקרה אחר סיכון האשראי. מדיניות ונהלים אלו  פיקוח

 .בכללותו על התיק הןעל האשראי הבודד ו הןבכל הפעילויות בתאגיד הבנקאי, ולחול 

. על שלו תאגיד 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 , קודם להשקתם או להיווצרותם. כמו כן, יש לוודא כי יםבקרות נאותלו

כמפורט , מטעמו מתאימה ועדהעל ידי או  ,על ידי הדירקטוריון ראשמ יםאושרמ חדשים

 .353ה מספר להורא 51בסעיף 

 לפעול על פי קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישורי אשראי. נקאי חייבבתאגיד  .4

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

 מבנה האשראי ומקורות ההחזר שלו.האשראי, מטרת של נגדי לעסקה, כמו גם הצד של ה

 לווים ברמת מספרו ברמת צד נגדי י כוללות ברמת הלווים,קבע מגבלות אשראיתאגיד בנקאי  .1

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

המגבלות ביחס  (.353)ולא רק לאלו המטופלים בהוראה מספר  למסחרבתיק בתיק הבנקאי ו

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

כמו גם לשינוי, לאישור  ,קיים תהליך ברור ומבוסס לאישור אשראי חדשיתאגיד בנקאי  .1

 מחדש, ולמיחזור אשראי קיים.

תהליכים ללמדיניות ובהתאם ו ,להתבצע בתנאי שוק חייב שמעמיד תאגיד בנקאי כל אשראי .7

 קשורים אנשיםאשראי ל ,בניגודי ענייניםים. בפרט, על מנת למנוע ניצול לרעה ולטפל מקובלה

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

 .כאמור הלוואותשל העמדת הסיכון 

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

 קביעת זה כללובשל אשראי ספציפי,  ואחר מצב במעקתאגיד בנקאי חייב לקיים מערכת ל .9

 .להפסדי אשראי הפרשותהסיווג וה נאותות

 ניהול סיכון האשראישתמש בה לצורך י אשראי,תאגיד בנקאי יפתח מערכת פנימית לדירוג  .53

מורכבות הפעילות של התאגיד לגודל וללאופי,  תאים. מערכת הדירוג צריכה להיתקף אותהיו

הערכה נאותה של סיכוני , בנושא "354הוראת 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 .55

. מערכות המידע הניהוליות שלו מאזניות-האשראי הגלום בכל הפעילויות המאזניות והחוץ

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

 בכללותו. תיק האשראיואיכות אחר הרכב  בקרהמערכת ל ההיתלתאגיד בנקאי  .52

קח בחשבון יי, תאגיד בנקאי בכללותם תיקי האשראיהערכת בעת הערכת אשראי ספציפי ו .53

תחת סיכון אשראי ל החשיפהעריך את יו ,כלייםעתידיים בתנאים הכלאפשריים שינויים 

 ., לרבות תרחישי קיצוןרחישים שלילייםת

 ,ניהול סיכון האשראי כילהערכה בלתי תלויה ומתמשכת של תהלי מנגנוןתאגיד בנקאי ייסד  .54

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

353). 

רמת ת היטב, ושומנוהל ,אשראיהעוסקות בניהול היחידות העסקיות, ש יוודאבנקאי  תאגיד .51

מגבלות בכלל זה את הו את מדיניות האשראי שנקבעה, תואמת שלוחשיפות האשראי 

לדרג  דיווח מיידי יבטיחוים שאחר אמצעיםבקרות פנימיות ותאגיד בנקאי יקיים פנימיות. ה

באותן  לצורך טיפול ,יגות ממדיניות, מנהלים וממגבלותחר)לרבות הדירקטוריון( על המתאים 

 .חריגות

 תהידרדרושל  םמוקדבשלב  ותמתקנ ותלנקיטת פעולותהליכים ת ומערכ והיילתאגיד בנקאי  .51

 .ולפעולות דומות הסדרת חובות בקשייםל ,אשראי, לניהול חובות בעייתיים
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 מבוא

, עם זאת. ממספר רב של סיבותשנגרמו ם לקשייבמהלך השנים נחשפו  ברחבי העולם יםבנק .5

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

התיק  האשראי ברמת חולשות בניהול סיכונילצדדים נגדיים, לאשראי ללווים ונוגע לנאותים ב

ביל להידרדרות להו עלוליםש ,אחרותנסיבות לאו  ,חוסר תשומת לב לשינויים בכלכלהלאו 

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

 .מפותחות פחותממדינות והן מפותחות יותר,  מדינותמהן בבנקים  שנצבר

לא של התאגיד הבנקאי  ,או צד נגדי ,שלווה סיכוןה הואסיכון אשראי בהגדרתו הפשוטה  .2

כמו. מטרת ניהול סיכוני האשראי היא ושס התאגיד הבנקאי, כפי כלפיבהתחייבויותיו  יעמוד

 החשיפעל השמירה  באמצעות של התאגיד הבנקאי, את התשואה המותאמת לסיכון השיאל

לנהל את סיכון האשראי הגלום בתיק  ךסיכון אשראי בגבולות מקובלים. תאגיד בנקאי צריל

. , או מעסקה ספציפיתספציפי שראיהאשראי הנובע מאאת סיכון האשראי בכללותו, כמו גם 

אשראי לבין סיכונים אחרים. ניהול הגם להתחשב ביחס בין סיכון  ךתאגיד בנקאי צרי

וחיוני להצלחה  הכולל, סיכוניםהרכיב קריטי בניהול  מהווהשל סיכון אשראי  אפקטיבי

 ארוכת טווח של כל מוסד בנקאי.

, יחד עם זאת בתאגיד בנקאי. אשראיהון הלוואות מהוות את המקור הגדול והעיקרי לסיכ .3

של התאגיד הבנקאי,  נוספות רבות תיופעילוב משולביםמקורות אחרים לסיכוני אשראי 

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

מכשירים לום באשר גשל צד נגדי(  אשראי סיכוןלבר לסיכון אשראי )ווגהולך ובאופן  ףנחש

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

בעסקאות (, swaps) ףעסקאות החלבעסקאות עתידיות, ב, במטבע חוץעסקאות בפיננסי, 

 וערבויות וסליקת עסקאות. תהתחייבויו רחבתבהוכן אופציות, ו מניותאג"ח, ב

כון אשראי ממשיכה להיות המקור העיקרי לבעיות בבנקים ברחבי העולם, כיוון שחשיפה לסימ .4

להיות בעל  ךעבר. תאגיד בנקאי צריה ניסיוןלהפיק לקחים שימושיים מ בנקאיהתאגיד העל 

 ועלי . בנוסף,סיכון האשראי שלובקרה  מעקב, פיקוחמודעות מוגברת לצורך בזיהוי, מדידה, 

להם סיכונים בגין הבצורה נאותה  המפוצ ואושה ,ים אלההון הולם כנגד סיכונ ויש לש לוודא

ניהול סיכון ל ותנאותשיטות עבודה קביעת לקדם  הוראה זו נערכה במטרה. ףחשו ואה

מתייחסים בעיקר לפעילות בתחום מתן  וז הוראהב מפורטיםשהעקרונות ה אף על פיאשראי. 

 .כל פעילות בה קיים סיכון אשראיב םתם אושליי ישהלוואות, 

ספציפית לסיכון אשראי קשורה לתהליך סליקת עסקאות פיננסיות. אם צד אחד  הדוגמ .1

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

 הנובע מהחמצתאחר בסליקה, לצד השני יכול להיגרם הפסד רק מאם צד אחד אפילו העסקה. 

 לא תתבצעאו  לא תושלםעסקה פיננסית שליקה )הסיכון הזדמנויות השקעה. לכן סיכון ס

 , בנוסף עלמוניטיןסיכון תפעולי וסיכון שוק, סיכון מצופה( כולל אלמנטים של סיכון נזילות, כ

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

סופיות  ;ערכיםהם: עיתוי החלפת בהסדרים כאלו שיש להם השפעה על סיכון האשראי כוללי

 המסלקה.וך מתוותפקידי הו ;סליקהאו ה תשלוםה

במיוחד לתחומים  ותמתייחס הוראה זו,ב ותהמוצגלניהול סיכון אשראי, שיטות העבודה  .1

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

לניהול סיכון  שיטות עבודה ספציפיותשסיכון האשראי. למרות  לעבקרות הולמות  הבטחת

מורכבות פעילות לבהתאם לאופי ו אחד לשני, בין תאגיד בנקאי נותלהשת ותיכולהאשראי 

תייחס לארבעת התחומים צריכה להאי , תוכנית כוללת לניהול סיכון האשרשלהם האשראי

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

 .אשראיהגילוי על סיכון לנאותות ההפרשות ולהנכסים, 

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

. יישום עקרונות אלה כפוף לשיקול דעת של המפקח בנקאיה תאגידה ניהול סיכון האשראי של

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

 ., ואת רמת התחכום שלההיקף הפעילות שלואת  וםלהל הצריכ ,תאגיד בנקאי מיישם

רישות מסוימות הכלולות בהוראה בנקאי מסוים מד תאגידהמפקח על הבנקים רשאי לפטור 

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

 

ומסגרת ניהול  האשראי אסטרטגית ניהולאת יתווה  של תאגיד בנקאי : דירקטוריון1 מספרעיקרון 

מדיניות האשראי של התאגיד הבנקאי. האסטרטגיה מסמך את סקור תקופתית יאשר ויו הסיכון

, בנושא 013להוראת ניהול בנקאי תקין מספר פרק ג' כאמור ב ,הסיכוןבון תיאצריכה לשקף את 

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

 

בתאגיד  אשראי םאשריהמ הגורמיםתפקיד קריטי בפיקוח על של תאגיד בנקאי לדירקטוריון  .8

. כל תאגיד בנקאי צריך לפתח ואשראי שלהסיכוני את  מנהליםעל הגורמים הו הבנקאי,

את פעילויות אישורי  ינחואשר  ועקרונות יסוד יעדים ייקבעובה  ,אשראי אסטרטגית ניהול

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

 במסמך מדיניות אשראי, יעוגנו, אשר אלות יופעילולמדיניות ונהלים הכוללת  ,האשראי

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

 להלן. 51התוכן הנדרש במסמך מדיניות האשראי, ראה סעיף 

מדיניות האשראי, צריכים להיות מאושרים  כימסמ מו גםכ ,האשראי אסטרטגית ניהול א.

הוראת ניהול ל 58)בהתאם לאמור בסעיף  טוריוןעל ידי הדירק ולהיסקר תקופתית

 כלומר, "(031הוראה מספר " -)להלן  , בנושא "דירקטוריון"335בנקאי תקין מספר 

 .לפחות אחת לשנה(

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

. יים חיצוניים שיחייבו זאתאת הצורך בביצוע שינויים במהלך השנה בתגובה לשינו

הפעילויות של כל את  יםכסמהדירקטוריון צריך לוודא שהאסטרטגיה והמדיניות 

 .בהם חשיפת האשראי מהווה סיכון משמעותי ,התאגיד הבנקאי

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

ל שהם מתיישבים עם טובתו של התאגיד סיכון האשראי הכוללת של הקבוצה, ככ

 .הנשלט

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

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

 המידע יכלול, בין היתר:

 סקירת מצב הסביבה העסקית; .5

בעיקר , והשפעתן על הלימות ההון ויות מרכזיות בסיכון האשראיתיאור התפתח .2

 בהתייחס למרכיבים הבאים:

 ;עמידה במגבלות וביעדים שנקבעו במדיניות האשראי (5)

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

 ;)ענפי, גיאוגרפי, לווים גדולים וקבוצות לווים, ועוד(

תחויות ביתרות החובות הבעייתיים וביתרות ההפרשה להפסדי התפ (3)

 ., כשלי אשראי מהותיים וכיוצא באלהאשראי

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

 ;מהותיים

 ;אישורי אשראי שחרגו מהמדיניות ם בדברנתוני .4
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 ;םת בבסיסוההנחות העומדו יהםתוצאות, מבחני קיצון .1

דירקטוריון במסגרת דיונים לדיווחים התקופתיים המוצגים מידע הכלול ב .1

 .335להוראה מספר  8", כאמור בסעיף מצבו העסקי של התאגיד הבנקאיבנושא "

 :האשראי אסטרטגית ניהול .9

בהתבסס על סוג חשיפה )למשל,  ,אשראי ירושיא קבוע יעדים שלהאסטרטגיה צריכה ל א.

 ורווחיותפירעון תקופה ל, מיקום גיאוגרפי, מטבע, ענפי משקני, נדל"ן(, מסחרי, צרכ

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

רמת יעדים ומגבלות ללל ו)כ שלו שהתאגיד הבנקאי מעוניין להשיג בתיק האשראי

 ריכוזיות(.ה

. כל תאגיד ה, רווחיות וצמיחהאשראי איכות יעדים שלל תייחסהאסטרטגיה צריכה לה .ב

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

דירקטוריון ה. תשואה על ההון בחשבון לוקחכשהוא תשואה לסיכון, בין  בפעילותו

רווחים.  השאתאת האסטרטגיה של התאגיד הבנקאי לבחירת סיכונים ול התוותצריך ל

של התאגיד הבנקאי,  כספיותדירקטוריון צריך לסקור תקופתית את התוצאות הה

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

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

. לכן, האסטרטגיה עקביתהאשראי של תאגיד בנקאי צריכה להיות  אסטרטגית ניהול .ג

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

, האסטרטגיהאת  יש להעריך תקופתיתש על אףובאיכותו.  ,תיק האשראיבהרכב  -

 ,לאורך זמן יםלהיות תקפ יםצריכ עיקריה, ולעדכן אותה מעת לעת על פי הצורך

 .יהכלכלובהינתן שינויים במחזור 

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

התאגיד של  תוצריכים להבין בבהירות את גיש םהרלוונטיי ל הארגון. כל העובדיםש

וצריכים לשאת באחריות לציות לנהלים  ו,ולניהול אשראי לאישורביחס הבנקאי 

 ולמדיניות.

לנהל את פעילות האשראי  מכל הבחינותכשירה ודא שההנהלה הבכירה הדירקטוריון לועל  .53

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

 .ווהסיבולת לסיכון שאושרו על יד

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

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

של האשראי,  יסקירה בלתי תלויה של אישורהעוסקים ב , בפרט אלוגורמי הבקרה את

 תיק האשראי בכללותו.ושל ניהול  תפקוד ההנהלה

 רמת חשיפתועל ו ,יקבע מתכונת ותדירות לדיווח סדיר על ביצועי התאגידהדירקטוריון  ב.

יפקח על נאותות האיתור במועד של חובות בעייתיים, נאותות סיווגם ו אשראי, לסיכון

 .בגינם הפסדי אשראיונאותות ההפרשות ל

הדירקטוריון יקבע מתכונת ותדירות לדיווח בנושא בקרת אשראי, ובפרט: היקף ועומק  ג.

חידת הסקירות, סקירת ממצאים, תפוצה ומעקב וכן כשירות ואי תלות של עובדי י

 בקרת האשראי.
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. על ינוהל ככל אשראי אחרתאגיד הבנקאי נושאי משרה בות שיש להם קשר לאשראי ללקוח .55

מעורבים  עשויים להיחשבש נושאי משרהאותם , במקרים כאלו מנת למנוע ניגודי עניינים

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

 .335להוראה מספר  11-17ם סעיפי

אסטרטגית הדירקטוריון צריך לוודא שמדיניות התגמול של התאגיד הבנקאי אינה סותרת את  .52

כגון יצירת רווחים לזמן  ,. מדיניות המתגמלת התנהגות שאינה מקובלתשלו האשראי ניהול

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

 בתאגיד הבנקאי.

 

התווה האשראי ש אסטרטגית ניהול: ההנהלה הבכירה אחראית ליישום 2 מספרעיקרון 

נהלים לזיהוי, במדיניות ומסגרת לניהול סיכון האשראי, שתעוגן במסמך הדירקטוריון, ולפיתוח 

יכוני להתייחס לס צריכיםובקרה אחר סיכון האשראי. מדיניות ונהלים אלו  מעקב, פיקוחמדידה, 

 .בכללותו על התיק הןעל האשראי הבודד ו הןהאשראי בכל הפעילויות בתאגיד הבנקאי, ולחול 

 

בהתאם סיכון האשראי מסגרת ניהול  םליישוההנהלה הבכירה של תאגיד בנקאי אחראית  .53

 הדירקטוריון.התווה שלאסטרטגיה 

אסטרטגיה ת האשפעילות אישור האשראי של התאגיד הבנקאי תואמת  לוודאעליה  א.

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

 בתאגיד הבנקאי.

לבקרה ואשראי, שהאחריות לאישור לוודא , ובפועל םימשוימ א כי הנהליםדעליה לוו ב.

 .גורמים הרלוונטייםהעל  כיאותמוטלת ברורה ו עליו,

הערכה פנימית בלתי תלויה של  מידי תקופה תמיקישמת גם וודאתההנהלה הבכירה  ג.

 .ואישור האשראי וניהול עילותפ

 :מדיניות אשראי

הלי וונ , המעוגנת במסמך מדיניות,מדיניות של םישויא וה י תקיןבנקא תנאי הכרחי לניהול .54

ובקרה אחר סיכון האשראי.  מעקב, פיקוחזיהוי, מדידה, בנושאים הבאים:  כתובים אשראי

אישור תהליך הנחיות לכוללת ו ,אשראי קובעת את המסגרת למתן הלוואותה מדיניות

 בנקאי.התאגיד ההאשראי של 

מסמך מדיניות גיבוש סייע למנכ"ל בלאחראי  הראשי של התאגיד הבנקאי מנהל הסיכונים

וים והאשראי, תוך שיתוף כל הגורמים הרלוונטיים בתאגיד הבנקאי, ובפרט עובדי ומנהלי הק

 העסקיים.

 כלול, בין היתר:ימדיניות האשראי מסמך  .51

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

 ;הסיכון

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

, בנושא 353ין מספר להוראת ניהול בנקאי תק 4שלושת קווי ההגנה, כמפורט בסעיף 

 ;"(013הוראה מספר " -)להלן  "ניהול סיכונים"
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והכלים לזיהוי, מדידה, הערכה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר  שיטות העבודהתיאור  ג.

