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 נטו מימון יציביחס יחס כיסוי נזילות ו: הנדון

 (222הוראה מספר ו 221הוראה מספר  ,)ניהול בנקאי תקין

 מבוא

)יחס כיסוי הנזילות( ושאלות  221ניסיון שנצבר ביישום הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  בעקבות .1

 221ות ניהול בנקאי תקין מספר שהתעוררו, עלה הצורך בעדכון הגדרת מוסד פיננסי הכלולה בהורא

 . 222ומספר 

לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי הבנקאות ובאישור הנגיד, החלטתי על  .2

 כמפורט להלן.  ותההורא עדכון

 
  ותהוראלהעדכון 

  222ר הוראת ניהול בנקאי תקין מספ

  (1.10)סעיף  פרק הגדרות

גוף העוסק בפעילות פיננסית ולרבות בנקים, חברות הגדרת מוסד פיננסי הוחלפה בהגדרה הבאה: " .3

ניירות ערך, חברות ביטוח, נאמנים )בהקשר זה, ישות משפטית שמורשית לנהל נכסים בשם צד שלישי, 

השקעה קולקטיביים אחרים(, ונהנים )בהקשר זה, לרבות ישויות ניהול נכסים כגון, קרנות פנסיה וכלי 

ישות משפטית )שאינה "יחיד" כמשמעותו בהוראה( שמקבלת או עשויה להיות זכאית לקבל, תגמולים 

בנוסף, חברת אחזקות  על פי צוואה, פוליסת ביטוח, תכנית פרישה, אנונה, קרן נאמנות או חוזה אחר(.

או יותר מהווה מוסד פיננסי בהוראה זו. ניתן להסתייע שעיקר פעילותה אחזקה במוסד פיננסי אחד 

 " כה המרכזית לסטטיסטיקה )ענף משק שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח(.שלעניין זה בסיווג של הל

 רי הסברדב

הוגדר בהוראה זו.  221המונח "מוסד פיננסי" המופיע בהוראה זו ובהוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

 עלה הצורך לחדד את ההגדרה.  ,ושאלות שהתעוררולאור ניסיון שנצבר 
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  221הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

  54סעיף 
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 מבוא, תחולה ותחילה

 3 2 1מבוא .א

הגביר את המודעות לחשיבות ניהול סיכון הנזילות  2007שהחל בשנת הגלובלי המשבר הפיננסי  .1

, אף אם באיכות גבוההמלאי הולם של נכסים נזילים החזקת ולצורך ב במערכת הבנקאית,

פרסמה וועדת  2010בדצמבר קיימות בידי התאגידים הבנקאיים רמות הון נאותות. על רקע זה, 

: מסגרת פיקוחית גלובלית לחיזוק IIIבאזל  בשם באזל לפיקוח בנקאי מסגרת עבודה חדשה

הוא  IIIבאזל אחת הרפורמות המרכזיות של (. "IIIבאזל " -עמידות המערכת הבנקאית )להלן

(. מטרת יחס כיסוי הנזילות היא לשפר Liquidity Coverage Ratio – LCRנזילות )הי יחס כיסו

הדרך לכך היא של פרופיל סיכון הנזילות של תאגידים בנקאיים. בטווח הקצר את עמידותו 

 High)  באיכות גבוהה שתאגידים בנקאיים יחזיקו מלאי הולם של נכסים נזילים להבטיח

Quality Liquid Assets – HQLA), ובמהירות הניתנים להמרה למזומן בקלות , לא משועבדים

 םמיי 30 ךשל  נזילות הנמשקיצון בשווקים הפרטיים כדי לענות על צורכי הנזילות בתרחיש 

  .קלנדריים

 .במערכת הבנקאית בישראל לעניין יחס כיסוי הנזילות IIIאת המלצות באזל מאמצת הוראה זו  .2

 המפקח בכל אחד מהנושאים בהם ניתן למפקח שיקול דעת.  ההוראה משקפת את עמדת

בנקאיים מצופים לעמוד התאגידים ה. לתאגידים בנקאיים מזעריתרמת נזילות  תקובע הוראהה .3

  .הנזילות לדרישות האיכותיות לניהול סיכוןזה לצד הציות יחס ב

סבור כי  אם הוא , מתאגיד מסוים לדרוש רמות מזעריות גבוהות יותר של נזילותהמפקח עשוי  .4

 .יחס כיסוי הנזילות אינו משקף כיאות את סיכוני הנזילות שבפניהם עומד התאגיד

 תחולה .ב

 הוראה זו תיושם על ידי תאגיד בנקאי, למעט חברת שירותים משותפת. .5

ההוראה תיושם על בסיס סולו ועל בסיס מאוחד על ידי תאגיד בנקאי העומד בראש  (א)

 קבוצה בנקאית.

 . בלבד יישם את ההוראה על בסיס מאוחד תאגיד בנקאי אחר (ב)

  .3 בנספחימלא אחר הדרישות בנק חוץ של סניף   (ג)

 התנאים הבאים: בכפוף לעמידה בכלהוראה זו לא תחול על חברת כרטיסי אשראי,  (ד)

, המביא בחשבון את כל צרכי הנזילות החברה מחזיקה מודל פנימי לניהול הנזילות (1)

 ;שלה ומאפייניהם

                                                      

 בטל.  1
 בטל. 2
 בטל.  3
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, על פי המודל הפנימי צורכי הנזילות שלהבהתאם לם נזילים החברה מחזיקה נכסי (2)

 .בתוספת כרית ביטחון המביאה בחשבון תרחישי קיצון

בחוק ט 36חברה שהיא סולק כהגדרתו בסעיף  –" חברת כרטיסי אשראי"לעניין זה, 

, כמשמעות מושגים אלו כרטיסי חיוב, המנפיקה 1981 –הבנקאות )רישוי(, התשמ"א 

 .1986 -, התשמ"וחיובבחוק כרטיסי 

 

 תחילה .ג

-ל      ותגדל 60%אך הדרישה המזערית תיקבע על , 2015 אפרילב 1-יחס כיסוי הנזילות יונהג ב .6

  . 2017בינואר  1-ב 100%-לו 2016בינואר  1-ב 80%
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I.  באיכות גבוההמטרת יחס כיסוי הנזילות והשימוש בנכסים נזילים 

 באיכות גבוההלהבטיח שתאגיד בנקאי יחזיק מלאי הולם של נכסים נזילים  הנועד הוראה זו .16

ללא  בשווקים פרטייםהמורכב ממזומן או מנכסים שניתן להמירם למזומן , משועבדים לא

צורכי הנזילות של התאגיד הבנקאי על מנת לענות על , או עם אובדן ערך קטןערך  אובדן

 באיכות גבוההמלאי הנכסים הנזילים , לכל הפחות. םמיי 30 ךשל נזילות הנמשקיצון בתרחיש 

, תרחיש הקיצוןשל  30-היום השאינם משועבדים צריך לאפשר לתאגיד הבנקאי לשרוד עד 

או , ובפרק זמן זה ההנחה היא שההנהלה והמפקחים יוכלו לנקוט פעולות מתקנות נאותות

לבנק  המעניק תקופה זו, בנוסף. שניתן יהיה לפרק את התאגיד הבנקאי בצורה מסודרת

כפי שצוין . המרכזי זמן נוסף לנקוט באמצעים המתבקשים במקרה שאלה ייתפסו כהכרחיים

מודעים לכל גם התאגידים הבנקאיים להיות מצופה מ, 342' הוראת ניהול בנקאי תקין מסב

ם ולוודא שתעמוד מייה 30בתוך פרק הזמן של המזומנים  מיבתזריאי התאמה אפשרית 

 .התקופה במהלךכדי לגשר על פערים  באיכות גבוההלרשותם כמות מספקת של נכסים נזילים 

-מ     לא יפחת ערכו של היחס , (financial stress)לחץ פיננסי מצב של למעט , על פי ההוראה .17

ישתווה לכל הפחות לסך תזרים  באיכות גבוההמלאי הנכסים הנזילים , דהיינו. %1004

שאינם  באיכות גבוההמכיוון שמלאי הנכסים הנזילים , שוטף על בסיסהמזומנים היוצא נטו 

בתקופה , עם זאת. נזילות לחץאפשרית של  רחשותמיועד לשמש קו הגנה מפני התמשועבדים 

 גבוההבאיכות פיננסי תאגידים בנקאיים רשאים להשתמש במלאי הנכסים הנזילים לחץ של 

מאחר ששמירה על יחס כיסוי נזילות של , 100%-וכך לרדת מתחת לרמת ה, העומד לרשותם

השפעות שליליות בלתי רצויות על התאגיד הבנקאי ועל ל לגרוםבנסיבות כאלה עלולה  100%

   .לנסיבות ואת תגובת םויתאיבהמשך מצב זה  ןהמפקח יבח. משתתפים אחרים בשוק

לקבוע את התגובה  ווייחודיים לשוק בבוא תאגידמספר גורמים ייחודיים ל ןהמפקח יבח .18

. שיקולים נוספים בקשר למסגרות ולתנאים מקומיים וגלובליים כאחד ןוכן יבח, ההולמת

 :בין היתר, שיקולים אפשריים אלה כוללים

(i) מלאי. סיבות אלה כוללות ניצול 100%-מתחת ליחס כיסוי הנזילות  ירידתהסיבה)ות( ל 
מימון, או משיכות מקורות ( roll over, אי יכולת למחזר )באיכות גבוהההנכסים הנזילים 

בנוסף, הסיבות עשויות להיות קשורות  מותנות. מחויבויותגדולות בלתי צפויות בגין 
לתנאי האשראי, המימון והשוק בכלל, לרבות נזילות בשוקי האשראי, הנכסים והמימון, 

 בנקאיים ספציפיים או על כל המוסדות, ללא קשר למצבם; המשפיעים על תאגידים

 

                                                      

. בתקופת סתיימו הסדרי היישום ההדרגתיי, ולאחר שלחץ פיננסיתקופה של שלא ב מזעריתההוא הדרישה  %100הסף של  4
 .6היישום ההדרגתי, הדרישה המזערית היא על פי ההנחיות בסעיף 
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(ii)  או  תאגידלספציפי באיזו מידה נגרמה הירידה המדווחת ביחס כיסוי הנזילות מזעזוע
 ;מזעזוע מערכתי

(iii)לדרישות ציות , לרבות פעילויות, ופרופיל הסיכון שלו הכללי של התאגיד הבנקאי חוסנו
 ;ועוד, בקרות ותהליכי ניהול אחרים, מערכות סיכון פנימיות, פיקוח אחרות

(iv) באיכות גבוההמשך הזמן והתדירות של הירידה המדווחת בנכסים נזילים , סדר הגודל; 

(v) אשראי ההגבלה נוספת על זרימת  ותיווצרשהבעיה תתפשט למערכת הפיננסית  האפשרות
 ;100%הנזילות בשוק עקב פעולות לשמירת יחס כיסוי נזילות של  צמצוםאו 

(vi) או פעולות , 5כמו מימון של הבנק המרכזי, בעת משבר זמינותם של מקורות מימון אחרים

 .פיקוחהאחרות מצד רשויות 

דווח מיידית י, 100%-תאגיד בנקאי שיחס כיסוי הנזילות שלו ירד ביום מסוים מתחת ל (א)

 .לפיקוח על הבנקים על החריגה

דווח ימים רצופים, י 3במהלך  100%-היה נמוך משלו תאגיד בנקאי שיחס כיסוי הנזילות  (ב)
 בליווי תכנית לסגירת הפער.  ,מיידית לפיקוח על הבנקים על החריגה

  

                                                      

 contingency) היערכות למשבר נזילותלהתוות תכנית נדרש תאגיד בנקאי  ,342' הוראת ניהול בנקאי תקין מסלפי  5

funding plan). 
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II. הגדרה של יחס כיסוי הנזילות 

העלול , זעזוע מערכתיוזעזוע ספציפי לתאגיד  המשלבכולל זעזוע  והוראה זהתרחיש עבור  .19

 :להביא לידי

 יים;אקמעונהפיקדונות מהמשיכת שיעור מסוים  (א)

 אובדן חלקי של היכולת לגייס מימון סיטונאי שאינו מובטח בביטחונות; (ב)

ביטחונות מסוימים וצדדים נגדיים  ל ידיאובדן חלקי של מימון קצר מועד מובטח ע (ג)
 מסוימים;

תאגיד השל  החיצונילהיווצר עקב הורדת דירוג האשראי  לולתזרים יוצא חוזי נוסף הע (ד)

בסולם הדירוג, כולל דרישות בדבר הפקדת  (notches)תתי דירוגים  הבנקאי עד שלושה
 ;ביטחונות

משפיעה על איכות הביטחונות או על חשיפה עתידית אפשרית העלייה בתנודתיות השוק  (ה)
( גבוהים יותר עבור haircutsשל פוזיציות בנגזרים, ועל כן מחייבת מקדמי ביטחון )

 אחרים;הביטחונות או תוספת ביטחונות, או מובילה לצורכי נזילות 

 committed but)משיכות בלתי מתוכננות של קווי אשראי ונזילות מחייבים שלא נוצלו  (ו)

unused credit and liquidity facilities )ללקוחותיו; וכן העמידהתאגיד הבנקאי ש 

 ,חוזיות לאיבויות וחמהאפשרות שהתאגיד הבנקאי יצטרך לרכוש חוב בחזרה או לכבד  (ז)
 לצורך הקטנת סיכון המוניטין.

 .בטל .20

תאגידים בנקאיים מצופים לערוך מבחני . דרישה מזערית של הפיקוחהוא תרחיש קיצון זה  .21

, קיצון משל עצמם על מנת להעריך מהי רמת הנזילות שעליהם להחזיק מעבר לרמה המזערית

. להיגרם קשיים לפעילותם העסקית הספציפית לוליםולבנות תרחישים משל עצמם שבהם ע

יותר מאופק הזמן שנקבע  ממושכיםקצרים או מבחני קיצון פנימיים כאלה יכללו אופקי זמן 

 . בהוראה זו

 :יחס כיסוי הנזילות מכיל שני מרכיבים .22

 וכן; בתנאי קיצון( HQLA) באיכות גבוההמלאי הנכסים הנזילים  שווי (א)

 .המחושב על פי הפרמטרים של התרחיש כמתואר להלן, נטוסך תזרים מזומנים יוצא  (ב)

 

 

 

 

 

 

 באיכות גבוההמלאי נכסים נזילים 

 ≥ 100% הימים הקלנדרים הבאים  30סך תזרים מזומנים יוצא נטו במהלך 
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 באיכות גבוההמלאי נכסים נזילים  . א

, ההוראהעל פי ". גבוהה איכותבמלאי נכסים נזילים "המונה של יחס כיסוי הנזילות הוא  .23

משועבדים  לא באיכות גבוההלהחזיק מלאי של נכסים נזילים  תאגידים בנקאיים חייבים

ם מיי 30על פני פרק זמן של ( כהגדרתו להלן)נטו  תזרים המזומנים היוצאלצורך כיסוי סך 

 איכותבנכסים נזילים " חשבעל מנת שנכסים יהיו כשירים להי .בתרחיש הקיצון המוגדר

עליהם לעמוד , ובאופן אידיאלי, עליהם להיות נזילים בשווקים בתקופות קיצון", גבוהה

נכסים אלה מנדרשים הלהלן מפורטים המאפיינים  .בקריטריוני הכשירות של הבנק המרכזי

 .6באופן כללי והדרישות התפעוליות שעל הנכסים לעמוד בהן

 גבוהה איכותבמאפיינים של נכסים נזילים  . 1

תוך ובמהירות אם ניתן להמירם למזומן בקלות  באיכות גבוההנכסים ייחשבו לנכסים נזילים  .24

שיש בהיקף , הנבחןנזילותו של נכס תלויה בתרחיש הקיצון  .הפסד ערך קטן או ללא הפסד

יש נכסים מסוימים שסביר יותר כי ייצרו תזרימים , אולם .ובתקופת הזמן שעל הפרק לממש

 פסדי ערךיהיו כרוכים בה שלהם( repurchase agreement)שמכירתם או רכש חוזר מבלי 

חלק זה מפרט את הגורמים  .אפילו בזמני קיצון, (fire sales) עקב מכירות בזק יםגדול

 .המשפיעים על מהימנותו של שוק של נכס לצורך גיוס נזילות בהקשר של משברים אפשריים

 (i )  מאפיינים בסיסיים 

 :נוטים להיות בעלי נזילות גבוהה יותר. איכות אשראי  פחות מסוכניםנכסים  סיכון נמוך
סיכון  ,7את נזילותו של נכס. מח"מ קצר מגדיליםגבוהה של המנפיק ורמת נחיתות נמוכה 

הכרוך בסיכון בר המרה משפטי נמוך, סיכון אינפלציה נמוך והיותו של נכס נקוב במטבע 
 משפרים כולם את נזילותו של נכס.שער חליפין נמוך, 

 :נזילותו של נכס גדלה אם קיימת סבירות גבוהה יותר  הקלות והוודאות של הערכת השווי
שהמשתתפים בשוק יסכימו על הערכת השווי שלו. נכסים שהמבנה שלהם סטנדרטי, 
 הומוגני ופשוט נוטים להיות בני חליפין יותר, ומקדמים נזילות. נוסחת התמחור של נכס

חייבת להיות קלה לחישוב ואסור שתהיה תלויה בהנחות משמעותיות.  גבוהה איכותבנזיל 
לציבור. בפועל, כלל זה  יםגם להיות זמינ יםנוסחת התמחור צריכ הגורמים המזינים את

 אקזוטיים.המובנים או המוצרים מרבית השולל הכללת 

 :לא ייחשף  באיכות גבוההצריך שמלאי הנכסים הנזילים  מתאם נמוך עם נכסים מסוכנים

, סביר שלא פיננסיים. לדוגמה, נכסים שהונפקו על ידי מוסדות wrong way riskלסיכון 
 יהיו נזילים בזמנים של קשיי נזילות במגזר הבנקאי.

  רישום של נכס למסחר בבורסה מגדיל את בבורסה מוכרת ומפותחת: למסחר רשום
 שקיפותו.

 

 

                                                      

נכס על מנת מהמאפיינים הנדרשים  לעניין "דרישות תפעוליות"-ו "באיכות גבוהה"הגדרה של נכסים נזילים פרקים ראה  6
 .", בהתאמהיםיין הגדרה של "לא משועבדנ, ולעבאיכות גבוההשיהיה חלק ממלאי הנכסים הנזילים 

 .הריבית לשינוי בשיעוררת חוב מח"מ )משך חיים ממוצע( מודד את רגישות מחירה של אג 7
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(ii )   לשוקמאפיינים הקשורים 

  :רכש חוזר צריך שיהיה לנכס שוק מכירה או שוק שוק פעיל וגדול(repo)  .פעיל בכל עת
 המשמעות היא כי:

השוק ועומק השוק. הדבר יכול לבוא  היקף להמעידים ע ים היסטוריקיימים נתונים  -
, במחזורי מסחר גדולים, ובמספר גדול מכירה נמוכים-קנייה ילידי ביטוי במרווח

ומגוון של משתתפים בשוק. מגוון משתתפים בשוק מקטין את ריכוזיות השוק ומגביר 
 הנזילות בשוק. יכולת ההישענות עלאת 

. נוכחותם של מספר עושי שוק מחויבים מגדילה את מוצקהצריכה להיות תשתית שוק  -
נכסים נזילים יר לקנייה או מכירה של מחציטוטי מפני שסביר להניח שיהיו , הנזילות

 .גבוהה איכותב

 :לנכסים שמחיריהם שומרים על יציבות יחסית ופחות נוטים לירידות  תנודתיות נמוכה
מחירים חדות על פני זמן תהיה הסתברות נמוכה יותר לעורר מכירות כפויות כדי לעמוד 

תנודתיות השוק. לבדרישות הנזילות. תנודתיות של מחירים ומרווחים היא אומדן  פשוט  
סית של תנאי השוק )כגון מחירים היסטוריות ליציבותם היח עדויותצריכות להיות 

 המחזורים בתקופות משבר.של ומקדמי ביטחון( ו

 בריחה לאיכות (flight to quality) : ,נטייה לעבור לסוגי  יששוק לבראייה היסטורית
בין קשיים לנזילות השוק ל אומדניםנכסים אלה במצבים של משבר מערכתי. המתאם בין 

 .ושאפשר להשתמש באחד פשוט מדד במערכת הבנקאית הוא 

הוא " גבוהה איכותב"המבחן לקביעה אם נכסים נזילים הם , כפי שעולה ממאפיינים אלה .25

שיכולתם של נכסים אלה לייצר מזומנים  מניחים(repo) רכש חוזר שבמקרה של מכירה או 

 מאיכותנכסים . תרחיש מערכתי חמוראו  תרחיש ספציפי חמורלא תיפגע אפילו בתקופות של 

באיכות ניסיון של תאגיד בנקאי לגייס נזילות מנכסים . ותר אינם עומדים במבחן זהנמוכה י

הנחה מכור בל תויהיה כרוך בהסכמ, תרחיש לחץ מערכתי חמורבתנאים של  גבוההפחות 

הדבר עשוי . כדי לפצות על הסיכון הגבוה בשוק ,בתספורתאו  ,המכירה המהירהגדולה עקב 

שערוך למחיר גין אלא גם ליצור הפסדים ב, השוק בתאגיד הבנקאי אמוןלא רק לשחוק את 

השוק עבור תאגידים בנקאיים המחזיקים מכשירים דומים ולהוסיף לחץ על פוזיציית הנזילות 

נזילות של מחירים ונוספות של ירידות ו, בדרך זו יעודד הדבר מכירות בזק נוספות; שלהם

 .ק הפרטי עבור מכשירים כאלה תיעלם במהירותסביר שהנזילות בשו, בנסיבות כאלה. שוקה

אידיאלי על  אופןייחשב ב( כהגדרתם להלן, ב2פרט לנכסים ברמה ) גבוהה איכותבנכס נזיל  .26

. 8(rnightove) יומית וקווי נזילות ללילה-ידי בנקים מרכזיים כנכס כשיר לצורכי נזילות תוך

נוסף להיצע הנזילות במערכת הבנקאית בתנאי קיצון  גיבויבנקים מרכזיים סיפקו , בעבר

העמידה בתנאי הכשירות מבחינת הבנק המרכזי אמורה אפוא להקנות ביטחון נוסף . חמורים

בכך שהתאגידים הבנקאיים מחזיקים נכסים שניתן להשתמש בהם במשברים חמורים מבלי 

 .בכללותהמערכת הפיננסית ב פגועל

חינת הבנק המרכזי לא תשמש כשלעצמה בסיס לסיווגו של נכס כי כשירות מב, יצוין עם זאת .27

 .גבוהה איכותבכנכס נזיל 

                                                      

 . בטל 8
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 דרישות תפעוליות . 2

כפופים לדרישות התפעוליות המפורטות  באיכות גבוההכל הנכסים במלאי הנכסים הנזילים  .28

-49 סעיפיםמטרת הדרישות התפעוליות היא להכיר בכך שלא כל הנכסים המפורטים ב. להלן

ודירוג האשראי ייחשבו כשירים  משקל הסיכון, העומדים בקריטריונים של סוג הנכס 54

בשל קיומן של מגבלות תפעוליות נוספות על זמינותם של נכסים נזילים , להיכלל במלאי

 .במהלך תקופת קיצון מהירלמנוע מימוש  העלולות באיכות גבוהה

ינוהל  באיכות גבוההמטרתן של דרישות תפעוליות אלה היא לוודא שמלאי הנכסים הנזילים  .29

להשתמש באופן מיידי במלאי  (ויוכל להוכיח את יכולתו)באופן כזה שהתאגיד הבנקאי יוכל 

להמרה למזומן באמצעות מכירה  והעומד לרשות, ם במשברהנכסים הללו כמקור של כספי

כדי לגשר על פערי מימון בין תזרים מזומנים נכנס ותזרים , (repo)רכש חוזר ישירה או 

ללא הגבלות על השימוש , םמיי 30קיצון הנמשכת המזומנים יוצא בכל עת במהלך תקופת 

 .בנזילות הנוצרת

 (repo)רכש חוזר תאגיד בנקאי יממש מפעם לפעם חלק מייצג מתוך נכסי המלאי באמצעות  .30

את  ,תהליכי המימוש שלו אפקטיביותאת , שוקל ונגישותכדי לבדוק את , או מכירה ישירה

 .וכדי למזער את הסיכון של איתות שלילי לשוק בתקופת קיצון אמיתית, זמינות הנכסים

פירושו ( unencumbered)" לא משועבדים. "לא משועבדיםכל הנכסים במלאי צריכים להיות  .31

על יכולתו של התאגיד הבנקאי חוזיות או אחרות , רגולטוריות, חוקיותהגבלות שום שאין 

במפורש או ) משועבדנכס במלאי לא יהיה . להעביר או להמחות את הנכס, למכור, ממשל

ולא ייועד לכיסוי עלויות , כלשהי כבטוחה או כחיזוק אשראי עבור עסקה, כביטחון( במשתמע

 (reverse repo)מכר חוזר נכסים שהתקבלו בעסקאות (. כגון שכירויות ומשכורות)תפעוליות 

והם , לא שועבדו מחדש, תאגיד הבנקאיעל ידי ה יםמוחזקהמימון ניירות ערך עסקאות ו

זמינים באופן חוקי וחוזי לשימוש התאגיד הבנקאי יוכלו להיחשב חלק ממלאי הנכסים 

נכסים הכשירים להיחשב לחלק ממלאי הנכסים הנזילים , בנוסף. באיכות גבוהההנזילים 

לבנק המרכזי או  ,שועבדואו , או הופקדו( prepositioned)שהועמדו מראש  באיכות גבוהה

יכולים , אך לא נוצלו ליצירת נזילות(, PSE-public sector entity)לישות סקטור ציבורי 

 .9להיכלל במלאי

לא "אף שעומדים בהגדרה של נכסים , תאגיד בנקאי לא יכלול במלאי את אותם נכסים אשר .32

 םתואין לתאגיד הבנקאי היכולת התפעולית לממש א, 31 סעיףב המפורטת" משועבדים

היכולת התפעולית לממש נכסים . כדי לעמוד בתזרים יוצא בתקופת קיצוןלמזומנים 

לרבות מתן גישה לפונקציה המתוארת , דורשת קיומם של נהלים ומערכות נאותותלמזומנים 

מימוש הנכס . בכל עתלמזומן לכל המידע הנחוץ כדי לבצע את מימושו של כל נכס  33 סעיףב

המקובלת עבור  סילוקבתוך תקופת ה, חייב להיות בר ביצוע מנקודת מבט תפעוליתלמזומן 

 .סוג נכס זה בתחום השיפוט

                                                      

ולא הוקצו ניירות  ,ואחרים במאגר ביטחונות 2, ברמה 1נכסים ברמה  שיעבדאם תאגיד בנקאי הפקיד, העמיד מראש או  9
ערך הנזילות ביחס  בסדר עולה שלמשועבדים  אלה ערך ספציפיים כביטחונות לעסקאות כלשהן, הוא רשאי להניח שנכסים

יוקצו ראשונים, ולאחריהם באיכות גבוהה נכסים שאינם כשירים להיכלל במלאי הנכסים הנזילים  ,דהיינו ;כיסוי הנזילות
כגון , הדרישותיתר . קביעה זו תיעשה תוך ציות לכל 1רמה נכסים בא, ולבסוף 2רמה נכסים בב, לאחריהם 2נכסים ברמה 
 .פיזוראו  יותבנוגע לריכוז
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כגון )המלאי יהיה נתון לשליטת הפונקציה המופקדת על ניהול הנזילות של התאגיד הבנקאי  .33