 מאקרו כלכליותמוקדי הסיכון, ובכלל זה, בחינת ההשפעה האפשרית של התפתחויות 

 ;(353הוראה מספר לעל תיק האשראי, וביצוע מבחני קיצון )ראה גם פרק ד' 

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

יעדים כמותיים  -הרכב תיק האשראי  ,יעדים עסקיים ושווקי יעד ,התאגיד הבנקאי

פיזור  ,, בהתייחס למדדי היקף)ביחס למוצרים מהותיים( ברמת התיק וברמת המוצר

 ;וסיכון

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

 מגבלות על הלוואות ממונפותללווה ולקבוצת לווים,  חשיפהענפיות, מגבלות על 

בנושא "ניהול הלוואות ממונפות", להלן  327)כאמור בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

חשיפה לשוקי יעד, מגבלות חשיפה לפי דירוג אשראי, , ("023"הוראה מספר  -

, יחס רצוי ביטחונות ותחשיפה למועדי פירעון ולריכוזי גיאוגרפיות, חשיפה למטבעות,

מגבלות אחרות, וכן בין סך האשראי לציבור לבין סך נכסי התאגיד הבנקאי והונו, 

 איבנקתאגיד הגורמי הסיכון אליהם חשוף הלו ובהתאם למבנה תיק האשראי ומאפייני

למעקב במסגרת זו תתואר גישת התאגיד הבנקאי לקביעה ולהלן(.  58עיף )ראה גם ס

 ;מגבלות החשיפה לסיכוןמוקדי הסיכון ואחר  ובקרה אחר

מגבלות פנימיות על מתן אשראי ללווים בעלי רמות מינוף גבוהות באופן משמעותי  .5ה

וה ממנו בסכום גב כך שכל אשראיתאגיד הבנקאי יקבע סף מהותיות, המהמקובל בענף. 

את דרך חישוב רמת המינוף של  תאגיד הבנקאי יגדיריהיה כפוף למגבלות אלה. ה

 הלווים.

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

 ;סינדיקציה( והפעלת מנגנונים נוספים להפחתת ריכוזיות התיק

לדיווח, תדירות  מדדים: בכלל זה. תוכנית למעקב אחר התפתחויות בתיק האשראי ז.

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

 ;(353הוראה מספר לותיאור של מערכת המידע הניהולי )ראה גם פרק ה' 

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

הון עצמי, ) נתונים כספייםניסיון עסקי; ; אשראי דירוגכושר החזר; הערכת זה: 

 סכיםי איבנקתאגיד העל בסיסם השתנאים , רווחיות, נזילות, וכדומה(; הכנסות, מינוף

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

הוראה ב רישות המפורטותבהתאם לדהלוואות ממונפות , תתייחס המדיניות לפרטב

 ;327מספר 

 כלליםהגדרת סמכויות לאישורים חריגים, בניגוד לכולל , מדרג סמכויות האשראי ט.

. המדרג ייקבע באופן שיצמצם מעורבות של הרגילים ולמדיניות המחירים הרגילה

. במדרג ייקבע ממדיניות האשראי שנקבעה החריגאשראי תוך אישור ל ,הדירקטוריון

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

 ;הסמכות לאישור האשראי תוטל על ההנהלה הבכירה

 ;סיכון, תנאי הריבית ותנאים אחריםבין תשואה ל הנדרש המתאם -תמחור הלוואות  י.

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

 ;לכושר ההחזר של הלקוח המייקבעו בהתא. לוחות סילוקין ים של הביטחוןהחי
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מרווחי פירוט הביטחונות שהתאגיד הבנקאי מסכים לקבל, ובפרט,  - טחונותימדיניות ב .בי

 ;(LTVלשווי הביטחון ) גודל החשיפה, וקביעת יחס מרבי בין המיוחסים להםהביטחון 

 ;שים קשוריםהעמדת אשראי לעובדים ולאנמדיניות  .גי

לזיהוי וסיווג חובות ולביצוע הפרשה  השיטהמדיניות ניהול חובות בעייתיים, לרבות  .יד

 ;בייה, הסדרי חוב ומחיקה של חובותומדיניות גהפסדי אשראי, ל

 ;להלן 53קרון מספר יבעמתואר כ ,מערכת הדירוגתוצרי פירוט השימושים השונים ב .וט

או  ,התקשרות עם יחידים המעורבים בפעילות הונאהלמניעת תכנית התאגיד הבנקאי  .זט

 ;, בכפוף להוראות כל דיןבעבירות אחרות

 :כלולשתלהלוואות לדיור,  התייחסות יז.

באופן שסך כל ההלוואות מכל המקורות, לרבות , סכום ההלוואהעל  הגבלה .5

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

 ;ור מסוים משווי הדירה, כפי שתקבע הנהלת התאגיד הבנקאישיע

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

 .לקבל מהלווה ישטחונות שיהבקריטריונים לגבי 

 של מארגן סינדיקציה: 1לעסקאות בצנרת התייחסות יח.

 להשלים תאגיד בנקאי מארגןל לעכב משמעותית את יכולתו ש יםבשוק עלול משברים

תאגידים , אי לכך. והדבר עלול גרום להפסדים מהותיים, סינדיקציות או למכור חשיפות

 הן(, pipeline) בצנרתבקרות סיכון לעסקאות שנמצאות ללניהול סיכונים ו נדרשים בנקאיים

תאגיד על מדיניות האשראי של  .אלה המיועדים לחלוקההן לסכומים המיועדים להחזקה ול

 בנקאי המארגן עסקאות סינדיקציה לכלול, לכל הפחות, התייחסות לנושאים הבאים:

יאבון לסיכון חיתום המנוסח ומתועד בבירור, המביא בחשבון את ההשפעות ת .5

 ;בצנרתהאפשריות על רווחים, הון, נזילות, וסיכונים אחרים הנובעים מחשיפות 

 "hung"ל כשלים בחלוקה ועסקאות "תלויות" )דיניות ונהלים כתובים להגדרה ולניהומ .2

deals93 (, המאופיינות באי יכולת למכור את החשיפה בתוך פרק זמן סביר )בדרך כלל 

צריכים לקבוע ציפיות  תאגיד בנקאייום מסגירת העסקה(. הדירקטוריון וההנהלה של 

ת לא נמכרו בהתאם לתכניאשר , בצנרתנמצאות שמעסקאות כיצד להיפטר ברורות 

החלוקה המקורית שלהן. עסקאות כאלה, המסווגות מחדש במועד מאוחר יותר 

 ;דיווח להנהלה ולדירקטוריון מחייבות (,hold-to-maturityכהחזקה לפדיון )

 ;בצנרת מצרפיות של העסקאות התחייבויות גבלות על מ .3

החזקה  מוכן להחזיק בספריו )כלומר, שהתאגיד הבנקאיההלוואות  סכומיגבלות על מ .4

גבלות על סיכון החיתום שיילקח בגין מ(, ותמצרפיהחזקה ברמת הלווה, הצד הנגדי, ו

 ;הסכומים המיועדים לחלוקה

כאשר חוסר נזילות בשוק או תנאי  ,כניות והוראות הנוגעות לנזילות בשעת חירוםת .1

 ;האשראי משתנים משבשים את ערוצי ההפצה הרגילים

 פיקוחיותודרישות  זהירה תבנקאי פעילות תאמות, היטבגדרת מדיניות צריכה להיות מוה .51

. המדיניות ומורכבות שלהיקף פעילותו של התאגיד הבנקאי, ולרמת הל מתאימהו ,רלוונטיות

                                                      

ירה/חלוקה של האשראי הבנק המארגן טרם השלים את הליך המכ בהן"עסקאות בצנרת" הן עסקאות סינדיקציה  1

 למוסדות הפיננסיים הנוספים המשתתפים בסינדיקציה.
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מעמדו של התאגיד הבנקאי  :כגון ,לגורמים פנימיים וחיצונייםתוך התייחסות ותיושם  יקבעת

 יםפותחר משא ,וטכנולוגיה. מדיניות ונהלים הון אנושי, יכולות שלו מסחרה יבשוק, אזור

( ii; )נאות אישור אשראיתהליך  ( לשמרiלתאגיד הבנקאי: ) יםאפשרמ ,כיאות יםושממיו

( להעריך כיאות הזדמנויות iii; ), ולבקר אותוסיכון האשראי חרא לקיים מעקב ופיקוח

 תי.י( לזהות ולנהל אשראי בעיiv) -עסקיות חדשות; ו

שראי תבטיח את המשך ההערכה הקפדנית של סיכון האשראי גם בתנאי כלכלה מדיניות הא .57

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

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

לולות להוביל תקופות ארוכות ומתמשכות של רווחה כלכלית ע -התנאים החיוביים 

לבסס את החלטותיו על הערכות אופטימיות של הלווה ולהניח שללווה  איבנקתאגיד 

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

אופטימיות כזו יכולה לבוא לידי ביטוי בהנחה שצמיחה גבוהה היא התסריט הצפוי 

טחונות שלא מתאימות לצפי לטווח ייות של בההגיוני; בהסתמכות על הערכות חיוב

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

טחונות, לוותר על ערבויות או לשנות את מבנה יהתחייבויות של הלווה, לשחרר ב

 ;ההלוואה, תחת ההנחה שבמצב הכלכלי החיובי, הלווה יתאושש במהירות

 קיצוןמדיניות האשראי צריכה להגדיר מבחני  - קיצוןמספקת על מבחני הסתמכות לא  ב.

 משמעותיים על יכולתו הצפויה של לווה לעמוד בהתחייבויותיו.

להלן, תאגיד בנקאי צריך לפתח וליישם מדיניות  39עד  31 -ו 28בסעיפים  מפורט בהמשך,כ .58

 והיעד של לשוקיתאם בה ,כיאות פוזרמשלו ונהלים על מנת להבטיח שתיק האשראי 

, 353)ג( להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 5כאמור בסעיף ולאסטרטגית האשראי הכוללת. 

"(, תאגיד 010הוראה מספר " -בנושא "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" )להלן 

 בנקאי נדרש לקבוע מגבלות פנימיות. 

מגבלות או הגבלות  ותתרולא ס בעוקהוא ת שמגבלות החשיפה הפנימיויוודא ש תאגיד בנקאיא.  58

 כללים מינימאליים. מהוות הפיקוחיות. המגבלות שנקבעו על ידי הפיקוח על הבנקים

הארגון, הרבדים של בכל  אותה עילהטמ הבוח ,אפקטיבית תהיה אשראיהמדיניות כדי ש .59

לעדכן ו ריהלקיים פיקוח ומעקב נאותים אחוכן נהלים מתאימים,  אותה באמצעות םישלי

הקבוצה על  יש ליישםהמדיניות את בהתחשב בנסיבות פנימיות וחיצוניות.  ,תקופתית אותה

ריכוזי  - וכמו גם בכל תאגיד בנקאי בפני עצמ ,ל דיןהוראות כ, בכפוף להבנקאית בכללותה

סיכון ינותחו ברמת הישות החוקית של התאגיד הבנקאי וברמה המאוחדת, שכן ריכוז לא 

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

 גורמי הבקרה. בנוסף, המדיניות צריכה לטפל בהבת תחבריציבות עלול בכל זאת לאיים על 

 .בכללותו של התיק נאותפיזור ביחס לת, ופרטניה האשראילסקירת ביחס  יםהחשוב

 :"סיכון מדינה" ו"סיכון העברה" .23

 סיכון לע, בנוסף ונוטל על עצמ ואהעוסק במתן אשראי בינלאומי, תאגיד בנקאי שר כא א.

הצד  של או ,של הלווה תובמדינ המתקיימים סיכון הקשור לתנאיםגם , רגילהאשראי ה

סביבה הכלכלית, ל קשוריםמגוון סיכונים ה כולל "סיכון מדינה"הנגדי לעסקה. 

של  על חובות פיעושיהם אפשרות שש אשר י ,מדינה האותהפוליטית והחברתית של 
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 "סיכון העברה". שנעשו בה השקעותעל ו ,במדינה זו לתאגיד הבנקאי גורמים מקומיים

חובותיו למלווים פירעון ל תהנדרש בכמות חוץמטבע מתמקד ביכולתו של הלווה להשיג 

עסקאותיו כל ביצוע . בשנלקח על עצמו נוספותהתחייבויות חוזיות ולעמידה ב ,זרים

ואת  ,להבין את השווקים הפיננסים הבינלאומיים חייבבינלאומיות, תאגיד בנקאי ה

 התפשטות של השפעותשל של גלישת השפעות ממדינה אחת לאחרת או  אפשרותה

 .האזור לו היא שייכתלכל שליליות ממדינה אחת 

 נאותיםלפי מדיניות ונהלים  פעלי, עוסק במתן אשראי בינלאומיאשר תאגיד בנקאי  .ב

ו יתיובפעילו ,מדינה וסיכון העברה ובקרה אחר סיכון מעקב, פיקוחלזיהוי, מדידה, 

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

 בגורמים הבאים:

 יכולתו לנהל את סיכוניו על בסיס מאוחד; (5)

 המשאבים והכלים התומכים ביכולת זו; (2)

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

 והלימותם ביחס להיקף, למורכבות ולרמת הסיכון של הפעילות;

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

 לדירקטוריון; דיווחים , ובכלל זהמחוץ לישראלחברות בנות שלו, משרדי 

 .מחוץ לישראלר שיש לתאגיד הבנקאי בפעילות ניסיון העב (1)

 מחוץ לישראלפעילות התאגיד הבנקאי מדיניות האשראי תכלול התייחסות ל ג.

הבודדת, בהתאם לחוזקות  נציגותברמת ה( פיםו/או סני תנות בוחברבאמצעות )

חולשות שלה, לרבות בהיבטי משאבי הניהול ותשתיות התפעול, הבקרה והביקורת לו

 מבצעת, והמדינה בה היא פועלת.היא הפעילות שבה, סוגי 

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

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

 (iשלהם מבוסס על נכסים הממוקמים באותן מדינות. ההתייחסות תכלול, בין היתר: )

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

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

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

 שמרנית במיוחד. על מקדמים אלו לייצג גישה -אשראי 

( אפשרות לכשל של צד נגדי iלכלול ) כיםגורמי סיכון מדינה צרי מעקב ופיקוח אחר ה.

לאותה  םספציפייהנובע מגורמי כלכלה  השייך למגזר הפרטי באותה מדינה, ,לעסקה

העיתוי והיכולת  הערכתו ,יכולת האכיפה של הסכמי הלוואההערכת ( ii) -מדינה ו

, זה האחראי על תחום גורםמדינה. האותה ב משפטיתסגרת המתחת ה ,חותולממש בט

 .האלו םהייחודיינושאים ים במחתמאנשי מקצוע ה כולל
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 : תאגיד בנקאי יזהה וינהל את סיכוני האשראי הגלומים בכל המוצרים והפעילויות0 מספרעיקרון 

ת כפופים לנהלים ובפעילויות חדשוחדשים . על התאגיד הבנקאי לוודא כי הסיכונים במוצרים שלו

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

להוראה  11, כמפורט בסעיף מטעמו מתאימה ועדהעל ידי או  ,על ידי הדירקטוריון ראשמ יםאושרמ

 .013מספר 

 

 ,ייםאפשרסיכונים קיימים ו זיהוי וניתוח עלבסס מת אפקטיביתהליך ניהול סיכוני אשראי  .25

אשראי החשוב שתאגיד בנקאי יזהה את כל סיכוני  פיכך,הגלומים בכל מוצר או פעילות. ל

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

 יים במוצרים או בפעילויות.אפשרזהירה של מאפייני סיכוני האשראי הקיימים וה

בפעילויות אשראי מורכבות  גלומיםסיכוני האשראי ה את היטב יןלהב נדרשתאגיד בנקאי  .22

שכותב  אופציותפעילות ב, איגוח נכסים, מסוימים מגזרים עסקיים: הלוואות למה)לדוג

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

בנקאות, עלולים מערכת הסיכוני האשראי המעורבים, על אף שאינם חדשים להיות ש ,במיוחד

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

 גם רוב פעילויות האשראי המסורתיות. למרות שפעילויות אשראי מורכבות עשויות לדרוש

העקרונות הבסיסיים של ניהול את  ןיש להחיל עליה, םלה מותאמיםייחודיים הנהלים ובקרות 

 סיכון האשראי.

שהסיכונים מזוהים  הבטיחל על מנת קפדניתוהשגחה מפורט יוזמות חדשות דורשות תכנון  .23

פעילויות במוצרים וגלומים בומנוהלים כהלכה. תאגיד בנקאי צריך לוודא כי הסיכונים ה

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

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

 מטעמו. מתאימה ועדה

אשראי של שיש בה סיכון עובדים המעורבים בכל פעילות השאחראית לכך ההנהלה הבכירה  .24

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

 למדיניות ולנהלים של התאגיד הבנקאי. בהתאםו ,ביותר ההגבוה רמהע הפעילות בוצילב
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 :התנהלות במסגרת תהליך אישור אשראי נאות -חלק ב' 

 

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

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

 מבנה האשראי ומקורות ההחזר שלו.האשראי, מטרת של נגדי לעסקה, כמו גם הצד של האו 

 

אשראי פעילות קביעת קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישור אשראי חיונית להבטחת  .21

 לו מכשיריאשראי, באיזה היקף, א העמידמי ראוי ללנים צריכים לקבוע . הקריטריונהתקי

מרגע שקבע התאגיד הבנקאי קריטריונים  האשראי.יאושר ותחת אלו תנאים  זמינים, אשראי

לקבל את כל המידע הנדרש לקבלת החלטות אשראי, בהתאם לאותם  עליולאישור אשראי, 

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

הערכה מקיפה של הסיכון האמיתי של לו לבצע אפשר , שימידע אסוף מספיקיתאגיד בנקאי  .21

ה הוראהנספח לבין היתר, על תאגיד בנקאי לעמוד בדרישות  לעסקה.הצד הנגדי  של או ,הלווה

וג חשיפת בהתאם לס ."(הנספח להוראה זו" -)להלן  "חובת קבלת דוח כספי, בנושא "זו

ש להתחשב באישור בהם י, להלן הגורמים לניסיון שנצבר עם אותו לווה, או צד נגדיהאשראי ו

 :, תוך תיעוד מתאיםהאשראי

 הפירעון; ותמטרת האשראי ומקור א.

)כאשר רלוונטי(, טחונות יבושל נגדי לעסקה, הצד של האו  ,הסיכון הנוכחי של הלווה ב.

 ;רלוונטיים בשווקיםלהתפתחויות ות וילהתפתחויות כלכל הםוהרגישות של

בין  ,שלו כושר ההחזר הנוכחיהערכת ו בקשר לפירעון אשראי, הלווה ההיסטוריה של ג.

. במקרה הצורך, זרים מזומנים, תחת תרחישים שוניםת חזיתעל ת בהתבסס היתר,

צורך ל ,מבחני רגישות לפרמטרים שונים בעת העמדת האשראיתאגיד בנקאי יבצע 

 ;גישות הלווה ו/או הביטחונות להתפתחויות כלכליותבחינת ר

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

 ;אותו ענף משקבתוך  של הלווה ומעמדו

הסיכון  רמתבמנוע הידרדרות לשנועדו לל התניות פיננסיות והמוצעים, כהאשראי תנאי  ה.

 וכן של הלווה;

 תחתערבויות  לחלט טחונות אויבאפשרות לממש ההכשירות ו, רלוונטיכאשר  ו.

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

 .זה

מוניטין לליושרה ו גם צדדים נגדיים לעסקה יש להתייחסלאו  ,לוויםל אשראי באישורבנוסף, 

 .ובהתחייבויותייכולתו המשפטית לעמוד לוכן  ,הצד הנגדי לעסקהשל או  ,של הלווה

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

או  ,הוא מתקשר עם יחידשולהיות בטוח  ,הצד הנגדי לעסקהאת או  ,את הלווה חייב להכיר

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

. ניתן ותאחרעבירות ת התקשרות עם יחידים המעורבים בפעילות הונאה או ביעלמנ ברורה

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

לא  . תאגיד בנקאיכספיומצבם ה לגבי אישיותםת המלצות שובק הארגוניםמנהלי  ובחינה של
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, או ניתפס כבעל מוניטין ומוכר ל ,או הצד הנגדי לעסקה ,יאשר אשראי רק משום שהלווה

  .מבוסס

בחשבון,  יביאתאגיד בנקאי מיליוני ש"ח,  13בסכום העולה על לתאגיד  בעת העמדת אשראי  א.27

 את המידע הבא: בין היתר,

השליטה  מניותלווה למימון רכישת תאגיד האשראי שנטל בעל השליטה במידע על  .א

או יותר ממניות אלה )בפרט: זהות המממן,  1%בתאגיד, או על אשראי שכנגדו שועבדו 

חלוקת דיבידנד ותניות הקשורות לתאגיד הלווה או לשווי ל, תכניות מועדי הפירעון

 (. ניירות הערך

להליך בשליטתו נקלעו  תאגידהוא או  הםמידע על התנהלות בעל השליטה במצבים ב .ב

מידע על הליכים שבמסגרתם  , וכןכגון פשיטת רגל, פירוק או הסדר נושים רעון,חדלות פי

הוטלה על בעל השליטה אחריות אישית בידי בית משפט או גוף רגולטורי בקשר עם 

אירוע עסקי של תאגיד )לרבות קביעה בדבר הפרת חובות אמונים או זהירות של בעל 

 השליטה, לרבות בהליכים שנסתיימו בפשרה(.

של  הלסווג קבוצ צריךמצבים בהם, בהתייחסות לאשראי,  יהוינהלים לז ייקבעתאגיד בנקאי  .28

המגבלות וההגדרות הקיימות  .אפילו כלווה וא ,שקיים קשר ביניהם קבוצת לוויםחייבים כ

אינן ממצות את הנושא, ותאגיד בנקאי ירחיב אותן בהתאם לאופי  353בהוראה מספר 

 כלכלית תלות שקיימת אשראיחשיפות  ביןקשר  זה, כללב אי שלו.פעילותו והרכב תיק האשר

שליטה באו  ,בין אם מדובר בגופים בבעלות משותפת ויחידים, תאגידים, כולל ביניהם הדדית

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

 לרוחב התאגיד הבנקאי. שונותות בפעילויחשיפתו הכוללת ללווה, או לצד נגדי, 

 ,סינדיקציה עם נותני אשראי אחרים )הלוואות בהלוואות ףתאגיד בנקאי משתתלעיתים  .29

יש בעסקאות  ,לעיתים. (או סידור דומה אחר (assignmentsהמחאות ) ,קונסורציוםהלוואות 

על ידי גוף רך שנעאו  ,החתם המוביל ורךעל ניתוח סיכון האשראי שע תמופרזאלו הסתמכות 

 ובעצמערוך לנדרש  הלוואות מסוג זהב ףמשתתכל דירוג אשראי מסחרי. חיצוני במסגרת 

חייבות הערכה יסודית בלתי תלויה של העסקה ושל הסיכונים הכרוכים בה טרם מתן הת

ליישם אותם סטנדרטים זהירים, הערכות אשראי, קריטריונים  ולהעמיד כספים כלשהם. עלי

פנימיות שהיו מיושמים אילו התאגיד הבנקאי הרוכש היה יוזם בעצמו את  לאישור ומגבלות

הוא ששל הלוואות ניתוח באופן דומה ל הנדרשת בהתאם, התשואהאת קבע יכן ו , ההלוואה

 באופן ישיר. מעמיד

 לשם ביצוע האמור, הנהלים של התאגיד הבנקאי יבטיחו, לכל הפחות, דרישות בדבר: 

ת ההשתתפות והן לאחר , הן לפני רכישמלא לצורך ניתוח אשראימידע רלוונטי השגת  )א(

 באופן בלתי תלוי ועל בסיס תקופתי; ומכן, וניתוח

של כל המסמכים של הלוואות שהוצעו  /המארגןקבלת עותקים מהמלווה הראשי )ב(

(, ומסמכים title insurance policiesוהוענקו, חוות דעת משפטיות, פוליסות ביטוח )

 אחרים; רלוונטיים

 ניטור קפדני אחר ביצועי הלווה לכל אורך חיי ההלוואה. )ג(
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את  גדירהפקת רווחים. תאגיד בנקאי צריך להבסיכונים ו כרוכה בנטילתאשראי  פעילות .33

. לתיק האשראיהכוללת  תשואההיעד וכן את  ,בכל אשראי תשואהבין סיכון ל הנדרש הקשר

חשיבות  ייחס, תאגיד בנקאי צריך לותנאי עתלקבי, ור אשראיושיאבמסגרת השיקולים ל

גורמים בו )ריבית( האשראי מחירבהתחשב בסיכונים אל מול התשואות הצפויות, עליונה ל

תתבצע גם בהתחשב בהשפעות  הסיכון כת(. הערכדומהות, התניות פיננסיות וחו)בט נוספים

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

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

 וכתוצאה מכך לא לקבל תגמול נאות על הסיכון שנלקח.

להפסדי אשראי הפרשות יתחשב בתאגיד בנקאי להעמיד אשראי, אם מסגרת השיקולים ב .35

 הפסדים לא צפויים יגתספשירתק לצורך הון בו מאותו אשראי, כנגד הפסדים צפוייםשיבצע 

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

 בכללותו.

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

 ךצרי העסקאותאישור  עם זאת, יחד עסקה מתאים.מבנה , וכן באמצעות קביעת ערבויותו

 חינהלב תחליף יםהוומ. ביטחונות אינם ווהכושר ההחזר של הללהתבסס בראש ובראשונה על 

. תאגיד מידעהם אינם יכולים לפצות על מחסור בו, לעסקהמקיפה של הלווה או הצד הנגדי 

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

יפגע משמעותית מאותם לה עלולמהעסקה. בנוסף, תאגיד בנקאי צריך לזכור שערך הביטחון 

 הסתמכות עללבנוגע מדיניות  גבשישל האשראי. תאגיד בנקאי  כושר ההחזרב וגורמים שפגע

תהליך יקיים ובאופן שוטף, טחונות יאותם ב מדידתנהלים ליקבע ביטחונות,  ם שונים שלסוגי

. תאגיד , מבחינה משפטית ותפעוליתהביטחון במידת הצורךיהיה לממש את  ניתןהמבטיח כי 

ביכולת  בהתחשב הסיכון הנובע מערבויות שהועמדו לטובתו, עריך את מידת כיסוייבנקאי 

 נוגע להסתמכות עלב הריזהינקוט גישה המשפטי. תאגיד בנקאי  במצבוו ,של הערב ההחזר

 המדינה. תמיכה מרומזת של צד שלישי, כדוגמת

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

הסכמים צריכים להיות ה, מנת שמנגנון מסוג זה יהיה יעיל לע. ותיאעסקאות בין בנקב

 מבוססים וניתנים לאכיפה משפטית.

 ך התאגיד הבנקאי, עלבתו ניגוד עניינים, או עשוי להתקיים פוטנציאל לתקייםכאשר מ .34

)ב( 51כאמור בסעיף  ,הדירקטוריון לקבוע מנגנוני הפרדה בין הפעילויות של התאגיד הבנקאי

קבוע נהלים להעברת מידע, ולהימנעות מהעברת מידע ל , ועל ההנהלה335להוראה מספר 

ל לא ימנע מלקבל את כ שתאגיד בנקאי בין היתר, ,. נהלים אלו יבטיחובתוך התאגיד הבנקאי

 .המידע הרלוונטי מהלווה

 

ברמת ו ברמת צד נגדי קבע מגבלות אשראי כוללות ברמת הלווים,י: תאגיד בנקאי 5 מספרעיקרון 

של חשיפות מאזניות וחוץ סוגים שונים יתייחסו ל . המגבלותקשרביניהם שקיים  לווים מספר

המגבלות  .(010ר )ולא רק לאלו המטופלים בהוראה מספ למסחרבתיק , בתיק הבנקאי ומאזניות

 .ברות השוואההן תהיינה ו ייקבעו כך שיהיה להן ערך מוסף,ביחס לסוגי חשיפה שונים 
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של לקבוצה צד נגדי בודד ולחשיפה לקביעת מגבלות חשוב בניהול סיכון האשראי הוא  חלק .31

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

דירוג  ושנקבע ל ,פנימי שמוקצה ללווה או לצד נגדי לעסקה, כך שלגבי צד נגדי לעסקה אשראי

מגבלות גם  בנקאי נדרש לקבוע תאגידיותר.  הת גבוהאפשרימגבלת חשיפה  נקבעתטוב יותר, 

 .וגורמי סיכון משותפים אחרים מוצרים ספציפיים ,אזורים גיאוגרפים ענפי משק,לגבי 

חו"ל, ויקבע לגביה מגבלה, ב והמשותפים, יתייחס התאגיד הבנקאי לפעילות בין גורמי הסיכון

 או מערכת מגבלות.

הכרוכות בסיכון אשראי. מגבלות  שלו, הפעילויות גבי כלמגבלות חשיפה לקבע יתאגיד בנקאי  .31

לעיל,  אמור. כמתן האשראי את פעילות בצורה נאותה ןלגוו מסייעות לתאגיד הבנקאיאלה 

בנקאיים מסוימים נובעות מפעילויות או מכשירים  תאגידים שלמחשיפות האשראי  חלק ניכר

לצורך במיוחד  אפקטיביותפעולות חוץ מאזניות. מגבלות על עסקאות אלה מבתיק למסחר ו

צד נגדי. על  אשראי של סיכוןניהול ו של התאגיד הבנקאי ללוניהול פרופיל סיכון האשראי הכ

ולא  חריגים יוצאי דופן( , אולי,)למעט מחייבות יהיולות מגבה, אפקטיביותמנת להיות 

 של לקוחות. ספציפיות בקשותמ שפעותמו

הגבלת והכוללת עם צד נגדי, הפעילות  הגבלתלצורך קביעה של מגבלות בעלות משמעות,  .37

של החשיפות האפשריות העתידיות. מגבלות אלו  אפקטיביתנדרשת מדידה  ,כלפיוהחשיפה 

 יםת השוניוהפעילוסוגי כל הנובעות ממדידות ברות השוואה של חשיפות ס על סבצריכות להת

 (.ניותוחוץ מאז ניותשל התאגיד הבנקאי )מאז

 גם תייחסיתאגיד בנקאי  סיכון האשראי,מעקב ופיקוח אחר בקביעת מגבלות ובתהליכי  .38

שינויים עסקים, המחזוריות שקלל את לתוצאות מבחני קיצון. מבחני קיצון אלו צריכים ל

 נזילות יומצב ובפרמטרים נוספיםשיעור הריבית תנודות בטכנולוגיים, שינויים בבעלות, 

 .אפשריים

סיכונים הקשורים ביכולת בהתאם ל ו, בין היתר,אשראי שלהמגבלות יקבע את תאגיד בנקאי  .39

צד חשוף לקאי . כאשר תאגיד בננקלע לכשל הצד הנגדיבו במצב  פוזיציות תוך זמן קצר,לסגור 

נגדי תשתנה צד אותו שלו ל אפשריתהחשיפה הסביר ש, מספר עסקאותבאמצעות  נגדי

לכן, . של אותן עסקאותתקופות לפירעון בהתאם ל ,רציף לאובאופן  אורך הזמן,ל משמעותית

זמן. המגבלות צריכות  טווחי מספר על פני אפשריותחשיפות עתידיות תאגיד בנקאי יחשב 

, בעיקר לגבי של הצד הנגדי , הקפאת הליכים וכדומהפשיטת רגלתרחיש של  גםלקחת בחשבון 

 .חשיפות לא מובטחות

 

כמו גם לשינוי,  ,קיים תהליך ברור ומבוסס לאישור אשראי חדשי: תאגיד בנקאי 1 מספרעיקרון 

 לאישור מחדש, ולמיחזור אשראי קיים.

 

עובדים זה בכלל האשראי.  דתהעמתאגיד הבנקאי מעורבים בתהליך עובדים רבים של ה .43

אשראי. הר ושיאעובדים האחראים לאשראי, והניתוח עובדים העוסקים בהעסקית,  ביחידה

 אשראי קבלת מכשירי, לפעול מול גורמים שונים בתאגיד הבנקאייכול ל מסוים בנוסף, צד נגדי

שראי של העובדים בתהליך מתן האתחומי האחריות  לקבוע את רשאישונים. תאגיד בנקאי 

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

 העוסקים בו. תבסס על תיאום בין כל העובדיםלההאשראי 



 (4/51[ )3] : ניהול בנקאי תקיןהמפקח על הבנקים

 355 - 57 עמ' ניהול סיכון אשראי

 

 

הסיכון להערכת  מחייברשמי תהליך  ייםקי, תאגיד בנקאי איכותיבמטרה לשמר תיק אשראי  .45

בהתאם להתבצע אישור האשראי צריך האשראי.  העמדתלצורך  ,אישורהלעסקה והגלום ב

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

 מזההושהוצגו )בעד ונגד(,  העיקריים השיקוליםמפרט את  ,ציות להנחיות ומוכיח האישור

קיבלו את שות /הועדוים ו/או האת העובד/, ושהיו מעורבים בתהליךים באופן אישי את העובד

לניתוח ואישור אשראי  מומחים, ישקול הקמת צוותי בנקאיהתאגיד ההחלטות האשראי. 

 ואלקווי מוצרים משמעותיים, לסוגים של מכשירי אשראי ולמגזרים תעשייתיים  הקשור

על ות אשראי, החלטבתהליך קבלת  הנדרשיםמשאבים את השקיע יים. תאגיד בנקאי יגיאוגרפ

ים ותיחרתלחצים תוך עמידה באסטרטגיה שלו, בהתאם להחלטות אשראי שיוכל לבסס  מנת

 .העסקה מבנהלתמחור, ולבנוגע לעיתוי, 

בעל מומחיות הולמת  גורם ערך על ידינ, שמעמיק ניתוח לבסס עלהת צריכה אשראיבקשת כל  .42

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

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

 .דרישות מינימום לגבי המידע עליו מתבסס הניתוח כולל אפקטיבי תהליך הערכהבכללותו. 