והיכולת החוקית , השוטפתהסמכות  ומשמעות הדבר שתהיה לפונקציה(, Treasurer-ה

השליטה צריכה להשתקף בהחזקת הנכסים במאגר נפרד . לממש כל נכס שבמלאי, והתפעולית

, במקרה הצורך םכספילהמנוהל על ידי הפונקציה מתוך כוונה בלעדית להשתמש בו כמקור 

קיצון הבהוכחה שהפונקציה מסוגלת לממש את הנכס בכל נקודת זמן בתקופת , או לחלופין

 30 שלקיצון הד לרשות הפונקציה לכל אורך תקופת ועמתהמימוש  תמורתם וכי מייה 30 של

מוצהרת או אסטרטגיית ניהול עסקית בסתירה לאסטרטגיה  שהדבר יעמודמבלי , הימים

 30ללא החלפתו לאורך תקופת , מכירת הנכסאין לכלול נכס במלאי אם , לדוגמה. סיכונים

 .גידור אשר ייצור פוזיציית סיכון פתוחה החורגת מהמגבלות הפנימיות ירתס, הימים

באיכות ר לבעלותו על מלאי הנכסים הנזילים ותאגיד בנקאי רשאי לגדר את סיכון השוק הקש .34

על התאגיד , השוקאם יבחר לגדר את סיכון . ועדיין לכלול את אותם נכסים במלאי גבוהה

את תזרים המזומנים היוצא שהיה נוצר ( בשווי השוק של כל נכס)הבנקאי להביא בחשבון 

 (.במקרה שהנכס היה נמכר)מוקדם ( closed out)אילו הגידור היה נסגר 

והמיקום הפיזי שבהם מוחזק הביטחון  משפטיתתאגיד בנקאי ינהל בקרה אחר הישות ה .35

עליו להתוות מדיניות המגדירה , בפרט. הביטחון בעיתוי הנדרשאת  ניידויבדוק כיצד ניתן ל

או בנק  קסטודיאןהמטבעות וחשבונות , המקומות הגיאוגרפיים, המשפטיותאת הישויות 

על התאגיד הבנקאי לקבוע , בנוסף. גבוהה איכותבספציפיים שבהם מוחזקים נכסים נזילים 

ועל כן צריכה להיות לו היכולת , אם יש להימנע מהכללת נכסים כאלה מסיבות תפעוליות

  .לקבוע את הרכב המלאי שלו על בסיס יומי

המוחזקים לצורך עמידה כשירים  באיכות גבוההנכסים נזילים , 172-ו 171 סעיפיםכאמור ב .36

-sub) איחוד-או ברמת תת משפטיתברמת הישות ה ריותטוסטטונזילות בדרישות 

consolidated) (היכן שרלוונטי ,) יכולים להיכלל במלאי ברמה המאוחדת אך ורק במידה

 משפטיתתזרים המזומנים היוצא נטו של הישות הבכפי שהם נמדדים )שהסיכונים הקשורים 

משתקפים גם ביחס כיסוי הנזילות ( איחוד על פי יחס כיסוי הנזילות-או הקבוצה בתת

יכול להיכלל  משפטיתהמוחזק בישות  באיכות גבוההכל עודף של נכסים נזילים . המאוחד

בעתות ( האם)במלאי המאוחד רק אם נכסים אלה עומדים לרשותה של הישות המאוחדת 

 .באופן חופשי קיצון

תאגיד בנקאי על , אם נכסים ניתנים להעברה בחופשיות למטרות רגולטוריותה בעת הערכה .37

בשל  מודע לכך שנכסים עשויים שלא להיות זמינים בחופשיות לישות המאוחדת להיות 

נכסים המוחזקים בישויות . חשבונאיים או אחרים, מיסויים, חוקיים, מכשולים רגולטוריים

ללא גישה לשוק יכולים להיכלל אך ורק במידה שניתן להעבירם באופן חופשי לידי  משפטיות

 .יות אחרות שיכולות לממש את הנכסיםויש

עמוקים ופעילים עבור סוגי , גדולים (repo)רכש חוזר לא קיימים שוקי , מדינות מסוימותב .38

, בנסיבות אלה. ועל כן סביר שנכסים אלה ימומשו באמצעות מכירה ישירה, נכסים כשירים

שקיימים נכסים  באיכות גבוההבמלאי הנכסים הנזילים  לכלולתאגיד בנקאי צריך להימנע מ

מכירות בזק העלולות לגרום לתאגיד הפחתות ערך גדולות עקב כגון , תםמכשולים למכיר

דרישות , בין היתר, כולל, או דרישות להחזיק נכסים כאלה, מזעריותיציבות להפר דרישות 

 .בנוגע למלאי מזערי לצורך עשיית שוק יותחוק
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או נזילות  ,נכסיםבאיכות גבוהה תאגידים בנקאיים לא יכללו במלאי הנכסים הנזילים  .39

בעלים לאם , (rehypothecation) זכות לשעבוד מחדש תחתשהתקבלו , הנוצרת מנכסים

 .10םמיי 30זכות חוזית למשוך נכסים אלה במהלך תקופת הקיצון הנמשכת  מוטבה

ניתן שו (segregated) נכסים שהתקבלו כביטחונות בגין עסקאות בנגזרים שאינם מופרדים .40

כל עוד  גבוההבאיכות יכולים להיכלל במלאי הנכסים הנזילים , חוקית לשעבדם מחדש

 סעיףתזרים מזומנים יוצא בגין הסיכונים הקשורים כמפורט בכיאות התאגיד הבנקאי רושם 

116. 

בלתי צפויים או יומית -יחס כיסוי הנזילות אינו מכסה צורכי נזילות תוך שלתרחיש הקיצון  .41

תאגיד בנקאי ינהל באופן פעיל את , 342' הוראת ניהול בנקאי תקין מסבנדרש כפי ש. צפויים

יומית  שלו על מנת לעמוד בהתחייבויות התשלום והסליקה -הנזילות התוךוסיכוני פוזיציות 

של  תקיןובדרך זו יתרום לתפקודן ה, ןקיצוהן בתנאי ו הן במצב עסקים רגיל ןשלו במועד

 .מערכות תשלומים וסליקה

, עם זאת . עות יחדיו ובמטבע חוץ בנפרדסך כל המטביחס כיסוי הנזילות יקוים וידווח ב .42

תאגידים בנקאיים מצופים לעמוד בצורכי הנזילות בכל אחד מהמטבעות ולהחזיק נכסים 

 על מנת , התואמים את התפלגות צורכי הנזילות שלהם לפי מטבע באיכות גבוההנזילים 

 הםשהתאגיד הבנקאי יוכל להשתמש במלאי כדי לייצר נזילות במטבע ובתחום השיפוט שב

יחס  אחרנהל מעקב ל נדרשתאגיד בנקאי , היות שכך. נוצרים תזרימי המזומנים היוצאים נטו

בעיות אפשריות של אי התאמה במטבעות שעשויות  לאתרכיסוי הנזילות לפי מטבע כדי 

יביא התאגיד הבנקאי בחשבון את הסיכון , ח"ן הנזילות במטכחלק מניהול סיכו. להתעורר

ח הרלוונטיים עלולות להישחק במהירות "ת המטבעות והגישה לשוקי המטחלפשיכולת ה

עליו להיות מודע לכך שתנועות פתאומיות ושליליות בשערי החליפין עלולות . בתנאי לחץ

ח "ולשנות את יעילות גידורי המט בפוזיציות קיימות ותלהרחיב משמעותית אי התאמ

 .הקיימים

אם נכס נזיל , העלולות להיווצר( cliff effects)כדי להפחית את הסיכון של השפעות מצוק  .43

תאגיד בנקאי רשאי להשאיר נכס זה במלאי (, כגון עקב הורדת דירוג)כשיר נעשה בלתי כשיר 

תאגיד הבנקאי זמן הינתן בידי י ךכ. נוספים  ם קלנדרייםימי 30הנכסים הנזילים שלו למשך 

 .נוסף להתאים את המלאי שלו לפי הצורך או להחליף את הנכס

 

 

 באיכות גבוההמלאי הנכסים הנזילים  גיוון .3

מבחינת סוגי הנכסים עצמם היטב צריך להיות מגוון  באיכות גבוההמלאי הנכסים הנזילים  .44

פועל  השב מדינהשל התאגיד הבנקאי או ב מקום התאגדותולהוציא חוב של ריבונות ב)

אף שבאשר לסוגי (. ומזומן; מכשירי חוב של בנק מרכזי; בנק מרכזי רזרבות; התאגיד הבנקאי

אין , נכסים מסוימים קיימת סבירות רבה יותר שישמרו על נזילותם ללא קשר לנסיבות

                                                      

מהו הטיפול המתאים אם המשיכה החוזית של נכסים כאלה עשויה להוביל לפוזיציה בחסר )לדוגמה,  146 סעיףראה ב 10
 לטווח ארוך יותר(. ירות ערךמפני שהתאגיד הבנקאי השתמש בנכסים בעסקאות למימון ני
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 .ם להיפגע מזעזועיםאפשרות לדעת מראש בוודאות אילו נכסים ספציפיים בכל סוג נכס עלולי

גבלות כדי למנוע ריכוזים של סוגי מתאגידים בנקאיים נדרשים אפוא להתוות מדיניות ו

בהתאם להתפלגות תזרים המזומנים היוצא נטו )ומטבעות , סוגי הנפקות ומנפיקים, נכסים

  .הנכסים קבוצותבתוך ( לפי מטבע

 באיכות גבוהה יםנזיל יםהגדרה של נכס .4

. 27-24 סעיפיםיכלול נכסים שמאפייניהם מתוארים ב באיכות גבוההמלאי הנכסים הנזילים  .45

 .חלק זה מתאר את סוג הנכסים המקיימים מאפיינים אלה ועל כן יכולים להיכלל במלאי

הנכסים שניתן לכלול בכל קטגוריה הם . קיימות שתי קטגוריות נכסים שניתן לכלול במלאי .46

מבלי להתחשב בתקופה , יק בהם ביום הראשון לתקופת הקיצוןאלה שהתאגיד הבנקאי מחז

יכולים להוות " 2רמה "ואילו נכסי , ללא הגבלה" 1רמה "ניתן לכלול נכסי . שנותרה לפירעונם

 .בלבד מהמלאי 40%עד 

הם , כמו כן. באיכות גבוההמסך מלאי הנכסים הנזילים  15%-לא יהוו יותר מ ב2רמה נכסים  .47

 .2המוחל על נכסי רמה  40%-סף הב יכללו 

ב ייקבעו לאחר החלת מקדמי הביטחון 2רמה  םלנכסי 15%-וסף ה 2רמה  םלנכסי 40%-סף ה .48

עסקאות מימון ניירות ערך לטווח קצר ( unwind)ולאחר הבאה בחשבון של סיום , הנדרשים

 30חל בתוך  ןשמועד פירעונ (collateral swap transactions) בטחונות ףועסקאות החל

, בהקשר זה. באיכות גבוההשל נכסים נזילים  החלפהב ותכרוכאשר , ם הקלנדרייםימיה

פרטי . ם קלנדרייםימי 30 עד וכוללעסקאות לטווח קצר הן עסקאות שמועד פירעונן חל 

 .1מתודולוגיית החישוב מוצגים בנספח 

(i )  1נכסי רמה  

ואינם כפופים למקדם ביטחון תחת  המלאישיעור בלתי מוגבל מ הוותיכולים ל 1נכסי רמה  .49

לעסקאות  אופיינייםומקדמי הביטחון הלאור מאפייני השוק , אולם .11יחס כיסוי הנזילות

לאחר הפעלת שיעורי  1ברמה של ממשלת ישראל יכולים להיכלל ניירות ערך  ,רכש חוזר

כפי , מ ואגרות חוב ממשלתיות המשמשים כבטחון לאשראי"הכיסוח של בנק ישראל עבור מק

  .שיחולו במועד החישוב

  

                                                      

ם שאינו עולה יימדדו לפי סכובאיכות גבוהה במלאי הנכסים הנזילים  1למטרות חישוב יחס כיסוי הנזילות, נכסי רמה  11
 .על שווי השוק הנוכחי שלהם
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ממשלת ישראל בשקלים  רות חוב שלשיעורי הכיסוח של בנק ישראל יופעלו על מק"מ ואג

ממחזור המסחר  20%אם היקף ההחזקה של התאגיד הבנקאי אינו עולה על  ובמט"ח, למעט

בבורסה באותו סוג של אגרות חוב. אם היקף ההחזקה עולה על השיעור האמור, שיעורי 

הכיסוח יופעלו רק על היקף ההחזקה העולה על החלק האמור ממחזור המסחר. אם ההחזקה 

בבורסה, יחושבו שיעורי הכיסוח על כל היקף ההחזקה,  תנסחר ההיא בסוג אגרת חוב שאינ

 ורה. ללא ההקלה האמ

"מחזור המסחר בבורסה" לעניין זה הוא ממוצע חודשי של מחזור המסחר באותו סוג של 

אגרות חוב במהלך שלושת החודשים האחרונים. ייחוס השיעור מהמחזור החודשי הממוצע 

לסדרות השונות מאותו סוג אגרות החוב הממשלתיות, יעשה באופן יחסי למשקל הסדרה 

, בהתאם ולל עסקאות בבורסה ומחוץ לבורסהמחזור המסחר כבאותו סוג איגרות חוב. 

  לפרסומי הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 מוגבלים לאמור להלן: 1רמה  נכסי .50

 ;כסףמטבעות ושטרות  (א)

במידה שמדיניות הבנק המרכזי מאפשרת  ,12נדרשות( רזרבותבנק מרכזי )כולל  רזרבות (ב)
 ;13בזמני קיצון אותןלמשוך 

, לרבות חובת נזילות מועד החישובלא יכללו את חובת הנזילות ברזרבות בבנק ישראל 
חובת נזילות בגין רזרבות בבנק ישראל ניתן לכלול ב, על אף האמורנגזרי מט"ח. 

 . 100%הוא חס כיסוי הנזילות מקדם המשיכה שלהם ביפיקדונות ש

הגופים הבאים או שהגופים הבאים ערבים  חובות שלניירות ערך סחירים המייצגים  (ג)
הבינלאומי , הבנק (PSEs) להם: ריבונויות, בנקים מרכזיים, ישויות סקטור ציבורי

, קרן המטבע הבינלאומית, הבנק (Bank of International Settlement) לסילוקין
 European) והקהילה האירופית (European Central Bank)האירופי המרכזי 

Community)צדדיים לפיתוח-, או בנקים רב (Multilateral Development 

)Banks14, עומדים בכל התנאים הבאים:אשר ו 

 15203' הוראת ניהול בנקאי תקין מס על פי  0%להם משקל סיכון  הוקצה; 

  רכש חוזר הם נסחרים בשוקי(repo)  עמוקים ופעילים, גדולים מזומןאו שוקי ,
 ;ריכוזיות נמוכההמאופיינים ברמת 

                                                      

בבנק המרכזי ופיקדונות לזמן קצוב בבנק המרכזי,  (overnight)בנק מרכזי כוללות פיקדונות ללילה רזרבות בהקשר זה,  12
( המהווים הלוואה שכנגדה יכול iiעם קבלת הודעה מהבנק המפקיד; או ) לפירעון, במפורש ועל פי חוזה ,ניתנים( iאשר: )

התאגיד הבנקאי ללוות לזמן קצוב או ללילה על בסיס מתחדש אוטומטית )רק כאשר יש לתאגיד הבנקאי פיקדון קיים 
בבנק המרכזי הרלוונטי(. פיקדונות אחרים לזמן קצוב בבנקים מרכזיים אינם כשירים להיכלל במלאי הנכסים הנזילים 

, הפיקדון לזמן קצוב עשוי להיחשב לתזרים הימים 30בתוך  לפירעון חלהתקופה הקצובה ; אולם, אם הבאיכות גבוהה
 .154סעיף נכנס על פי 

צריכות  ,במדינת המפקח, בנק המרכזיב רזרבותהמפקח המקומי  בנוגע למידה שבה יש להתבסס על ההנחיות של  13
 .להיספר כחלק ממלאי הנכסים הנזילים

 ., אלא אם צוין אחרת203' זהה לזו שהוגדרה בהוראת ניהול בנקאי תקין מסת של המשתתפים בשוק והחלוקה לקטגורי 14
. כאשר 203הוראת ניהול בנקאי תקין מס' של  53 סעיף)ג( כולל רק ניירות ערך סחירים שהינם כשירים לפי 50 סעיף 15

)ד( 50סעיפים לפי הוראות  יהיה, הטיפול האמורהבהוראה  54 סעיףעל פי  מקומילפי שיקול דעת  0%מוקצה משקל סיכון 
 .)ה(50-ו
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  בעלי עבר מוכח כמקור נזילות אמין בשווקים( רכש חוזר(repo) או מכירה ) אפילו
 וכן; בתקופה של תנאי שוק קיצוניים

  קשורות או של ישויות  פיננסייבות של מוסד מחואינם(affiliated) 16אליו. 

המרכזי , מכשירי חוב של הריבונות או הבנק 0%לריבונות אין משקל סיכון כאשר  (ד)
 וצרשהונפקו במטבעות מקומיים על ידי הריבונות או הבנק המרכזי במדינה שבה נ

 וכן; של התאגיד הבנקאי אםסיכון הנזילות או במדינת ה

, מכשירי חוב של ריבונות מקומית או 0% לא משקל הסיכון של הריבונות הואכאשר  (ה)
ד לסכומו של תזרים זרים כשירים להיכלל ע ות חוץשהונפקו במטבעמקומי בנק מרכזי 

, באותו מטבע חוץ מסוים יוצא נטו בתנאי קיצון של התאגיד הבנקאיהמזומנים ה
 סיכון הנזילות של התאגיד.וצר נ השב מדינהלות התאגיד ביהנובע מפע

 (ii )  2נכסי רמה 

יכולים ( על ידי המפקח אושריםב המ2א ונכסי רמה 2המורכבים מנכסי רמה ) 2נכסי רמה  .51

 40%-בכפוף לדרישה שהם יהוו לא יותר מ, באיכות גבוההלהיכלל במלאי הנכסים הנזילים 

 2השיטה לחישוב המגבלה על נכסי רמה . ת מקדמי ביטחוןפעלמהמלאי הכולל לאחר ה

 .1ובנספח  48 סעיףב מפורטת ב2 והמגבלה על נכסי רמה

א המוחזק במלאי 2מוחל על שווי השוק הנוכחי של כל נכס ברמה  15%מקדם ביטחון בשיעור  .52

 :א יוגבלו לפריטים הבאים2נכסי רמה . באיכות גבוהההנכסים הנזילים 

הגופים הבאים או שהגופים הבאים ערבים להם:  של חובותניירות ערך סחירים המייצגים  (א)

צדדיים לפיתוח -ריבונויות, בנקים מרכזיים, ישויות סקטור ציבורי או בנקים רב
 17המקיימים את התנאים הבאים:

  203' הוראת ניהול בנקאי תקין מס על פי  20%הוקצה להם משקל סיכון; 

  רכש חוזר הם נסחרים בשוקי(repo)  עמוקים ופעילים, גדוליםמזומן י או שוק ,
 ;המאופיינים ברמת ריכוזיות נמוכה

  בעלי עבר מוכח כמקור נזילות אמין בשווקים( רכש חוזר(repo) או מכירה ) אפילו

או  10%ירידת מחירים שאינה עולה על , דהיינו)בתקופה של תנאי שוק קיצוניים 
ם בתקופה מיי 30נקודות אחוז במהלך  10גידול של מקדם ביטחון שאינו עולה על 
 וכן(; רלוונטית של קשיי נזילות משמעותיים

  18אליו הקשורותאו של ישויות  פיננסייבות של מוסד מחואינם מהווים. 

                                                      

. פיננסימוסד ההקשורות לישויות למי מהאו  פיננסימוסד התהיה זכות חזרה למחזיק נייר הערך לא להדבר מחייב ש 16
פיננסי, שהם עדיין במעמד של המשבר הבפועל, המשמעות היא שניירות ערך, כמו הנפקות בערבות ממשלתית במהלך 

. המקרה החריג היחידי באיכות גבוהה, אינם כשירים להיכלל במלאי הנכסים הנזילים פיננסיייבויות של המוסד ההתח
אזי , 203' הוראת ניהול בנקאי תקין מסעל פי  (PSE)כישות סקטור ציבורי גם הוא כאשר התאגיד הבנקאי כשיר להיחשב 

 .אם כל התנאים ההכרחיים מתקיימים 1ניירות ערך שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי יכולים להיות כשירים כנכסי רמה 
)א( מבחינת ניירות הערך של ריבונות ובנק מרכזי בעלי משקל 52 סעיף)ה( ל-)ד( ו50 סעיפיםאפשר שתהיה חפיפה בין  17

)ד( או )ה(, לפי המקרה 50 סעיףבהתאם ל 1קטגוריה של רמה . במקרים כאלה, ניתן להקצות את הנכסים ל20%סיכון 
 המתאים.

 .16ראה הערת שוליים  18
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 covered)מכוסות ואיגרות חוב  19מכשירי חוב קונצרניים )לרבות ניירות מסחריים( (ב)

 bonds)20 :המקיימים את התנאים הבאים 

 או על ידי  פיננסילא הונפקו על ידי מוסד : במקרה של מכשירי חוב קונצרניים
 ;אליו קשורותישויות ה

  לא הונפקו על ידי התאגיד הבנקאי עצמו או על : מכוסותבמקרה של איגרות חוב

 ;אליו הקשורותידי ישויות 

  בעלי דירוג אשראי ארוך טווח-AA לפחות מחברת דירוג אשראי חיצונית  מוכרת 
(ECAI)21ערך באיכותו -טווח, בעלי דירוג קצר טווח שווה , או בהיעדר דירוג ארוך

  לדירוג הארוך טווח;

  רכש חוזר נסחרים בשוקי(repo)  גדולים, עמוקים ופעילים, המאופיינים  מזומןאו

 ברמת ריכוזיות נמוכה; וכן

 ( רכש חוזר בעלי עבר מוכח כמקור נזילות אמין בשווקים(repo)  אפילו )או מכירה
בתקופה של תנאי שוק קיצוניים: דהיינו, ירידת מחירים מרבית או גידול של 

ם בתקופה רלוונטית של קשיי נזילות משמעותיים, מיי 30מקדם ביטחון במהלך 
 .10%שאינם עולים על 

 (iii נכסים ברמה )ב2 

תאגידים הבנקאיים ה על  .222יכולים להיכלל ברמה ( ב2נכסי רמה )נכסים נוספים מסוימים  .53

כגון סיכוני )סיכונים פוטנציאליים בלשלוט ואחר  נטרנאותים על מנת ל כליםמערכות ו לקיים

 .חזקת נכסים אלהשל הלהיחשף אליהם בעלולים  שהם( אשראי וסיכוני שוק

ב המוחזק במלאי 2מקדם ביטחון גבוה יותר ייושם על שווי השוק הנוכחי של כל נכס ברמה  .54

 :ב יוגבלו לפריטים הבאים2נכסי רמה . באיכות גבוהההנכסים הנזילים 

 . בטל (א)

העונים על כל התנאים הבאים יכולים  23מכשירי חוב קונצרניים )לרבות ניירות מסחריים( (ב)
 :50%ב, בכפוף למקדם ביטחון של 2להיכלל ברמה 

                                                      

( ששערוך שווים  vanilla-plainבמובן זה כוללים רק נכסים רגילים ) (ניירות מסחריים לרבות)מכשירי חוב קונצרניים  19
אינם כוללים מוצרים בעלי מבנה מורכב או חוב ידע פרטי, דהיינו הם מזמין מיידית על פי שיטות מקובלות ואינו תלוי ב

 .נחות
 תאגידהן איגרות חוב שהונפקו ומוחזקות בבעלותו של תאגיד בנקאי או  (covered bonds) מכוסותאיגרות חוב  20

חובה להשקיע הכנסות על פי חוק,  משכנתאות, והן כפופות על פי חוק לפיקוח ציבורי מיוחד שנועד להגן על מחזיקי האג"ח. 
את איגרות החוב, ניתן לכסות באמצעותם חיי מהנפקת איגרות חוב אלה בנכסים אשר, במהלך כל תקופת הנובעות 

קדימות להחזר הקרן ולתשלום מדרג  לפי אג"ח, ואשר במקרה של כשל של המנפיק, ישמשו ההתחייבויות הנובעות מ
 .הריבית הנצברת

סולמות  .203' בהוראת ניהול בנקאי תקין מס, הדירוג הישים ייקבע בהתאם לשיטה המיושמת דירוגים ריבוי שלבמקרה  21
המפקח, העומדת שאושרה על ידי של חברה חיצונית לדירוג אשראי דירוג מקומיים )בניגוד לדירוגים בינלאומיים( 

ים או ים מכשירי החוב הקונצרנ, עשויים להתקבל אIIשל מסגרת ההון באזל  91 סעיףבקריטריוני הכשירות המפורטים ב
מוחזקים על ידי התאגיד הבנקאי לצורכי נזילות במטבע המקומי הנובעים   (covered bonds) המכוסותאיגרות החוב 

 .ב2מפעולותיו באותו תחום שיפוט מקומי. הדבר חל גם על נכסים ברמה 
 .בטל 22
 .19ראה הערת שוליים  23
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  קשורות או על ידי ישויות  פיננסילא הונפקו על ידי מוסד(affiliated) אליו .
בהוראת ניהול בנקאי תקין  1.10כהגדרתו בסעיף , "מוסד פיננסי"בהוראה זו 

 ;)יחס מימון יציב נטו( 222מספר 

 ( :מקיימים אחד מהבאיםi)( מכשירי חוב קונצרניים )לרבות ניירות מסחריים 

-   -ל A+בין בעלי דירוג אשראי ארוך טווח הנסחרים בבורסה מוכרת ומפותחת 
A ( מחברת דירוג אשראי חיצונית מוכרתECAI ,או בהיעדר דירוג ארוך טווח ,)

( מכשירי iiערך באיכותו לדירוג הארוך טווח; או )-בעלי דירוג קצר טווח שווה
הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל  חוב קונצרניים )לרבות ניירות מסחריים(

מקומית השקול לדירוג בינלאומי אשראי מחברת דירוג בעלי דירוג אשראי אביב 
A-  ומעלה(דירוג מקומי , לעניין זה-AA ומעלה ); 

  רכש חוזר נסחרים בשוקי(repo)  גדולים, עמוקים ופעילים, המאופיינים  מזומןאו

 וכן; ברמת ריכוזיות נמוכה

 ( רכש חוזר בעלי עבר מוכח כמקור נזילות אמין בשווקים(repo)  אפילו )או מכירה

בתקופה של תנאי שוק קיצוניים, דהיינו, ירידת מחירים מרבית שאינה עולה על 

ם מיי 30נקודות אחוז במהלך  20או גידול במקדם ביטחון שאינו עולה על  20%
 בתקופה רלוונטית של קשיי נזילות משמעותיים.