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

של אשראי שאושר בעבר. המידע  תנאים ינוישאי קיים, ו/או ש אשרודיר אשראי חדש, חושיא

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

, התאגיד הבנקאי נדרש לוודא אשראי החלטות קבלתבתהליך הפעלת שיקול דעת הולם 

 יק.ודשהמידע שלם ומ

 , על מנת שיוכלוםמימתאי ניסיון, ידע ורקע בעליאשראי  יצוות אנשפתח תאגיד בנקאי חייב ל .43

הערכה, אישור וניהול של לצורך  בהתאם לאסטרטגיה ולמדיניות שנקבעו שיקול דעת הפעילל

 החלטות לגביאחריות לל הגדרת וכסיכוני אשראי. תהליך אישור האשראי של תאגיד בנקאי 

תנאי ב ינויולש אשראי רושילא מדרג סמכויות ברור ומוחלטבע ו, וקתוקבלשמת אשראי

)למשל,  תומשותפאשראי אישיות או ת יובין סמכו יכול לשלבהאשראי. תאגיד בנקאי 

, הכל תלוי באופי ובהיקף האשראי. וועדהל לבין סמכויות אשראי הניתנות "חתימה כפולה"(,

 התאם למומחיות של הגורמים המעורבים בתהליך.מדרג הסמכויות ייקבע ב

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

הסיכונים הראשי להיות מעורב בהליך אישור  , על מנהלמתוקפותת סיכון והערכ בסיס

שהן מהותיות לתאגיד הבנקאי. בהתאם לכך, על בעל הסמכות לאישור אשראי חשיפות 

לחוות דעת כתובה,  ,תמהותישראי אחשיפת , במסגרת תהליך אישור להתייחסהאשראי 

תתייחס לבקשת  . חוות דעת זופונקצית ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי שתיערך על ידי

את לפי העניין תאתגר , והאשראי ולדירוג האשראי, תוך ביצוע ניתוח עצמאי של העסקה

  הגורם העסקי.שיקול הדעת שמפעיל 

ופונקציית ניהול  הגורם העסקיבין  אי הסכמהל מקרים שבלטיפול לתאגיד בנקאי יהיה נוהל 

 . לגבי אישור חשיפת אשראי מהותית הסיכונים

, מיליוני ש"ח, או יותר 21זה, "חשיפת אשראי מהותית" היא חשיפה בהיקף של סעיף לעניין 

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

 .ומורכבותו
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למדיניות בהתאם ו ,חייב להתבצע בתנאי שוק שמעמיד תאגיד בנקאי : כל אשראי3 מספרעיקרון 

 אנשיםאשראי ל ,על מנת למנוע ניצול לרעה ולטפל בניגודי עניינים, . בפרטמקובליםהתהליכים לו

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

 .כאמור הלוואותהעמדת ל את הסיכון ש

 

 ,לתהליכיםלהתבצע בהתאם ו ,קריטריוניםעמוד בצריך ל שמעמיד תאגיד בנקאי אשראי .41

 ,מייצרים מערכת של איזונים ובלמיםהאלו לעיל. הקריטריונים והתהליכים  כמתואר

בכירה ההנהלה חברי ה, וןדירקטוריחברי הקבלת החלטות אשראי מבוססות. לכן,  תמקדמה

אישור האשראי  כילעקוף את תהלי לא ינסובעלי השפעה )כגון בעלי מניות( אחרים ם וגורמי

 11-17וסעיפים  35סעיף  )בהקשר זה ראה גם בתאגיד הבנקאי ושנקבע ,עליהםבקרה וה

 .בניגוד עניינים( , אשר עוסקים335הוראה מספר ב

שיעורי לתקופה, חס לבי)למשל, אשראי שלא בתנאי שוק  בפעילותלרעה קיים  אפשרישימוש  .41

)כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי  קשורים אנשיםל , שניתןוכדומה( בטוחות, תלדריש ריבית,

הוראה מספר " -להלן  ,בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" 352תקין מספר 

 תאגיד בנקאי אשרמ. לכן, האשראי ש2פרטיים נשיםאהם ובין אם  תאגידים הם אם, בין "(012

האחריות על קביעת הנחיות  נאותה. היה כפוף לבקרהוי ,תנאי שוקתבצע בורמים אלה ילג

תאגיד בנקאי  .335)א( להוראה מספר 51כאמור בסעיף  ,בנושא זה מוטלת על הדירקטוריון

האשראי לא יהיו עדיפים על אשראי  דרישה שתנאי , בין היתר, באמצעותבקרות אלויישם 

. שיטות בקרה אפשריות נוספות יכולות קשורים אנשים שאינם ללוויםנסיבות דומות בשניתן 

, מעבר למגבלות הקבועות בהוראה מסוג זהמוחלטות לאשראי ברורות ומגבלות  תעיקבלהיות 

הקריטריונים למתן קשורים.  אנשיםגילוי לציבור על תנאי האשראי שאושרו ל, ו352מספר 

 חברות קשורים.לאו  ביחס ליחידים יםנושיו היא לאשראי בתאגיד בנקאי 

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

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

ועדה לעסקאות וועדת הביקורת או של ה אישור שלמחייבות , 352)א( להוראה מספר 7בסעיף 

. עסקאות עם אנשים , מעבר לאישור האשראי הרגילשל הדירקטוריון ם קשוריםעם אנשי

מכללי המדיניות,  ותחריג .352, בהתאם להוראה מספר לפיקוח על הבנקים קשורים ידווחו

ועדה וועדת הביקורת או להתהליכים והמגבלות ידווחו לגורם המתאים בהנהלה הבכירה ול

 המתאים. עיתויב ביצוע פעולותלצורך  ,ריוןדירקטולעסקאות עם אנשים קשורים של ה

 

                                                      

ובשיעור שאינו עולה על השיעור שנקבע לעניין זה בהסכם עבודה קיבוצי או  ,נעשתה במהלך העסקים הרגילשעסקה  2

, לא ד הבנקאיהוא עובד התאגישאיש קשור  לביןבנקאי התאגיד ה , ביןבהסדר קיבוצי החל על עובדי התאגיד הבנקאי

 תיחשב "שימוש לרעה".
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 :פיקוחו , מעקבשימור תהליכים נאותים לתפעול אשראי, מדידה -חלק ג' 

 

 התיקים. קיים מערכת לתפעול השוטף של סיכוני האשראי במגווןי: תאגיד בנקאי 8 מספרעיקרון 

 

אושר ש לאחרבנקאי.  של תאגיד שמירת יציבותוהכרחי להוא יסוד  אשראישל איכותי תפעול  .48

ב עם ולישבהיחידה העסקית, לעיתים  מוטלת על כיאות מטופלא והלכך ש אשראי, האחריותה

 כספיים, קבלת נתונים לווהעדכון תיק ה במסגרת זו, נדרשתמיכה לתפעול האשראי.  יחידת

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

 .וכדומה כגון הסכם הלוואה ,שונים

 מבנה הארגונייכול תאגיד בנקאי לתכנן את הל האשראי, ותפעבהכרוכות מגוון המטלות בשל  .49

 , האחריותבתאגיד בנקאי גדול .פעילותוהתחכום של לרמת ו ובהתאם לגודל במספר דרכים,

 . בתאגיד בנקאימחלקות שונות לעבדרך כלל  טלתל רכיבים שונים של תפעול האשראי מוע

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

, ביצוע ם חשוביםשמירת מסמכי למשל במסגרת תפעול האשראי,רגישות  פעולותמבצעים 

 יהיו כפופים, הם (back officeפעילות ) המחשב ערכותלמ מסגרות זנת, או התשלומים

 תהליך אישור האשראי.בבפעילות העסקית ומעורבים  ינם, אשר אלמנהלים

 .וז דרישהתאגיד בנקאי יקבע, באישור המפקח, את רמת ההפרדה הארגונית, לצורך עמידה ב

 :עלתאגיד בנקאי יקפיד תפעול האשראי,  מנגנוניבפיתוח  .13

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

 חוזיותהדרישות קיום המעקב אחר , מפורט תיעוד אחר מסמכים, מעקב ופיקוח

 חות ועוד;ובטתפעול ה, עמידה בהתניות פיננסיותו

 ת;ות המידע הניהוליולמערכ המוזןהמידע  עדכניותדיוק ו ב.

 תיקוף מודלים;מדיניות ל ג.

 ;נאותה פרדת תפקידיםה ד.

 כן; ואחורי משרדב פעילויותהכל על נאותות הבקרות  ה.

 .הוראות כל דיןול ,נהלים שנקבעולציות למדיניות ו ו.

ובקרה על  פיקוח ,מעקב תהליכיבחשיבות  כירחייבת להשל תאגיד בנקאי ההנהלה הבכירה  .15

על לגורמים השונים בארגון, זאת פעילות תפעול האשראי, ולשדר כלולים בה ,סיכון האשראי

 אי יתפקדו כראוי.מנת שהרכיבים השונים של תפעול האשר

תיק לווה עדכני צריך לספק לאיש האשראי, לועדת האשראי, ולמבקרים הפנימיים  .12

את כל המידע הנחוץ על הלווה, או על הצד בקרת האשראי(  פונקצייתל)ובכלל זה והחיצוניים 

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

 עוד המסמכים ישתנו בהתאם לסוג ההלוואה, סוג הלווה וסוג הביטחון.לתי

 :, בין היתרלויכל לווהתיק 

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

 ;תיעוד של מצבו הכלכלי הנוכחי ומצבו בעבר ב.

 ;שלומיםפירוט המטרות של ההלוואות שניתנו ללווה, מקור ההחזר, ותוכנית הת ג.

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

 .מחשיפת הלווה לשינויים בשער חליפין

בכלל היסטוריה של האשראי. לוהתקבלו החלטות של מספק תיעוד לוויםיכילו תיקי ה ,בנוסף

 ,(זו הוראהנספח ל)כאמור ב מעודכניםם להכיל דוחות כספיים צריכי לווים, תיקי הזה

, תכתובותזכרים פנימיים, מ, שנקבע דירוג הפנימיהמבסס את הותיעוד  כספייםניתוחים 

יפקחו על  גורמי הבקרה של התאגיד הבנקאי .ומסמכים הקשורים לביטחונות הערכות שווי

מסמכי כל  קיומם שלעל ו לוויםהתיקי תוכנם של שלמות  יישום האמור לעיל, ובפרט על

 אישור האשראי ומסמכים חיוניים אחרים.

 

 זה כללובשל אשראי ספציפי,  ואחר מצב מעקב: תאגיד בנקאי חייב לקיים מערכת ל9 מספרעיקרון 

 .להפסדי אשראי הפרשותהסיווג וה נאותות קביעת

 

אשראי  יתרות של ןמצב רמעקב אחל ,ומערכות מידע ףמקי תהליךיפתח ויישם יתאגיד בנקאי  .13

קריטריונים של  הגדרתהליך זה צריך לכלול ה. שלועל פני מגוון התיקים  ,לוויםשל ו ותספציפי

 . זאתעליהםדיווח לו ,יתייבעאשראי להתפתח ל לוליםשע עסקאות אחרותואשראי של לזיהוי 

 פעולותם יתבצעו לגביהשובמידת הצורך  כוף יותר,ת מעקב ופיקוחלכפופים  יוהשיעל מנת 

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

היחידות העסקיות בתאגיד הבנקאי אחראיות לאיתור ולהצפת מידע בדבר הידרדרות במצב 

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

שאינו אחראי לפעילות  ,בהנהלת התאגיד הבנקאיגורם  ל עלהפרשות להפסדי אשראי תוט

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

 .להליכי האיתור ביחידות העסקיותכהשלמה מידרדר, 

 :שמטרתםאמצעים  תללוכאשראי  למעקב ופיקוח אחר אפקטיבית מערכת .14

 או הצד הנגדי לעסקה; ,העדכני של הלווה כספימצבו ה לש נהבהלהבטיח  א.

 התניות הפיננסיות הקיימות;עמידה בה מעקב אחר ב.

 מצב הנוכחי של הלווה;התחשב בב ,כיסוי הביטחונותיחס  לשהערכה, היכן שניתן,  ג.

אשראי של וסיווג בזמן  רעונםיחוזיים שהגיע מועד פבתשלומים  פיגורים של זיהוי ד.

 -כןבעייתי; ופתח לשעשוי להת

 .יניהולגורם טיפול מהיר של בעיות לישיר וניתוב  ה.

עליהם , ובכלל זה םספציפייתוטל על עובדים  איכות האשראי מעקב ופיקוח אחרל ותאחריה .11

 ותאחריההפנימי. בנוסף,  האשראיהאחראים על דירוג  גורמיםעבר למולוודא שמידע רלוונטי 

, תוטל על עובדים לעסקה טוחותהמהווים ב ,חונות וערבויותביטביצוע מעקב שוטף אחר  לע

לתאגיד הבנקאי בביצוע שינויים הכרחיים בהסכמים  מסייעזה  מעקב ופיקוח. ספציפיים

אותם . במינוי בבחינת הלימות ההוןוכן , הולמת להפסדי אשראי בשימור הפרשה ,החוזיים

 עובדים, במיוחד לגבי יםאפשרים ענייני יניגודבהנהלת התאגיד הבנקאי תתחשב האחראים, 

, רווחיות לזמן קצרנתוני ל ,איכות התיקלהיקף האשראי, בהתאם לשנמדדים ומתוגמלים 

 .וכדומה
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עם תסמינים ושל חובות ( של לווים Watch Listsת מעקב )ותאגיד בנקאי ינהל ויתעד רשימ .11

 שליליים.

ת ום, ולגריעת לווים מרשימייקבעו קריטריונים ברורים לאותם תסמינים שליליי  א.

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

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

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

ת המעקב לפי שיקול הדעת של ולאותם קריטריונים, יכללו לווים ברשימבזה. מעבר 

 .לעיל( 13הגורם האחראי לסיווג חובות )כאמור בסעיף ושל הגורם העסקי המטפל, 

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

והתסמינים השליליים  ראיהאש דירוגברשימה לראשונה, סיווג החוב, גורם מטפל, 

 ת המעקב.ובגינם נכללו ברשימ

לפני פרסום הדוחות הכספיים של  ,עיאחת לרבת המעקב יתבצע לפחות והדיון ברשימ ג.

ת המעקב, לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי ותתועד בדיקת רשימ עיבכל רב הבנק.

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

 .ת המעקבווהחלטות על הסרה מרשימ סיווג

 

ניהול  לצורך שתמש בהי אשראי,: תאגיד בנקאי יפתח מערכת פנימית לדירוג 13 מספרעיקרון 

מורכבות הפעילות של לגודל וללאופי,  תאים. מערכת הדירוג צריכה להתקף אותהיוי סיכון האשראי

הערכה נאותה של סיכוני ", בנושא 014 נקאי תקין מספרהוראת ניהול ב)ראה גם  התאגיד הבנקאי

 .("אשראי ומדידה נאותה של חובות

 

מערכת הדירוג מאפשרת , שכן דירוג אשראי הוא צעד הכרחי לניהול יעיל של סיכון אשראי .17

 .הבנקאי לקבל החלטות אשראי טובותלתאגיד 

 ןסיכורמות ין ב חיןלהב ות לפשרמאשל תאגיד בנקאי אשראי פנימית לדירוג המערכת ה .א

מעקב אחר  , לצורךיתאגיד הבנקאשל החשיפות אשראי שונות גלומות באשראי הה

 .איכות של אשראי ספציפי, כמו גם של התיק בכללותו

מכלול המאפיינים  אתמדויקת יותר בצורה  ריגדלה מערכת הדירוג הפנימי מאפשרת .ב

לבחון את ו תייאשראי בעילזהות  ,בתיק האשראי ריכוזיותלמדוד של תיק האשראי, 

 .של ההפרשות להפסד אשראי ןנאותות

בנקים בימוש בעיקר בהן נעשה שמתוחכמות יותר, מפורטות ו פנימיות דירוג מערכות .ג

תמחור האשראי, בהקצאת ההון הפנימית, בגם  סייע, יכולות לברחבי העולם גדולים

 .עם לווים סיםיחה מכלולאו מספציפיות, רווחיות מעסקאות בחישוב ו

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

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

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

 כון, הצגה חשבונאית והלימות ההון.התאגיד הבנקאי: ניהול הסי

, יכול תאגיד חריגיםככלל, תאגיד בנקאי צריך לדרג את כל חשיפות האשראי שלו. במקרים  .18

 זניח. ות האשראי שלא דורגוחשיפסך בנקאי לחרוג מכלל זה, ובתנאי ש
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ים, על מנת לקבוע תהליך מוסדר של ניהול סיכון, גם בהתקיים לחצים תחרותיים, שיווקי .19

 אישיים וכדומה, תאגיד בנקאי:

ישקיע את המשאבים הנדרשים לפיתוח ולתחזוקת מערכת דירוג איכותית, אשר  א.

 משפיעה על האשראי בכל ההיבטים הרלוונטיים;

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

סיבולת סיכון )בין היתר, באמצעות קביעת אשראי ויעדי אשראי, הגדרת תיאבון סיכון ו

בחינת נאותות הסיווג וההפרשות  מגבלות(, אישורי אשראי פרטניים, תמחור אשראי,

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

 וכדומה.

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

יש לשמור תיעוד המקשר בין מערכת הדירוג  - חובותלבין הסיווגים המיוחסים ל

 .הפנימי לסיווגים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור

של  ייצגות רמות שונותמה ,שונות טגוריות דירוגפנימית מסווגת אשראי לקדירוג מערכת  .13

בפיתוח  י תכלול עשר קטגוריות דירוג.מערכת הדירוג הפנימי של תאגיד בנקא. אשראי סיכון

בנקאי חייב להחליט אם לדרג את סיכון הלווה או הצד הנגדי לעסקה, תאגיד  הדירוג, מערכות

 או את שניהם. ,עסקה הספציפיתגלום באת הסיכון ה

לסייע בזיהוי  על מנת. עליו בקרהלו ,אשראיה ןאחר סיכו מעקבחשוב ל כליה מהוודירוג פנימי  .15

המעידים הפנימית צריכה להגיב לסימנים  הדירוג של שינויים בפרופיל הסיכון, מערכתמוקדם 

 מתדרדר ו. אשראי שדירוגעל אפשרות סבירה להחמרה שכזואו  ,החמרה בסיכון האשראי על

 גורמי, למשל, באמצעות ביקורים תכופים של יותר יםקב קפדניעמפיקוח ול ףכפו היהי

בקביעות על הנסקרת ( Watch Listמעקב )רשימת ב וכללתהבאמצעות ואצל הלווה, האשראי 

עקב אחר במשמש את שדרת הניהול במחלקות השונות י דירוג הפנימיהידי ההנהלה הבכירה. 

שינויים הכרחיים באסטרטגית  בהחלטות לגבישל תיק האשראי ו עדכנייםהמאפיינים ה

רה יקבלו דיווח תקופתי על , הדירקטוריון וההנהלה הבכילפיכךתאגיד הבנקאי. של ההאשראי 

מדיניות  מסמך -)ראה לעניין זה  בהתבסס על דירוגי האשראי , בין היתרמצב תיק האשראי

 .(353מספר הוראה ל 51 עיףבס האשראי

אישור  מועדב ,לעסקהספציפי צד נגדי לאו  ,ללווה ספציפי קבעשנ הראשוני האשראי דירוג .12

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

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

כאשר מזהה בנוסף,  .ייסקרו בתדירות גבוהה יותר ,327ממונפות" כאמור בהוראה מספר 

ג ורידקבוע לו ל עליו ,אשראי ספציפישל  במצבו ,לטובה או לרעה ,שינוי התאגיד הבנקאי

 .תיעוד המבסס את הדירוג הפנימי שנקבעתיק האשראי של הלווה יכלול . מחדש

אשראי  של ושקף במדויק את איכותוהצורך שיהדירוג הפנימי של עקביות בשל החשיבות  .13

 .פונקצית ניהול הסיכונים עלתוטל  ם,או לאישור ת הדירוגים,ספציפי, האחריות לקביע

 77-78)ראה סעיפים  והדיוק של הדירוגים יבחנו תקופתית על ידי גוף בלתי תלוי העקביות .14

מהווה בקרה נוספת לאמור לעיל, ואינה  בקרת אשראיפונקציית . יובהר כי פעילות להלן(

 מחליפה את הסקירה התקופתית השוטפת.

 



 (4/51[ )3] : ניהול בנקאי תקיןהמפקח על הבנקים

 355 - 23 עמ' ניהול סיכון אשראי

 

 

נהלה למדוד את לה תפשרוהמאו מערכות מידע ושיטות ניתוח הי: לתאגיד בנקאי י11 מספרעיקרון 

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

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

 

נגדיים בחשיפות ללווים או צדדים  גלוםהסיכון ה יים אתתוכממדוד במונחים יתאגיד בנקאי  .11

לצורך  ,התיק ברמתו ,את סיכון האשראי ברמת המוצר נתחתאגיד בנקאי י בנוסף,ספציפיים. 

תחשב תריכוזיות מכל סוג. מדידת סיכון האשראי מוקדי או  ,זיהוי רגישויות מיוחדות

תקופה ) ( ותנאי ההסכםכן הלאההאשראי )הלוואה, נגזרים, ומוצר ( i)גורמים הבאים: ב

מועד לעד  ים בשוקאפשרי שינוייםל האשראירגישות ( ii(; )ן הלאהריבית וכפירעון, שיעור הל

בין היתר בהתבסס על  ,סיכון הלווה (iv)כן ; וערבויותו/או טחונות י( קיומם של בiii; )הפירעון

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

שתמש יתאגיד בנקאי בלות שנקבעו. גהמ ינת רמת החשיפה אל מולבחתוך והבנקאי מזהה, 

תוך שימוש , םמורכבותו, ולרמת הסיכונים הכלולים בפעילות נאותות ביחסמדידה שיטות ב

 .לתיקוף תקופתי נתוןתהליך המדידה יהיה  .אמיניםנתונים ב

 .335להוראה מספר  8בהקשר זה ראה גם סעיף 

איכות תלויה במידה רבה ב ת סיכון האשראי של תאגיד בנקאיתהליך מדיד האפקטיביות של .11

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

 חזיקישהתאגיד הבנקאי שראוי רמת ההון  אתע וקבלהניהול למלא את תפקידם, ובכלל זה 

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

ביחס לקבוצה הבנקאית , גם םואיכות הרכב התיקים השונים אודות, מידע פרט. במאד

את רמת סיכון האשראי  תקוידצורה מאפשר להנהלה להעריך במהירות ובצריך ל, בכללותה

התאגיד פעילות לקבוע אם לאפשר ו ,פעילותיו השונות בגיןשהתאגיד הבנקאי חשוף אליו 

 .שנקבעה לו האשראי אסטרטגית ניהולאת נקאי תואמת הב

. , ובכלל זה מסגרות אשראימגבלות שנקבעועומדות בבפועל  יוחשיפותש יוודאתאגיד בנקאי  .17

, כאשר הוא מידע זה אויב, ויחשיפות המתקרבות למגבלותיתריעו על ת ות מידע ניהוליומערכ

 מגבלותאת התאגיד הבנקאי לניהול ה המשמשותמערכות הלידיעת ההנהלה הבכירה.  מהותי,

מכל  חשיפות אשראי וסכמית המידע ו. מערכשל התאגיד הבנקאי כל החשיפותימדדו את 

 שיהיה להן ערך מוסף כךמגבלות העל חריגות מ ודווחיו ,צד נגדילאו  ,ללווה ספציפי הסוגים

 ובזמן סביר.

עסקאות קרות לניטור ביצועים של ב המארגן עסקאות סינדיקציה לקייםבנקאי התאגיד על ה .א17

ל הפערים להנהלה, לרבות הסכומים והעיתוי ע סדיר לדווח באופןהציפיות המקוריות, ו בצנרת לעומת

החלוקה  אתהשיג ל שנועדומכירות עם זכות חזרה  על כן לדווחשל הבדלים בסינדיקציה ובחלוקה, ו

(recourse sales to achieve distribution); מידע ברמת העסקה דוחות הכוללים הנהלה יש להגיש ל

 עסקאותשל  ותהסיכון והריכוזי האשראי ותיאוררמת סיכון  דירוג של, הבודדת וברמה מצרפית

 ;בצנרת

בתיק האשראי.  ,מכל סוג ,לזהות ריכוזיות תויאפשרו להנהלל תאגיד בנקאי מערכות מידע ש .18

, בכל הדרגיםם פתית על ידי מנהליתקו בחןיתהמנוהל באותן מערכות  נאותות היקף המידע

על מנת לוודא שהמידע מתאים למורכבות הפעילות. בנוסף, תאגיד  ,ההנהלה הבכירה ועל ידי
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מערכות מידע שיאפשרו ניתוחים נוספים של תיק האשראי, ובכלל זה מבחני יפתח בנקאי 

 קיצון.

 

 .ובכללות תיק האשראי ואיכותאחר הרכב  בקרהמערכת ל ההית: לתאגיד בנקאי 12 מספרעיקרון 

 

 תיק האשראי, הרכבהפעיל בקרה על גם ל נדרשתאגיד בנקאי  אך חשוב, אשראי ספציפי ולהני .19

 תולהשתמש במערכו ,תיקי האשראי השוניםוברמת  האשראי ברמת התיק,איכות על ו

האשראי  מורכבות של תיקלגודל וללאופי,  יםלהתאות ו צריכאלת ו. מערכמתאימות לצורך כך

 התאגיד הבנקאי. של

 :ריכוזיות אשראי

הוא ריכוזיות בתיק האשראי.  ם ברחבי העולםמקור מתמשך לבעיות אשראי של בנקי .73

 באופן יחסי למספר גדולכאשר  נוצרתו שונים,באופנים  תקייםריכוזיות של סיכון יכולה לה

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

אחד, או יותר, , לפהאו עקי הישירגדולה,  אשראיחשיפת התאגיד הבנקאי מכיל האשראי של 

 ( קבוצה של צדדים נגדיים שקיים קשר ביניהםii) ;מסוים( צד נגדי i) גורמים הבאים:מה

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

של  מסוים ( סוגvi) ;קשורות באופן הדוק יהןתואו קבוצת מדינות אשר כלכל מסוימת,רה ז

יתרות גם במתקיימת . ריכוזיות ( מטבע מסויםviiiאו ) ;החו( סוג של בטvii) ;מכשיר אשראי

או מעודנים  ,יותר דומה. ריכוזיות יכולה לנבוע מקשרים מורכבים ןפירעותקופה לאשראי עם 

 ,אשראי ילאישור אינו ייחודי יותריכוז. סיכון בתיק ותשונ אשראייתרות  יןבהקיימים  ,יותר

לסיכון של צד נגדי. רמה גבוהה  ותקשור יןת שבאופיות הבנקאייוטווח הפעילוקיים בכל אלא 

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

בשל  למשל, תנאים מסוימיםב במיוחד ותקשלהיות  עשויות ,חתתהאו הפ ,מריכוזיות תהימנעו .75

או  ,העדר גישה ללוויםבגיאוגרפי או ה מומיקובאזור המסחר של התאגיד הבנקאי, בתלות 

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

 ריכוזיות לבחור לעמוד ברמת בנקאי יכול גם. תאגיד תספציפי הייתעשבאו מסוים, כלכלי 

מכאן . )למשל במחיר( נאות על נטילת סיכון הריכוזיות ויציפתוך קבלת  ,גבוהה יחסית

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

צעים אלה יכולים לכלול של ריכוזיות. אמ ,או להקלה ,להפחתה טכניקות חלופיותלהשתמש ב

. קונסורציום(למשל ) עם גופים נוספיםתפות באשראי ווכן ש נוסף, הוןריתוק , גבוהתמחור 

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

 .ותצורך הפחתת ריכוזירק ל ,לוות בנומ ןאו לעסוק בפעילויות אשראי שאינ ,מוכרים לו

בכלל זה, ניתן לציין לניהול ריכוזיות אשראי.  חדשנות רבה בשיטות קיימתברחבי העולם  .72

יחד עם משני. האשראי השוק פעולות נוספות באשראי, תוכניות איגוח ו ינגזרמכירת הלוואות, 

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

 עליולהשתמש במנגנונים אלה,  יוכלתאגיד בנקאי לפני ש, לכןנהל. לו ותיב לזהחיהבנקאי 

 לקבוע מדיניות ונהלים ולייסד בקרות נאותות.
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תאגיד בנקאי , בכללותם תיקי האשראיהערכת בעת הערכת אשראי ספציפי ו: 10 מספרעיקרון 

אשראי סיכון ל החשיפה עריך אתיו ,עתידיים בתנאים הכלכלייםאפשריים קח בחשבון שינויים יי

 ., לרבות תרחישי קיצוןרחישים שלילייםתתחת 

 

 בכללותם, תיקי האשראי השוניםהן לגבי אשראי ספציפי והן לגבי  ,תקיןניהול סיכוני אשראי  .73

נאותות  קבלת החלטות לגביב המסקנות שקלוללהשתבש, ו לולדיון בשאלה מה עמחייב 

 עשוי ניתוח השפעות השיבוש האפשרי. י אשראילהפסד ההפרשותנאותות ההון והלימות 

לסיכוני של התאגיד הבנקאי  אפשרית של חשיפה שלא זוהו בעברתחומים  ילויגסייע בל

. ובמלוא ןלהיות מוב ךצרי ,בעת משבר התגלסביר שיש ן שונים,סיכו מוקדיבין  קשראשראי. 

בין סיכוני אשראי  דבמיוח, שונים בין סיכוניםגבוה מתאם  תקייםעשוי לה ות משברתיבע

 .אפשריותבעיות  תלהערכ יעילותדרכים  מהוויםשוק. ניתוח תרחישים ומבחני קיצון סיכוני ו

או שינויים עתידיים בתנאים  ,זיהוי אירועים אפשריים יםללוכניתוחי תרחישים שליליים  .74

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

הרעה ( iהם: ) ותיעילבק ובדל ם שתאגיד בנקאי יכול. שלושה תחומיבהםד ועמיכולת הבנק ל

ניתוחי תרחישים ( תנאי נזילות. iii) -וסיכוני שוק;  יעאירו( ii; )הענפיכלכלי או במצב ה

לאחד או יותר מהמשתנים  פשוט יחסית ניתוח רגישות רך בטווח שביןיכולים להיעשליליים 

יותר. בדרך כלל, שימוש בשימוש במודלים מתוחכמים עד ל, ועסקייםוהבניים הכלכליים, המ

בשוק  ותפעילבעלי ים גדולים בנקעל ידי  , בארץ ובעולם,במודלים מתוחכמים ייעשה

 הבינלאומי.

יסקרו תקופתית על ידי  יהם, תוצאותהתרחישים השליליים ללא קשר לרמת התחכום של .71

מצביעות על במקרים בהם התוצאות  ,הפעולות הנדרשות כלב טונקהיא תו ,ההנהלה הבכירה

גם  ניתוח התרחישים תוצאותתאגיד בנקאי יתחשב ב. שהוגדרה הסיכון גות מסיבולתיחר

שהוא קובע לפעילויותיו  מגבלותשל הו ו,האשראי של מדיניות של עדכוןהקביעה והבתהליך 

 .השונות

לסבול או  ,הפסדים משמעותיים ספוגל הוא עלולבהם  סוגי המצבים יהוילז פעלתאגיד בנקאי י .71

או במגזר ספציפי,  בכללכלכלי הרעה במצב ה :, בין היתרמצבים אלה כוללים. בעיות נזילותמ

 התממשות סיכוניכשלים, ושילוב של פיגורים בפירעון אשראי ושל  רמה גבוהה מהצפוי של

מבחני  תוצאותהתרחישים ו וחעל בסיס מאוחד. נית היעשי. ניתוח שכזה אשראיסיכוני שוק ו

בהינתן תרחישים  לבצע ההנהלהשעל פעולות  -התאוששות  גם תוכניות וקיצון יכללה

 .ותכגון גידור או הקטנת חשיפ ,מסוימים

 



 (4/51[ )3] : ניהול בנקאי תקיןהמפקח על הבנקים

 355 - 21 עמ' ניהול סיכון אשראי

 

 

 :סיכון האשראי לעבקרות הולמות קיומן של  הבטחת -חלק ד' 

 

ניהול  כיתהליכת של להערכה בלתי תלויה ומתמש מנגנון: תאגיד בנקאי ייסד 14 מספרעיקרון 

ראה גם ) הנהלה הבכירהלדווחו ישירות לדירקטוריון ויותוצאות סקירות אלו  ,סיכון האשראי

 .(013הוראה מספר 

 

, אשראי אשרכיוון שהסמכות לומ ,תאגיד בנקאיב האשראי מגוון תיקי יעיל שלל והינ לצורך .77

בנקאי סקירה פנימית האגיד תה פעילי, עובדים מספר גדול שלנתונה בידי  ,וולתפעל אות

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

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

 .בכללותו

יהוי במועד של בהינתן החשיבות והאופי הסובייקטיבי של סיווג אשראי ודירוג אשראי, ושל ז .78

שסיווג החובות ודירוגי סיכוני אשראי באופן כללי, תאגידים בנקאיים צריכים להבטיח 

גם על ידי יחידים שאין להם שליטה על האשראי שהם סוקרים  יםנסקרהאשראי שנקבעו 

סקירה נדרש לבצע לעיל,  44כאמור בסעיף  .אשראי המאשרושאינם מושפעים על ידי גורם 

סקירה בדיעבד על  נדרש לבצעמת בעת קבלת החלטות האשראי. בנוסף לכך, מסוג זה בזמן א

 מסייעתאשראי הבקרת . להלן "בקרת אשראי" -ידי יחידה ייעודית לכך בתאגיד הבנקאי 

 סיכון העיקריים בקווי הפעילות השונים בתאגיד הבנקאי.המעקב אחר מוקדי ללפיקוח ו

 את נאותות הסיווג וההפרשות.לצורך כך עליה לבחון את מהימנות הדירוג, ו

 ויישומה תכנית עבודה

התוכנית תשקף את ההנחיות  שנתית ורב שנתית. ,תפעל על פי תוכנית עבודהאי בקרת האשר .א78

 הבאות:

 :היקף הסקירות (5)

 ;תכניות העבודה יתבססו על בחינת אשראי, על פי מדגם מבוסס סיכון (א)

איכות הערכת ל נבחר לסקירה מספיקהמדגם שייבחר יבטיח שהחלק מהתיק ש (ב)

 תיק האשראי בכללותו;בהתפתחות הסיכון הגלום במגמות לזיהוי האשראי, ו

ייקבעו תוך התחשבות בגודל ובמורכבות של תיק והמדגם תכניות העבודה  )ג(

 האשראי של התאגיד הבנקאי, ובפעילות מתן האשראי שלו;

תועד, ותכלול בין היתר את ת ,בחירת המדגם, ובפרט עבודת בקרת האשראי (ד)

רשימת כל ההלוואות שנסקרו ותמצית הניתוח שמבסס את הדירוגים או 

 הסיווגים שנקבעו לחובות שנסקרו.

 :סקירות האשראי יכללו (2)

 ;מעל גודל שנקבע מראש -ד ואשראי מהותי מא (א)

 ;אחר )שאינו כלול בפסקה )א( לעיל(מדגם מספק של אשראי  (ב)

 ;)בהשגחה מיוחדת, נחות, פגום( עייתי על סוגיו השוניםשראי במדגם מתוך א (ג)

 ;אולם הוא אינו מסווג כבעייתישונו,  ושתנאיאשראי  מדגם מתוך )ד(

 ;כבעייתימדגם מתוך אשראי שבעבר סווג  (ה)
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אשראי שנקבע, על ידי התאגיד הבנקאי או על ידי הפיקוח על תוך מדגם מ (ו)

 ת של ההנהלה;הבנקים, כמחייב תשומת לב מיוחד

 מדגם מתוך אשראי לאנשים קשורים; (ז)

 אשראי היוצר מוקדי ריכוזיות של סיכון אשראי.תוך מדגם מ (ח)

צריכות לנתח מספר היבטים חשובים בקרת האשראי סקירות  - עומק הסקירות (3)

 באשראי שנבחר, לרבות:

 ;איכות האשראי, כולל ביצועי הלווה (א)

, לרבות בחינת נאותות הסיווג או הסיווגלמדיניות ו ציות למדיניות הדירוג (ב)

כל בדיקה של בקרת . ההפרשה להפסדי אשראי ביחס לסיכון הגלום באשראי

על פי סולם הדירוג הקיים בתאגיד  ,דירוג עצמאי של הלווה האשראי תכלול

  ;הבנקאי

 עמידה בהתניות שנקבעו בהסכם האשראי; (ג)

את האחריות לביצוע בדיקות "טכניות במהותן" תאגיד בנקאי יחליט אם להטיל  (ד)

)תיעוד מספק של אשראי וביטחונות, שלמות ותקינות השעבודים, וכדומה( על 

בקרת האשראי, או על גורמי בקרה אחרים. אם החליט תאגיד בנקאי להטיל את 

 אותן בדיקות על גורם אחר, האחריות תוגדר היטב.להאחריות 

 

 פוצתםות טיפול בדוחות בקרת אשראי

תוצג למנכ"ל ולדירקטוריון סקירה על פעילות בקרת האשראי בשנה  אחת לשנה לפחות (5) .ב78

 :שתכלול בין היתר את הפרטים הבאים ,החולפת

  אשראי(;ההיקף הבדיקה )מספר לווים והיקף 

 וכן ההשלכות על איכות  ,ניתוח הממצאים שעלו בבקרת האשראי, והטיפול בהם

 ;הבנקאיתיק האשראי של התאגיד 

  דירוג הלווים.נאותות הסיווג וההפרשה להפסדי אשראי וחוות דעת על 

יוצגו בפני הנהלת התאגיד הבנקאי דוחות בקרת אשראי מהותיים, ודוחות בנוסף,  (2)

 בקרת אשראי הכוללים ממצאים מהותיים, שנערכו בתקפות הדיווח.