 .בטל (ג)

מנוצל של קו נזילות מחייב חוזית ב את השווי הלא 2המפקח יתיר לכלול בנכסים מרמה  א. 54 
(contractual committed liquidity facility-CLF) המקיים את ו שיועמד על ידי בנק ישראל

 התנאים הבאים:

 restricted-use committed)נזילות מחייב לשימוש מוגבל  הקו )שיכונה קו (א)

liquidity facility-RCLF) עמלת התחייבות ((  חייב להיות כרוך, בזמנים רגילים, ב
 החלה על סך הקו )שנוצל ושלא נוצל(, לפי הגבוה מבין:

 75 נקודות בסיס ברמה שנתית; או 

  נקודות בסיס ברמה שנתית מעל הפער בין התשואה על הנכסים  25לפחות

באיכות המשמשים להבטחת הקו לבין התשואה על תיק מייצג של נכסים נזילים 
 כלשהם בסיכון האשראי.  לאחר התאמות להבדלים מהותייםגבוהה 

)שנוצל ושלא נוצל(   בתקופות של תרחיש לחץ מערכתי עמלת ההתחייבות על הקו
עשויה לקטון, אולם תוותר כפופה לדרישות המינימאליות החלות על קו נזילות 

(CLF במדינות שאין בהן מספיק נכסים נזילים )כפי שנכללו במסמך  באיכות גבוהה

משום שמדינת ישראל אינה זו )דרישות אלו לא נכללו בהוראה המקור של ועדת באזל 
 .("באיכות גבוההמדינה שאין בה מספיק נכסים נזילים "

בנק קו הנזילות חייב להיתמך על ידי בטוחות לא משועבדות, מהסוג שיוגדר על ידי  (ב)
במקרה  ישראל. הבטוחות תוחזקנה באופן שיאפשר העברה מידית לבנק ישראל

)לאחר  קו הנזילות ובהיקף מספק לכיסוי הסך הכולל של הקו שנדרשת משיכת 
. בטוחות המשמשות לתמיכה בקו הנזילות אינן יכולות להיחשב מקדמי ביטחון(

 .באיכות גבוההבמקביל כחלק מהנכסים הנזילים 

יהיה בלתי חוזר  כפוף להיות התאגיד הבנקאי מוערך כסולבנטי, הסכם קו הנזילות (ג)
בדיעבד.  בנק ישראללפני מועד פירעונו, ולא יהיה כרוך בהחלטות אשראי אחרות של 
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יחס כיסוי  ימי תרחיש הלחץ שנקבע במסגרת  30תקופת ההתחייבות חייבת לעלות על 
 הנזילות.

בישראל, קו נזילות כאמור לעיל יוכר על ידי המפקח ככל שבנק ישראל יציע קו נזילות  (ד)
נאים שצוינו לעיל והתאגיד הבנקאי יבקש להסתמך על קו שכזה, וכפוף העומד בת

 .לאישור מראש של המפקח

 .בטל  .ב54

באיכות יוכל לכלול בנכסים הנזילים  תאגיד בנקאי שהוא חברה בת נשלטת של תאגיד בנקאי, ג. 54
את מלוא השווי הלא מנוצל של קו נזילות שהתאגיד הבנקאי השולט מתחייב להעמיד גבוהה 

 התנאים הבאים:כל  כפוף לקיום ,קיצוןלו בתרחיש 

 ;קו הנזילות מעוגן בהסכם (א)

הנכסים מלאי התאגיד הבנקאי השולט מפחית את מלוא גובה הקו הלא מנוצל מ (ב)
השולט, הפחתת הקו תעשה לאחר שלו. עבור התאגיד הבנקאי באיכות גבוהה הנזילים 

   ; וכןב2ונכסים רמה  2חישוב המגבלות על נכסים רמה 

של התאגיד באיכות גבוהה מסך הנכסים הנזילים  50%-קו הנזילות לא יהווה יותר מ (ג)
 הבנקאי הנשלט, המחושבים לאחר מקדמי הביטחון.

 

(iv) באיכות גבוההנכסים נזילים  שאין בהן מספיק  מדינותטיפול ב 

 .32 31 30 29 28 27 26 25 24בטלים 67עד  55סעיפים  

(v )  האיסלםטיפול עבור תאגידים בנקאיים המצייתים לחוקי 

 .בטל .68

  

                                                      

 בטל. 24
 .בטל 25
 .בטל 26
 .בטל 27
 .בטל 28
 .בטל 29
 .בטל 30
 .בטל 31
 .בטל 32
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 סך תזרים מזומנים יוצא נטו . ב

יוצא הצפוי בניכוי סך המזומנים המוגדר כסך תזרים   33המונח סך תזרים מזומנים יוצא נטו .69

. הבאים ם הקלנדרייםימיה 30נכנס הצפוי בתרחיש הקיצון המוגדר עבור המזומנים התזרים 

סך תזרים המזומנים היוצא הצפוי מחושב על ידי הכפלת היתרות של קטגוריות או סוגים 

או  run off)שיעורים שהם מצופים להימשך במאזניות -חוץמאזניות ושונים של התחייבויות 

drawn down .)נכנס הצפוי מחושב על ידי הכפלת היתרות של חייבים סך תזרים המזומנים ה

מסך תזרים  75%מצטבר של  רףתחת התרחיש עד ל התקבלשיעורים שהם מצופים לבחוזיים 

 .יצפוהמזומנים היוצא ה

הקטן  פחותהבאים = סך תזרים מזומנים יוצא צפוי  ם הקלנדרייםימיה 30סך תזרים מזומנים יוצא נטו במהלך 

 {צפוי מתוך סך תזרים מזומנים יוצא 75%; צפוי תזרים מזומנים נכנס}סך מבין 

 

 .בטל .70

 .החלים על כל קטגוריה מקדמיםסיכום של ה מציג 2נספח  .71

כלומר אם נכס נכלל כחלק , תאגידים בנקאיים לא יורשו לספור פריטים בספירה כפולה .72

 המזומן הנכנס הקשורתזרים (, המונה, דהיינו" )באיכות גבוההנזילים הנכסים המלאי "מ

 שקיימתמקום (. כחלק מהמכנה, דהיינו)לא יוכל להיספר גם כתזרים מזומנים נכנס אליו 

קווי נזילות מחייבים , לדוגמה)שפריט ייספר בכמה קטגוריות של תזרים יוצא  האפשרות

(committed )על(, הימים 30 תים לצורך כיסוי חוב שמועד פירעונו בתוך תקופמדהמוע 

 .מוצר אותו עבור המרבי החוזי היוצא לגובה התזרים עד רק בחשבון להביאו הבנקאי התאגיד

 תזרים מזומנים יוצא . 1

(i) ייםאמשיכת פיקדונות קמעונ 

 natural)יחיד יים מוגדרים כפיקדונות המופקדים בתאגיד בנקאי על ידי אפיקדונות קמעונ .73

person.)  יחיד או שותפויות נכללים בקטגוריות עסקים בבעלות  ,משפטיותפיקדונות מישויות

יטופלו ביחס  יים לפי דרישה ופיקדונות לזמן קצובאפיקדונות קמעונ. ייםאהפיקדונות הסיטונ

 סעיפיםקריטריונים הקבועים בלפי ה הוחרגואלא אם כן , 80-74כיסוי הנזילות על פי סעיף 

  .84סעיף  יפ להנזילות עביחס כיסוי יטופלו  82לפי סעיף קדונות שהוחרגו יפ; 83-ו 82

עם , כמתואר להלן" פחות יציבים"ו" יציבים" למקורותתחלקים מיים אפיקדונות קמעונ .74

 .לכל קטגוריה הקבועיםשיעורי משיכה מזעריים 

 ומעלה( 3%פיקדונות יציבים )שיעור משיכה = )א( 

                                                      

 30של  התקופהבמהלך לקבל ולשלם  צפוישתאגיד כלול ריבית יבמקרים הרלוונטיים, תזרים מזומנים יוצא ונכנס  33
 .םמייה
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המבוטחים הם סכום הפיקדונות , 5%המקבלים לרוב מקדם משיכה , פיקדונות יציבים .75

על ידי תכנית ביטוח פיקדונות אפקטיבית או על ידי ערבות ציבורית המספקת הגנה  34במלואם

 :כאשר, שוות ערך

  למפקידים יש קשרים מבוססים אחרים עם התאגיד הבנקאי ההופכים את משיכת הפיקדון
 לבלתי סבירה ביותר; או

  עובר ושב הפיקדונות בחשבונות(transactional accounts)  לדוגמה, חשבונות שמופקדות(

 בהם משכורות באופן אוטומטי(.

המקיים את אחד )בשקלים או במט"ח( י בישראל אעל אף האמור לעיל, פיקדון קמעונ
יכול להיחשב ₪, מיליון  0.5אינו עולה על הכולל מהתבליטים האמורים ואשר סכומו 

 בסיס לקוח.גובה הפיקדון יחושב על כפיקדון יציב. 

 המתחייבת לכך שיש לה( i)היא תכנית " תכנית ביטוח פיקדונות אפקטיבית, "בהוראה זו .76

שמודעות הציבור ( iii)-ו, שהכיסוי בגינה מוגדר בבירור( ii, )יכולת ביצוע תשלומים במועד

מבטח הפיקדונות בתכנית ביטוח פיקדונות אפקטיבית מחזיק בסמכויות . אליה גבוהה

מתנהל בשקיפות , תפקידיו והוא עצמאי מבחינה תפעוליתהמשפטיות הפורמליות לבצע את 

, לפיקדונות מחייבת משפטיתמפורשת ומספקת ערבות מדינה ה. ואחראי לתת דין וחשבון

תכנית ביטוח פיקדונות  בהש מדינהלהיחשב ל היכול, המתפקדת בפועל כביטוח פיקדונות

 .אפקטיבית

 ".יציב"שפיקדון ייחשב אין די בנוכחותו של ביטוח פיקדונות לבדו על מנת  .77

אם הם , מןעל פיקדונות יציבים בתחו 3%לבחור ליישם שיעור משיכה של  ותרשאי מדינות .78

 עומדים בקריטריונים לעיל לפיקדון יציב וכן בקריטריונים הנוספים לתכניות ביטוח פיקדונות

 35:כדלקמן

  היטלים על  דרך גבייה תקופתית של, מראשמימון של תכנית הביטוח מבוססת על מערכת
 ;36תאגידים בנקאיים עם פיקדונות מבוטחים

  לתכנית יש אמצעים נאותים להבטחת נגישות למימון נוסף במהירות במקרה של דרישה

 נתונהאו רשות , גדולה לעתודותיה, לדוגמה ערבות ספציפית ומחייבת משפטית מהממשלה
 וכן; ללוות מהממשלה

  הגישה לפיקדונות המבוטחים זמינה למפקידים בתוך פרק זמן קצר מרגע שתכנית ביטוח

                                                      

מסכום הפיקדון, עד לגבול ביטוח הפיקדונות, מכוסה על ידי תכנית ביטוח פיקדונות  100%"מבוטח במלואו" משמעו כי  34
אפקטיבית. יתרות הפיקדונות עד לגבול ביטוח הפיקדונות יכולות להיחשב "מבוטחות במלואן" אפילו אם יש למפקיד 

ופל בתור "פחות יציב". לדוגמה, יתרה העולה על גבול ביטוח הפיקדונות. אולם, כל סכום מעבר לגבול ביטוח הפיקדונות יט
 100, ולפיה המפקיד יקבל לפחות 100המכוסה על ידי תכנית ביטוח פיקדונות עם גבול של  150 בסךאם למפקיד יש פיקדון 

ייחשב לסכום "מבוטח במלואו" ויטופל כפיקדון  100לא יצליח לשלם, אזי  הפיננסימתכנית ביטוח הפיקדונות אם המוסד 
מהכספים מיחידת מסוים יטופל כפיקדון פחות יציב. עם זאת, אם תכנית ביטוח הפיקדונות מכסה רק אחוז  50ואילו  ,יציב

 .כולו ייחשב פחות יציב 150(, אזי הפיקדון בסך 100מסכום הפיקדון עד לגבול של  90%המטבע הראשונה )לדוגמה, 
International Association of פיקדונות )ביקשה מהאגודה הבינלאומית למבטחי ( FSB)ליציבות פיננסית  הועדה 35

Deposit Insurers - IADI עקרונות (, במשותף עם ועדת באזל וגופים רלוונטיים אחרים במקומות הרלוונטיים, לעדכן את
ייבחנו אפוא על  סעיף זהוהנחיות נוספות כדי לשקף בצורה טובה יותר את הנהגים המובילים. הקריטריונים ב שלה הליבה

 .IADI -ה שתושלם עבודת לאחרוועדה ידי ה
הדרישה לגבייה תקופתית של היטלים מתאגידים בנקאיים אינה מונעת מתכניות ביטוח פיקדונות לאפשר הפסקת  36

 .הפרשות מפעם לפעם, בנקודות זמן נתונות שבהן התכנית ממומנת היטב
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 .37הפיקדונות מופעלת

על פיקדונות יציבים עם הסדרי ביטוח פיקדונות  3%שיעור משיכה של  ותהמיישמ מדינות
   שיעורי משיכה נמוכים ל יות מסוגלות להציג הוכחותלה יצטרכוהעומדים בקריטריונים לעיל, 

שבהן נחוו תנאים דומים קיצון העבור פיקדונות יציבים במערכת הבנקאית בכל תקופות  3%-מ
 ביחס כיסוי הנזילות.לאלו ש

 ומעלה( 10%פיקדונות פחות יציבים )שיעורי משיכה =  )ב(  

, יוגדר כ"פיקדון לעיל 75שאינו עומד בהגדרת פיקדון יציב כאמור בסעיף פיקדון קמעונאי  .79

 .פחות יציב"

יקבע על פי הסכום הכולל בישראל )בשקלים או במט"ח( של פיקדון פחות יציב משיכה השיעור 
  :מפורט להלןכויהיה  )על בסיס לקוח(של הפיקדון 

 10%  ש"ח. נימיליו 5עבור פיקדון עד לסכום כולל של 

 15%  מיליוני  10-עד לו₪  יליונימ 5עבור פיקדון שסכומו הכולל עולה על.₪ 

 20%  ני ש"חומילי 10פיקדון שסכומו הכולל עולה על עבור. 

ראה בחו"ל, הבנקאית לעניין הטיפול בפיקדונות קמעונאיים בישויות המשפטיות של הקבוצה 
 להלן.   170-ו 169 פיםפירוט בסעי

יים כשירים להיחשב אאם תאגיד בנקאי אינו מסוגל לזהות באופן מיידי אילו פיקדונות קמעונ .80

התאגיד הבנקאי לא מסוגל לקבוע אילו פיקדונות , לדוגמה)לפי ההגדרה לעיל " יציבים"

עליו (, פיקדונותמדינה למכוסים על ידי תכנית ביטוח פיקדונות אפקטיבית או על ידי ערבות 

 ".פחות יציבים"הפיקדונות ה קטגוריותלשבץ את הסכום המלא ב

 .בטל .81

לפירעון או  תלזמן קצוב עם תקופה נותריים אפיקדונות קמעונמ נובעתזרים מזומנים יוצא ה .82

ומנים היוצא הצפוי זלא ייכלל בסך תזרים המ, םמיי 30תקופת הודעה על משיכה העולה על 

 30יחס כיסוי הנזילות של  קופתאם למפקיד אין זכות חוקית למשוך את הפיקדונות בת

מהפסד קנס משמעותי ששיעורו גדול מהותית ב כרוכהאו אם משיכה מוקדמת , םמייה

 .38הריבית

אם תאגיד בנקאי מרשה למפקיד למשוך פיקדונות כאלה מבלי להטיל עליו את הקנס  .83

אזי כלל , מוקדמתמשיכה משפטית לשלמפקיד אין זכות  הקובעאו למרות סעיף , המתאים

תקופה מבלי להתחשב ב, כלומר)אלה תטופל כפיקדונות לפי דרישה  מקורותהקטגוריה של 

המפקח . (80-74 סעיפיםב המפורטיםלו על הפיקדונות שיעורי המשיכה יחו, הנותרת לפירעון

המפקיד יורשה שבהן (, hardship)עשוי לקבוע נסיבות חריגות העונות להגדרה של קשיים 

 .הטיפול בכלל מאגר הפיקדונותשישתנה למשוך את הפיקדון החריג לזמן קצוב מבלי 

                                                      

 .ימי עסקים 7-פרק זמן זה צפוי להימשך בדרך כלל לא יותר מ 37

חלק מהפיקדון לזמן קצוב ניתן למשיכה מבלי לגרום לקנס כזה, רק אותו החלק ייחשב לפיקדון לפי דרישה. יתרת אם  38
 .הפיקדון הנותרת תטופל כפיקדון לזמן קצוב
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נותרת לפירעון )או פיקדונות קמעונאיים לזמן קצוב לתקופה , לעיל 82בסעיף האמור  על אף .84

 .3%ימים יקבלו שיעור משיכה של  30העולה על תקופת הודעה( 

(ii) י בלתי מובטחאמשיכת מימון סיטונ 

מוגדר כאותן התחייבויות " י בלתי מובטחאמימון סיטונ, "למטרות יחס כיסוי הנזילות .85

 אשרו ,לרבות עסקים בבעלות יחיד ושותפויות, משפטיותישויות  כלפי ומחויבויות כלליות 

נכסים מוגדרים ספציפית הנמצאים בבעלות המוסד  לע משפטיותמובטחות על ידי זכויות  אינן

 לא נכללותהגדרה זו ב. פירוק או חיסול, חדלות פירעון, הלווה במקרה של פשיטת רגל

 .יבויות הקשורות לחוזי נגזריםמחו

אופק יחס בי הכלול ביחס כיסוי הנזילות מוגדר ככל מימון הניתן לדרישה אהמימון הסיטונ .86

ם או שמועד פירעונו החוזי המוקדם ביותר חל בטווח האופק הזה מייה 30כיסוי הנזילות של 

וכן מימון בעל  ,(כגון פיקדונות לזמן קצוב ומכשירי חוב בלתי מובטחים שהגיע מועד פירעונם)

הגדרה זו כוללת כל מימון עם אופציות הניתנות למימוש לפי שיקול . מועד פירעון שלא נקבע

עבור מימון עם אופציות הניתנות . ם הקלנדרייםימיה 30דעתו של המשקיע בתוך אופק של 

להביא בחשבון גורמי  התאגיד הבנקאיעל , למימוש לפי שיקול דעתו של התאגיד הבנקאי

מקום שהשוק מצפה , בפרט .39ימוש האופציהמוניטין העשויים להגביל את יכולתו להימנע ממ

תאגידים ה, שלהןסופי ההמשפטי שהתחייבויות מסוימות ייפדו לפני תאריך הפירעון 

ולכלול התחייבויות כי הדבר יתרחש בנקאיים  צריכים להניח למטרת יחס כיסוי הנזילות ה

 .אלה בתזרים היוצא

בכפוף לתקופת הודעה מחייבת  40יכול לדרוש את פירעונו מקורותספק השי אמימון סיטונ .87

 .לא ייכלל, םמייה 30ומוגדרת בחוזה העולה על האופק של 

על סמך  ,לפי המתואר להלן יסווגי בלתי מובטח אמימון סיטונ, למטרות יחס כיסוי הנזילות .88

כושר הפירעון לאיכות האשראי וללריבית המוצעת ו מקורותהרגישות המשוערת של ספקי ה

, ורמת התחכום שלהםמקורות הדבר נקבע על ידי סוג ספקי ה. הלווהשל התאגיד הבנקאי 

שיעורי המשיכה עבור התרחיש צוינו עבור . כמו גם יחסיהם התפעוליים עם התאגיד הבנקאי

 .כל קטגוריה

 ומעלה 10%, 5% על ידי לקוחות עסקיים קטנים: מועמדי בלתי מובטח האמימון סיטונ )א( 

יים אפיקדונות קמעונמו לקוחות עסקיים קטנים מטופל כמי בלתי מובטח אמימון סיטונ .89

לקוחות עסקיים קטנים ובין משל המימון " יציב"הבחנה בין חלק  תוך, הוראה זולמטרות 

אותם ו של קטגוריותאותן הגדרות עליהם יחולו כך גם  .ם לעילכהגדרת "פחות יציב" חלק

 .ייםאפיקדונות קמעונכמו על משיכה ה שיעורי

 

 

                                                      

על מקורות יממש אופציה לא הדבר עשוי לשקף מקרה שבו תאגיד בנקאי עשוי לאותת שהוא נתון בקשיי נזילות אם הוא  39
 .המימון שלו

 .לדרוש את המימון לפני מועד הפירעון החוזי מקורותליכולתו של ספק ה המשובצת הקשור הכל אופצי כולל 40
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שבוצעו על ידי לקוחות עסקיים  מקורות אחריםקטגוריה זו מורכבת מפיקדונות והעמדת  .90

מוגדרים ( small business customers" )לקוחות עסקיים קטנים. "פיננסיים לא קטנים

הוראת ניהול בנקאי של  231 סעיףבהתאם להגדרה של הלוואות הניתנות לעסקים קטנים ב

יות ונחשבים באופן כללי כבעלי מאפייני סיכון אכחשיפות קמעונהמנוהלים , 204' תקין מס

הנובע מלקוח עסקי קטן  41כל עוד סך המימון הכולל, ייםאנזילות דומים לחשבונות קמעונ

 .(במידת האפשרעל בסיס מאוחד )ח "ש נימיליו 5-אחד נמוך מ

בהגדרה אפשר לו להשתמש תמקום שלתאגיד בנקאי אין אף חשיפה ללקוח עסקי קטן ש .91

התאגיד הבנקאי רשאי לכלול פיקדון זה , 204' הוראת ניהול בנקאי תקין מס של 231 סעיףב

על בסיס מאוחד ) ח"ש נימיליו 5-הנובע מהלקוח קטן מ כוללבקטגוריה זו כל עוד סך המימון ה

 מטפלמשמעות הדבר שהתאגיד הבנקאי . יאוהפיקדון מנוהל כפיקדון קמעונ( במידת האפשר

שבו פיקדונות במערכות ניהול הסיכונים הפנימיות שלו באופן עקבי על פני זמן ובאותו האופן ב

כפי  פרטניוכי הפיקדונות אינם מנוהלים באופן , יים אחריםאפיקדונות קמעונהוא מטפל ב

 .פיקדונות תאגידיים גדולים יותר שמנוהלים

לטיפול החל על פיקדונות פיקדונות לזמן קצוב מלקוחות עסקיים קטנים יטופלו בהתאם  .92

 .84-ו 83, 82 סעיפיםיים כמפורט באקמעונ

 25%וניהול מזומנים:  קסטודיסליקה, מפעילויות פיקדונות לצרכים תפעוליים הנוצרים  )ב( 

או , פעילויות מסוימות מובילות לכך שלקוחות פיננסיים ושאינם פיננסיים יצטרכו להפקיד .93

לאפשר את גישתם ואת יכולתם להשתמש במערכות  פיקדונות בתאגיד בנקאי כדי, להשאיר

משיכה  שיעורכספים אלה יכולים לקבל . סליקה ותשלומים ולבצע תשלומים בדרכים נוספות

רק אם ללקוח יש תלות מהותית בתאגיד הבנקאי והפיקדון נדרש לצורך פעילויות  25%של 

אישור יפנה לקבלת , זהתאגיד בנקאי הסבור שפעילויות מסוימות שלו כשירות לטיפול . אלה

  .מראש של המפקח לטיפול זה

המקיימות את  ניםאו  ניהול מזומ קסטודי, סליקההן פעילויות בהקשר זה  כשירותפעילויות  .94

 :הקריטריונים הבאים

  בלתי תלוי ע שירותים אלה כמתווך צד שלישי וציבלעל התאגיד הבנקאי  מסתמךהלקוח
הימים הבאים. לדוגמה, תנאי  30במהלך שלו כדי לבצע את הפעילויות הבנקאיות הרגילות 

 אם התאגיד הבנקאי מודע לכך שללקוח יש הסדרי גיבוי נאותים. מתקייםזה לא 

 שירותים אלה חייבים להינתן תחת הסכם מחייב משפטית ללקוחות מוסדיים. 

  ם לפחות או לעלויות מעבר מיי 30סיומו של הסכם כזה יהיה כפוף לתקופת הודעה של
הקשורות לעסקה, לטכנולוגיית מידע, לסיום מוקדם או לעלויות  עלויותמשמעותיות )כגון 

 30יישא הלקוח אם הפיקדונות לצרכים תפעוליים יועברו לפני תום  ןמשפטיות( שבה
 הימים.

                                                      

( משמעו הסכום ברוטו )כלומר, ללא קיזוז כל צורת אשראי שהועמד לישות ggregated fundinga" )הכוללמימון סך ה" 41
שבהם הצד הנגדי ידוע  ותנגזרים דומ ותחוב או חשיפ( של כל צורות המימון )לדוגמה, פיקדונות או מכשירי המשפטית

קשורים כלקוח עסקי קטן(. בנוסף, החלת המגבלה על בסיס מאוחד משמעה שהיכן שלקוחות עסקיים קטנים אחד או יותר 
(affiliated)  המימון שהתקבל על ידי התאגיד כל זה לזה, הם יכולים להיחשב לנושה יחיד כך שהמגבלה מוחלת על סך

 .אי מקבוצת לקוחות זוהבנק
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כזאת הם אלה  פיקדונות לצרכים תפעוליים העומדים בקריטריוני הכשירות ונוצרים מפעילות .95

 :שבהם

 לא הבנקאי ו תאגידהפיקדונות הם תוצרי לוואי של שירותי הבסיס המסופקים על ידי ה

 .י רק לשם ההכנסה מריבית המוצעת בגינםאבשוק הסיטונ מחפשים אותם 

  הפיקדונות מוחזקים בחשבונות ייעודיים ומתומחרים כך שהם אינם נותנים ללקוח תמריץ

ריבית שוק(. במקרה לא בהכרח משולמת ) עודפים בחשבונות אלהכלכלי להשאיר כספים 

קרובים לאפס, יש לצפות שחשבונות אלה לא יישאו  מתמסוי מדינהששיעורי הריבית ב

ריבית. תאגידים בנקאיים צריכים לשים לב במיוחד לכך שבמהלך תקופות ממושכות של 

 שיעורי ריבית נמוכים, יתרות עודפות )כהגדרתן להלן( יכולות להיות משמעותיות.