הסיווג ו/או ההפרשה לקביעת הדירוג, התאגיד הבנקאי יגדיר מראש את המסגרת  (3)

להפסדי אשראי, במקרים בהם סבורה בקרת האשראי שהדירוג, הסיווג ו/או ההפרשה 

 .אינם נאותים

 

 פיקוח על בסיס מאוחד

של התאגיד  שבחברות בנות בנקאיות )כולל חברות כרטיסי אשראי(, בקרת האשראי תוודא .ג78

ברמה מקצועית נאותה. בקרת  מחוץ לישראל, פועלת יחידת בקרת אשראיבישראל והבנקאי, 

האשראי בסניף מחוץ לישראל תהיה כפופה מנהלית ומקצועית לבקרת האשראי בישראל )ולא 

 למנהל הסניף בחו"ל(.

 כפיפות

ישירות או למבקר הפנימי תהיה כפופה למנהל הסיכונים הראשי, בקרת האשראי  .ד78

 לדירקטוריון. 
 



 (4/51[ )3] : ניהול בנקאי תקיןהמפקח על הבנקים

 355 - 28 עמ' ניהול סיכון אשראי

 

 

ת ומנוהל ,אשראיעוסקות בניהול ידות העסקיות, ההיחש יוודא: תאגיד בנקאי 15 מספרעיקרון 

בכלל זה את ו ,את מדיניות האשראי שנקבעה תואמת שלוחשיפות האשראי רמת היטב, וש

 דיווח מיידי יבטיחושים אחר אמצעיםבקרות פנימיות ותאגיד בנקאי יקיים פנימיות. המגבלות ה

באותן  לצורך טיפול ,הלים וממגבלותחריגות ממדיניות, מנעל דירקטוריון( לרבות ה)לדרג המתאים 

 .חריגות

 

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

בקרות פנימיות, מגבלות תפעוליות  קביעתשנקבעו על ידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה. 

הרמות במסגרת האשראי חשיפת  שמירתל מסייעים ים, ואכיפה של כל אלה,אחר אמצעיםו

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

 .ביעדי סיכון האשראי שנקבעו מידת העמידה

 ,נקבעו מראשקריטריונים שמ הגיחרתוך יבטיחו שמתן אשראי  התאגיד הבנקאימערכות  .83

אשראי שאושר בחריגה  ןיכונית יסומבמערכת המשל ההנהלה.  מיידיתיקבל תשומת לב 

 ותטובת ומערכ .יםינטווהרל ומאפיינישל וו היקפינה של מהקריטריונים, באופן שיאפשר בח

 ,לגבי הזדמנויות וסיכונים פורה דיוןלקיים חשיפות האשראי, ב לשלוטלהנהלה  מסייעות

שראי שנקבעה טלו בפועל אל מול סיבולת סיכון האיסיכונים שנ לקיים מעקב ופיקוח אחרו

 .מראש

 שפעילות וודאעל מנת ל ,ביקורות פנימיות על תהליכי סיכון האשראי יערכו על בסיס תקופתי .85

הלי האשראי של התאגיד הבנקאי, שהאשראי ונלת למדיניות וויצמבוצעת תוך האשראי 

של אשראי  וכוער ו, איכותומושקיו ,אושר בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי הדירקטוריוןמ

מדויק להנהלה הבכירה. ביקורות אלה ישמשו גם לזיהוי חולשות אופן ב יםדווחמפציפי ס

נהלים מהכל חריגה מהמדיניות, לזיהוי בתהליך ניהול סיכון האשראי, במדיניות ובנהלים וכן 

 מגבלות.מהו

 

 םמוקדבשלב  ותמתקנ ותלנקיטת פעולותהליכים ת ומערכ והיי: לתאגיד בנקאי 11 מספרעיקרון 

 .ולפעולות דומות הסדרת חובות בקשייםל ,אשראי, לניהול חובות בעייתיים תהידרדרושל 

 

בפרט, ו ,של אשראיחלשות היל תהליך שיטתי לסקירת אשראי, היא זיהוי ש המטרותאחת  .82

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

אשראי שיפור לשיטתי ונמרץ ניהולי תהליך יקיים תאגיד בנקאי אפשרויות לשיפור האשראי. 

 אשראי מערכות לתפעול על ידי אשר נקבעים, המופעל כתוצאה מאירועים ספציפיים, בקשיים

 .יתיבעיאשראי  וסיווג זיהויומערכות ל

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

, לניהול אשראי בעייתי. מבנים ארגונייםשיטות ומגוון  רשאי ליישםתאגיד בנקאי . יבעיית

 , על גוףשהעמידה את אותו אשראי העסקית יחידה, יכול שתוטל על הזהאחריות על אשראי ה

אופי להיקף או ל בהתאםשילוב של השניים, על שמתמחה בהסדרת חובות בקשיים, או  ייעודי

 .יתייבעוגו כסיושגרמה לסיבה לוהאשראי, 
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א.  התאגיד הבנקאי יעגן בנהלים את התהליכים שיש לבצע ואת השיקולים שיש להביא בחשבון 83

תחשיבים כמותיים  ביצוע לגבי הנחיותכדי לאפשר ויתור על חוב. נהלים אלו יכללו, בין היתר, 

פר מתאימים, אשר יהוו בסיס לשיקולים לוויתור על חוב. על התאגיד הבנקאי לבחון מס

 חלופות בטרם יאושר הסדר חוב.

יהול סיכונים בתיק האשראי. כאשר הסדרת חובות בקשיים חיוניות לנל אפקטיביותתוכניות  .84

הסדרת חובות היחידה לפרד תובעיות אשראי משמעותיות,  מתמודד עםתאגיד בנקאי 

המשאבים זאת מכיוון ש. באופן שוטף אשראישמטפלת ב פונקציה העסקיתמהבקשיים 

שפר עשויים להתמקדות של הגוף המתמחה בהסדרת חובות בקשיים, ההתמחות וה נוספים,ה

ח אסטרטגיה ותיפב סייעל עשויאת תוצאות הגבייה. גוף המתמחה בהסדרת חובות בקשיים 

מנוסה בהסדרת חובות  רםאו להגדלת סכום הגביה. גו ,לשיקום אשראי בעייתי אפקטיבית

 סקית.עה יחידהעל ידי ההמבוצע  חוב,הסדרת תהליך רך בבקשיים יכול גם לספק מידע בעל ע
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 נספח

 חובת קבלת דוח כספי

 

 מבוא

יפעל התאגיד הבנקאי על  -כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות וקיום מעקב במתן אשראי  .5

 .הז נספחפי הנהלים המפורטים ב

 

 הגדרות

 

י )דוח שנתי או דוח לווה החייב על פי דין לערוך דוח כספי תקופת -"לווה"  .2

 ;ביניים(

 

מההון של התאגיד  1%לווה שחבותו לתאגיד הבנקאי עולה על  -"לווה גדול מאוד" 

 ליון ש"ח, לפי הנמוך;ימ 533הבנקאי או על 

 

)עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים  352 פרכהגדרתו בהוראה מס -"איש קשור" 

 ;קשורים(

 

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

 חשבונאות מקובלים;

 

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

לגבי לווה שחלות עליו תקנות ניירות ערך )דוחות  (5)

, לווה שהוא איש 5973-תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

דוח כספי שנתי  -קשור, ולווה שהוא לווה גדול מאוד 

ן שנכלל בו ועד חמישה בתקופה שבין תאריך המאז

 עשר חודשים לאחר תאריך זה.

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 - שהוא "לווה גדול מאוד" ,שנתי

התאגיד הבנקאי, לתקופה האמורה במתכונת שקבע 

 ., בהתאמה(2בפסקה )

 ובנוסף

 דוח כספי ביניים: )ב(

לגבי לווה שחלות עליו תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים 

דוח כספי ביניים בתקופה שבין  - 5973-ומיידיים(, התש"ל
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תאריך המאזן שנכלל בו ועד חמישה חודשים לאחר תאריך 

 זה.

 

בנושא "מגבלות על חבות של לווה  353 פרמסה הוראכמשמעותה ב -"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.

 לווה.מבלי שיימצא בידיו דוח כספי מעודכן של ה ייתן אשראי תאגיד בנקאי לא )ב(

מבלי שיימצא בידיו דוח כספי מעודכן של  מתקיי אשראימסגרת ש תאגיד בנקאי חיד )ג(

בנושא "הפרשה  351 'מס ה, יחשב האשראי "חבות חריגה", לצורך יישום הוראהלווה

 נוספת לחובות מסופקים".

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

 פטור מקבלת דוח כספי

 תאגיד בנקאי יהיה רשאי: ,אמור לעיללמרות ה .4

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

מהונו של  2% -ש"ח או מליון ימסך מכאשר סך כל החבות של הלווה הוא פחות  (5)

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

 ;אלף ש"ח 133 סךמהוא פחות 

טחונות מהסוגים המוכרים כניכויים יכאשר סך כל החבות של הלווה מכוסה בב (2)

 ;353 פרלהוראה מס 1לפי סעיף 

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

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

 וההחלטה על ההשקעה מבוססת על דירוג הלווה על ,מיליון $( 533)הלוואה 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. 

תאגיד חדש שטרם ערך דוח כספי וזאת עד לתום ארבעה  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:

שור מרואה החשבון המבקר של הלווה שלא סיים את התאגיד הבנקאי קיבל אי (5)

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

 אחר, לרבות דוח מע"מ;

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

מהונו של התאגיד הבנקאי,  3.1%מיתרת החבות של הלווה או על  21%שאינו עולה על 

לא יאוחר מתום ארבעה חודשים מהמועד  ניתןהנמוך שבהם, ובלבד שהאשראי הנוסף 

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

 עובר ושב, תיחשב המסגרת כיתרת החבות; ללווה יש מסגרת אשראי בחשבון

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

 

 סניפים מחוץ לישראל

 .הז נספחתאגיד בנקאי הנותן אשראי לתושבי ישראל במשרדיו מחוץ לישראל, ינהג לפי  )א( .1

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

 הנ"ל למתחייב מהנהלים הקיימים במקום בו ניתן האשראי.

 

* * * 
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 עדכונים

 תאריך פרטים גרסה מס' 31חוזר 

 27/52/52 חוזר מקורי 5 2317

 23/55/54 עדכון 2 2445

 28/34/51 עדכון 3 2415
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 עסקאות הוניותמימון מגבלות על 

 
 מבוא

 (רכישת שליטה או אמצעי שליטה בתאגידיםמימון , לדוגמה) עסקאות הוניות מימון )א( .5

בסכומים או בשיעורי מימון גבוהים, כאשר יכולת פירעון  במקרים רבים מתאפיין

ולעתים אף ללא זכות חזרה  ,על התאגיד הנרכש לעיתים קרובותהאשראי מבוססת 

  לווה.ל

עסקאות הוניות, הוסדרה בשל האופי המורכב ורמת הסיכון הכרוכה במימון  )ב(

בנושא "ניהול הלוואות ממונפות"  723פעילות זו במסגרת הוראת ניהול בנקאי תקין 

 .("323 מספר "הוראה -)להלן 

נקבעה הוראה זו העוסקת  ,723 רמספ בדרישות הקבועות בהוראהמבלי לפגוע  (ג) 

 .על מימון עסקאות הוניות כמותיותבמגבלות 

 

 הגדרות

 לאחר התאמות פיקוחיות וניכויים כמשמעותו  5רובד  הון

ההון בנושא " 202 פרמס ול בנקאי תקיןהת ניהוראב

 ;"הפיקוחי

 

 .2 - "הון"

 :הבאותמ שמטרתה אחתעסקה 

רכישה או רכישה חוזרת, על ידי  -רכישה עצמית  (א)

הלווה )לרבות  הלווה, של ההון העצמי המונפק של

 ;(וכנית לרכישת מניות עבור עובדיםת

רכישה של זכות הונית כלשהי  - תאגיד אחררכישת  (ב)

, או רכישה של כלל הנכסים או של חלק אחר אגידתב

 ;בתאגיד אחרמשמעותי מהנכסים 

תשלום דיבידנד או עסקה אחרת  -חלוקת הון  (ג)

 רתה להגדיל את הערך לבעלי המניות;שמט

 

  -" עסקה הונית"

האשראי  יתרתשובלבד  למטרת עסקה הונית,אשראי 

 או מהון התאגיד הבנקאי המממן 0.1% -מ הכאמור גבוה

. עם זאת, באשראי , לפי הגבוה מביניהםש"חמיליוני  71 -מ

למימון רכישת זכויות הוניות בתאגיד בנקאי אחר או 

 .ש"חמיליוני  71בתאגיד החזקה בנקאית, יעמוד הסף על 

 

אשראי נוסף  שראי למטרת עסקה הונית" גםיש לכלול ב"א

העסקה ממועד מימון  שהועמד ללווה במועד מאוחר

רעון האשראי מבוסס בעיקרו על תזרים יפ אם, ההונית

שרכישתם מומנה על  מהזכויות ההוניותמזומנים הנובע 

למטרת עסקה "אשראי 

 - "הונית
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 ;ידי התאגיד הבנקאי

בתאגיד זכויות הוניות בתאגיד ואשראי לרכישת 

 י אחד.שבשליטתו ייחשב לאשרא

 

, עסקה הוניתמטרת להאשראי  יתרתבין  ,באחוזים ,היחס

 כמו כן: .העסקהלבין עלות 

או אם נמכרו , בשלביםנרכשו  הזכויות ההוניותאם  (5)

יחושב שיעור המימון חלק מהזכויות ההוניות, 

הזכויות לרכישת  ןיתרת האשראי שנית - כדלקמן

 עלותשווי הזכויות כפי שנגזר מלביחס  ההוניות

 .העסקה האחרונה

ביטחונות הניתנים  להפחיתמיתרת האשראי ניתן  (2)

 פרמס ול בנקאי תקיןהת נילהורא 1לניכוי על פי סעיף 

מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת בנושא " 757

 ., בהתאם לכללים הקבועים שם"לווים

 

  - "שיעור מימון"

 בטל. .7

 

 תוכמותי ותמגבל

, במקרים בהם שיעור המימון תוהוני למטרת עסקאותיתרת האשראי סך  (5) )א( .4

 התאגיד הבנקאי נותן האשראי. ןהומ 30% עלה עלילא  ,10%לה על וע

(, יתרת האשראי שנתן תאגיד בנקאי לרכישת 5מבלי לפגוע באמור בפסקה ) (2)

בנקאית, במקרים תאגיד החזקה בתאגיד בנקאי אחר, או ב זכויות הוניות

 , לא תעלה על הנמוך מבין אלה:70% לה עלובהם שיעור המימון ע

 מהונו של התאגיד הבנקאי נותן האשראי; 1% )א(

מהונו של התאגיד הבנקאי הנרכש או של תאגיד החזקה בנקאית  1% )ב(

)לפי הדוח האחרון שפרסם(, או שיעור אחר שקבע המפקח לתאגיד 

 ש"ח. ניליויחמש מאות מבנקאי שהונו נמוך מסך של 

בסוף כל רבעון יעדכן התאגיד הבנקאי את הסכומים והשיעורים לצורך  (5) )ב(

 האמור בסעיף קטן )א(.

 על פי החישוב להלן: עסקהלכל (, ייערך ביחס 5עדכון כאמור בפסקה ) (2)

סכום יש לנכות העסקה . מעלות העסקהיתרת האשראי בפועל ביחס לעלות 

בל הלווה מרווחים שנצברו בתאגיד הנרכש לפני מועד דיבידנדים שקי של

 הרכישה.

היתרה , כך שנפרע בחלקואין צורך להמשיך לכלול בחישוב המגבלה אשראי ש (ג)

 "למטרת עסקה הונית"אשראי הגדרת בת היא מתחת למינימום שנקבע הנוכחי

( 2)-(5)א()4לעיל, או ששיעור המימון הוא מתחת לספים שנקבעו בסעיפים  2סעיף שב

 לעיל.
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 אשראי למספר לווים

באותו תאגיד או תאגיד  זכויות הוניותאשראי שניתן למספר לווים בנפרד לרכישת  )א( א.4

 בשליטתו, ייחשב לאשראי אחד לצורך מגבלה זו.ש

זכויות תחשב באשראי לרכישת ילעניין סעיף קטן )א( לעיל, תאגיד בנקאי לא  )ב(

הגדרת הקבוע בנמוך ממחצית הסכום תן להם שניסכום האשראי שללווים  הוניות

 ".למטרת עסקה הונית"אשראי 

 

 

 

 

* * * 

 

 עדכונים

 

 תאריך פרטים גרסה מס' 60חוזר 

 70/3/13 הוראה מקורית 5 5171

 54/7/11 עדכון 2 5161

 22/52/02 עדכון 7 2013

 57/52/04 עדכון 4 2515

 23/52/55 עדכון 1 2727

 23/04/51 עדכון 6 2465
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  (Leveraged Lending) הלוואות ממונפותניהול 

 מבוא

ניהול סיכונים מהתאגידים הבנקאיים, בדבר  הפיקוח על הבנקים ציפיות מפרטת אתזו  הוראה .1

כמפורט בגוף ההוראה, התאגידים הבנקאיים  .בפעילויות של הלוואות ממונפותהולם וזהיר 

 :, בין היתרלקייםנדרשים 

רכיבים מ. ומינוף סביר, הולםמבנה הון , עסקיות נאותות הנחות מבנה עסקאות המשקף (א)

צריכים לתמוך בצורה ברורה  ,מבוססותיחד עם תחזיות ביצוע , נאותאלה של מבנה הלוואה 

 בת קיימאאת המינוף עד לרמה  הקטיןלווה לפרוע את ההלוואה ולהביכולתו של 

(sustainable level ) להחזקה או לחלוקה מיועדתבין אם ההלוואה , זמן סבירעל פני פרק; 

 ;יישום עקבי בכל קווי העסקיםהמאפשרת הגדרה של הלוואה ממונפת  (ב)

מגדירים רמות מינוף מקובלות ומתארים את , אשר בין היתר, חיתום מוגדרים כהלכה נוהלי (ג)

 ;ונדחהחוב בכיר  של( amortization)ציפיות ההפחתה 

קנה אחד עם התיאבון לסיכון של אשראי העולה ב ותגבלות אשראי וריכוזיממסגרת של  (ד)

 ;התאגיד הבנקאי

נאותה, המאפשרת להנהלה  (MIS - Management Information System) יניהול מידעמערכת  (ה)

 וכן, ;לסכום ולנטר חשיפות ממונפות ולציית למדיניות בכל קווי העסקים, לזהות

במטרה לכמת , הממונפות ההלוואות קווים מנחים לעריכת מבחני קיצון תקופתיים לתיק (ו)

הנזילות , הרווחים, את ההשפעה הפוטנציאלית של תנאי הכלכלה והשוק על איכות הנכסים

 .התאגיד הבנקאיוההון של 

 

 מסגרת ניהול סיכונים

העוסקים בהלוואות  תאגידים בנקאייםהגבוה של עסקאות ממונפות,  ןלאור פרופיל הסיכו .2

. תכוףתהליך סקירה וניטור מרוכז ו לתהכולמסגרת ניהול סיכונים  אמץממונפות נדרשים ל

, ואת מקובל ביסוד מסגרת זו יש לנסח בכתב את מטרות הסיכון, את הקריטריונים לסיכון

בנושאים  הפיקוח על הבנקיםשל  המינימאליות ובקרות הסיכון. הנחיה זו מתארת את ציפיותי

 הבאים:

 הגדרה של הלוואה ממונפת (א)

 כלליות בנוגע למדיניות הנחיות (ב)

 טוריוןקן בדירדיו (ג)

 חיתום נוהלי (ד)

 ת שוויהערכ נוהלי  (ה)

 ניתוח כמותי דיווח ו (ו)

 הלוואות ממונפות סיווג (ז)

 ניתוח אשראי (ח)
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 עסקאותב ספונסרים (ט)

 סקירת אשראי (י)

 מבחני קיצון (יא)

 

 הגדרה של הלוואה ממונפת

 קריטריוניםב , תוך שימושמהי הלוואה ממונפת מסמך מדיניות האשראי של תאגיד בנקאי יגדיר .7

גדרות הנהוגות בענף השירותים הפיננסיים כוללות לרוב קומבינציה הה .ייקטיבייםברורים ואוב

 1 :הבאים האפיונים של

ה של חברה (, רכישbuyout) עצמית של הון החברה הלווה התקבולים משמשים לרכישה (א)

 (:capital distribution) (, או חלוקת הוןacquisition) אחרת

ת, על ידי הלווה, של ההון העצמי המונפק של רכישה או רכישה חוזר - רכישה עצמית (1)

 ESOP - employee stockהלווה )לרבות תוכנית לרכישת מניות עבור עובדים, 

ownership plan.) 

אחר, או רכישה של כלל  תאגידברכישה של זכות הונית כלשהי  - אחר תאגידרכישת  (2)

 אחר. תאגידהנכסים או של חלק משמעותי מהנכסים ב

שלום דיבידנד או עסקה אחרת שמטרתה להגדיל את הערך לבעלי ת - חלוקת הון (7)

 המניות.

לעסקאות המפורטות בסעיף  ושיעורי מינוף מינימלייםבנקאי יקבע ספי מהותיות תאגיד 

אין חובה לסווגן כהלוואה  -קבעו שיעורי המינוף שנעסקאות מתחת לספים או ל .קטן זה

 ממונפת.

של  (ות)רווח לפני ריבית, מסים, פחת והפחת EBITDA -לסך החוב של הלווה  היחס בין (ב)

מגזר בענף או ב בהתחשב ברמות המקובלותבין היתר  שיעורים שקבע הבנק,הלווה עולה על 

2ספציפי.
 

  (.high debt-to-net-worth ratio) לווה המאופיין ביחס גבוה של חוב לשווי נקי (ג)

נוף )לדוגמה, ייחסי מ צעותבאמ תא נמדדילאחר המימון, כפי שה ,המינוף של הלווהרמת  (ד)

דומים אחרים המשותפים  מדדיםחוב לנכסים, חוב לשווי נקי, חוב לתזרים מזומנים, או 

או מרמות  בענףמשמעותית מהנורמות המקובלות  האו למגזרים מסוימים(, גבוה ענפיםל

 היסטוריות.

פירוט רמת ב ונדרש להגדיר מהי הלוואה ממונפת במסגרת המדיניות והנהלים של בנקאי תאגיד .4

ההגדרה תתאר בבירור את המטרות ואת . , כדי להבטיח יישום עקבי בכל קווי העסקיםהמספיק

הן  לתאגיד הבנקאיאת הסיכון  שקףות ,המאפיינים הפיננסיים המשותפים לעסקאות אלה

                                                      

 ההגדרה של מימון כ"הלוואה ממונפת" נעשית על פי רוב בעת הייזום, השינוי, ההארכה או המיחזור של ההלוואה. 1

ה הרעה משמעותית בביצועיהם הפיננסיים לאחר מתן ההלוואה ונעשו מאופיינים במינוף גבוה לאחר מכן, לווים שחל

 אשראי הניתן להם.של האינם נכללים בהנחיה זו, אלא אם כן נעשה שינוי, הארכה או מיחזור 

 למטרות חישוב זה, אין לקזז מזומן כנגד חוב. 2
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או , מימון הלוואות ממונפות עם זכות חזרה מוגבלת מחשיפה ישירה והן מחשיפה עקיפה דרך

המחזיקים (( SPEs)וישויות למטרה מיוחדת  conduitsכגון )וענק למתווכים פיננסיים מימון המ

 .הלוואות ממונפות

הנכלל במסגרת חישוב המגבלה  ,"למטרת עסקה הוניתמובהר כי "אשראי להסרת ספק,  .5

 "הלוואה ממונפת"ייחשב כ, 727)א( להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 4הכמותית שבסעיף 

 ו. לצורכי הוראה ז

 

 כלליות בנוגע למדיניות הנחיות

 :הלוואות ממונפות יתייחסו לנושאים הבאיםבנושא  תאגיד בנקאימדיניות ונוהלי האשראי של ה .6

, לרבות סכומים מוגדרים בבירור של הלוואות התאגיד הבנקאיהגדרת התיאבון לסיכון של  (א)

ומוכן  (3בצנרתגבלות על עסקאות מ)לדוגמה, מוכן להעמיד  התאגיד הבנקאיממונפות ש

התיאבון לסיכון שקבע  מצרפיות(.החזקה ורמות  העסקללהחזיק )לדוגמה, רמות החזקה 

יהיה מגובה בניתוח ההשפעות הפוטנציאליות על רווחים, הון, נזילות  התאגיד הבנקאי

 אישור הדירקטוריון;וחייב בוסיכונים אחרים הנובעים מפוזיציות אלה, 

או קווים מנחים לבעלי חוב בודדים או עסקאות בודדות, גבלות מגבלות הכוללת ממסגרת  (ב)

או יות ענפית ולריכוז ,בצנרתהעסקאות של לחשיפה המצרפית ההחזקות המצרפי,  לתיק

ולקבוע  עסקאות את סמכויות ההנהלה לאישורגבלות להגדיר מ. על מסגרת התגיאוגרפי

   .ה מהמגבלותחריגאחר הוראות לגבי מעקב 

כראוי משתקפים סיכונים הטמונים בפעילויות של הלוואות ממונפות ההמבטיחים כי  נהלים (ג)

 ובניתוח הלימות ההון; התאגיד הבנקאישל  להפסדי אשראיבהפרשות 

סמכויות לאישורי אשראי וחיתום, לרבות נהלים לאישור ותיעוד שינויים במבנה ובתנאים  (ד)

 של עסקה מאושרת;

 לדירקטוריון; תקופתי הולםבות דיווח ההנהלה הבכירה, לר שלקווים מנחים לפיקוח נאות  (ה)

 בגין עסקאות ממונפות; ןתשואות צפויות מותאמות לסיכו (ו)

 ,חיתום" להלן(; וכן נוהלי " פרק)ראה  מינימאלייםחיתום  נוהלי (ז)

ורכישת הלוואות  (primary loan origination)לייזום הלוואות  ותחיתום אפקטיבישיטות  (ח)

(secondary loan acquisition). 

 

  ון תקופתי בדירקטוריוןדי

הלוואות לדירקטוריון של תאגיד בנקאי ידון לפחות אחת לשנה במדיניות התאגיד הבנקאי ביחס  .3

 . הדיון ייסוב בין היתר על:ממונפות

)סוג התאגידים, שיעור המימון, הלוואות ממונפות מדיניות התאגיד הבנקאי ביחס למתן  (א)

 טחון עליהם וכו'(.סוגי האשראי, סוגי הביטחונות, מרווחי הבי

                                                      

 בנושא "ניהול סיכון אשראי". 711בנקאי תקין  מספרכמשמעותן בהוראת ניהול  -עסקאות בצנרת  3
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אשראי הלוואות ממונפות ולל רצוי ביחס להון של התאגיד הבנקאיהיקף החשיפה הכולל וה (ב)

 ושיעור החשיפה הרצוי לאשראי כאמור בתאגיד בודד. ,לרכישת אמצעי שליטה

אשראי לרכישת אמצעי שליטה בתאגידים השולטים בתאגידים אחרים שהתאגיד הבנקאי  (ג)

 .םמימן את רכישת השליטה בה

 אשראי לרכישת אמצעי שליטה, שאין לגביו זכות חזרה ללווה. (ד)

לרבות  ממונפות,ההלוואות השל  הכולל התיקאחת לחצי שנה, הדירקטוריון יקיים דיון במצב  .8

ודיון מפורט בכל אשראי שמעל סכום מינימום שיקבע פיננסיות העמידה בהתניות ה

 הדירקטוריון.

 

 חיתום נוהלי

 במדויקועליהם לשקף , כתובים ומדידים, צריכים להיות ברורים בנקאיתאגיד חיתום של  נוהלי .9

חלש של חיתום ראשוני . לעסקאות הלוואה ממונפות התאגיד הבנקאיאת התיאבון לסיכון של 

בסופו של  להוביל עשויים ,פיננסיות מוגבלות התניותבלתי נאות ו חוב יחד עם מבנה, עסקאות

גבלות חיתום מיקבע  תאגיד בנקאישי בארגונו מחדש. דבר לסיווג החוב כבעייתי, ואף לקו

יארגן הן ברמה  שהתאגיד הבנקאי העסקאות היקףלרבות , ברורות בנוגע לעסקאות ממונפות

  .לצורך חלוקה הפרטנית והן ברמה המצרפית

, חיתומן חלשבעסקאות ש ניםהמוניטין הטמו ניהיוזם ייתן את דעתו לסיכו התאגיד הבנקאי .11

אלה עלולים למצוא את דרכם למגוון רחב של מכשירי השקעה ולהחמיר  היות שסיכונים

באחריותו המשפטית בחיתום ובהפצת  הנכשל בעמידה תאגיד בנקאי. סיכונים מערכתיים במשק

גם , בדומה לכך. עסקאות עלול לגרום נזק למוניטין שלו בשוק ולפגום בכושר התחרות שלו

כרוכות בשיעורי כשל או הפסד גבוהים  המשווק עסקאות אשר עם הזמן תאגיד בנקאי

 .עשוי להיחשף לפגיעה במוניטין ,משמעותית ובבעיות של עמידה בהתחייבויות

 :לנושאים הבאים, לכל הפחות ,יתייחסו תאגיד בנקאינוהלי החיתום של  .11

 העסקיות עבור כל עסקה נאותות ומבנה ההון של הלווה בר קיימאהבסיס האם הנחות  (א)

(sustainable)ובין אםעצמו  התאגיד הבנקאישל  האשראי עבור תיק תאם העסקה נחתמן , בי 

 מתוך כוונת חלוקה.

 קיימא-בתמינוף עד לרמה ה קטין אתיכולתו של לווה לפרוע את חובותיו ויכולתו לה (ב)

(sustainable level ) לשקול גם  תאגידים בנקאייםעל פני פרק זמן סביר. כהנחיה כללית, על

על יכולת לבצע  צביעותמ (base case, "בתרחיש הבסיסי" )מזומניםהאם תחזיות תזרים ה

הפחתה מלאה של חוב בכיר מובטח או לפרוע חלק משמעותי מתוך החוב הכולל בטווח הזמן 

 דרדרותיהכמו כן, התחזיות צריכות לכלול תרחיש מציאותי אחד או יותר של  4הבינוני.

(downside), קה;יים שזוהו בעסמרכזסיכונים  ףהמשק 

                                                      

של הלווה  היא האומדן הצפוי של הביצועים הפיננסיים (base caseבתרחיש הבסיסי ) ככלל, תחזית תזרים המזומנים 4

 התוצאות גבוהה ביותר.ה התרחשותן היאעל הנחות שהסתברות  בהתבסס ,(deal sponsorעסקה )ב הספונסר או

השמרני, אך פחות טובות מאלה של  התרחישצריכות להיות טובות יותר מאלה של  רחיש הבסיסי,בת ,הפיננסיות

 התרחישעשוי לבצע התאמות לתחזיות הפיננסיות של  תאגיד בנקאי (.upside) המשופרהאגרסיבי או  תרחישה
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ציפיות בנוגע לעומק ולרוחב של בדיקות הנאותות לעסקאות ממונפות. הדבר יכלול  (ג)

להערכת סוגים שונים של ביטחונות, לרבות הגדרה ברורה של תפקידה של  סטנדרטים

להוראת  44)בהקשר זה ראו גם את סעיף  פונקציית ניהול סיכוני אשראי בבדיקת נאותות זו

דבר מעורבות פונקציית ניהול הסיכונים בהליך אישור , ב711 מספר ניהול בנקאי תקין

 ;האשראי(

 ;ןלהערכת תשואות צפויות מותאמות לסיכו סטנדרטים (ד)

ועל נכסים בלתי מוחשיים אחרים לצורך החזר הלוואות,  חברהההסתמכות על שווי  מידת (ה)

של הערכת שווי, וקווים מנחים בדבר תדירות הסקירות  מקובלותלצד מתודולוגיות 

 אלה; הערכות שוויתיות של התקופ

אם בכלל, בהתחשב  ,5(sponsorספונסר )ציפיות בנוגע לרמת התמיכה שתסופק על ידי  (ו)

 ם ההון שלו בראשית ההלוואה, וגורמי תרומת, מידת הספונסרביכולתו הפיננסית של 

כמקור משני  הספונסרעל תמיכת  המסתמכים על תאגידים בנקאייםנוספים. משפיעים 

המציגים כולל בין היתר דוחות כספיים ודוחות נזילות, הלהמציא תיעוד  ,אהלהחזר ההלוו

 אשראי;בלתמוך  הספונסרמהזמן האחרון לנכונותו וליכולתו של  עדות

האם תנאי הסכם האשראי מתירים דילול מהותי, מכירה, או החלפה של ביטחונות או  (ז)

 נכסים מניבי מזומן, ללא אישור המלווה;

 חובפיננסיות בהסכם האשראי, לרבות ביצועים פיננסיים )כגון יחס ות התניהגנות באמצעות  (ח)

 FCCR - Fixedתשלומים קבועים ) כיסוייחס כיסוי ריבית, או יחס לתזרים מזומנים, 

Charge Coverage Ratio)6 ,רמת בדרך כלל. ומעקב אחר עמידה בהתניות, דרישות דיווח ,

, סכום החוב שחייב להיפרע מתוך תזרים מינוף לאחר מכירות נכסים מתוכננות )דהיינו

היא מקור לדאגה ברוב  ,6 -וגבוהה מ ,EBITDA -ל חובכ , המחושבתהמזומנים התפעולי(

 ;ענפיםה

התניות המבטיחות יכולת לדרוש פירעון של ההלוואה במקרה של הסטת פעילות החברה  (ט)

ו באזורים בסיכון הנרכשת לפעילויות בתחומי סיכון חדשים )כגון פעילות בחו"ל בענפים א

 גבוה(;

ובקרות  יםביטחונות בהסכמי אשראי המציינות מהו ביטחון קביל, ומדדלדרישות  (י)

-LTV (loan-to -להמתאימים לסיכון, לרבות סוגי ביטחונות קבילים, קווים מנחים בנוגע 

value)ומתודולוגיות הולמות להערכת שווי של ביטחונות. הנהלים לגבי הלוואות מבוססות ,-

צריכים גם לקבוע ציפיות לגבי השימוש בבקרות על  הכולל מבנה החובמסים שהן חלק נכ

של  ותהפקדחשבון בלתי תלויות, ושווי , הערכות בדיקות וחקירותהביטחונות )לדוגמה, 

                                                                                                                                                             

ולתו של לווה לפרוע יש להשתמש בתחזיות הפיננסיות המציאותיות ביותר כאשר מודדים את יכ .צורךה, לפי יהבסיס

 מינוף.ה ולהקטין את רמתאת חובותיו 

עומד מאחורי העסקה. למשל בעל שליטה בחברת אחזקות, כאשר חב' )או לישות אחרת( ההמונח ספונסר מכוון לאדם    5

  האחזקות היא הלווה.

עות. לעניין זה, עלויות קבועות היחס בין הרווחים לפני מס, תשלומי ריבית והוצאות שאינן במזומן, ובין העלויות הקבו  6

 (, מסים, החזרי קרן וריבית, ותשלומי דיבידנד נדרשים. CAPEXכוללות בד"כ הוצאות הוניות )
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חשבון, ודרישות דיווח  ניהול((, סוגים אחרים של ביטחונות והסכמי lockbox)תשלומים 

 ,תקופתיות; וכן

לוואה מאפשרים הפצה של נתונים פיננסיים שוטפים ונתוני אשראי האם הסכמי הה (יא)

 רלוונטיים אחרים לכל המשתתפים והמשקיעים.