, ויות הסליקהעודפות שניתן למשכן ועדיין להשאיר די כספים לביצוע פעילהיתרות הכל  .96

רק , כלומר. 25%של  שיעור משיכהאינן כשירות להחלת , וניהול המזומנים הללו הקסטודי

אותו חלק מיתרת הפיקדון אצל ספק השירות שמוכח כי הוא משמש לצרכים התפעוליים של 

יתרות עודפות יטופלו בקטגוריה המתאימה לפיקדונות . הלקוח יהיה כשיר להיחשב יציב

אם תאגידים בנקאיים אינם יכולים לקבוע את סכום היתרה . תפעולייםשאינם לצרכים 

 .תפעולי כלאולכן ייחשב , לצרכיםשהפיקדון כולו נמצא בעודף ביחס היא אזי ההנחה , העודפת

תאגידים בנקאיים חייבים לקבוע מתודולוגיה לזיהוי פיקדונות עודפים שאינם נכללים בטיפול  .97

משיכה לסיכון האת  באופן נאותהערכה זו תבוצע ברמת פירוט מספקת כדי להעריך . זה

המתודולוגיה צריכה להביא בחשבון גורמים רלוונטיים כגון . ספציפי-תרחיש בנקבמקרה של 

שנוצרו צורכי תשלום  לפנייים יתרה גבוהה מהממוצע אהסבירות שתהיה ללקוחות סיטונ

יחסים בין יתרות חשבון למחזורי תשלום או , לדוגמה) מדדים מתאימים ולבחון, ספציפיים

כדי לזהות את אותם לקוחות שאינם מנהלים יתרות חשבון ( קסטודיאו לנכסים ב סליקה

 .באופן אקטיבי ביעילות

עבור התאגיד הבנקאי נכנס  תזרים 0% לגביהם יניחו ,פיקדונות לצרכים תפעולייםבאשר ל .98

שפיקדונות אלה נדרשים מסיבות תפעוליות ולכן אינם זמינים לתאגיד הבנקאי  היות, המפקיד

 .של תזרימים יוצאים אחרים תשלוםהמפקיד לצורך 

אם הפיקדון נוצר מבנקאות קורספונדנטית או ממתן שירותי , קטגוריות תפעוליות אלה על אף .99

ות תפעולית למטרת הוא יטופל כאילו לא הייתה פעיל(, prime brokerage)ראשי  'ברוקראג

 .42המשיכה שיעוריקביעת 

. את סוגי הפעילויות שעשויים לייצר פיקדונות לצרכים תפעוליים הסעיפים הבאים מתארים .100

היות , זה אכן מייצר פיקדון לצרכים תפעוליים מסוגפעילות  םקיותאגיד בנקאי יבדוק אם 

 .ובנהגים של הלקוחות בפעילות, שלא כל הפעילויות עונות על ההגדרה עקב הבדלים בתלות

( או ניירות ערך)הסדר שירות המאפשר ללקוחות להעביר כספים הם , בהקשר זה, יחסי סליקה .101

. אל נמענים סופיים ,באמצעות משתתפים ישירים במערכות סליקה מקומיות ,ףעקיאופן ב

                                                      

להסדרים שלפיהם תאגיד בנקאי אחד )קורספונדנט( מחזיק פיקדונות שבבעלות קשורה בנקאות קורספונדנטית  42
)לדוגמה,  חוץ)רספונדנטים( ומספק שירותי תשלום ואחרים כדי לסלוק עסקאות במטבע  תאגידים בנקאיים אחרים

תאגיד לסליקת עסקאות במטבע שאינו המטבע המקומי של ה החשבונות המכונים "נוסטרו" ו"ווסטרו" המשמשים
( הוא חבילת שירותים המוצעת prime brokerage) ראשי' ברוקראגתשלומים(. סילוק והרספונדנט לצורך ביצוע 

; קסטודיו תשלומים, פעילים, בפרט קרנות גידור מוסדיות. שירותים אלה כוללים על פי רוב:  סליקהגדולים ולמשקיעים 
 .דיווח מאוחד; מימון )מרג'ין, ריפו או סינתטי(; השאלת ניירות ערך; עזרה בגיוסי הון; וניתוח סיכונים
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 התאמה, (transmission) העברה: שירותים כאלה מוגבלים לפעילויות הבאות

(reconciliation) ואישור הוראות תשלום (confirmation) ;יום משיכת יתר למשך ה

(daylight) , מימון ללילה(overnight )סליקה וקביעת פוזיציות ; והחזקת יתרות לאחר סליקה

 .יומיות וסופיות-תוך

עיבוד , דיווח, משמורתמתן שירותי הם , בהקשר זה(, custody relationship) קסטודייחסי  .102

(processing ) נכסים או ביצוע מרכיבים תפעוליים או אדמיניסטרטיביים של פעילויות

שירותים מסוג זה . קשורות בשם לקוחות בתהליך ביצוע עסקה ושמירת נכסים פיננסיים

 קסטודיו, עיבוד בטוחות, העברת תשלומים חוזיים, עסקאות בניירות ערך ילוקמוגבלים לס

ושירותים  ,כלולים גם קבלת דיבידנדים והכנסות אחרות. םניהקשור לשירותי ניהול מזומ

יכולים לכלול גם קסטודי שירותי . (client subscriptions and redemption) נוספים לקרנות

, העברת כספים, (escrow)נאמנות , (treasury)ניהול פיננסי , שירותי נאמנות לנכסים ולתאגיד

לא כולל בנקאות )כולל שירותי תשלומים וסליקה , ם כסוכןהעברת מניות ושירותי

 . depository receipts-ו(, קורספונדנטית

ושירותים קשורים  ניםמתן שירותי ניהול מזומהם , בהקשר זה, ניםיחסי ניהול מזומ .103

ללקוח כדי  ניתנים מתייחסים לאותם מוצרים ושירותים ה ניםהול מזומישירותי נ. ללקוחות

הנחוצות  פיננסיותולבצע עסקאות , נכסים והתחייבויות, לנהל את תזרים המזומנים שלו

 payment)שירותים כאלה מוגבלים להעברת תשלומים . לצורך פעילותו השוטפת של הלקוח

remittance ,)ריכוזגבייה ו (collection and aggregation )ניהול משכורות, של כספים ,

 .(disbursement of funds)קת כספים חלוובקרה על 

וניהול  קסטודי, פיקדונות לצרכים תפעוליים שנוצר על ידי פעילויות סליקהמתוך ההחלק  .104

יכול לקבל את אותו הטיפול כפיקדונות , המכוסה במלואו על ידי ביטוח פיקדונות, ניםמזומ

 ".יציבים"יים אקמעונ

 100% או 25%טיפול בפיקדונות ברשתות מוסדיות של בנקים קואופרטיבים:  )ג( 

היא קבוצה של תאגידים ( בשם אחרהמכונה או )קואופרטיבים בנקים רשת מוסדית של  .105

עם מוקד אסטרטגי , מסגרת שיתוף פעולה המעוגנת בחוקמשפטית בעלי בנקאיים אוטונומיים 

מוסדות מרכזיים או ספקי  ספציפיות מבוצעות על ידיפונקציות כאשר משותף ומותג משותף 

 חברים שמוסדות הפיקדונות לסכום 25% של משיכה שיעור להקצות ניתן. שירות מתמחים

עקב דרישות ( א) שהופקדו, מתמחים מרכזיים שירות בספקי או המרכזי במוסד הפקידו

בהקשר של שיתוף ( ב)הרשומות אצל הרגולטורים או , הקבועות בחוק מזעריותהפקדה 

חוקיים או חוזיים כל עוד הן התאגיד הבנקאי שקיבל את , משימות והסדרים משפטיים

משתתפים באותה תכנית הגנה הדדית של הרשת  םהכספים והן התאגיד הבנקאי שהפקיד

, אחריםתפעוליים בדומה לפיקדונות . המוסדית כנגד אי נזילות וחדלות פירעון של חבריה

מפני שכספים אלה , 0% תזרים נכנספיקדונות אלה יניח לגבי  פקידהתאגיד הבנקאי המ

 .נשארים במוסד המרכזישנחשבים לכספים 

הם  אותוכדי לוודא שתאגידים בנקאיים המיישמים , לטיפול זה ש לקבל את אישור המפקחי .106

בשם המכונה או )פרטיבית כזאת והמוסד המרכזי או ספק השירות המרכזי של רשת קוא אכן
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של  שיעור משיכה  פעילויות של בנקאות קורספונדנטית לא ייכללו בטיפול זה ויקבלו(. אחר

כמו גם כספים המופקדים במוסדות המרכזיים או בספקי שירות , יוצאהתזרים ב 100%

או לצורך פעולות , לעיל סעיףב( ב)-ו( א)-מרכזיים מכל סיבה אחרת פרט לאלה המפורטות ב

 .103-101 סעיפיםכמתואר ב ניםאו ניהול מזומ, קסטודי, תפעוליות של סליקה

בנקים  פיננסיים וריבונויות,לא על ידי תאגידים  המועמדי בלתי מובטח אמימון סיטונ )ד(

 40%או  20%(: PSEs) צדדיים לפיתוח, וישויות סקטור ציבורי-, בנקים רבמרכזיים

מורכבת מכל הפיקדונות והעמדות אחרות של מימון בלתי מובטח מלקוחות  קטגוריה זו .107

וכן ( שאינם משויכים לקטגוריה של לקוחות עסקיים קטנים)תאגידיים שאינם פיננסים 

וישות סקטור , צדדי לפיתוח-בנק רב, בנק מרכזי, שהם ריבונות( מקומיים או זרים)מלקוחות 

מקדם (. כהגדרתן לעיל)שאינם מוחזקים באופן ספציפי למטרות תפעוליות (, PSE)ציבורי 

כמו  .108 סעיףאלא אם כן מתקיימים הקריטריונים ב, 40%המשיכה עבור כספים אלה הוא 

 . 109קדונות בחשבונות נאמנות כאמור בסיפא של סעיף יטגוריה זו פיטופלו בק, כן

, ריבונויות, על ידי לקוחות תאגידיים שאינם פיננסיים מועמדה י בלתי מובטחאמימון סיטונ .108

ללא קשרים ( PSEs)וישויות סקטור ציבורי , צדדיים לפיתוח-בנקים רב, בנקים מרכזיים

אם סכום ההפקדה כולו מכוסה במלואו על ידי  20%משיכה שיעור תפעוליים יכול לקבל 

 .המספקת הגנה דומה תכנית ביטוח פיקדונות אפקטיבית או על ידי ערבות ציבורית

 100%אחרות:  משפטיותעל ידי לקוחות שהם ישויות  המועמד י בלתי מובטחאמימון סיטונ )ה( 

בהם תאגידים )קטגוריה זו מורכבת מכל הפיקדונות והמימון האחר ממוסדות אחרים  .109

אמצעי העברה  ,44נהנים ,43ויותנאמנ'(, חברות ביטוח וכד, חברות ניירות ערך, בנקאיים

(conduits) ומכשירים למטרה מיוחדת (special purpose vehicles ,) קשורות ישויות

(affiliated) שאינם מוחזקים ספציפית למטרות , וישויות אחרות 45של התאגיד הבנקאי

מקדם המשיכה עבור . ואינם נכללים בשלוש הקטגוריות הקודמות( כהגדרתן לעיל)תפעוליות 

 וא בהם ה הפיקדונות בחשבונות נאמנות שהנהנ, מכלל זהיוצאים  .100%אלה הוא  מקורות

יטופלו לפי סעיף ש, ואשר אינם מנוהלים תחת ניהול השקעות קולקטיבי, (אדם טבעי) יחיד

 . 40%מקדם המשיכה עבורם הוא כלומר , 107

 

 

 

                                                      

ישויות  תכולל ותהמוסמכת לנהל נכסים בשם צד שלישי. נאמנ משפטיתבהקשר זה כישות  ת( מוגדרyfiduciar) נותנאמ 43
 .םאחרי משותפיםלניהול נכסים, כגון קרנות פנסיה ומכשירי השקעה 

המקבלת, או עשויה להיות זכאית לקבל, הטבות מכוח צוואה,  משפטיתמוגדר בהקשר זה כישות  (beneficiary) נהנה 44
 ., נאמנות, או חוזה אחר(annuity) ביטוח, תכנית פרישה, קצבה פוליסת

של התאגיד הבנקאי כלול בקטגוריה זו, אלא אם כן  קשורותי בלתי מובטח מישויות אתזרים יוצא בגין מימון סיטונ 45
 .ישות קשורה של תאגיד לא פיננסי המימון הוא חלק מקשר תפעולי, פיקדון ברשת מוסדית של בנקים קואופרטיבים, או
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ומכשירי החוב האחרים שהונפקו על ידי התאגיד הבנקאי החוב   אגרות, החוב כל שטרות .110

נמכרת בלעדית בשוק  אגרת החובאלא אם כן , א קשר לזהות המחזיקלבקטגוריה זו לנכללים 

כולל חשבונות של לקוחות עסקיים קטנים )יים אי ומוחזקת בחשבונות קמעונאהקמעונ

אלה במקרה זה ניתן לטפל במכשירים (, 91-89 סעיפיםים לפי יהמטופלים כקמעונא

על מנת . יים או לקוחות עסקיים קטניםאקמעונבקטגוריית הפיקדונות המתאימה של לקוחות 

יים או אללקוחות קמעונספציפית וישווקו  גדרולא די שמכשירי החוב יו, שיטופלו באופן זה

צריכות להיות הגבלות כך שאף גורם לא יוכל לקנות את ש אלא ,ללקוחות עסקיים קטנים

 .סקיים קטניםיים או לקוחות עאאותם מכשירים ולהחזיק בהם פרט ללקוחות קמעונ

, (prime brokerage)ראשי ' ברוקראגשל לקוחות הנוצרות ממתן שירותי  ניםיתרות מזומ .111

יטופלו , 99 סעיףכהגדרתם ב ראשי' ברוקראגמשירותי  יםשנוצר ניםהמזומ, בין היתר, לרבות

על  המוטליםלקוחות ה על משטרי הגנכתוצאה מ( segregated)מופרדות שמכל יתרות  בנפרד

. הוראה זוולא יקוזזו כנגד חשיפות לקוח אחרות הכלולות ב, רשויות הפיקוח במדינהידי 

ואינן   154 סעיףיתרות מקזזות המוחזקות בחשבונות מופרדים מטופלות כתזרים נכנס ב

 .באיכות גבוההנכללות במלאי הנכסים הנזילים 

(iii) משיכה של מימון מובטח 

מוגדר כאותן התחייבויות ומחויבויות כלליות המובטחות " מימון מובטח, "הוראה זולמטרות  .112

הלווה במקרה של  תאגידנמצאים בבעלות הש יםלנכסים ספציפי משפטיותעל ידי זכויות 

 .פירוק או חיסול, חדלות פירעון, פשיטת רגל

היכולת להמשיך בעסקת , בתרחיש זה: עסקאות מימון לטווח קצרבהפסד של מימון מובטח  .113

מוגבלת לעסקאות המגובות על , ועסקאות אחרות של מימון ניירות ערך חוזרמכר , רכש חוזר

, של התאגיד הבנקאי תהמקומי נותאו לעסקאות עם הריבובאיכות גבוהה ידי נכסים נזילים 

ביטחונות  ףעסקאות החל 46.מקומי או עם בנק מרכזימקומית ( PSE)עם ישות סקטור ציבורי 

(collateral swaps ) וכך גם כל עסקה אחרת בעלת , מכר חוזראו  רכש חוזריטופלו כהסכמי

ללקוחות התאגיד הבנקאי כדי להוציא לפועל פוזיציות  הושאלביטחון ש, בנוסף. מבנה דומה

 טיפול המפורט להלןתאגיד בנקאי יחיל את ה, התרחיש למטרת. יטופל כמימון מובטח 47בחסר

ם הקלנדרים ימיה 30שמועד פירעונן חל באופק  הקיימותעל כל עסקאות המימון המובטח 

. לרבות פוזיציות בחסר של לקוחות שאין להן מועד פירעון חוזי מוגדר, של תרחיש הקיצון

ולא על פי ערך הביטחון , שגויס באמצעות העסקה הסכוםסכום התזרים היוצא מחושב על פי 

 .הבסיסשב

ירידה בזמינות המימון כנגד נכסים  ולתחמניחים שלא , 1עקב איכותם הגבוהה של נכסי רמה  .114

לא צפויה כל ירידה בזמינות המימון עבור כל עסקאות מימון מובטח שמגיעות , בנוסף. אלה

                                                      

, ו"מקומי" או פחות 20%הוא בהקשר זה, ישויות סקטור ציבורי המקבלות טיפול זה יוגבלו לאלה שמשקל הסיכון שלהן  46
 .יוגדר כתחום שיפוט שבו התאגיד הבנקאי מאוגד מבחינה חוקית

פוזיציה בחסר של לקוח בהקשר זה מתארת עסקה שבה לקוח התאגיד הבנקאי מוכר נייר ערך שאינו בבעלותו, והתאגיד  47
יים כוללים מכירה. מקורות פנימב והבנקאי משיג לאחר מכן את אותו נייר ערך ממקורות פנימיים או חיצוניים כדי להעביר

של  ין'מרגבחשבונות   יםמוחזקהמחדש  שעבדםשניתן ל נותאת מלאי הביטחונות של התאגיד הבנקאי עצמו וכן ביטחו
 , או עסקה דומה.מכר חוזרלקוחות אחרים. מקורות חיצוניים כוללים בטוחות שהתקבלו באמצעות שאילת ניירות ערך, 
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זמינות המימון תיוחס ב היריד. הבנק המרכזי המקומי של התאגיד הבנקאי עםלפירעון 

מקדמי הביטחון  ךערל בשיעור השקול 2לעסקאות שמגיעות לפירעון ומגובות על ידי נכסי רמה 

 נותמוחל על עסקאות מימון מובטח המגיעות לפירעון עם הריבו 25%מקדם . הנדרשים

 או עם ישויות סקטור ציבורי, צדדיים לפיתוח-עם בנקים רב, של התאגיד הבנקאי תהמקומי

(PSEs) כאשר העסקאות מגובות על ידי , או פחות 20%משקל סיכון של  ותבעל מקומיות

ימשכו  גורמים אלומתוך הכרה כי לא סביר ש, א2או רמה  1רמה מנכסים שאינם נכסים 

האשראי במקרה זה ניתן רק . תרחיש לחץ מערכתימימון מובטח מהתאגידים הבנקאיים ב

היכולת ללוות בגין לא נוצל או שולא עבור ביטחון , קיימותעבור עסקאות מימון מובטח 

 .לעצמהכש

לרבות עסקאות , 100%המשיכה הוא  שיעור, שלהן מועד הפירעוןשהגיע לכל יתר העסקאות  .115

הלוח . שלומלאי האת הפוזיציות בחסר של הלקוחות באמצעות  כסהשבהן תאגיד בנקאי מ

 :הדרישות החלותלהלן מסכם את 

לתזרים  התוספתסכום  שעומדות לפירעוןעסקאות מימון מובטח של קטגוריות 

 יוצאהמזומנים ה

 0% או עם בנקים מרכזיים 1מגובה על ידי נכסים ברמה 

 15% .א2מגובה על ידי נכסים ברמה 

, ישויות סקטור תמקומי נותעסקאות מימון מובטח עם ריבו
צדדיים לפיתוח, -או בנקים רבת ומקומי( PSEsציבורי )

א. ישויות סקטור 2או  1שאינן מגובות על ידי נכסים ברמה 
( המקבלות טיפול זה מוגבלות לאלה שמשקל PSEsציבורי )

 ומטה. 20%הסיכון שלהן עומד על 

25% 

 50% ב.2מגובה על ידי נכסים ברמה 

 100% נכסים אחרים

(iv) דרישות נוספות 

שיעור סכומו של כל תזרים המזומנים היוצא נטו יקבל  :יםנגזרבגין תזרים מזומנים יוצא  .116

על פי מתודולוגיות הערכת השווי , בנקאיים נדרשים לחשבתאגידים . 100% משיכה של

ניתן לחשב . בגין נגזרים, היוצא והנכנס, הצפוי מהו תזרים המזומנים  החוזי, הקיימות שלהם

אך , לפי צד נגדי( תזרים נכנס מקזז תזרים יוצא, כלומר)את תזרים המזומנים על בסיס נטו 

תאגידים בנקאיים . (master netting agreement) לקיזוזתקף ורק בהתקיים הסכם מסגרת 

מצורכי ביטחונות מוגדלים עקב שינויים  הנובעות לא יכללו בחישובים אלה דרישות נזילות 

שהן ימומשו  יש להניח , באשר לאופציות .48הביטחונות שהופקדו שוויהשוק או ירידה ב שוויב

  .עבור קונה האופציה' בתוך הכסף'הן כאשר 

תזרימים הנובעים מעסקאות נגזרי , ח"בחישוב יחס כיסוי נזילות במט, לעילעל אף האמור 

יכולים , ח שבהן סכום מלא של קרן מוחלף על בסיס סימולטני או באותו יום"מט-שקל

 . גם אם העסקאות אינן מכוסות על ידי הסכם קיזוז, להשתקף בחישוב על בסיס נטו

                                                      

 .בהתאמה, 123-ו 119 סעיפיםב נתפשיםסיכונים אלה  48
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תזרים , באיכות גבוההנכסים נזילים  מובטחים על ידי נגזרים בגין מכשירים כאשר תשלומים  .117

יתר ל כ, נובע המזומנים או ביטחונות שהינכנס של כל תזרים בניכוי יוצא יחושב המזומנים ה

בתנאי , יבויות חוזיות להעברת מזומן או ביטחונות לתאגיד הבנקאיוחממ, התנאים שווים

ומסוגל תפעולית לעשות שימוש חוזר בביטחונות  משפטיתהתאגיד הבנקאי זכאי מבחינה ש

הדבר עולה בקנה אחד עם . מרגע שהביטחון התקבל ניםבעסקאות חדשות של גיוס מזומ

ספירה כפולה של תזרימי נזילות נכנסים  יספרוהעיקרון שלפיו תאגידים בנקאיים לא 

 .ויוצאים

, בעסקאות מימון שובציםהורדת דירוג המ להנובעים מטריגים שצורכי נזילות מוגדלים  .118

או תזרים , במקרה של מסכום הביטחון שהיה מופקד 100%) :בנגזרים ובחוזים אחרים

 .((notches)דירוגים -תתי 3כל הורדת דירוג עד וכולל , הנובע מחוזי היוצא המזומנים ה

חוזי  נגזרים ועסקאות אחרות כוללים סעיפים המחייבים הפקדת ביטחון , בותורק לעיתים

או פירעון מוקדם של התחייבויות (, contingent facilities) מותנותמשיכת מסגרות , נוסף

. לדירוג אשראי תמוכר חברההורדת הדירוג של התאגיד הבנקאי על ידי  במקרה שלקיימות 

התאגיד ", טריגרים של הורדת דירוג"התרחיש דורש אפוא שעבור כל חוזה שבו קיימים 

 הנוסףהיוצא  ניםתזרים המזומממהביטחון הנוסף או  100% נדרש להפקיד הבנקאי יניח כי

טווח של התאגיד הבדירוג האשראי ארוך  ,דירוגים-תתי 3 עד וכולל ,בגין כל הורדת דירוג

יש להניח כי , רים לדירוג קצר הטווח של התאגיד הבנקאיושקבאשר לטריגרים ה. הבנקאי

בהשפעת . קריטריוני הדירוג שהתפרסמו על פידירוג ארוך הטווח המתאים באלה יופעלו 

ין והטריגרים החוזיים המשנים את 'הורדת הדירוג יובאו בחשבון כל סוגי ביטחונות המרג

 .(non-segregated) מחדש של ביטחונות שאינם מופרדים השעבודזכויות 

 שהופקדוהערכת שווי ביטחונות ב ם אפשרייםשינויינובעים מם הדליצורכי נזילות מוג .119

 מהערך של ביטחון מופקד שאינו ברמה 20%) :המשמשים להבטחת נגזרים ועסקאות אחרות

להבטיח   דרך כללשרוב הצדדים הנגדיים לעסקאות בנגזרים נדרשים בהם בשוק  הנהגים(. 1

או  ניםוכי הדבר נעשה בעיקר באמצעות מזומלמחיר השוק הפוזיציות שלהם  את הצמדת

או ישות סקטור ציבורי בעלי , צדדיים לפיתוח-בנקים רב, בנק מרכזי, מכשירי חוב של ריבונות

 1 כאשר נכסים נזילים ברמה. 203' הוראת ניהול בנקאי תקין מס על פי 0%משקל סיכון 

כנגד באיכות גבוהה להחזיק מלאי נוסף של נכסים נזילים  דרשנלא , מופקדים כביטחון

 את שערוך החשיפותאם צדדים נגדיים מבטיחים , אולם. בהערכת השווישינויים אפשריים 

הפוטנציאלי  אובדן השוויכיסוי צורך ל, למחיר השוק באמצעות צורות אחרות של ביטחונות

תאגיד מהנדרשים באיכות גבוהה יתווספו למלאי הנכסים הנזילים , של  אותם ניירות ערך

ביטחון  בניכוי, הביטחונות שהופקדו בדרך זו כל שווימ 20%בנקאי המפקיד ביטחונות אלה 

בתנאי שהביטחון שהתקבל אינו כפוף למגבלות על שימוש חוזר )שהתקבל על בסיס צד נגדי 

הנדרש להפקדה כביטחון לאחר  הנקוביחושבו על פי הסכום  20%אותם (. חוזרשעבוד או 

כל ביטחון הנמצא . החלת מקדמי ביטחון כלשהם העשויים לחול על קטגוריית ביטחונות זו

 םלקזזשניתן לתשלומים  קשורין מופרד יכול לשמש רק לקיזוז תזרים יוצא ה'בחשבון מרג

 . מאותו חשבון
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 (non-segregated) עודף ביטחונות שאינם מופרדיםהנובעים מים דלצורכי נזילות מוג .120

 :חוזה בכל עתהמוחזקים על ידי התאגיד הבנקאי ועשויים להידרש על ידי הצד הנגדי על פי 

מפני  ,הידרש על פי חוזה על ידי הצד הנגדילמהביטחונות שאינם מופרדים העשויים  100%

 .הצד הנגדימדרישת הביטחונות הנוכחית על  יםעול םשה

נדרשים על פי חוזה שהצד הנגדי לעסקאות הביטחונות מ הנובעים מוגדליםצורכי נזילות  .121

אך   ,חוזההמהביטחונות שמועדם חל על פי  100% :הפקדת הביטחונותאת עדיין לא דרש 

 .םהצד הנגדי עדיין לא דרש את הפקדת

החלפת ביטחונות בנכסים שאינם  אפשריםחוזים המהנובעים מ דליםצורכי נזילות מוג .122

שהתקבלו באיכות גבוהה  נזיליםהנכסים המסכום  100% :באיכות גבוההנכסים נזילים 

באיכות גבוהה בנכסים שאינם נכסים נזילים  םשניתן להחליפ ,כבטחונות להבטחת עסקאות

 .(segregated) לא הופרדוואשר , ללא הסכמת התאגיד הבנקאי

נגזרים או עסקאות  שלהשוק שווי שינויים בהערכת מ הנובעים מוגדליםצורכי נזילות  .123

נגזרים  בגין להבטיח בביטחונות את שערוך החשיפות הואשוק ההיות שנוהג  :אחרות

אפשריות מהותיות תאגידים בנקאיים עומדים בפני חשיפות , ועסקאות אחרות למחיר השוק

תזרים נכנס ויוצא של עסקאות המתבצעות . השווי שינויים אלה בהערכותבגין סיכון נזילות ל

כל . על בסיס נטו ויטופל( master netting agreement)תחת אותם הסכמי מסגרת לקיזוז 

השוק צריך להיכלל שווי שינויים בהערכת מוגדלים הנובעים מצרכים  בגיןשנוצר תזרים יוצא 

מוחלט הגדול ביותר נטו בערך זיהוי תזרים הביטחונות באמצעות יחס כיסוי הנזילות חישוב ב

בערך מוחלט תזרים הביטחונות נטו . החודשים הקודמים 24ם שמומש במהלך מיי 30עבור 

 . שהתרחשונכנס תזרים מבוסס על תזרים יוצא ו

ומכשירי ( covered bonds) מכוסותאיגרות חוב , 49ניירות ערך מגובי נכסים שלמימון  אובדן .124

פירעונה שמועד עסקת מימון  בגיןתזרים יוצא  100%התרחיש מניח  :מימון מובנים אחרים

שכן )כאשר מכשירים אלה מונפקים על ידי התאגיד הבנקאי עצמו , הימים 30בתקופה של חל 

 (.לא יהיה קיים המימוןההנחה היא ששוק מיחזור 

מכשירים להשקעה (, conduits) אמצעי העברה, נייר מסחרי מגובה נכסים שלמימון  אובדן .125

מהנכסים  100%-מהסכום המגיע לפירעון ו 100%) :בניירות ערך ומכשירי מימון דומים

הכוללים הנפקת מכשירי  תאגידים בנקאיים עם מכשירי מימון מובנים(. הניתנים להחזרה

צריכים לתת את דעתם למלוא סיכוני , כגון נייר מסחרי מגובה נכסים, חוב לטווח קצר

אי יכולת ( i, )בין היתר, סיכונים אלה כוללים. הנזילות האפשריים העולים ממבנים אלה

באופן  נגזרים שהוכנסו-קיומם של נגזרים או מרכיבים דמויי( ii)-ו, למחזר חוב שהגיע לפירעון

או , של הנכסים בהסדר מימון" החזרה"אשר יאפשרו , חוזי למסמכים הקשורים למבנה

ולמעשה מסיימים את הסדר המימון , הדורשים ממעביר הנכס המקורי לספק נזילות

"(liquidity puts )" םמייה 30בתוך פרק הזמן של . 

                                                      

, תחת דרישות הנזילות( SPV)מכשיר למטרה מיוחדת האו  (conduits) אמצעי ההעברה נדרש לאחד את במידה ש 49
יהיו מודעים למקורות אפשריים נוספים של סיכון נזילות  התאגידים הבנקאייםנכסיהם והתחייבויותיהם יובאו בחשבון. 

 .הימים 30מעבר לזה הנובע מתחולת הפירעון של החוב בתוך 
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עות ישות למטרה מקום שפעילויות המימון המובנות של התאגיד הבנקאי מבוצעות באמצ

או מכשיר השקעה מובנה ( conduit) אמצעי העברה, כגון מכשיר למטרה מיוחדת) 50מיוחדת

– SIV ,) את  לבחוןל התאגיד ע, באיכות גבוההבבואו לקבוע את הדרישות לנכסים נזילים

 המשובצותאופציות הכל את מועדי הפירעון של מכשירי החוב שהונפקו על ידי הישות ו

בין , של נכסים או להיווצרות צורך בנזילות" החזרה"בהסדרי מימון העשויות להוות טריגר ל

 .מאוחד ובין אם לאו( SPV)אם המכשיר למטרה מיוחדת 

 

קווי אשראי ונזילות מוגדרים , בהוראה זו :משיכות של קווי אשראי ונזילות מחייבים .126

בתאריך עתידי לצדדים נגדיים  יבויות להעמיד כספיםמחוכהסכמים חוזיים מפורשים או 

"( מחייבים)"קווים אלה יכללו הסכמים חוזיים בלתי חוזרים . ייםאיים או סיטונאקמעונ

קווים או התחייבויות .  או כאלה שהם חוזרים רק בתנאים מסוימיםלהעמדת כספים בעתיד 

כאשר , מאזניים אלה יכולים להיות בעלי תקופות ארוכות או קצרות לפירעון-מימון חוץל

סביר , קיצון תנאיב. גלגלים אוטומטיתתהקווים לטווח קצר פעמים רבות מתחדשים או מ

להחזיר יתקשו , קצרלטווח אפילו פירעון , כל תקופת פירעוןמשלקוחות המושכים קווים 

( להלן סעיפיםכמפורט ב)כל הקווים שמניחים כי יימשכו , הוראה זוב, לפיכך .כספים שלוו

 .פירעונםמבלי להתחשב במועד , בתקופת הבדיקההסכומים שהוקצו לפי  יהיו קיימים

נכסים הכשירים בניכוי החלק שלא נמשך מתוך קווים אלה מחושב , הוראה זולמטרות  .127

כבר באיכות גבוהה אם הנכסים הנזילים , באיכות גבוההלהיכלל במלאי הנכסים הנזילים 

הופקדו כביטחון על ידי הצד הנגדי על מנת להבטיח את הקו או שהם מחויבים על פי חוזה 

רכש קו נזילות במבנה של מכשיר , לדוגמה)להיות מופקדים בעת שהצד הנגדי ימשוך את הקו 

תפעולית לעשות שימוש  בעל יכולתו משפטיתהתאגיד הבנקאי רשאי בתנאי ש, זאת. (חוזר

ואין מתאם בלתי הולם , חוזר בביטחון בעסקאות חדשות של גיוס מזומן מרגע שהקו ינוצל

(undue )ניתן לקזז את הביטחון . שווי השוק של הביטחון ובין בין ההסתברות שהקו ינוצל

 באיכותבמידה שביטחון זה לא נספר כבר במלאי הנכסים הנזילים  ,כנגד סכום הקו התלוי

ספירה כפולה של פריטים  ספורשלפיו אין ל, 72 סעיףבהתאם לעיקרון הקבוע ב, גבוהה

 .הוראה זוב

 

 

                                                      

 .(552 סעיף)  205' הוראת ניהול בנקאי תקין מסב כהגדרתה ,(SPE)ישות למטרה מיוחדת  50

 באיכות גבוהה דרישה לנכסים נזילים מרכיב סיכון פוטנציאלי

 עומד להיפרעמהסכום ש 100% בתקופת החישובחל חוב שמועד פירעונו 

בהסדרי מימון המאפשרות  משובצותאופציות 
 החזרת נכסים או תמיכת נזילות פוטנציאלית 

מסכום הנכסים שעשויים להיות  100%
 מוחזרים, או מהנזילות שתידרש
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מימון מחודש של ל  שישמש, לא ניתן לבטלושקו נזילות מוגדר ככל מכשיר גיבוי שלא נמשך ו .128

את החוב האמור בשווקים  מחזרחוב של לקוח במצבים שבהם אותו לקוח אינו יכול ל

יבויות לפדיון מחו, עסקאות מימון מובטח, על פי תכנית של נייר מסחרי, לדוגמה)פיננסיים 

 נוכחיסכום ההתחייבות שיטופל כקו נזילות הוא סכום החוב ה, הוראה זוב'(. יחידות וכד

שיחול פירעונו בתוך ( אם מדובר במסגרת בסינדיקציה, או חלק יחסי)שהונפק על ידי הלקוח 

לא יגיע לפירעון אשר קו הנזילות שמגבה חוב של אותו חלק . ידי הקומגובה על והוא ם מייה 30

של קו הנזילות  סכום נוסףכל (. facility)הימים אינו נכלל בהגדרה של קו  30בתוך חלון של 

 כקבוע הרלוונטי לוטופל כקו אשראי מחייב עם שיעור המשיכה י( יתרת ההתחייבות, קרי)

 מתגלגליםמכשירי אשראי , לדוגמה) לתאגידים ותהון חוזר כללי מסגרות. 131 סעיףב

אלא , לא יסווגו כקווי נזילות( המיועדים למטרות כלליות של התאגיד או למטרות הון חוזר

 .כקווי אשראי

ומכשירי מימון למטרות  כספיותלקרנות , קווים שהועמדו לקרנות גידור, האמור לעיל על אף .129

או מכשירים (, conduits) אמצעי העברהאו ( 125 סעיףכהגדרתם ב) SPEsכגון , מיוחדות

במלוא סכומם  ויחשב, בנקאייםהתאגידים האחרים המשמשים למימון הנכסים העצמיים של 

 .אחרות משפטיותכקו נזילות לישויות 

שחל מועד פירעונם או , דהיינו) 125-ו 124 סעיפיםב הנכללעבור אותו חלק בתכניות המימון  .130

תאגידים בנקאיים , (םמייה 30הניתנים למימוש באופק של " liquidity puts"בעלי שהם 

 העומד להיפרעמכשיר המימון  אתספירה כפולה  יספרולא  ,קווי נזילות קשורים המספקים

 .מאוחדותשקו הנזילות עבור תכניות  אתו

מסגרות הניתנות לביטול מתוך ו 51ותמחייב מסגרותשל הלוואות מתוך  לפי חוזה משיכותהכל  .131

(revocable )כתזרים יוצא ןישתקפו במלוא. 

משיכה של  יש להניח יים וללקוחות עסקיים קטנים:אקווי אשראי ונזילות ללקוחות קמעונ (א)
 אלה. קוויםשל החלק הבלתי מנוצל מתוך  5%

לתאגידים שאינם פיננסיים, לריבונויות ובנקים מרכזיים, לישויות סקטור  קווי אשראי (ב)
של החלק הבלתי  10%משיכה של   יש להניח :צדדיים לפיתוח-רב( ולבנקים PSEsציבורי )

 מנוצל מתוך קווי אשראי אלה.

קווי נזילות לתאגידים שאינם פיננסיים, לריבונויות ובנקים מרכזיים, לישויות סקטור  (ג)
של החלק הבלתי  30%משיכה של  יש להניח  צדדיים לפיתוח:-( ולבנקים רבPSEsציבורי )

 מנוצל מתוך קווי נזילות אלה.

משיכה של  יש להניח לפיקוח יציבותי: הנתונים קווי אשראי ונזילות לתאגידים בנקאיים  (ד)
 אלה. םשל החלק הבלתי מנוצל מתוך קווי 40%

אחרים, לרבות חברות ניירות ערך, חברות ביטוח,  פיננסייםקווי אשראי למוסדות  (ה)
של החלק הבלתי מנוצל מתוך קווי אשראי  40%משיכה של  להניח יש :53נהנים, ו52נאמנויות

 אלה.

                                                      

 .(irrevocable)ניתנות לביטול כבלתי  ותהם אלה המוגדר (committed facilities) מסגרות מחייבות 51
 .43הגדרה בהערת שוליים  הרא 52
 .44הגדרה בהערת שוליים  הרא 53
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אחרים, לרבות חברות ניירות ערך, חברות ביטוח, נאמנויות,  פיננסייםלמוסדות  קווי נזילות (ו)
 של החלק הבלתי מנוצל מתוך קווי נזילות אלה. 100%משיכה של   יש להניח :נהניםו

( SPEs) ישויות למטרה מיוחדתאחרות )לרבות  משפטיותקווי אשראי ונזילות  לישויות  (ז)
וישויות   ,54( ומכשירים למטרה מיוחדתconduits) אמצעי העברה(, 125 סעיף)כהגדרתן ב

של החלק הבלתי  100%משיכה של  יש להניח אחרות שלא נכללו בקטגוריות הקודמות(:
 ים אלה.קוומנוצל מתוך 

החוזיות יבויות המחוכל  .םמיי 30בתוך פרק זמן של  אשראילהעמדת  יבויות חוזיותמחו .132

כללו י הוראה זושלא באו לידי ביטוי במקומות אחרים ב פיננסייםלמוסדות  להעמדת אשראי

 .100%לפי שיעור תזרים יוצא של  בסעיף זה

תאגידים שאינם ליים ואללקוחות קמעונ אשראייבויות החוזיות להעמיד וחמאם סך ה .133

עולה ( ושאינן משויכות לקטגוריות הקודמות)הבאים  ם הקלנדרייםימיה 30 מהלךפיננסיים ב

קלנדריים ה םימיה 30-בשעומד להתקבל  מסך התזרים הנכנס החוזי מלקוחות אלה 50%על 

 .100%יש לדווח על ההפרש כתזרים יוצא של , הבאים

  .מפורט להלןכיטופלו  :אחרות מותנותיבויות מימון מחו .134

והן אינן התחייבויות , אלה יכולות להיות חוזיות או בלתי חוזיות מותנותיבויות מימון מחו .135

שאינן חוזיות כוללות קשר או מתן חסות  מותנותיבויות מימון וחמ. אשראילמתן 

(sponsorship )שעשויים לחייב תמיכה או , למוצרים שנמכרים או לשירותים מסופקים

 שעשויות להיות משובצותחוזיות  בלתייבויות וחמ. העמדה של כספים בעתיד בתנאי קיצון

או יוזם עשויות ליצור גידול בלתי  נותן חסות, מוכר תאגידבמוצרים פיננסיים ובמכשירים שה

אלה כוללים . מספק משיקולי סיכון מוניטין תאגידמתוכנן במאזן הנובע מהתמיכה שה

 ,לגבי נזילותם או סחירותם מסוימותמוצרים ומכשירים שללקוח או למחזיק יש ציפיות 

עלולה לגרום נזק תדמיתי מהותי סבירה מסחרית  דרךכאשר אי עמידה בציפיות הלקוח ב

 .או לפגוע בדרך אחרת ביכולת הקיום השוטפת שלו לתאגיד

במפורש באירוע אשראי או באירוע אחר  מותנותהללו  המותנותיבויות המימון וחמחלק מ .136

בכל זאת  ןאך יש לה, בתרחיש הקיצון שנבחנוילות שאינו קשור בהכרח לאירועי הנז

, הוראה זועמידה בצרכי ל. נזילות בזמני קיצוןמשמעותית של  התייבשותהפוטנציאל לגרום ל

אלה עשויות " אחרות מותנותיבויות מימון מחו"כל תאגיד בנקאי נדרש לבחון אילו מבין 

יסתמכו לכל הפחות על ההתנהגות התאגידים הבנקאיים . הנחזיםבאירועי הקיצון  ממשלהת

 .מתאיםההיסטורית כדי לקבוע מהו התזרים היוצא ה

שאינן חוזיות הקשורות למשיכות נזילות פוטנציאליות ממיזמים  מותנותיבויות מימון מחו .137

יבואו לידי ביטוי , יםמאוחד םשאינ, או מהשקעות מיעוט בישויות (joint venture) משותפים

שהתאגיד הבנקאי יהיה ספק הנזילות העיקרי במקרה שהישות תזדקק כאשר קיימת ציפייה 

 . לנזילות

                                                      

 סעיפיםיטופלו בהתאם לעצמו בנים של התאגיד הבנקאי ומכשירי מימון מהנובעים מסיכוני הנזילות הפוטנציאליים  54
 .מהנכסים הניתנים להחזרה נכללים כתזרים יוצא( 100%-לפירעון ועומד מהסכום ה 100%מסמך זה )ב 125-ו 124
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יש להניח  , (trade finance)סחר הנובעות ממכשירי מימון  מותנותיבויות מימון מחובגין  .138

יבויות הקשורות לסחר שביסודן מחומכשירי מימון סחר מורכבים מ. 5% שלשיעור משיכה 

 :כגון, באופן ישיר תנועת סחורות או מתן שירותים יםעומד

 מכתבי אשראי דוקומנטרי (documentary trade letters of credit)גביית דוקומנטים , 

(documentary and clean collection)וכן; , שטרי יבוא ושטרי יצוא 

 יבויות מימון סחר, כגון ערבויות משלוח.וחמערבויות הקשורות ישירות ל 

, פיננסיות לא יבוא או יצוא עבור חברות ישיר של כגון מימון , להעמדת אשראיהתחייבויות  .139

 .131 סעיףאת שיעורי המשיכה שבליהן יש להחיל עאינן נכללות בטיפול זה ו

 :כמפורט להלןטופלו יאחרות מותנות יבויות מימון מחו .140

  ללא תנאים  הניתנים לביטולקווי אשראי ונזילות(unconditionally revocable" ) לא
 ;131יטופלו לפי סעיף  ,"(uncommittedמחייבים" )"

 יש , (138 סעיףכמתואר ב) סחריבויות מימון מחוערבויות ומכתבי אשראי שאינם קשורים ל

ביצוע שיש להניח לגביהן שיעור משיכה של ת יולמעט ערבו, 10%שיעור משיכה של להניח 
הבטחת ( )דירות)לפי חוק המכר )להבטחת השקעות של רוכשי דירות ת יווערבו ,3%

 ;0%שיעור משיכה של לגביהן שיש להניח  (,1974-ה"התשל(, השקעות של רוכשי דירות

 אילו המפורטות להלן, יובאו בחשבון על פי אומדני התאגיד  יבויות שאינן חוזיות, כגוןמחו
 :הבנקאי

אמצעי בקשות פוטנציאליות לרכש חוזר של חוב של התאגיד הבנקאי או של  -
אחרים  (, מכשירי השקעה בניירות ערך ומכשירי מימון דומיםconduits) העברה

 ; הקשורים לתאגיד

ח בריבית "כגון אג, מוצרים מובנים שהלקוחות מצפים לגביהם לסחירות מיידית -
 וכן;  variable rate demand notes(VRDNs) -משתנה ו

קרנות מנוהלות המשווקות במטרה לשמור על ערך יציב, כגון קרנות נאמנות  -
 ערך יציב וכד'.עם או סוגים אחרים של קרנות השקעה קולקטיביות  כספיות 

  קשור  או עושה שוק דילר שיש להםעבור מנפיקים(affiliated) , לכלול את סכום  ששיייתכן
ב ולזמן קצר( שהתקופות וובלתי מובטחים, לזמן קצ)מובטחים  הקיימיםמכשירי החוב 

, לצורך כיסוי רכש חוזר פוטנציאלי של ם הקלנדרייםימיה 30שנותרו לפירעונם עולות על 
  ניירות הערך שלא נפרעו.

 וזיציות בחסר של הלקוח מכוסות על ידי ביטחונות של היכן שפיבויות שאינן חוזיות מחו

במקרים שבהם  מותנותיבויות מחועל  50%משיכה של  להפעיל שיעוריש  לקוחות אחרים:
נכסי לקוחות כנגד פוזיציות בחסר של לקוחות של באופן פנימי  התאמה ךעורתאגיד בנקאי 

עשוי  , והתאגיד הבנקאי2או רמה  1 אחרים, היכן שהביטחון אינו כשיר להיחשב לרמה
מחויב למצוא מקורות נוספים למימון פוזיציות אלה במקרה של משיכות על ידי  להיות

 הלקוחות.

 כל תזרים מזומנים יוצא חוזי אחר שיחול (. 100%) :תזרים מזומנים יוצא חוזי אחר .141

כגון תזרים יוצא לכיסוי , יחס זהבהבאים צריך לבוא לידי ביטוי  נדרייםלם הקימיה 30בתוך 

תשלומים חוזיים של  , פוזיציות בחסר שאינן מכוסות, תמובטח הביטחונות שאינ שאילת

 .יחס זהבתזרים יוצא הקשור לעלויות תפעול לא ייכלל , אולם .דיבידנדים או  ריבית
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 תזרים מזומנים נכנס . 2

( כולל תשלומי ריבית)רק תזרים נכנס חוזי יכלול בתזרים המזומנים הנכנס התאגיד הבנקאי  .142

הנפרעות כסדרן ושבגינן אין לתאגיד הבנקאי סיבה לצפות לחדלות פירעון  קיימותמחשיפות 

 .המזומנים נטואינו נכלל בסך תזרים  מותנהתזרים נכנס . םהימי 30זמן של הבאופק 

יים אצדדים נגדיים סיטונ על פנישל תזרים נכנס צפוי  יותתאגידים נדרשים לעקוב אחר ריכוז .143

יתר על  היח שפוזיציית הנזילות שלהם לא תהיה תלויכדי להבט, בהקשר של ניהול הנזילות

י יחיד או ממספר מצומצם של צדדים אסיטונ יתזרים נכנס צפוי מצד נגד כניסתב המידה 

 .ייםאנגדיים סיטונ

באופן בלעדי על תזרים נכנס צפוי  הסתמכותכדי למנוע  :מגבלה על סך התזרים הנכנס .144

וכן כדי לוודא שתאגיד יחזיק רמה מזערית של נכסים נזילים , לעמידה בדרישת הנזילות

מסך  75%-סכום התזרים הנכנס המותר לקיזוז עם תזרים יוצא מוגבל ל, באיכות גבוהה

הדבר דורש מתאגיד בנקאי להחזיק . בהוראה זותזרים המזומנים היוצא הצפוי כפי שמחושב 

 ניםהמזומ תזריםמסך  25%-ווה להשבאיכות גבוהה כמות מזערית של מלאי נכסים נזילים 

 .יוצאה

(i) ושאילת ניירות ערך מכר חוזרמובטח, לרבות עסקאות  העמדת אשראי 

או הסכמי שאילת ניירות ערך המגיעים למועד פירעונם  מכר חוזרתאגיד בנקאי יניח כי הסכמי  .145

מכר הסכמי (. 0%)יגולגלו ולא ייצרו תזרים מזומנים נכנס  1ומובטחים על ידי נכסים ברמה 

או הסכמי שאילת ניירות ערך המגיעים למועד פירעונם ומובטחים על ידי נכסים נזילים  חוזר

תזרים מזומנים נכנס השווה למקדם הביטחון הרלוונטי עבור  יצרוי 2ברמה באיכות גבוהה 

או הסכמי מכר חוזר הסכמי  מגלגל אינוההנחה היא שתאגיד בנקאי . הנכסים הספציפיים

באיכות רות ערך שהגיעו לפירעונם ומובטחים על ידי נכסים שאינם נכסים נזילים שאילת ניי

הלוואות . מהמזומן הקשור להסכמים אלה 100%ואפשר להניח שיקבל חזרה , גבוהה

"( ין'הלוואות מרג)"מובטחות שהועמדו ללקוחות למטרת לקיחת פוזיציות מסחר ממונפות 

תאגידים בנקאיים רשאים , אולם בתרחיש זה; ייחשבו גם הן כצורה של הלוואה מובטחת

ניתנו שין המגיעות לפירעון ו'מהתזרים הנכנס החוזי מהלוואות מרג 50%-לא יותר מבלהכיר 

טיפול זה תואם את ההנחות שנקבעו . באיכות גבוההכנגד ביטחונות שאינם נכסים נזילים 

 .ל תזרים יוצאשלגבי מימון מובטח בחלק 

שאילת ניירות , מכר חוזרהתקבל באמצעות שביטחון נעשה באם , 145 סעיףכמקרה חריג ל .146

 30שמועד פירעונם חל בתוך אופק של (, collateral swaps)ביטחונות  ףאו עסקאות החל, ערך

שניתן לכיסוי פוזיציות בחסר  וא משמש וה( מחדש שועבד, כלומר)שימוש חוזר , הימים

או שאילת  חוזרהמכר יניח כי הסדרי ההתאגיד הבנקאי , הימים 30-מעבר ללהאריך אותן 

כדי לשקף את הצורך להמשיך (, 0%)ניירות הערך יגולגלו ולא ייצרו תזרים מזומנים נכנס 

 .ניירות הערך הרלוונטיים את בחזרהש ורכללכסות את הפוזיציה בחסר או  
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מובטח  אשראיעסקאות 
והן  עומדות לפירעוןש
על ידי קטגוריית  ובטחותמ

 הנכסים הבאים:

שיעור תזרים נכנס )אם 
אין משתמשים בביטחונות 

 לכיסוי פוזיציות בחסר(:

שיעור תזרים נכנס )אם 
משתמשים בביטחונות 
 לכיסוי פוזיציות בחסר(:

 0% 0% 1 נכסי רמה

 0% 15% א2נכסי רמה 

 0% 50% ב2נכסי רמה 

על ידי  ובטחתהמ ין'מרג תהלווא
 כל יתר הביטחונות

50% 0% 

 0% 100% ביטחונות אחרים

 

אם הפוזיציה בחסר מכוסה על ידי שאילת נייר , במקרה של פוזיציות בחסר של תאגיד בנקאי .147

היכולת לשאול ממשתפים בשוק הפיננסי על התאגיד הבנקאי להניח ש, ערך שאינה מובטחת

של מזומן או נכסים  100%ותיצור תזרים יוצא של , ללא בטחונות תעלם לחלוטיןנייר ערך 

או של מזומן כדי לסגור את הפוזיציה בחסר על ידי , להבטחת השאילהבאיכות גבוהה נזילים 

בהתאם  100%פעולה זו תירשם כתזרים יוצא חוזי אחר בשיעור של . קניית נייר הערך בחזרה

מכוסה על ידי עסקת מימון אם הפוזיציה בחסר של התאגיד הבנקאי , אולם. 141 סעיףל

 30התאגיד הבנקאי יניח שהפוזיציה בחסר תתקיים לאורך תקופת  ,מובטחתניירות ערך 

 .תזרים יוצא 0%הימים ותקבל 

על התאגיד הבנקאי לנהל את , 146-ו 145 סעיפיםלמרות כל ההנחות לגבי הגלגול ב .148

יבויותיו להחזיר ביטחונות כל אימת שצד מחוביטחונותיו באופן כזה שהוא יוכל למלא אחר 

הדבר נכון במיוחד באשר  .55או שאילת ניירות ערך מכר חוזרנגדי יחליט לא לגלגל כל עסקת 

מאחר שתזרים יוצא מסוג זה אינו בא לידי , באיכות גבוההלביטחונות שאינם נכסים נזילים 

  .ביטוי במסגרת יחס כיסוי הנזילות

(ii) מסגרות מחייבות 

קווי נזילות או מכשירי , בנקאי לא יניח שיוכל למשוך למטרותיו העצמיות קווי אשראיתאגיד  .149

שיעור תזרים  0%מכשירים כאלה מקבלים  .במוסדות אחריםיש לו אחרים ש מותניםמימון 

ומשמעו כי תרחיש זה אינו מביא בחשבון תזרים נכנס מקווי אשראי או נזילות מחייבים , נכנס

(committed.) ידביק"עד להפחית את הסיכון שמחסור נזילות בתאגיד בנקאי אחד הדבר נו "

וכדי לשקף את הסיכון שתאגידים בנקאיים אחרים לא , תאגידים בנקאיים אחרים במחסור

או שהם עשויים להחליט לקחת את הסיכון , יהיו בעמדה המאפשרת להם לכבד קווי אשראי

                                                      

 .בטל 55



                                                 (05/22) [3] ניהול בנקאי תקין: המפקח על הבנקים

 221 - 36 עמ' יחס כיסוי הנזילות
 

 

על מנת לשמר את הנזילות של עצמם , בותהמשפטי וסיכון המוניטין הכרוך באי כיבוד ההתחיי

 .או להקטין את החשיפה לאותו תאגיד בנקאי

 

 (iii) תזרים נכנס אחר לפי צד נגדי 

צד ה פישיעור התזרים הנכנס ייקבע על , ותמובטח ןאו שאינ ותמובטח, העסקאותשאר עבור  .150

הלוואות  עם סוגים  חידוש /חיתוםכדי לשקף את הצורך בכך שתאגיד בנקאי יבצע . נגדיה

גבלות על תזרים מיש להחיל שורה של , אפילו במהלך תקופת קיצון, שונים של צדדים נגדיים

 .נכנס חוזי לפי סוג הצד הנגדי

על התאגיד הבנקאי לכלול תזרים נכנס מהלוואות הנפרעות , בהתייחס לתשלומי הלוואות .151

, המאוחר ביותר האפשרי רק בתאריך להיכללתזרים נכנס צריך , בנוסף. בלבד כסדרן

ההנחה , באשר לקווי אשראי מתחדשים. צדדים הנגדייםשל הבהתבסס על הזכויות החוזיות 

 .131 סעיףיתרות  יטופלו כקו מחייב בהתאם ליתר הוכי  חודשהיא שההלוואה הקיימת ת

או מועד פירעון בלתי מוגדר , דהיינו)תזרים נכנס מהלוואות שאין להן מועד פירעון ספציפי  .152

אין ליישם הנחות בנוגע למועד שבו עשוי לחול מועד פירעונן של , לפיכך; לא ייכלל( פתוח

עמלה או ריבית הקשורים , תשלומי מינימום של קרן םלכלל זה ה יםחריג. הלוואות כאלה

 30בתנאי שמועדם החוזי של תשלומים אלה חל בתוך , להלוואה בעלת מועד פירעון פתוח

ום אלה לתשלום צריכים להתבטא כתזרים נכנס לפי השיעורים סכומי מינימ -הימים 

כהגדרתו בהוראת הדיווח לפיקוח  on callוכן פירעון אשראי , 154-ו 153 סעיפיםהמתוארים ב

בתנאי ששיעור הפירעון שיוכר כתזרים נכנס בגין (, 821' הוראה מס)בנושא מאזן חודשי 

 . מיתרתו 20%אשראי זה לא יעלה על 

 יים ומלקוחות עסקיים קטניםאמלקוחות קמעונ תזרים נכנס (א)

 לרבות ריבית ותשלומים)תרחיש זה מניח שתאגידים בנקאיים יקבלו את כל התשלומים  .153

מועד פירעונם החוזי שהנפרעים כסדרם ו, יים ומעסקים קטניםאמלקוחות קמעונ( לשיעורין

ימשיכו להעמיד ההנחה היא שתאגידים בנקאיים , עם זאת. הימים 30חל בתוך אופק של 

 .מהתזרים הנכנס החוזי 50%בשיעור של , יים ולעסקים קטניםאהלוואות ללקוחות קמעונ

 .מהסכום החוזי 50%של בהיקף תזרים נכנס נטו  התוצאה היא 

 י אחרנאתזרים נכנס סיטו (ב)

 לרבות ריבית ותשלומים)תרחיש זה מניח שתאגידים בנקאיים יקבלו את כל התשלומים  .154

מועד פירעונם החוזי חל בתוך אופק של שהנפרעים כסדרם ו, ייםאמלקוחות סיטונ( לשיעורין

ההנחה היא שתאגידים בנקאיים ימשיכו להעמיד הלוואות ללקוחות , בנוסף. הימים 30

 של ובשיעור, בנקים מרכזייםמו פיננסייםמוסדות מתזרים נכנס  0%בשיעור של , ייםאסיטונ

צדדיים לפיתוח -בנקים רב, ריבונויות, שאינם פיננסייםלרבות תאגידים , כל היתרמ 50%

 :יעמוד לפיכך עלנכנס התזרים האחוז  .וישויות סקטור ציבורי
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 100%  ובנק מרכזי; פיננסיעבור צדדים נגדיים שהם מוסד 

 50% פיננסיים לאיים אעבור צדדים נגדיים סיטונ. 