 

 ת שווינוהלי הערכ

ועל נכסים בלתי מוחשיים אחרים  חברהעל שווי  לעיתים קרובות מסתמכים תאגידים בנקאיים .12

 להפחתת החובטנציאל לקבוע את הפו (2); להעריך את הישימות של בקשת הלוואה (1) בבואם

 (4) ,וכן; להעריך את נגישותו של הלווה לשוקי ההון (7); בעקבות מכירות נכסים מתוכננות

גם עשויים לראות בשווי  תאגידים בנקאיים. לאמוד את חוסנו של מקור משני להחזר ההלוואה

 לספק תמיכה (sponsorהספונסר )אמת מידה מועילה להערכת התמריץ הכלכלי של  החברה

חברה, הערכת שווי אמינה של  לבצעהדרוש כדי המיוחד והמקצועי לאור הידע  .פיננסית

הערכות , השוטפים ןבתהליכי החיתום והערכת הסיכוחברות וחשיבותן של הערכות שווי של 

 ובעלי מומחיות.  מוסמכים עובדיםצריכות להתבצע בידי  חברותשווי של 

הערכת : שיטות ההערכה השכיחות ביותר הן. םמספר שיטות להערכת שווי של עסקי קיימות .17

נכסי הבסיס ערך שיטות של הערכת נכסים מתייחסות ל. והערכת שוק, הערכת הכנסות, נכסים

שיטות של הערכת הכנסות מתייחסות לתזרימי . ערך המימוש שלהםלכעסק חי או  החברהשל 

. ות של היוון או ניכיוןומיישמות טכניקות מתאימ, האו לרווחי חברההמזומנים השוטפים של ה

. שיטות של הערכת שוק גוזרות מכפילי ערך מתוך נתוני חברות דומות או מעסקאות מכירה

אומדני הערך הסופיים צריכים להתבסס על שיטה או שיטות שנותנות תוצאות אמינות , ואולם

 .שיטת ההכנסות נחשבת לאמינה ביותר, במקרים רבים. ומוכחות

 "תזרים המזומנים המהוון"שיטת . צות לשימוש בשיטת ההכנסותשתי גישות נפו קיימות .14

(capitalized cash flow)  קובעת את שוויה של חברה כערך הנוכחי של כל תזרימי המזומנים

, קובעים מהו תזרים המזומנים המתאיםראשית . העתידיים שהעסק מסוגל לייצר באופן תמידי

שהוא בדרך כלל הממוצע המשוקלל של , ולאחר מכן מחלקים אותו בשיעור היוון מותאם לסיכון

. ניתנים לניבויו יציבים שיטה זו היא המתאימה ביותר כאשר תזרימי המזומנים. עלות ההון

היא מודל הערכת שווי המתפרס על  (discounted cash flow) "תזרים המזומנים המנוכה"שיטת 

פות וממיר סדרה עתידית של תזרימי מזומנים לערך נוכחי, על ידי ניכוי אותם פני מספר תקו

המשקף את ( discount rate, "שיעור הניכיון"המכונה )תזרימי מזומנים לפי שיעור תשואה 

מתאימה ביותר כאשר תזרימי המזומנים העתידיים מחזוריים או  שיטה זו. הסיכון הטבוע בהם

המסמכים , ולפיכך, יטות להערכת הכנסות כרוכות בהנחות רבותשתי הש. משתנים על פני זמן

 .התומכים צריכים להסביר בצורה מלאה את ההנמקות ואת המסקנות של המעריך

תאגיד הבנקאי על ה, כאשר לווה נקלע לקשיים כלכליים או מתמודד עם תנאי שוק שליליים .15

, כדוגמת תזרים מזומנים יםמרכזימלווה לשקף תנאים שליליים אלה בהנחותיו לגבי משתנים ה

כמקור פוטנציאלי להחזר  חברהעריך את שווי הכאשר הוא מ, ומכפילי מכירות, רווחים

לרבות תנאים , םשינויים בערכם של נכסי הלווה צריכים להיבחן תחת מגוון תרחישי. ההלוואה
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 ברותח שווישל  תרחישיםיש לערוך ולתעד . יתרחיש הבסיסהעסקיים גרועים יותר מאלה של 

בהתייחס לביצועיו , תקופתי על בסיס ולאחר מכן, הייזום של העסקה בשלבושל הנחות היסוד 

לבצע ניתוח תזרים  התאגיד הבנקאיעל . ולבצע התאמות בתחזיות אם נדרש של הלווה בפועל,

המשתמע ממדדים כגון מכפילים של תזרים  חברהמזומנים מנוכה משלו כדי לתקף את שווי ה

 .או מכירות, חיםרוו, מזומנים

ובסופו של דבר , שנגזרו אפילו מההליכים הקפדניים ביותר אינם מדויקים חברהאומדני שווי  .16

או על ביטחונות  חברההמסתמכים על שווי  לתאגידים בנקאיים, לפיכך. עשויים שלא להתממש

-LTV (loan-toיחסי  תמדיניות הקובע ה להיותצריכ, שקיים קושי להעריכםשאינם נזילים או 

value ratios) ,שיעורי ניכיון (discount rates) , ומרווחי ביטחון(collateral margins) נאותים .

 התאגיד הבנקאיעל , בתחום ההלוואות הממונפות התאגיד הבנקאיבהתבסס על אופי פעילות 

ללא . חברהשווי  בהערכת הנתמכותתיק הכולל השיעור העסקאות הבודדות ולגבלות מלקבוע 

צריכות להיות  חברותההנחות העומדות בבסיס אומדני שווי ה, תודולוגיה המיושמתקשר למ

 בתאגיד הבנקאיומובנות למקבלי ההחלטות המתאימים , נתמכות כהלכה, מתועדות בבירור

 התאגיד הבנקאיהשיטות להערכת שווי שבהן משתמש , בנוסף. ניםסיכוהעל  המפקחותוליחידות 

 .בו הוא פועל לענף הכלכליוה צריכות להתאים למצבו של הלוו

 

 ניתוח כמותידיווח ו

הנהלת . ממונפותההלוואות תיק האחר אשראי  באופן מתמידלעקוב נדרשים  תאגידים בנקאיים .13

צריכה לקבל דיווחים מקיפים בדבר המאפיינים והמגמות של חשיפות אלה  התאגיד הבנקאי

המדיניות והנהלים צריכים . הבנקאי התאגידוסיכומים יוגשו לדירקטוריון , אחת לרבעון לפחות

. התאגיד הבנקאילהגדיר מה הם השדות שיאוכלסו וישתקפו במערכת המידע הניהולי של 

 :אשר יכללו, מערכת המידע תפיק דיווחים מדויקים ועדכניים להנהלה ולדירקטוריון

 , בתוך ולרוחב כל קווי העסקים והישויותהכולל תיקברמת החשיפות בודדות וחשיפות  (א)

 ;בצנרת המשפטיות, לרבות עסקאות

 ; דירוגשינויי התפלגות דירוגי הסיכון וניתוח  (ב)

עקב שיפורים במאפייניהם הפיננסיים  , למשלמהתיק הממונף הוצאורשימה של הלווים ש (ג)

 ובפרופיל הסיכון הכולל שלהם;

 ;תקופות לפירעוןפרופיל של תמהיל ענפי וטווחי  (ד)

 ;, אם קיימיםד בהינתן כשלהנגזרים מהסתברויות לכשל והפס מדדים (ה)

הלוואות , ארגון מחדש של חובותפיננסיות,  להתניותביצועי תיק, לרבות אי ציות  מדידת (ו)

 ;חשבונאיות , ומחיקותשאינן צוברות 

 להלוואות ממונפות; תאשראי המיוחסההפסדי ההפרשה לסכום הנכסים הפגומים, וסכום  (ז)

 ל תיק זה;והביצועים ש ,חריגות מהמדיניות הכולל של ההיקף (ח)

 הוא החברהאלה שבהן שווי כ, לרבות עסקאות שאינן מובטחות והבטוחהחשיפות לפי סוג  (ט)

מקור ההחזר להלוואות ממונפות. הדיווח יתייחס גם להשלכות של כשלים אשר מביאים 

 ;כל המלווים, ועל כן מדללים את התמיכה המשנית ממכירת ביטחונותלפאסו -פארי לטיפול
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 מחזורי מסחר בשוק משני, אם זמינים;ו ם על מחיריםנתוני (י)

 ותעשוי ספונסרים מוצגות ע"יעסקאות. עסקאות שב ספונסריםחשיפות וביצועים לפי  (יא)

ללווה או לקבוצת לווים כהגדרתם בהוראת ניהול חשיפה כלהיחשב במקרים מסוימים 

לסכום ולנטר חשיפות קשורות , לזהות התאגיד הבנקאיעל . 717בנקאי תקין מספר 

 ;אלה אליותפוטנצי

 מדיניות;מצד נגדי לגידור, וחריגות  ותחשיפות ברוטו ונטו, ריכוזי (יב)

לרבות , צדדים נגדיים ברמה כוללת ומפולחתשל של הלוואות ממונפות של לווים וחשיפות  (יג)

הדוחות צריכים להציג מבט מפורט . גבלות שנקבעוהמלצד , ואחזקות הוניות נדחהחוב 

עסקיות הביחידות  גם יווח יתייחס לחשיפות שנרשמוהדסך החבות של הלווה. ומקיף על 

על , בנוסף .TRS -ו CDSכגון חוזי לרבות חשיפות עקיפות , בתאגיד הבנקאי האחרות

בתיק למכירה או  ןזמיהלתת את דעתו לפוזיציות המוחזקות בתיק  התאגיד הבנקאי

ון של או לכאלה המוחזקות באמצעות כלי השקעה מובנים שבבעלות או במימ, למסחר

 .היוזם או של חברות בנות או חברות קשורות שלו התאגיד הבנקאי

 

 הלוואות ממונפות סיווג

של  הלוואות ממונפות, מוסדר בהוראות הדיווח לציבור. סיווגסיווג סיווג הלוואות, ובכלל זה  .18

הלוואות ממונפות כרוך בשימוש בהנחות מציאותיות לגבי החזר ההלוואה כדי לקבוע את יכולתו 

. בתוך פרק זמן סביר (sustainable level) מינוף עד לרמה בת קיימאה להקטין את רמתל הלווה ש

בדרך כלל, שהיכולת להפחית חוב בכיר מובטח בצורה מלאה או היכולת  מקובל להניח,, לדוגמה

על פני חמש עד שבע שנים, היא עדות ליכולת החזר  ,מסך החוב יםאחוז 51 להחזיר לפחות

יכולת הצפויה לפרוע את החוב מתוך תזרים המזומנים היא מועטה ומיחזור אם ה. נאותה

אפילו אם  בד"כ יהיה צורך להוריד את רמת הסיווג,, א האופציה הישימה היחידהיההלוואה ה

סביר או מציאותי  סיכויאין  שבהן עסקאות הלוואה ממונפות. החיתום נעשה בזמן האחרון

יש , כאשר מעריכים את היכולת לפרוע חוב, בנוסף .נחות שיסווגו כחובסביר , המינוף להקטנת

שהתאגיד על מנת להבטיח  החוב או ארגונו מחדש, תקופת פירעון הארכתאת בקפדנות לבחון 

 .ההלוואה ארגון מחדשאינו מסווה בעיות של יכולת החזר על ידי הארכה או  הבנקאי

להימנע מהתייחסות לשווי  איהתאגיד הבנקעל , מספקהופך לבלתי אם מקור ההחזר העיקרי  .19

הנתמך שווי לראיות  .באופן מיטבי ה נתמךשווי זאלא אם כן , כאל מקור החזר משני חברהה

או , הסכמי רכישה ומכירה מחייבים עם צדדים שלישיים כשירים עשויות לכלול באופן מיטבי

קה של בהשפעתן של נסיבות המצו באופן מלא הערכות שווי יסודיות של נכסים המתחשבות

ההלוואה  כאשר, אלהבמקרים . הלווה ובשינויים אפשריים בתנאים העסקיים ובתנאי השוק

פגומה  הלוואהכ אותה אינה מובטחת היטב ומצויה בהליכי גביה, תאגידים בנקאיים יסווגו

לא ניתן להגן על חלק  שאינה צוברת )בהתאם לאמור בהוראות הדיווח לציבור(, וכאשר

יבצעו הפרשה או  ,נתמך באופן מיטביה חברה בוד נכסים או שווימההלוואה באמצעות שע

  .בגין אותו חלקמחיקה חשבונאית 
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 ניתוח אשראי

ת תלויים במידה רבה באיכות הניתוח וממונפ ותשל הסיכון בהלווא יםחיתום וניהול אפקטיבי .21

 הצריכ התאגיד הבנקאיהמדיניות של . בניטור השוטף גםהמיושם במהלך תהליך האישור כמו 

 לרבות, וניהוליים ענפיים, עסקיים, להתייחס לצורך בהערכה מקיפה של סיכונים פיננסיים

 :האם

ניתוחי תזרימי המזומנים מסתמכים על תחזיות אופטימיות מדי או חסרות ביסוס לגבי  (א)

 מכירות, מרווחים, וסינרגיות ממיזוגים ורכישות;

נף הכלכלי של הלווה; יכולת לנבא את מדדי ביצוע המתאימים לע :ניתוחי הנזילות כוללים (ב)

של הלווה; והיכולת  יםהתפעולי ניםתזרים המזומנים של הלווה; מדידת צורכי המזומ

 לעמוד במועדי הפירעון של החוב;

 מיזוג;מ התחזיות כוללות מרווח ביטחון נאות לגבי עלויות שאינן צפויות מראש הנובעות (ג)

התניות  ילי אחד או יותר, לרבות הפרה שלתרחיש של התחזיות נבדקו במבחני קיצון תחת (ד)

 פיננסיות;

שינויים לעומת התכנית, את  לקבוע אם ישהעסקאות נסקרות אחת לרבעון לפחות כדי  (ה)

חיי , ואת הדיוק של דירוגי הסיכון וסטטוס הצבירה. החל מראשית הנלוותהשלכות הסיכון 

ם של כל השינויים ההלוואה, על תיק האשראי לכלול נימוקים כרונולוגיים וניתוחי

 של הלווה וכל שינוי ביחס לביצועים הכספיים הצפויים; הפעולההמהותיים בתכנית 

ומביאות בחשבון  על בסיס תקופתי, ושל ביטחונות מתבצעות חברותהערכות שווי של  (ו)

 שחיקת ערך פוטנציאלית;

ים אומדנים של מימוש ביטחונות ומכירת נכסים מתבססים על המגמות והתנאים הנוכחי (ז)

 בשוק;

לגבי  החלטותבדירוג הסיכון ומזוהים ונלקחים בחשבון ב בביטחונות מקרים של חוסר (ח)

 הצבירה; סטאטוס

של שוקי החוב  םצופות מראש שינויים בתנאי (contingency plansהפעולה השונות )תכניות  (ט)

 או על הנפקות הוניות חדשות; וכן אשראיההון, כאשר החשיפות מסתמכות על מיחזור ו

  וה מוגן כהלכה מפני סיכון שיעור ריבית וסיכון שער חליפין.הלו (י)

 

 עסקאותב ספונסרים

תאגיד בנקאי אינו רשאי להסתמך על תמיכה של ספונסר, אף כמקור החזר משני, מבלי  .21

יכולת  מחייבתהסתמכות על ספונסר יתרה מכך,  .שנתקבלה ערבות פורמאלית מהספונסר

 :את המרכיבים הבאים לפחות כלולת הספונסרשל  תהיכולת הכלכליהערכת כלכלית מוכחת. 

, וניתוח הספונסרביצוע סקירות תקופתיות של הדוחות הכספיים והמגמות הפיננסיות של  (א)

 ריבוי עסקאות;ב לתמוךנזילותו, לרבות היכולת 

 ;הספונסרההשקעה של הסכמי התייחסות למגבלות  (ב)

 ;(capital contribution) ןהו ובהזרמתבחלוקת דיבידנדים  הספונסרהתייחסות לנוהג  (ג)
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בדבר  לקבוע הנחיותכמקור החזר משני צריך  ספונסרהמסתמך על תמיכה של  תאגיד בנקאי

ליישם תהליכים לניטור סדיר של מצבו הכלכלי של ו, פיננסיים ספונסריםהערכת הכשירויות של 

 .הספונסר

 

 אשראי בקרת

 מעמיקבאופן תדיר יותר ו פותממונה תההלוואו תיקאת ביצועי  תעריך בקרת האשראיפונקציית  .22

חלק מהתאגידים עבור  .לשנהלכל הפחות אחת ו ,אחרים בתיק ההלוואות חלקיםיותר לעומת 

, ות, ריכוזיחברהעל שווי  גבוהה, מאפייני הסיכון של תיקים ממונפים, כגון הסתמכות הבנקאיים

. סקירות תכופות יותר , או ביצועי התיק, עשויים להכתיבןסיכוהמגמות שליליות בדירוג 

מומחיות וניסיון בסוגים אלה של הלוואות ובענף הכלכלי  בעלי עובדיםיבוצעו על ידי  הסקירות

בנוסף . 711( להוראה מספר 7א)38יהיה בהתאם לאמור בסעיף הסקירות  עומק. של הלווה

, ת ממונפותמדיניותו ונהליו בכל הנוגע להלוואוו, ייסקרו הפרקטיקות הנהוגות בתאגיד הבנקאי

 .הוראה זועם  עקביים במטרה להבטיח כי אלה

 

 (Stress-Testing) מבחני קיצון

  ,תקופתי, על בסיס ניתוחי רגישותויגבש ויישם קווים מנחים לביצוע מבחני קיצון  תאגיד בנקאי .27

לכמת  במטרה, חלוקה להלוואות שהוקמו לצרכי כמו גם ,להחזקה המיועדותתיקי הלוואות ל

נזילותו , רווחיו, הפוטנציאלית של שינויים בתנאי הכלכלה והשוק על איכות נכסיואת ההשפעה 

למורכבות , רמת התחכום של מבחני הקיצון וניתוחי הרגישות צריכה להתאים לגודל. והונו

נדרש  תאגיד בנקאיאם . התאגיד הבנקאיולמאפייני הסיכון של תיק ההלוואות הממונפות של 

ייכלל  פותהממונ ההלוואותתיק , (enterprise-wideלל הארגון )ברמת כלבצע מבחני קיצון 

 .במבחנים אלה

 

* * * 

 

 

 עדכונים
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