 

 

ולא נכללו במלאי הנכסים  הימים 30תזרים נכנס מניירות ערך שמועד פירעונם חל בתוך  .155

(.  100%תזרים נכנס ) פיננסייםתזרים נכנס ממוסדות מו יטופל כבאיכות גבוהה הנזילים 

גם בתזרים נכנס הנובע משחרור יתרות בקטגוריה זו תאגידים בנקאיים רשאים להכיר 

בהתאם לדרישות רגולטוריות להגנה על  (segregated) המוחזקות בחשבונות מופרדים

בתנאי שיתרות מופרדות אלה מוחזקות בנכסים נזילים , של לקוחות הם הסחיריםכסינ

 יםאחר רלוונטייםנכנס יוצא ותזרים נכנס זה יחושב בהתאם לטיפול בתזרים . באיכות גבוהה

ם צריכים מיי 30שחל מועד פירעונם בתוך  2ורמה  1ניירות ערך ברמה . בהוראה זו יםהמכוס

כל עוד הם עומדים בכל הדרישות התפעוליות ובהגדרות , הנזיליםלהיכלל במלאי הנכסים 

 .54-28 סעיפיםהחלות כמפורט ב

אחרים למטרות  פיננסייםפיקדונות המוחזקים במוסדות  :פיקדונות לצרכים תפעוליים .156

ההנחה , וניהול מזומנים קסטודי, כגון למטרות סליקה, 103-93 סעיפיםבכמפורט , תפעוליות

הם יקבלו שיעור , דהיינו -ם נואין לספור תזרים נכנס בגי, באותם מוסדות היא כי הם יישארו

 .98 סעיףכמצוין ב, 0%תזרים נכנס של 

, יםבנקקואופרטיבית של אותו הטיפול חל על פיקדונות המוחזקים במוסד המרכזי של רשת  .157

התאגיד , כלומר; 106-ו 105 סעיפיםבוההנחה היא כי הם יישארו במוסד המרכזי כמפורט 

 .0%והם יקבלו שיעור תזרים נכנס של  - נםהבנקאי המפקיד לא יספור תזרים נכנס בגי

(iv ) תזרים מזומנים נכנס אחר 

סכומם של כל תזרימי המזומנים הנכנסים נטו יקבל מקדם  :יםנגזרבגין תזרים מזומנים נכנס  .158

שבו בהתאם נגזרים יחובגין סכומי תזרים המזומנים הנכנס והיוצא . 100%של תזרים נכנס 

 .116 סעיףלמתודולוגיה המתוארת ב

תזרים מזומנים נכנס יחושב , באיכות גבוההנכסים נזילים  מובטחים על ידיכאשר נגזרים  .159

ל כ, שהיו נוצריםתזרים יוצא חוזי של בטחונות או של מזומנים כל תזרים יוצא מקביל בניכוי 

מזומן או ביטחונות על ידי התאגיד  יבויות חוזיות להפקדתוחממ, יתר התנאים שווים

באיכות יבויות חוזיות אלה היו מקטינות את מלאי הנכסים הנזילים וחמבתנאי ש, הבנקאי

הדבר עולה בקנה אחד עם העיקרון שעל תאגידים בנקאיים להימנע מספירה כפולה . גבוהה

 .של תזרים נזילות נכנס או יוצא

פרט לאלו שפורטו , תזרים מזומנים נכנס חוזי אחרלא ייכלל  :תזרים מזומנים נכנס חוזי אחר .160

תזרימי מזומנים הקשורים להכנסות שאינן פיננסיות לא יובאו בחשבון , בכלל זה. לעיל

 .הוראה זובחישוב תזרים המזומנים היוצא נטו למטרות 
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III. סוגיות בנוגע ליישום יחס כיסוי הנזילות 

יש התדירות שבה : ביניהן. כיסוי הנזילותחלק זה מתאר מספר סוגיות הקשורות ליישום יחס  .161

היישום של יחס כיסוי הנזילות ברמת הקבוצה  אופן, על יחס כיסוי הנזילותדווח לוחשב ל

 .וסכימת מטבעות במסגרת יחס כיסוי הנזילות

 תדירות החישוב והדיווח . א

לסייע בניטור כדי של התאגיד הבנקאי  ,על בסיס יומי, יחס כיסוי הנזילות יהיה בשימוש שוטף .162

יבוצע לפחות אחת הנהלה הבכירה הדיווח על יחס כיסוי הנזילות ל. סיכון הנזילות קרה אחרוב

שבועי ואף לדיווח תדירות התוגבר  במצבי קיצון .ולדירקטוריון לפחות אחת לרבעון ,לחודש

 .מסר דיווח מיידי להנהלה הבכירה ולדירקטוריוןימקרים מיוחדים יב, נוסףב. יומי

 .בטל .163

 לת היישוםתחו . ב

 .56בטל .164

שאינן מאוחדות ייחשבו להשקעות  של קבוצה בנקאית ופיננסיות השקעות בישויות בנקאיות .165

 הוראת לפיבהתחשב בהשפעת הנזילות של השקעות אלה על הקבוצה (, significant)עיקריות 

ישות לדוגמה מיזם משותף או )השקעה שאינה מקנה שליטה , בדרך כלל. יחס כיסוי הנזילות

יכולה להיחשב עיקרית אם הקבוצה הבנקאית תהיה ספקית הנזילות ( מיעוט החזקתב

כאשר יתר בעלי המניות אינם תאגידים , לדוגמה)העיקרית של השקעה כזאת בזמני קיצון 

בנקאיים או כאשר התאגיד הבנקאי מעורב ברמה תפעולית בניהול יומיומי וניטור של סיכון 

למטרת חישוב יחס כיסוי  משיכות נזילות פוטנציאליות כאלה כמתיש ל(. הנזילות של הישות

. אלה הנובעות מהצורך לתמוך בהשקעות בזמני קיצון משיקולי מוניטיןאת ובפרט , הנזילות

יבויות מחו"יש לטפל בהן תחת , במידה שמשיכות נזילות אלה אינן נכללות במקומות אחרים

 .137 סעיףכמתואר ב" אחרות מותנותמימון 

באופן פעיל  הקרצע בבלנטר ולתאגיד בנקאי על , 342' הוראת ניהול בנקאי תקין מסבהתאם ל .166

ברמת , הבודדת משפטיתהחשיפותיו לסיכון נזילות וצורכי המימון שלו ברמת הישות  חרא

גבלות מבהתחשב ב, סניפים וחברות בנות במדינות זרות וברמת הקבוצה בכללותהה

 .יכולת העברת הנזילותהרגולטוריות והתפעוליות על 

מובא להלן מידע , מדינות שונותיחס כיסוי הנזילות המאוחד בין  יישוםכדי להבטיח עקביות ב .167

 .נוסף בנוגע לשתי סוגיות ביישום
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 לאלה שבמדינה המארחת בישראלהבדלים בין דרישות הנזילות  . 1

, ברמה בינלאומית( harmonised" )מתואמים"אף שרוב הפרמטרים ביחס כיסוי הנזילות  .168

הבדלים בטיפול בנזילות בין מדינות באותם פריטים הכפופים לשיקול דעת של היות עשויים ל

שינויים בשווי שוק , יבויות מימון מותנותמחו, שיעורי משיכה של פיקדונות, לדוגמה)המדינה 

פרמטרים מחמירים ובתחומים שבהם מפקחים מסוימים אימצו '( של עסקאות נגזרים וכד

 .יותר

 נזילות על בסיס מאוחדהיחס כיסוי את תחשב   בעלת פעילות במדינות זרותקבוצה בנקאית  .169

להוציא , המאוחדות משפטיותכל הישויות הפני על  ישראלבהפרמטרים לנזילות שאומצו  לפי

תנהג בהתאם לפרמטרים  םשלגביה ,עסקים קטנים/  יםיאקמעונ פיקדונותהטיפול ב

גישה זו . שלה סניפים או חברות בתפועלים  הרלוונטיים שאומצו במדינות המארחות שבהן 

של הקבוצה  משפטיותבאופן הולם יותר את צורכי הנזילות בזמני קיצון של ישויות  משקפת

ששיעורי משיכת  מאחר, הפועלות במדינות מארחות( כולל סניפים של אותן ישויות)

כגון הסוג , מדינהונות במדינות מארחות מושפעים יותר מגורמים ספציפיים להפיקד

 .והתנהגות המפקידים המקומייםהקיימות והאפקטיביות של תכניות ביטוח הפיקדונות 

על הישויות  יחולויים ועסקים קטנים אפיקדונות קמעונ לגבי בישראל המפקח דרישות .170

 ,הפועלות בתחומי שיפוט מארחים( ישויות אלהכולל סניפים של )הרלוונטיות  משפטיותה

יים ועסקים קטנים אאין דרישות של המדינה המארחת בנוגע לפיקדונות קמעונ( i) :אם

את יחס כיסוי  מיישמותאותן ישויות פועלות במדינות מארחות שלא ( ii; )אותה מדינהב

 .דרישות מחמירות יותר מדרישות המארח שיחולוחליט ימפקח ה( iii)או ; הנזילות

 טיפול בהגבלות על העברת נזילות . 2

 פילא תכיר בעוד הפועלת במדינות שונותקבוצה בנקאית , כעיקרון כללי, 36 סעיףכאמור ב .171

אם קיים ספק סביר בנוגע לזמינותה של אותה , נזילות ביחס כיסוי הנזילות המאוחד שלה

אי המירות של מטבע (, ring-fencing)כגון אמצעי גידור )הגבלות על העברת נזילות . נזילות

ישפיעו על  ,פועלת הקבוצה הבנקאית ןשבה מדינותב'( וכו חוץהגבלות על מטבע , מקומי

וזרימת כספים בתוך באיכות גבוהה זמינות הנזילות על ידי מניעת העברה של נכסים נזילים 

ות המאוחד צריך לשקף הגבלות כאלה באופן העולה בקנה אחד עם יחס כיסוי הנזיל. הקבוצה

 משפטיתכשירים המוחזקים על ידי ישות באיכות גבוהה נכסים נזילים , לדוגמה. 36 סעיף

יכולים ( בהתאם לעניין)יחס כיסוי נזילות של  המאוחדת כדי לעמוד בדרישות המקומיות של

משמשים באיכות גבוהה נכסים נזילים להיכלל ביחס כיסוי הנזילות המאוחד במידה שאותם 

שהנכסים כפופים להגבלות  למרות, לכיסוי סך תזרים המזומנים היוצא נטו של אותה הישות

עודפים ביחס לסך תזרים המזומנים הבאיכות גבוהה נזילים הנכסים האם . של העברת נזילות

 .יחסבאין לכלול את אותה נזילות עודפת , להעברה יםניתנ םינהיוצא נטו א

 

הגבלות על העברת נזילות ביחס המאוחד כוללות רק הגבלות קיימות , מסיבות פרקטיות .172

קבוצה בנקאית תתווה תהליכים  .57התקנות ודרישות הפיקוח החלים, המוטלות מכוח הדינים

                                                      

גבולות של קבוצה בנקאית, רבים מהם מעבר לשליטת  הנזילות חוצקיימים מספר גורמים שעשויים לעכב זרימת  57
 .רק בזמני קיצון להתבררבחוק בבירור או שהן עשויות  מבוטאותהקבוצה, וחלק ממגבלות אלה לא בהכרח 
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העברת נזילות ולעקוב אחר יישום הכללים כל ההגבלות על את  ,ככל שניתן, שמטרתם לזהות

הנזילות עבור הקבוצה  יהן על ולהעריך את השלכות ,פועלת הקבוצה ןשבה מדינותוהתקנות ב

 . בכללותה

 מטבעות . ג

תאגידים בנקאיים יהיו מודעים לצורכי הנזילות גם בכל אחד מהמטבעות , 42 סעיףכמפורט ב .173

יהיו דומים בהרכבם לצרכיו איכות גבוהה בהמטבעות של מלאי הנכסים הנזילים  .העיקריים

אינם יכולים להניח שמטבעות יוותרו תאגידים בנקאיים . התפעוליים של התאגיד הבנקאי

ניתנים להעברה אפילו עבור מטבעות שבעתות שגרה , לחץבתקופת עבירים והמירים 

 .בקלות בחופשיות וניתנים להמרה
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 1נספח 

 עסקאות מימון ניירות ערך לטווח קצרבקשר עם  2חישוב המגבלה על נכסי רמה 

ב( 2)כולל רמה  2נספח זה נועד להבהיר את השיטה הנכונה לחישוב המגבלה על נכסי רמה  .1
 עסקאות מימון ניירות ערך לטווח קצר.בקשר עם 

צריך להביא בחשבון את ההשפעה  2על נכסי רמה  40%-, חישוב מגבלת ה48 סעיףכפי שצוין ב .2
במימון  הקשורים 2ורמה  1של סכומי נכסים ברמה באיכות גבוהה על מלאי הנכסים הנזילים 

חל  םשפירעונ )collateral swap (ת נוועסקאות החלף בטחו 63מובטח מתן אשראי ,62מובטח
במלאי הנכסים  2. סכומם המרבי של נכסים מותאמים ברמה ם הקלנדרייםימיה 30בתוך 

לאחר החלת  1שלישים מן הסכום המותאם של נכסי רמה -, שווה לשניבאיכות גבוהההנזילים 

ב 2יביא בחשבון כל הפחתה בנכסי רמה  2על נכסי רמה  40%-מקדמי ביטחון. חישוב מגבלת ה
  .64ב2החלה על נכסי רמה  15%-כשירים על חשבון מגבלת ה

ב צריך להביא בחשבון את ההשפעה על מלאי 2על נכסי רמה  15%-בנוסף, חישוב מגבלת ה .3
במימון  הקשוריםבאיכות גבוהה של סכומי נכסים נזילים באיכות גבוהה הנכסים הנזילים 

 םימיה 30 חל בתוך םשפירעונ בטחונותמובטח ובעסקאות החלף  מתן אשראימובטח, ב
באיכות גבוהה כסים הנזילים במלאי הנמותאמים ב 2רמה  . הסכום המרבי של נכסיהקלנדריים

במקרים שבהם  או, ,מותאמים 2ורמה  1של נכסי רמה  רפיסכום המצהמתוך  15/85-שווה ל
, שניהם 1מהסכום המותאם של נכסי רמה  1/4, עד למקסימום של אפקטיבית 40%-מגבלת ה

 לאחר החלת מקדמי ביטחון.

שהיו מתקבלים לאחר סיום  1מוגדר כסכום של נכסי רמה  1הסכום המותאם של נכסי רמה  .4
(unwinding של אותן עסקאות ) עסקאות מובטח, ו מתן אשראימימון מובטח, לטווח קצר של

כלשהם  1תמורת נכסי רמה באיכות גבוהה הכרוכות בהחלפת נכסים נזילים  ונותהחלף בטח
רטות המפובאיכות גבוהה )כולל מזומנים(, העומדים בדרישות התפעוליות עבור נכסים נזילים 

, או שהיו עומדים בדרישות אלה אילו היו מוחזקים ללא שעבוד. הסכום 40עד  28 סעיפיםב
א שהיו מתקבלים לאחר סיום של 2א מוגדר כסכום של נכסי רמה 2המותאם של נכסי רמה 

 ונותהחלף בטחעסקאות מובטח, ו מתן אשראי מימון מובטח, לטווח קצר של אותן עסקאות 
העומדים , א כלשהם2תמורת נכסי רמה באיכות גבוהה הכרוכות בהחלפת נכסים נזילים 

, או 40עד  28 סעיפיםבהמפורטות באיכות גבוהה בדרישות התפעוליות עבור נכסים נזילים 
ב 2שהיו עומדים בדרישות אלה אילו היו מוחזקים ללא שעבוד. הסכום המותאם של נכסי רמה 

לטווח קצר של ב שהיו מתקבלים לאחר סיום של אותן עסקאות 2ה מוגדר כסכום של נכסי רמ
הכרוכות בהחלפת נכסים נזילים  בטחונותהחלף עסקאות מובטח, ו מתן אשראי מימון מובטח, 

העומדים בדרישות התפעוליות עבור נכסים , ב כלשהם2תמורת נכסי רמה באיכות גבוהה 
, או שהיו עומדים בדרישות אלה אילו היו 40עד  28 סעיפיםבהמפורטות באיכות גבוהה נזילים 

מוחזקים ללא שעבוד. בהקשר זה, עסקאות לטווח קצר הן עסקאות שמועד פירעונן חל בתוך 
. מקדמי ביטחון רלוונטיים ייושמו לפני החישוב של המגבלות ם הקלנדרייםימיה 30ועד 

 המתאימות.

 

                                                      

 .112 סעיףראה הגדרה ב 62
 .145 סעיףראה הגדרה ב 63
 2 לבחון בנפרד את גודל המאגר של נכסי רמה גם רשאי יהיה , המפקח40%-ו 15%-בעת קביעת החישוב של מגבלות ה 64

 .(unadjusted) ב על בסיס לא מותאם2ורמה 
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 כדלקמן:היא באיכות גבוהה הנוסחה לחישוב מלאי הנכסים הנזילים  .5

רמה נכסי  בתוספתא 2רמה נכסי  בתוספת 1רמה נכסי = באיכות גבוהה מלאי הנכסים הנזילים 
 .40%-התאמה למגבלת ה בניכויו 15%-התאמה למגבלת ה בניכויב 2

 

 כאשר:

 : הגבוה שבין היא הסכום %15-התאמה למגבלת ה

 ם(מיא מותא2רמה נכסי  בתוספתם מימותא 1רמה נכסי )בניכוי  ]ם מיב מותא2רמה נכסי  א. 

 *15/85 ] 

 [15/60מותאמים*  1רמה נכסי בניכוי ]ם מיב מותא2רמה נכסי . ב

 (0)אפס .  ג

 :הגבוה שבין היא הסכום %40-התאמה למגבלת ה

 15%-התאמה למגבלת הבניכוי ם מיב מותא2רמה נכסי  בתוספתם מיא מותא2רמה א. נכסי 

 [2/3* מותאמים 1נכסי רמה בניכוי ]

 (0אפס ). ב

 לחלופין, ניתן לכתוב את הנוסחה כדלקמן: .6

רמה נכסי  בתוספתא 2רמה נכסי  בתוספת 1רמה נכסי = באיכות גבוהה מלאי הנכסים הנזילים 
 :בניכוי הסכום הגבוה שביןב 2

 1בניכוי ]נכסי רמה ם מיב מותא2רמה נכסי  בתוספתם מיא מותא2רמה א. נכסי 

 [2/3*מותאמים

 [15/85* ם(מיא מותא2רמה נכסי ם + מימותא 1רמה נכסי )בניכוי  ]ם מיב מותא2רמה  ב. נכסי

 (0)ג. אפס 
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 2נספח 

 סיכום יחס כיסוי הנזילות

 )האחוזים הם מקדמים שיש להכפיל בסכום הכולל של כל פריט(

 

 מקדם פריט

 באיכות גבוהה נזילים נכסים מלאי

  :1רמה  נכסי .א

 כסף ושטרות מטבעות •

 סקטור ישויות, מרכזיים בנקים, של ריבונויות כשירים סחירים ערך ניירות •

 0% סיכון למשקל הכשירים לפיתוח צדדיים-רב ובנקים(, PSEs) ציבורי

 המרכזי בבנק כשירות רזרבות •

 שלהן הסיכון שמשקל ריבונויות מקומיים עבור מרכזי בנק או  ריבונות של חוב •
 (בהוראה מפורטותההתאמות ב ,)כדוגמת ישראל 0% אינו

100% 

  :(באיכות גבוהה הנזילים מהנכסים 40% עד) 2רמה  נכסי .ב

  א2 רמה נכסי

 צדדיים-רב בנקים, יםמרכזי יםבנק, ותויכשירים של ריבונ סחירים ערך ניירות •
 20% סיכון למשקל הכשירים ציבורי סקטור תיווישו, לפיתוח

  ומעלה -AAבינלאומי  בדירוג כשירים קונצרנים חוב מכשירי •

  ומעלה -AA בדירוג כשירות( covered bonds) מכוסות חוב איגרות •

 

 (באיכות גבוהה הנזילים מהנכסים 15% עד) ב2 רמה נכסי

85% 

 50% )כמפורט בהוראה( -A עד  +A  בדירוג כשירים קונצרנים חוב מכשירי •

  באיכות גבוהה הנזילים הנכסים מלאי ערך סך
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 יוצא מזומנים תזרים

  ייםאקמעונ פיקדונות .א

 (לפירעון ימים 30-מ פחות) קצוב לזמן ופיקדונות דרישה לפי פיקדונות

 (נוספים בקריטריונים עומדתש פיקדונות ביטוח תכנית) יציבים פיקדונות •

 )כמפורט בהוראה( יציבים פיקדונות •

 יציבים פחות ייםאקמעונ פיקדונות •

 

3% 

5% 

 ומעלה 10%

 3%  ימים 30 על העולה לפירעון נותר זמן עם קצוב לזמן פיקדונות

  :מובטח בלתי יאסיטונ מימון .ב

 ידי על שהועמדו( לפירעון ימים 30-מ פחות) קצוב לזמן ופיקדונות דרישה לפי פיקדונות
 :קטנים עסקיים לקוחות

 יציבים פיקדונות •

 יציבים פחות פיקדונות •

 

 

5% (3%) 

 ומעלה  10%

 3%  ימים 30 על העולה לפירעון נותר זמן עם קצוב לזמן פיקדונות

 קסטודי, פעילויות סליקה ידי על הנוצרים תפעוליים לצרכים פיקדונות
 מזומנים וניהול

 פיקדונות ביטוח ידי על המכוסה החלק    • 

25% 

 

5% 

 25% (המרכזי במוסד המופקדים כשירים פיקדונות) מוסדית ברשת קואופרטיבים בנקים

 וישויות, לפיתוח צדדיים-רב בנקים, מרכזיים בנקים, ריבונויות, פיננסיים לא תאגידים
 ציבורי סקטור

 פיקדונות ביטוח תכנית ידי על במלואו מכוסה הכולל הסכום אם   • 

40% 

 

20% 

 100% אחרות משפטיות ישויות שהם לקוחות

  :מובטח מימון .ג

 נכסי ידי על מגובות או מרכזי בנק שהוא נגדי צד עם מובטח מימון עסקאות •
 .נגדי צד כל עם 1 רמה

 נגדי צד כל עם ,א2 רמה נכסי ידי על המגובות מובטח מימון עסקאות •

עם  2 מרמה או 1 מרמה שאינם נכסים ידי על המגובות מובטח מימון עסקאות •
 סקטור ישויות או, לפיתוח צדדיים-רב בנקים, מקומית צד נגדי שהוא ריבונות

  מקומיות ציבורי

 .ב2 ברמה נכסים ידי על מגובה •

 מובטח מימון יתר עסקאות כל •

0% 
 

15% 

25% 

 

50% 

100% 

  :נוספות דרישות .ד

תתי  3 של דירוג הורדת אחרים ולחוזים לנגזרים, מימון לעסקאות בקשר( נותביטחו הוספת כגון) נזילות צורכי
 דירוגים

 הסכום המוחלט הגדול ביותר של תזרים) נגזרים בעסקאות השוק בשווי שינויים
 (הקודמים החודשים 24 שהתרחש במהלך ימים 30-בנטו  הביטחונות

 גישת בחינה היסטורית 

 

 20% נגזרים המבטיחים 1 מרמה שאינם בשווי של ביטחונות שינויים

ושעשויים  בנגזרים לעסקאות בקשר בנקאי תאגיד ידי על המוחזקים ביטחונות עודף
  עת הנגדי בכל הצד ידי על חוזית להידרש

100% 
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בגין עסקאות נגזרים שהגיע מועד הפקדתם החוזי  לביטחונות הקשורים נזילות צורכי
  המדווח הבנקאי על ידי התאגיד

100% 

 לנכסים ביטחונות החלפת המתירות בנגזרים לעסקאות בקשר נזילות גידול בצורכי
 באיכות גבוהה נזילים נכסים שאינם

100% 

אמצעי (, SIV) מובנים השקעה מכשירי(, ABCP) ניירות מסחריים מגובי ערך ניירות

 ':וכד( SPV) מיוחדת למטרה מכשירים(, conduits) העברה

 

 ניירות מסחריים מגובי ערך שהגיע מועד פירעונן בגין ניירות התחייבויות   • 
(ABCP ,)מובנים השקעה מכשירי (SIV ,)מיוחדת למטרה מכשירים (SPV )

 (להחזרה ניתניםה ונכסים לפירעון שהגיעו סכומים על מוחל) ' וכד

100% 

 שהגיע  סכומים על , חל(מכוסות חוב איגרות כולל) בנכסים מגובים ערך ניירות   • 
 פירעונם מועד

100% 

  :ל והועמדו מנוצלים שאינם ונזילות אשראי קווי

 5% קטנים עסקיים ולקוחות ייםאקמעונ לקוחות   • 

, לפיתוח צדדיים-רב בנקים, מרכזיים ובנקים ריבונויות, פיננסיים לא תאגידים   • 
 ציבורי סקטור וישויות

  לאשראי 10%

 לנזילות 30%

 40% יציבותי לפיקוח הכפופים בנקאיים תאגידים•   

  לאשראי 40% (ביטוח חברות, ערך ניירות חברות לרבות) אחרים פיננסיים מוסדות•   

 לנזילות 100%

 100% ונזילות אשראי קווי, אחרות משפטיות ישויות שהם לקוחות• 

 בהוראה פירוטראה  '(אשראי וכד מכתבי, ערבויות כגון) אחרות מותנות מימון יבויותוחמ

 (trade finance)סחר  מימון  •

 ערבויות 

 אחרים לקוחות של ביטחונות ידי על המכוסות הלקוח של בחסר פוזיציות 

5% 

10% -0% 

50% 

 100%  נטו בגין נגזרים יוצא מזומנים תזרים

 100% אחר חוזי יוצא מזומנים תזרים כל

  יוצא מזומנים תזרים סך
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 נכנס מזומנים תזרים

 הביטחונות ידי על מגובות והן פירעונן שהגיע מועד מובטח מתן אשראי עסקאות
 :הבאים

 

 0% 1 רמה נכסי 

 15% א2 רמה נכסי 

%50 ב2 רמה נכסי   

 50% הביטחונות יתר כל ידי על המגובה( margin lending)ין 'אשראי מרג 

 100% הנכסים יתר כל 

 0% המדווח הבנקאי לתאגיד שהועמדו נזילות או אשראי קווי

 פיקדונות כולל) אחרים פיננסיים במוסדות המוחזקים תפעוליים לצרכים פיקדונות
 (קואופרטיבים בנקים של רשת של מרכזי במוסד המוחזקים

0% 

 :נגדי צד לפי אחר נכנס תזרים

 ייםאקמעונ נגדיים מצדדים להתקבל העתידים סכומים •

, פיננסיים שאינם ייםאסיטונ נגדיים מצדדים להתקבל העתידים סכומים •
 שצוינו לעיל הנכנסים התזרימים בקטגוריות נכללות שאינן מעסקאות

 מעסקאות, מרכזיים ובנקים פיננסיים ממוסדות להתקבל העתידים סכומים •
 שצוינו לעיל הנכנסים התזרימים בקטגוריות נכללות שאינן

 

50% 

50% 

100% 

 100% נטו בגין נגזרים נכנס מזומנים תזרים

 20%עד  (בהתאם להנחיות בהוראה) on-callבגין אשראי  חוזי נכנס מזומנים תזרים

  נכנס מזומנים תזרים סך

 בניכוי הנמוך שבין         יוצא מזומנים תזרים סך=  נטו יוצא מזומנים תזרים סך
 [ברוטו יוצא מזומנים מתזרים 75%, נכנס מזומנים תזרים סך]

 

 תזרים סך /באיכות גבוהה  נזילים נכסים מלאי= ( LCR) נזילות כיסוי יחס
 נטו יוצא מזומנים

 

 

 



                                                 (05/22) [3] ניהול בנקאי תקין: המפקח על הבנקים

 221 - 47 עמ' יחס כיסוי הנזילות
 

 

 3 נספח 

 סניף של בנק חוץביחס נזילות 

 15אשר היקף הנכסים הממוצע השנתי שלו אינו עולה על  (זרסניף  -של בנק חוץ )להלןסניף  .1

ת מיליארדי ש"ח, לא יידרש להחזיק או לעקוב אחר יחסי הנזילות הרגולטוריים שנקבעו בהורא

, כפוף להחזקה מזערית על פי הוראה זו כיסוי הנזילות ביחס ולעמוד  342 ניהול בנקאי תקין מס'

 להלן.  3להלן ולקבלת מכתב נוחות מבנק האם כמפורט בסעיף  2של נכסים נזילים כמפורט בסעיף 

החזקת נכסים נזילים לא משועבדים, בחשבונות הסניף  -החזקה מזערית של נכסים נזילים .2

  אחוז מסך ההתחייבויות בכל עת. 15%-בישראל, בשיעור שלא יפחת מ

 לעניין זה, יחולו ההגדרות הבאות:

לאחר הפעלת מקדמי על פי הוראה זו,  1מרמה באיכות גבוהה נכסים נזילים  -"נכסים נזילים"

 בטחון מתאימים.

מההתחייבויות החוץ מאזניות,  20%סך ההתחייבויות המאזניות בתוספת  -"סך התחייבויות"

 בניכוי התחייבות נטו לקבוצה הבנקאית.

 מכשירי אשראי חוץ מאזניים כהגדרתם בהוראות הדיווח לציבור.  -ת חוץ מאזניות""התחייבויו

סך מימון מהקבוצה הבנקאית בניכוי פיקדונות בקבוצה  -"התחייבות נטו לקבוצה הבנקאית"

 הבנקאית. סכום ההתחייבות נטו שינוכה יהיה שווה או גדול מאפס. 

 מכתב נוחות מבנק האם .3

על הבנקים מכתב נוחות מבנק האם. מכתב הנוחות יכלול התחייבות של כל סניף זר יעביר לפיקוח 

 בנק האם:

 לתמוך בצרכי הנזילות של הסניף בישראל בכל עת, לרבות בזמני לחץ.  (א)

ליידע את המפקח בדבר בעיות הקשורות לנושא הנזילות בבנק האם בסמוך לדיווח למפקח  (ב)

 הראשי של בנק האם. 

המפקח ישקול להרחיב את דרישות ₪, מיליארדי  15יעלה על היקף הנכסים של סניף זר אם  .4

  .הנזילות ולהחיל את יחס כיסוי הנזילות על הסניף

 

 

 

* * * 
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 עדכונים

 

 תאריך פרטים גרסה מס' 06חוזר 

 28/9/2014 חוזר מקורי 1 2431

 04/07/18 עדכון  2 2564

 25/05/22 עדכון  3 2710
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 יחס מימון יציב נטו
 תוכן העניינים

 עמוד  שם הפרק

 2 הגדרותמבוא, תחולה ו :1פרק 

 4 חישוב ודיווח  :2פרק 

 5 ב נדרשימימון יציב זמין ומימון יצ :3פרק 

 17 יישום יחס המימון היציב נטו בסיכום וסוגיות  :4פרק 

 21 סניף בנק חוץ : 5פרק 
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 הגדרותמבוא, תחולה ו .1

 מבוא

של המגזר  עמידותומסמך זה מציג את אחת הרפורמות המרכזיות של ועדת באזל לשיפור  .1.1

 . (Net Stable Funding Ratio – NSFR)הבנקאי: יחס מימון יציב נטו 

לעניין יחס מימון יציב נטו במערכת הבנקאית בישראל.  IIIהוראה זו מאמצת את המלצות באזל  .1.2

בכל אחד מהנושאים בהם ניתן ( המפקח -על הבנקים )להלןההוראה משקפת את עמדת המפקח 

 למפקח שיקול דעת.

המפקח עשוי לדרוש מתאגיד בנקאי  בנקאיים.נזילות מזערי לתאגידים יחס  תקובעהוראה ה .1.3

את פרופיל סיכון גיוס  מסוים לאמץ סטנדרטים מחמירים יותר המשקפים על פי הערכת הפיקוח

הנזילות של אותו תאגיד בנקאי ואת הציות שלו לדרישות האיכותיות בנוגע לניהול סיכון 

 .הנזילות

החזקת יחס כיסוי נזילות כמפורט בהוראת זה לצד  יחסבים לעמוד נדרשבנקאיים התאגידים ה .1.4

דרישות עמידה בלצד ו הוראת יחס כיסוי הנזילות( -)להלן 221 פרנקאי תקין מסניהול ב

  .342 פרת ניהול בנקאי תקין מסאהקבועות בהורהאיכותיות לניהול סיכון הנזילות 

 תחולה

 ובנק חוץ.  הוראה זו תיושם על ידי תאגיד בנקאי, למעט חברת שירותים משותפת .1.5

 . ההוראה תחול על בסיס מאוחד .1.6

אחר יחס המימון היציב בנקאי ינטר ויבקר באופן פעיל התאגיד ה ,לעיל האמוראף  על .1.6.1

ת במדינות זרות, נו, ברמת סניפים וחברות בהבודדתהמשפטית הישות ברמת גם  נטו

  רגולטוריות ותפעוליות על יכולת העברת הנזילות., משפטיות במגבלותבהתחשב 

רק אם הם , שלה המימון היציב נטוביחס מימון יציב זמין  פיקבוצה בנקאית תכיר בעוד .1.6.2

עודף ", לעניין זה. רגולטוריות ותפעוליות, ניתנים להעברה בהתחשב במגבלות משפטיות

עולה על  המימון היציב בחברת הבת משמעו שהמימון היציב הזמין  "מימון יציב זמין

 . בה הנדרש

 .להלן 5.1 סניף בנק חוץ ימלא אחר התנאים שהוגדרו בסעיף .1.7

עסקאות במכשירים נגזרים להודיע על  טיפול ייעודי ביחס המימון היציב נטו לרשאי המפקח  .1.8

עם הבנק המרכזי במט"ח בעלות מועד פירעון של שישה חודשים או פחות במועד קשירתן 

. שלולטווח קצר הנובעות ממדיניות מוניטרית לטווח קצר של הבנק המרכזי ומפעילות נזילות 

כאמור בתנאים ליישומה. המפקח ילווה הודעה 
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 הגדרות 

יחס כיסוי הנזילות, אלא אם כן הוראת ת להגדרות בזהוההגדרות של יחס המימון היציב נטו  .1.9

 צוין אחרת. 

גוף העוסק בפעילות פיננסית ולרבות בנקים, חברות ניירות ערך, חברות ביטוח,  -""מוסד פיננסי .1.10

נאמנים )בהקשר זה, ישות משפטית שמורשית לנהל נכסים בשם צד שלישי, לרבות ישויות ניהול 

ביים אחרים(, ונהנים )בהקשר זה, ישות משפטית נכסים כגון, קרנות פנסיה וכלי השקעה קולקטי

)שאינה "יחיד" כמשמעותו בהוראה( שמקבלת או עשויה להיות זכאית לקבל, תגמולים על פי 

 צוואה, פוליסת ביטוח, תכנית פרישה, אנונה, קרן נאמנות או חוזה אחר(.

ה  מוסד פיננסי בנוסף, חברת אחזקות שעיקר פעילותה אחזקה במוסד פיננסי אחד או יותר מהוו

 בהוראה זו. 

כה המרכזית לסטטיסטיקה )ענף משק שירותים פיננסיים שניתן להסתייע לעניין זה בסיווג של הל

  ושירותי ביטוח(.
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 חישוב ודיווח  .2

התאם יים לשמור על פרופיל מימון יציב באמתאגידים בנק דורש יחס המימון היציב נטו .2.1

לאורך קיימא -ברמאזניות. שמירה על מבנה מימון -פעילויותיהם החוץלהרכב נכסיהם ול

מימון הקבועים של התאגיד הלהפחית את הסיכויים ששיבושים במקורות  נועדהזמן 

 תרחישלכשל ויוביל לשלו הנזילות שלו באופן שיגביר את הסיכון מצב הבנקאי ישחקו את 

י קצר אתמכות יתר על מימון סיטונמגביל הס יחס המימון היציב נטו. יותר מערכתי רחב

בכל הפריטים  (funding risk) טווח, מעודד הערכה משופרת של סיכון גיוס נזילות

 המאזניים והחוץ מאזניים, ומקדם את יציבות המימון. 

 Available amount of stable) יחס המימון היציב נטו מוגדר כסכום המימון היציב הזמין .2.2

funding)  המימון היציב הנדרשסכום חלקי (Required amount of stable funding) יחס .

 חלקמוגדר כ "מימון יציב זמין"על בסיס שוטף. , לפחות 100%-זה צריך להיות שווה ל

על פני אופק הזמן המובא בחשבון ביחס ניתן להסתמך עליו ההתחייבויות שמההון ומ

)"מימון יציב הנדרש שנה אחת. סכום המימון היציב פני על  המשתרעהמימון היציב נטו, 

הוא פונקציה של מאפייני הנזילות והתקופות הנותרות לפירעון  תאגיד מסויםנדרש"( של 

יחס  מאזניות.-, וכן של חשיפותיו החוץתאגידשל הנכסים השונים המוחזקים על ידי אותו 

יד הבנקאי ינטר ויבקר באופן עם זאת, התאגלכלל המטבעות יחד. המימון היציב נטו יחושב 

 פעיל גם אחר יחס המימון היציב נטו במטבעות העיקריים בהם יש לו פעילות. 

 הסכום הזמין של מימון יציב

-------------------------------------  ≥ 100% 
 הסכום הנדרש של מימון יציב 

 

  אחת לרבעון. לפחות להנהלה הבכירה ולדירקטוריון יש לדווח על יחס המימון היציב נטו  .2.3
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 מימון יציב זמין ומימון יציב נדרש  .3

מכוילים באופן  הוראההמוגדרים בזמין ומימון יציב נדרש הסכומים של מימון יציב  3.1

המשוערת של נזילות השמשקף את רמת היציבות המשוערת של ההתחייבויות ואת 

 הנכסים.

 הכיול משקף את יציבות ההתחייבויות בשני ממדים: 3.2

יחס המימון היציב נטו מכויל בדרך כלל  – (funding tenor) המימוןתקופת  3.2.1

מהתחייבויות יותר בהתבסס על ההנחה כי התחייבויות ארוכות טווח יציבות 

 .קצרות טווח

יחס המימון היציב נטו מכויל בהתבסס על ההנחה  – סוג המימון והצד הנגדי 3.2.2

יים אלקוחות קמעונ לש( שטווח פירעונם קצר משנה אחת)שפיקדונות קצרי טווח 

הם יציבים יותר מבחינה התנהגותית מאשר , לקוחות עסקיים קטניםמומימון 

 .זהה שמקורו בצדדים נגדיים אחרים מועד פירעוןי בעל אמימון סיטונ

בקביעת הסכומים המתאימים של מימון יציב נדרש עבור נכסים שונים, הובאו בחשבון  3.3

 בין הקריטריונים: (trade-off)ת האפשרי בתחליפיותהקריטריונים הבאים, מתוך הכרה 

יחס המימון היציב נטו דורש שיהיה מימון  –יצירת אשראי  (resilient) עמידות  .3.3.1

לכלכלה הריאלית, על מנת להבטיח את אשראי יציב עבור שיעור מסוים של 

 המשך קיומו של תיווך מסוג זה.

נטו מכויל בהתבסס על יחס המימון היציב  –התנהגות תאגידים בנקאיים  .3.3.2

ההנחה שתאגידים בנקאיים עשויים לרצות למחזר שיעור משמעותי 

 מההלוואות שהגיע מועד פירעונן על מנת לשמר את קשריהם עם הלקוחות.

יחס המימון היציב נטו מבוסס על ההנחה שנכסים קצרי טווח  –תקופת הנכס  .3.3.3

טן יותר של מימון מסוימים )שטווח פירעונם קצר משנה אחת( דורשים שיעור ק

מאותם נכסים להגיע  למקצתיציב, מפני שתאגידים בנקאיים יכולים לאפשר 

  לפירעונם במקום למחזר אותם.

יחס המימון היציב נטו מבוסס על ההנחה שנכסים  –איכות הנכס וערך הנזילות  .3.3.4

שניתן לאגח או לסחור בהם, ועל כן יכולים  ,משועבדים באיכות גבוהה שאינם

מימון נוסף או להימכר בשוק, אין צורך  שגתידי כביטחון להין מלשמש באופ

 שימומנו במלואם באמצעות מימון יציב.

דרישות מבשיעור קטן לפחות מקורות מימון יציבים נוספים דרושים גם כדי לתמוך  3.4

 מימון תלויות. מחויבויותמאזניות ומ-מהתחייבויות חוץנובעות הנזילות ה

 הגדרה של מימון יציב זמין

( נמדד בהתבסס על Available Stable Funding, ASFזמין )היציב המימון השל  סכומו 3.5

, לרבות מועד תאגידההיחסית של מקורות המימון של  יציבותםשל  הכללייםהמאפיינים 

של ספקי מימון שונים למשוך את  תםנטייב םהפירעון החוזי של התחייבויותיו והבדלי

 המימון שלהם. 

 



 (5/22[ )2ניהול בנקאי תקין  ] המפקח על הבנקים:

 נטו יחס מימון יציב

 
 

 222-   6עמ' 
 
 

 

 

לשם חישוב סכום המימון היציב הזמין, מקצים תחילה את היתרה המאזנית של ההון  3.6

לאחת מבין חמש קטגוריות כמוצג להלן. הסכום המוקצה לכל התאגיד וההתחייבויות של 

המימון היציב הזמין הוא סך כל (, וASF factorקטגוריה מוכפל במקדם מימון יציב זמין )

או התחייבות ה סכוםיתרה המאזנית מייצגת את כום של הסכומים המשוקללים. היס

ניכויים רגולטוריים או התאמות  שהוחלו עליהםלפני כפי שנרשמו  ,הוניהמכשיר סכום ה

  אחרות כלשהן.

  על התאגיד הבנקאי להניחהפירעון של מכשיר הוני או התחייבות, מועד כאשר קובעים את  3.7

בהקדם האפשרי. עבור מימון עם ( call option) קריאהאופציית  יממשומשקיעים ש

 התאגיד הבנקאיאופציות הניתנות למימוש לפי שיקול דעתו של התאגיד הבנקאי, על 

 .1להביא בחשבון גורמי מוניטין אשר עשויים להגביל את יכולתו להימנע ממימוש האופציה

החוקי בפרט, היכן שהשוק מצפה שהתחייבויות מסוימות ייפדו קודם למועד הפירעון 

המימון היציב האחרון שלהן, תאגידים בנקאיים צריכים להניח התנהגות זו למטרת יחס 

בהתאם לעקרון . המתאימה ולכלול התחייבויות אלה בקטגוריית המימון היציב הזמיןנטו 

הבנקאי תאגיד ה זה, כאשר מחשבים את יחס המימון היציב נטו, לגבי אופציות של

 אם מעורבים היבטיש, בדרך כלללהניח, יותיו, יש פירעון של מחויבוהמועד את להאריך 

תזרימי  שלחלק ה, רק זמן ארוךבמקרה של התחייבויות ל. נהתמומש לאן מוניטין ה

שישה חודשים או שנה אחת יטופלו כבעלי תקופה בדיוק או לאחר המזומנים שיחולו 

 אמה.נותרת לפירעון אפקטיבית של שישה חודשים או יותר ושנה אחת או יותר, בהת

 בגין נגזריםחישוב סכומים של התחייבויות 

 replacement)שחלוף התחייבויות בגין מכשירים נגזרים מחושבות תחילה על בסיס עלות  3.8

cost) לחוזה יש ערך  כאשר ,חוזי נגזרים )המתקבלת על ידי שערוך למחיר השוק( של

 המוגדרים בפסקאותהעומד בתנאים  ,צדדי כשיר-קיזוז דו הסכםשלילי. כאשר קיים 

ii))96 ו-iii))96 עבור  השחלוף עלות, 203מספר בהוראת ניהול בנקאי תקין ' בנספח ג

 נטו. השחלוףתהיה עלות  הסכםב ההמכוס לנגזריםקבוצת החשיפות 

יציב נטו, ביטחון המימון הבעת חישוב התחייבויות בגין מכשירים נגזרים לפי יחס  3.9

( בקשר לחוזי נגזרים, ללא קשר לסוג variation margin)בטחון משתנה שהופקד בצורת 

 .2השלילית שחלוףמסכום עלות ה ההנכס, ינוכ

 

 

 

                                                      

 .אופציהאת המקרה שבו תאגיד בנקאי מאותת כי הוא ייחשף לסיכון גיוס נזילות אם הוא לא יממש  כגון 1
)סה"כ הביטחון שהופקד  −( בגין נגזריםיציב נטו = )התחייבויות המימון ההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים לפי יחס  2

אם לפי הוראות הדיווח לציבור החלות על בקשר לחוזה נגזר,  התחייבויות בגין מכשירים נגזרים(.בטחון משתנה  עבור כ
למטרות יחס המימון  השחלוףהמנוכה מסכום עלות כבטחון משתנה  נכס הקשור לביטחון שהופקד , התאגיד הבנקאי

בנקאי על מנת למנוע ספירה התאגיד הנכס לא ייכלל בחישוב המימון היציב הנדרש של אותו ה, משתקף במאזן היציב נטו
 כפולה.
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 כוללים: 100%התחייבויות ומכשירים הוניים המקבלים מקדם מימון יציב זמין בשיעור  3.10

 משמעותםהון, כמה םניכוייהתאמות והסכום הכולל של ההון הפיקוחי, לפני  3.10.1

בעלי תקופה  2רובד הון , לא כולל מכשירי 2023 פרתקין מסבהוראת ניהול בנקאי 

 נותרת לפירעון של פחות משנה;

תקופה נותרת  בעל לעיל 3.10.1-בהסכום הכולל של כל מכשיר הוני שאינו נכלל  3.10.2

של שנה אחת או יותר, לא כולל מכשיר בעל אופציות  לפירעון אפקטיבית

טווח הפירעון הצפוי לתקופה  מפורשות או משובצות אשר אם ימומשו, יקצרו את

 הקצרה משנה אחת; וכן

 ,(liabilities) והתחייבויות (borrowings) מימון שהתקבלהסכום הכולל של  3.10.3

תקופה נותרת  בעלי ,)לרבות פיקדונות לזמן קצוב( יםמובטח םושאינ יםמובטח

לפירעון אפקטיבית של שנה אחת או יותר. תזרימי מזומנים שאופק הזמן שלהם 

 הן הואסופי שלהפירעון מועד האך הם נובעים מהתחייבויות ש ,קצר משנה אחת

 , וכן100% של זמין יציב מימון מקדם לקבל כשירים אינם יותר משנה אחת,

בעלי תקופה נותרת ולקוחות עסקיים קטנים קמעונאיים של לקוחות פיקדונות  3.10.4

 .ללא קנס משמעותי ניתנים למשיכה מוקדמת אינםש או יותרשל שנה לפירעון 

 "יציבים"כוללות פיקדונות  95%התחייבויות המקבלות מקדם מימון יציב זמין של  3.11

יים ולקוחות אלקוחות קמעונשל ( 78-75 סעיפיםיחס כיסוי הנזילות,  הוראת)כהגדרתם ב

פיקדונות לזמן קצוב בעלי תקופה נותרת , ללא מועד פירעון )לפי דרישה( 4עסקיים קטנים

של או פיקדונות לזמן קצוב בעלי תקופה נותרת לפירעון  ,לפירעון של פחות משנה אחת

 .ניתנים למשיכה מוקדמת ללא קנס משמעותיאבל הם  שנה או יותר

יציבים" פחות כוללות פיקדונות " 90%התחייבויות המקבלות מקדם מימון יציב זמין של  3.12

יים ולקוחות אלקוחות קמעונשל ( 80-79 סעיפיםיחס כיסוי הנזילות,  בהוראת)כהגדרתם 

תקופה נותרת  פיקדונות לזמן קצוב בעלי, עסקיים קטנים ללא מועד פירעון )לפי דרישה(

של ירעון , או פיקדונות לזמן קצוב בעלי תקופה נותרת לפלפירעון של פחות משנה אחת

 .4ניתנים למשיכה מוקדמת ללא קנס משמעותי שנה או יותר אבל הם

 כוללות: 50%התחייבויות המקבלות מקדם מימון יציב זמין של  3.13

שאינם פיננסיים בעל תקופה  סיטונאייםלקוחות ממימון )מובטח ושאינו מובטח(  3.13.1

 לפירעון של פחות משנה אחת; נותרת

-104 סעיפים, יחס כיסוי נזילות הוראתכהגדרתם ב)לצרכים תפעוליים  נותפיקדו 3.13.2

93;) 

-בנקים רבו (,public sector entities) ישויות סקטור ציבורי, מריבונויות מימון 3.13.3

 (multilateral and national development banks) צדדיים ולאומיים לפיתוח

 וכן; 5תקופה נותרת לפירעון של פחות משנה אחת בעלי

                                                      

רק יכללו והם , 202 בהוראת ניהול בנקאי תקין מספרעל מכשירי ההון המדווחים כאן לעמוד בכל הדרישות המפורטות  3
  .(2022-, החל מכלומרבמלואם )יסתיימו  IIIבאזל  הוראותשל מעבר הלאחר שהסדרי המוכרים סכומים 

 בטל.  4
ים יצדד-בפקח האם בנקים לאומיים לפיתוח כשירים לטיפול זה. בשונה מבנקים רמתאגידים בנקאיים יקבלו הנחיות מה 5

פעילות שלהם מספר מדינות, בנקים לאומיים לפיתוח לרוב שייכים או נשלטים על מעורבות בובהם , אשר חברות לפיתוח
 מדינה בה הם התאגדו. הידי 
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בעל תקופה , שלא נכלל בקטגוריות לעיל( ושאינו מובטח מובטח)מימון אחר  3.13.4

פחות משנה אחת, לרבות מימון מבנקים בין נותרת לפירעון שבין שישה חודשים ל

 .פיננסייםמרכזיים ומוסדות 

 כוללות: 0%התחייבויות המקבלות מקדם מימון יציב זמין של  3.14

לעיל, לרבות יתר הקטגוריות של התחייבויות והון שלא נכללו בקטגוריות  כל 3.14.1

בעל תקופה נותרת לפירעון של  יםמוסדות פיננסימימון אחר מבנקים מרכזיים ו

 ;6פחות משישה חודשים

פוזיציות בחסר  כוללתהתחייבויות אחרות ללא מועד פירעון מוגדר. קטגוריה זו  3.14.2

שאינן נכללות בסעיפים  (open maturity) ופוזיציות בעלות מועד פירעון פתוח

שני להכיר ב. באשר להתחייבויות ללא מועד פירעון מוגדר, ניתן לעיל 3.13עד  3.10

הפירעון מועד אם  100%מקדם מימון יציב זמין של להם יוקצה  , אשר חריגים

הפירעון האפקטיבי הוא בין מועד אם  50%האפקטיבי הוא שנה אחת או יותר, או 

 :ה אחתשישה חודשים ופחות משנ

 ן, שיש לטפל בה(deferred tax liabilities) מסים נדחיםהתחייבויות  (א)

בהתאם למועד האפשרי הקרוב ביותר שבו ניתן לממש התחייבויות אלה; 

 וכן

בהתאם לתקופת המכשיר, על פי רוב  ןזכויות מיעוט, שיש לטפל בה (ב)

 לצמיתות.

נטו כפי שחושבו התחייבויות בגין מכשירים נגזרים לפי יחס המימון היציב  3.14.3

בניכוי נכסים בגין מכשירים נגזרים לפי יחס המימון , 3.9-3.8 בהתאם לסעיפים

אם ההתחייבויות בגין , 3.24-3.23 היציב נטו כפי שחושבו בהתאם לסעיפים

מכשירים נגזרים לפי יחס המימון היציב גדולות מהנכסים בגין מכשירים נגזרים 

 וכן; 7לפי יחס המימון היציב נטו

הנובעים מרכישות של  (trade date payables)" העסקהביצוע במועד "זכאים  3.14.4

 :מטבעות זרים וסחורות אשר, פיננסייםמכשירים 

עסקת מחזור הסליקה או התקופה הנהוגה עבור  מהלךצפויים להיסלק ב (א)

 , או הרלוונטי או סוג העסקה תהרלוונטיההחלפה 

 כשלו בסליקה, אך עדיין צפויים להיסלק. (ב)

                                                      

 .בטל 6

בגין נכסים  –יציב נטו המימון הבגין מכשירים נגזרים לפי יחס  התחייבויות)) מקסימום X 0%מימון יציב זמין =   7
 (.0נטו(, יציב המימון המכשירים נגזרים לפי יחס 
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 מאזניות-נכסים וחשיפות חוץעבור הגדרה של מימון יציב נדרש 

הסכום של המימון היציב הנדרש נמדד על סמך המאפיינים הרחבים של פרופיל סיכון  3.15

. לחישוב המימון היציב הנדרש, התאגידמאזניות של -הנזילות של נכסיו וחשיפותיו החוץ

סכום . להלן לקטגוריות שברשימה התאגידהמאזנית של נכסי  תחילה מקצים את היתרה

הסכום נכס הוא לרוב ערכו על פי הרישום החשבונאי, כלומר נטו מהפרשות ספציפיות. 

המתאים לקטגוריה במקדם המימון היציב הנדרש המוקצה לכל קטגוריה מוכפל 

בתוספת כום של הסכומים המשוקללים יהנדרש הוא סהמימון היציב סך כל , והרלוונטית

מאזנית )או החשיפה הפוטנציאלית לנזילות( אשר מוכפל במקדם -פעילות החוץהסכום 

ההגדרות משקפות את אלה לעיל,  1.9סעיף כאמור ב. לההמתאים המימון היציב הנדרש 

  .8יחס כיסוי הנזילות, אלא אם כן צוין אחרתהוראת המתוארות ב

נאמר במפורש אחרת בהוראה, הנכסים מוקצים לרצועות מועדי פירעון בהתאם אלא אם  3.16

ליתרת הזמן לפירעון החוזי שלהם. עם זאת, יש להביא בחשבון אופציונליות משובצת, 

מכר או אופציית רכש, שיכולות להשפיע על מועדי הפירעון בפועל כמתואר  כגון אופציית

לסוגי הנכסים השונים  המוקצים ב הנדרשמקדמי המימון היצי .3.17-ו 3.7בסעיפים 

של נכס ספציפי שיהיה צורך לממנו, בין אם מפני שהוא  םסכוהמיועדים לאמוד את 

להשתמש באמצעות מכירה או  לא ניתן יהיה לממש אותו, או מפני ש(rolled over) ימוחזר

משמעותית. על פי עלות מובטחת במשך שנה אחת ללא  אשראיכביטחון בעסקת  בו

 , יש לתמוך בסכומים כאלה באמצעות מימון יציב.וראההה

 נםלנכסים יוקצה מקדם המימון היציב הנדרש המתאים, על פי התקופה הנותרת לפירעו 3.17

או ערך הנזילות שלהם. בעת הקביעה מהו מועד הפירעון של מכשיר, יש להניח 

ות הפירעון. עבור נכסים עם אופצימועד שהמשקיעים יממשו כל אופציה להארכת 

להביא בחשבון גורמי מוניטין יש , הניתנות למימוש לפי שיקול דעתו של התאגיד הבנקאי

בפרט, היכן  .9האופציה העשויים להגביל את יכולתו של התאגיד הבנקאי להימנע ממימוש

וארך, תאגידים בנקאיים צריכים להניח כי יהפירעון של הנכסים  מועדשהשוק מצפה ש

ולכלול נכסים אלה בקטגוריית  המימון היציב נטולמטרת יחס  תתרחשהתנהגות זו 

דרישות או )הנפרעות לשיעורין  הלוואותל. באשר המתאימה המימון היציב הנדרש

חלק שמועד פירעונו חל בתוך אופק של שנה ניתן לטפל ב, (בחובות אחרים לתשלום קרן

הלוואות  אחת. שנהמ אחת, בקטגוריה של פריטים שהתקופה הנותרת לפירעונם היא פחות

לא משועבדות ללא מועד פירעון סופי מוגדר, גם אם הלווה עשוי לפרוע את ההלוואה 

במלואה וללא קנס במועד שינוי הריבית הבא, נחשבות כבעלות מועד פירעון אפקטיבי של 

בהתאם למשקולות  85%או  65%יותר משנה אחת ויקבלו מקדם מימון יציב נדרש של 

 הן. סיכון האשראי של

                                                      

, ללא באיכות גבוההמוגדרים ככל הנכסים הנזילים  באיכות גבוההלמטרות חישוב יחס המימון היציב נטו, נכסים נזילים   8
ב, 2ורמה  2נזילות והמגבלות של יחס כיסוי הנזילות על נכסי רמה ההתחשבות בדרישות התפעוליות של יחס כיסוי 

חישוב יחס כיסוי צורך מסוימים כנכסים כשירים ל באיכות גבוהה להגביל את היכולת לכלול נכסים נזילים ותשעשוי
. הדרישות התפעוליות מוגדרות ג54 -24 סעיפיםיחס כיסוי הנזילות,  הוראתהנזילות. נכסים נזילים איכותיים מוגדרים ב

 .43-28 סעיפיםיחס כיסוי הנזילות,  הוראתב
  ו תאגיד בנקאי מאותת כי הוא ייחשף לסיכון גיוס נזילות אם הוא לא יממש אופציה על נכסיו שלו.מקרה שב כגון  9
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המפקח עשוי לקבוע מקדם במקרה של פעילות חריגה של הבנק המרכזי לספיגת נזילות,  3.18

במקרה של פעילות עם יתרת זמן  חובות של בנקים מרכזיים.מימון יציב נדרש מופחת ל

-חודשים, מקדם המימון היציב הנדרש לא יהיה נמוך מלה מששה ולפירעון שווה או גד

המפקח עשוי לקבוע מקדם מימון יציב נדרש מופחת , 3.20. בנוסף, כמפורט בסעיף 5%

אשר , נכסים המשועבדים כביטחונות לפעילות חריגה של הבנק המרכזי לאספקת נזילותל

 לא יהיה נמוך ממקדם המימון היציב הנדרש המיושם על נכס זהה שאינו משועבד. 

, פיננסייםלכלול מכשירים בנקאי  תאגידקביעת המימון היציב הנדרש, על  למטרות 3.19

ולא לכלול  (purchase orderבגינם בוצעה הוראת רכישה )מטבעות זרים וסחורות ש

, (sale order)בגינם בוצעה הוראת מכירה , מטבעות זרים וסחורות שפיננסייםמכשירים 

במאזן על פי מודל חשבונאי של מועד הסילוק,  נכללואפילו אם עסקאות כגון אלה לא 

 :וזאת כל עוד

נגזרים או כעסקאות מימון מובטח  עסקאות כאמור אינן משתקפות כעסקאות  3.19.1

  כן, ובמאזן של התאגיד

 השפעותיהן של עסקאות כאמור ישתקפו במאזן של התאגיד בעת סילוקן. 3.19.2

לשנה אחת או יותר מקבלים מקדם מימון יציב נדרש של  10ששועבדו מאזנייםנכסים  3.20

שלולא היו . נכסים ששועבדו לתקופה שבין שישה חודשים לפחות משנה אחת, 100%

מקבלים מקדם  ,50%-מקדם מימון יציב נדרש נמוך או שווה ל היו מקבלים, משועבדים

פחות משנה . נכסים ששועבדו לתקופה שבין שישה חודשים ל50%מימון יציב נדרש של 

 ,50%-ממקדם מימון יציב נדרש גבוה  היו מקבלים, לולא היו משועבדיםאחת, אשר 

יתרת תקופת השעבוד של מקדם המימון היציב הנדרש הגבוה יותר. כאשר  יוותרו עם

לקבל את אותו מקדם מימון יציב  יכוליםפחות משישה חודשים, נכסים אלה היא נכסים ה

נו משועבד. בנוסף, למטרות חישוב יחס המימון היציב שאי זההנכס שהיה מקבל נדרש 

עשויים לקבל  11של הבנק המרכזי נטו, נכסים ששועבדו לצורך פעולות נזילות חריגות

 ,לעיל( 3.18המפקח כאמור בסעיף לקביעת )בכפוף  מקדם מופחת של מימון יציב נדרש

 שאינו משועבד.זהה נמוך ממקדם המימון היציב הנדרש המיושם על נכס  שלא יהיה 

נכסים ששועבדו לטובת בנק מרכזי, אך לא נוצלו לקבלת אשראי, יקבלו מקדם מימון יציב 

 נדרש המיושם על נכס זהה שאינו משועבד. 

ביא לידי כך שתאגידים מעבור הסדרי מימון מובטח, הטיפול המאזני והחשבונאי  3.21

בעסקאות מימון ניירות בנכסיהם ניירות ערך שאותם שאלו בדרך כלל בנקאיים לא יכללו 

בעלות והחלף ביטחונות( היכן שאין להם זכות  (reverse repos)חוזר  מכרערך )כגון 

(beneficial ownership) בנקאיים לכלול ניירות ערך שהם התאגידים ה. בניגוד לכך, על

על בנוסף, . בעלותהשאילו בעסקאות מימון ניירות ערך, היכן שהם שומרים זכות 

                                                      

ונכסים  (,covered bonds)מכוסות ניירות ערך  או איגרות חוב נכסים מגבים נכסים משועבדים כוללים, בין היתר,   10
. המונח "לא משועבד" מוגדר (collateral swaps)בעסקאות מימון ניירות ערך או עסקאות החלף ביטחונות  ששועבדו

 .31 סעיףיחס כיסוי הנזילות,  הוראתב
ככלל, פעולות נזילּות חריגות של הבנק המרכזי נחשבות פעולות זמניות שאינן סטנדרטיות, המתבצעות על ידי הבנק   11

 כלכליים חריגים.-ו/או אתגרים מקרו מערכתיפיננסי לחץ המרכזי במטרה לממש את המנדט שלו בתקופה של 



 (5/22[ )2ניהול בנקאי תקין  ] המפקח על הבנקים:

 נטו יחס מימון יציב

 
 

 222 - 11עמ' 
 
 

 

שהם קיבלו באמצעות כלשהם התאגידים הבנקאיים להימנע מהכללת ניירות ערך 

. מקום כלולים במאזניהםעסקאות החלף ביטחונות אם אותם ניירות ערך אינם 

שתאגידים בנקאיים שעבדו ניירות ערך בעסקאות רכש חוזר או בעסקאות מימון ניירות 

מאזן של על הנכסים נשארים ואותם  בעלות, אך שמרו בידיהם את זכות האחרות ערך

להקצות ניירות ערך כאמור לקטגוריה המתאימה של מימון יציב  יהםהתאגיד הבנקאי, על

 נדרש.

סכומים לקבל ולשלם בגין עסקאות מימון ניירות ערך אלו ידווחו לרוב על בסיס ברוטו,  3.22

ן, כלומר הסכומים ברוטו יכללו בצד המימון היציב הנדרש ובצד המימון היציב הזמי

 הלמדיד תניתנו צד נגדי יחיד עםעסקאות מימון ניירות ערך בהתאמה. החריג היחיד הוא ש

הוראת ניהול ב i))33 סעיףעל בסיס נטו, כל עוד מתקיימים תנאי הקיזוז המפורטים ב

 .218 פרמס בנקאי תקין

( replacement cost)שחלוף נכסים בגין מכשירים נגזרים מחושבים תחילה על בסיס עלות  3.23

ערך חיובי. כאשר לחוזה חוזי נגזרים )המתקבלת על ידי שערוך למחיר השוק( כאשר  של

 iii))96-ו ii))96 צדדי כשיר העומד בתנאים המוגדרים בפסקאות-קיים חוזה קיזוז דו

עבור קבוצת החשיפות השחלוף עלות , 203 מספרבהוראת ניהול בנקאי תקין ' בנספח ג

 נטו. השחלוףבחוזה תהיה עלות  ההמכוס לנגזרים

יציב נטו, ביטחונות שהתקבלו המימון הבעת חישוב נכסים בגין מכשירים נגזרים לפי יחס  3.24

החיובית בין אם  השחלוףבקשר לחוזי נגזרים אינם יכולים לקזז את הסכום של עלות 

המבוססת סיכון של המסגרת או  הכללים החשבונאיםהקיזוז מותר ובין אם לאו על פי 

והם  במזומןבטחון משתנה ביטחונות התקבלו בצורת ההתאגיד הבנקאי, אלא אם כן 

עבור   218 מספרהוראת ניהול בנקאי תקין של  25 סעיףעומדים בתנאים המפורטים ב

החלק של הביטחון המשתנה במזומן המוחלף בין הצדדים הנגדיים המהווה תשלום קדם 

 בטחון משתנה)א( -כל התחייבות מאזנית שנותרה הקשורה ל .12(settlement-preסליקה )

( initial margin)עומד בקריטריונים דלעיל או )ב( ביטחון ראשוני  ושהתקבל ואשר אינ

שהתקבל, אינה יכולה לקזז נכסים בגין מכשירים נגזרים ויש להקצות לה מקדם מימון 

 .0%יציב זמין של 

 כוללים: 0%נדרש  נכסים שמוקצה להם מקדם מימון יציב 3.25

 ;(obligationsמחויבויות )הזמינים מידית למילוי  כסףמטבעות ושטרות  3.25.1

לרבות רזרבות נדרשות ) 13ורזרבות בבנק מרכזי אחרבבנק ישראל  כל הרזרבות 3.25.2

 (;ועודפי רזרבה

פירעון של פחות תקופה נותרת לבנקים מרכזיים בעלי  14(claims on) חובות של 3.25.3

 משישה חודשים; וכן

                                                      

)ביטחון במזומן שהתקבל  −נגזרים( בגין מכשירים )נכסים  =יציב נטו המימון הנכסים בגין מכשירים נגזרים לפי יחס   12
 עבור נכסים נגזרים(. כבטחון משתנה

המרכזי האחר לעניין יחס רזרבות בבנק מרכזי אחר יטופלו בהתאם לכללים שקבע הרגולטור במקום מושבו של הבנק   13
 .המימון היציב נטו

של בנק מרכזי ונכסים הנובעים  (illsB)המונח "חובות של" הוא רחב יותר מאשר "הלוואות". חובות כוללים גם שטרות  14
 מעסקאות רכש חוזר )ריפו( מול בנקים מרכזיים. 
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הנובעים ממכירות של ( trade date receivables)" העסקהחייבים "במועד  3.25.4

 :, מטבעות זרים וסחורות אשרפיננסייםמכשירים 

עסקת מחזור הסליקה או התקופה הנהוגה עבור  מהלךצפויים להיסלק ב (א)

  , אוהרלוונטי או סוג העסקה תהרלוונטי ההחלפה

 שלו בסליקה, אך עדיין צפויים להיסלק.כ (ב)

, 1רמה מ ם לא משועבדיםכוללים נכסי 5%שמוקצה להם מקדם מימון יציב נדרש נכסים  3.26

מימון מקדם נכסים המקבלים למעט יחס כיסוי הנזילות, בהוראת  50סעיף כהגדרתם ב

 לעיל, כולל: כמפורט 0%יציב נדרש 

הגופים הבאים או שהגופים הבאים  חובות שלניירות ערך סחירים המייצגים  3.26.1

הבנק , (PSEs) ישויות סקטור ציבורי, בנקים מרכזיים, ריבונויות: ערבים להם

קרן המטבע , (Bank for International Settlement) לסילוקיןהבינלאומי 

והקהילה  (European Central Bank)הבנק האירופי המרכזי , הבינלאומית

צדדיים לפיתוח -או בנקים רב, (European Community) האירופית

(Multilateral Development Banks,)  על פי  0%שמוקצה להם משקל סיכון

 וכן; 203מספר הוראת ניהול בנקאי תקין 

איננו  הםשל ריבונות או בנק מרכזי שמשקל הסיכון שלמסוימים מכשירי חוב  3.26.2

בהתאם להוראת  1מרמה נזילים באיכות גבוהה נכסים כ חשבהכשירים להי, 0%

 .לעיל( 3.25.3)ולמעט אלו הנכללים בסעיף  הנזילות כיסוי יחס

ות לא משועבדות למוסדות הלוואכוללים  10%נכסים שמוקצה להם מקדם מימון  3.27

בעלות תקופה נותרת לפירעון של פחות משישה חודשים, אם ההלוואה מובטחת  פיננסיים

יחס כיסוי הנזילות, ואם לתאגיד הבנקאי הוראת ב 50סעיף כהגדרתם ב 1נכסי רמה  על ידי

את הביטחון שהתקבל למשך חיי ( rehypothecate) שובחופשית לשעבד יש יכולת 

 ההלוואה.

 כוללים: 15%נכסים שמוקצה להם מקדם מימון יציב נדרש  3.28

, יחס כיסוי הנזילותבהוראת  52סעיף כהגדרתם ב, לא משועבדים ,א2רמה  נכסי 3.28.1

 :כולל

הגופים הבאים או שהגופים  חובות שלניירות ערך סחירים המייצגים  (א)

הבאים ערבים להם: ריבונויות, בנקים מרכזיים, ישויות סקטור ציבורי או 

הוראת על פי  20%שמוקצה להם משקל סיכון  ,צדדיים לפיתוח-בנקים רב

 ; וכן203מספר ניהול בנקאי תקין 

מכוסות )לרבות ניירות מסחריים( ואיגרות חוב  מכשירי חוב קונצרניים (ב)

(covered bonds,) ערך לכל הפחות -בעלי דירוג אשראי השווה או שווה

 .-AAלדירוג 
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בעלות תקופה נותרת  פיננסייםלמוסדות  הלא משועבדותכל יתר ההלוואות  3.28.2

 .3.27 סעיףשלא נכללו ב, פירעון של פחות משישה חודשיםל

 כוללים: 50%מימון יציב נדרש נכסים שמוקצה להם מקדם  3.29

  ;יחס כיסוי הנזילותבהוראת  54סעיף כהגדרתם ב, לא משועבדים ,ב2נכסי רמה  3.29.1

יחס כיסוי הנזילות הוראת כהגדרתם ב באיכות גבוההנזילים הנכסים הכל  3.29.2

 ;ששועבדו לתקופה שבין שישה חודשים לפחות משנה אחת

תקופה נותרת לפירעון  ותובנקים מרכזיים בעל פיננסייםכל ההלוואות למוסדות  3.29.3

 ; שבין שישה חודשים לפחות משנה אחת

 םכהגדרת אחרים למטרות תפעוליות פיננסייםפיקדונות המוחזקים במוסדות  3.29.4

הכפופים למקדם מימון יציב זמין ו, יחס כיסוי הנזילותהוראת ב 104-93סעיפים ב

 וכן; 3.13 לפי סעיף 50%

שלא נכללו בקטגוריות , גבוהה באיכותשאינם נכסים נזילים  ,נכסיםיתר הכל  3.29.5

לרבות הלוואות ללקוחות , תקופה נותרת לפירעון של פחות משנה אחת בעלי, לעיל

( יחידים, קרי)יים אהלוואות ללקוחות קמעונ, שאינם פיננסיים סיטונאיים

 , לבנקים לאומיים לפיתוחוהלוואות לריבונויות, ולקוחות עסקיים קטנים

 .ולישויות סקטור ציבורי

 כוללים: 65%נכסים שמוקצה להם מקדם מימון יציב נדרש  3.30

תקופה נותרת  בעלות הלוואות לדיור לא משועבדות המובטחות במשכנתא 3.30.1

הוראת על פי  35%לפירעון של שנה אחת או יותר הכשירות לקבל משקל סיכון 

 ; וכן203 פרניהול בנקאי תקין מס

צדדיים -, לרבות הלוואות לריבוניות, בנקים רבותעבדושמהלוואות אחרות לא  3.30.2

 תנכללו אינןש לפיתוח, םלפיתוח, ישויות סקטור ציבורי ובנקים לאומיי

, בעלות תקופה נותרת פיננסייםהלוואות למוסדות  מעטבקטגוריות לעיל, ל

או פחות על פי  35%לפירעון של שנה אחת או יותר הכשירות לקבל משקל סיכון 

 .203מספר הוראת ניהול בנקאי תקין 

 כוללים: 85%נכסים שמוקצה להם מקדם מימון יציב נדרש  3.31

 15מזומן, ניירות ערך או נכסים אחרים שהופקדו כביטחון ראשוני לחוזי נגזרים 3.31.1

של  (default fund)כשל  למימון קרןהועמדו לטובת ומזומן או נכסים אחרים ש

ללא תלות האם נרשמו מאזנית או חוץ , בשני המקרים (CCP)צד נגדי מרכזי 

. מקום שניירות ערך או נכסים אחרים שהופקדו כביטחון ראשוני לחוזי מאזנית

מקדם מימון אחרת  היו מקבלים  או שהועמדו לטובת קרן למימון כשלנגזרים 

  מקדם גבוה זה.  יש להפעיליציב נדרש גבוה יותר, 

                                                      

צד נגדי מרכזי( למשל, גישה לצד שלישי )מספק ללקוח התאגיד הבנקאי  כאשרביטחון ראשוני שהופקד בשם לקוח,   15
הצד השלישי, יהיה פטור  יאינו ערב לביצועלמטרת סליקת נגזרים, העסקאות מבוצעות בשם הלקוח והתאגיד הבנקאי 

 מדרישה זו.
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שאינן כשירות לקבל משקל  16אחרות לא משועבדות הנפרעות כסדרן הלוואות 3.31.2

, ושהתקופה 203מספר הוראת ניהול בנקאי תקין או פחות על פי  35%סיכון 

 הנותרת לפירעונן היא שנה אחת או יותר, לא כולל הלוואות למוסדות פיננסיים;

ניירות ערך לא משועבדים בעלי תקופה נותרת לפירעון של שנה אחת או יותר  3.31.3

ומניות נסחרות בבורסה, שאינם מצויים בכשל ושאינם כשירים להיחשב נכסים 

 יחס כיסוי הנזילות; וכןהוראת נזילים באיכות גבוהה על פי 

 , לרבות זהב.פיזית נסחרותהסחורות  3.31.4

 כוללים: 100%דרש נכסים שמוקצה להם מקדם מימון יציב נ 3.32

 כל הנכסים המשועבדים לתקופה של שנה אחת או יותר; 3.32.1

נכסים בגין מכשירים נגזרים לפי יחס המימון היציב נטו כפי שחושבו בהתאם  3.32.2

, בניכוי התחייבויות בגין מכשירים נגזרים לפי יחס המימון 3.24-3.23לסעיפים 

, אם הנכסים בגין מכשירים 3.9-3.8 היציב נטו כפי שחושבו בהתאם לסעיפים

נגזרים לפי יחס המימון היציב נטו גדולים מההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים 

 ;17נטולפי יחס המימון היציב 

לעיל  3.32.2-ו 3.32.1 פיםללא מועד פירעון מוגדר שאינם נכללים בסעי נכסים 3.32.3

אלא אם התאגיד הבנקאי יכול להראות  ,)לרבות מכר חוזר ללא מועד פירעון

למפקח כי עסקאות מכר חוזר ללא מועד פירעון יפרעו באופן אפקטיבי תוך פחות 

 משנה(;

לרבות הלוואות שאינן נפרעות , שלא נכללו בקטגוריות לעיל הנכסיםכל יתר  3.32.4

הלוואות למוסדות פיננסיים בעלות תקופה נותרת לפירעון של שנה אחת , כסדרן

שאינן נסחרות בבורסה, נכסים קבועים, פריטים המנוכים מההון  מניות, או יותר

זכויות שנותרו בידי התאגיד הבנקאי בהקשר של עסקאות מימון הרגולטורי, 

וניירות ערך  (subsidiary interests)זכויות בחברות  (retained interest)מובנה 

 וכן, (defaulted securitiesבכשל )

מההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים )קרי, סכומי עלות שחלוף שליליים( כפי  5% 3.32.5

 )לפני ניכוי בטחונות משתנים שהופקדו(.לעיל  3.8 ףשחושבו על פי סעי

די מועט, אך הן יכולות י  מאזניות דורשות מימון ישיר או מ-רבות מחשיפות הנזילות החוץ 3.33

בטווח זמן ארוך. יחס המימון  תמשמעותי( liquidity drains)נזילות להתייבשות להוביל 

על מנת להבטיח  ,מאזניות שונות-היציב נטו מקצה מקדם מימון יציב נדרש לפעילויות חוץ

לצפות כי  ניתןמאזניות ש-חשיפות חוץשל אותו חלק עבור יחזיקו מימון יציב  תאגידיםש

 של שנה אחת.זמן יחייב מימון בטווח 

-חס המימון היציב נטו מזהה קטגוריות של חשיפות חוץבדומה ליחס כיסוי הנזילות, י 3.34

מימון  מחויבותמאזניות בהתבסס על היותה של ההתחייבות קו אשראי או קו נזילות או 

                                                      

    ימים או יותר ו/או שאינן מסווגות כחוב שאינו צובר הכנסות  90הן הלוואות שאינן בפיגור של הלוואות הנפרעות כסדרן  16
 .203בהוראת ניהול בנקאי תקין מספר  75 סעיףבהתאם לריבית, 

התחייבויות בגין  −יציב נטו המימון ה))נכסים בגין מכשירים נגזרים לפי יחס  מקסימום X 100% =מימון יציב נדרש   17
 (.0יציב נטו(, המימון המכשירים נגזרים לפי יחס 
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 קטגוריות שלסוגי החשיפות החוץ מאזניות שישויכו למציג את  1תלויה אחרת. לוח 

 .ןהמתאים לה מאזניות ואת מקדם המימון היציב הנדרש-חשיפות חוץ

 

 מימון היציב הנדרש המתאימיםמאזניות ומקדמי ה-חוץחשיפות של קטגוריות  -1לוח 

מקדם מימון 
 יציב נדרש

 קטגוריית מימון יציב נדרש 

המכר )דירות( )הבטחת  דירה לפי חוקערבויות להבטחת רוכשי דירות )ערבות לקונה  1%
 ( אם הדירה נמסרה למשתכן. 1974-דירות(, התשל"ה השקעות של רוכשי

חוק המכר )דירות( )הבטחת דירה לפי ערבויות להבטחת רוכשי דירות )ערבות לקונה  3%
 ( אם הדירה טרם נמסרה למשתכן.1974-השקעות של רוכשי דירות(, התשל"ה

מהחלק  5%
מנוצל  הלא

בעת מועד 
 החישוב

בתנאים  הניתנים לביטול  (,irrevocable)שאינם ניתנים לביטול קווי אשראי ונזילות 

, לכל והניתנים לביטול באופן בלתי מותנה( conditionally revocable) מסוימים
 .לקוח

 5%   מחויבויות הקשורות למימון סחר(trade finance )( לרבות ערבויות ומכתבי
 .(אשראי

  למחויבויות מימון סחרערבויות ומכתבי אשראי שאינם קשורים. 
התאגיד 
הבנקאי 

יקבע מקדם 
מימון יציב 
נדרש על 

סמך 
הנסיבות של 
 כל חשיפה

 שאינן חוזיות, כגון: מחויבויות

  בקשות פוטנציאליות לרכש חוזר של  חוב  התאגיד הבנקאי או של אמצעי העברה 

(conduits)אחרים  , מכשירי השקעה בניירות ערך ומכשירי מימון דומים
 .הקשורים לתאגיד

  מוצרים מובנים שהלקוחות מצפים לגביהם לסחירות מיידית, כגון אג"ח בריבית

 .variable rate demand notes  (VRDNs) -משתנה ו

 קרנות מנוהלות המשווקות במטרה לשמור על ערך יציב. 

 

  



 (5/22[ )2ניהול בנקאי תקין  ] המפקח על הבנקים:

 נטו יחס מימון יציב

 
 

 222 - 16עמ' 
 
 

 

 (interdependent) נכסים והתחייבויות בעלי תלות הדדית

תלות הדדית בין פריטים מסוימים בקיומה של בנסיבות מסוימות המפקח עשוי להכיר  3.35

שלא יכול לחול  תלות הדדית משמעותה. עקב הסדרים חוזיים, של נכסים והתחייבויות

מועד הפירעון של ההתחייבות כל עוד הנכס נשאר במאזן, זרמי תשלומי הקרן מהנכס לא 

יכולים לשמש לדבר פרט לפירעון ההתחייבות, ואין להשתמש בהתחייבות למימון נכסים 

, בכפוף לאישור מראש של המפקח ובהתקיימם של הקריטריונים המנויים להלןאחרים. 

מקדמי מימון יציב נדרש  רשאי להקצות לפריטים התלויים הדדיתתאגיד בנקאי יהיה 

 .0%  ומימון יציב זמין

 .תיש לזהות בבירור את סעיפי הנכסים וההתחייבויות שביניהם תלות הדדי 3.35.1

תלות הדדית שיש ביניהם מועד הפירעון וסכום הקרן של ההתחייבות ושל הנכס  3.35.2

 צריכים להיות זהים.

ניתוב ל( pass-through)גורם העברה באמצעות כהתאגיד הבנקאי פועל אך ורק  3.35.3

 בעל  המימון שהתקבל )ההתחייבות בעלת התלות ההדדית( אל הנכס המתאים

 הדדית.התלות ה

תלות הדדית לא יכולים בעלי הצדדים הנגדיים לכל צמד של התחייבות ונכס  3.35.4

 להיות זהים.
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 סיכום וסוגיות יישום יחס המימון היציב נטו .4

להלן מסכמת את המרכיבים של כל אחת מקטגוריות המימון היציב הזמין ומקדם  1טבלה  .4.1

, אשר יש ליישמם בחישוב הסכום הכולל של המימון היציב המימון היציב הזמין המתאים

 .ההוראהעל פי  התאגידהזמין של 

  המתאימים מימון היציב הזמיןת ומקדמי היוסיכום קטגוריות ההתחייבו -1טבלה 

מקדם מימון 
 יציב זמין 

 מימון יציב זמיןה של קטגוריהרכיבי 

בעלי  2רובד הון )לא כולל מכשירי  3.10על פי סעיף ההון הפיקוחי הכולל  • 100%
 תקופה נותרת לפירעון של פחות משנה אחת(

מכשירים הוניים אחרים והתחייבויות בעלי תקופה נותרת לפירעון אפקטיבית  •
 של שנה אחת או יותר

ללא זמן פירעון  יים ולקוחות עסקיים קטניםאלקוחות קמעונשל פיקדונות יציבים  95%
 )לפי דרישה( ופיקדונות לזמן קצוב בעלי תקופה נותרת לפירעון של פחות משנה אחת 

ללא זמן  יים ולקוחות עסקיים קטניםאלקוחות קמעונשל פיקדונות פחות יציבים  90%
 בעלי תקופה נותרת לפירעון של פחות משנה אחתופיקדונות לזמן קצוב פירעון 

בעל תקופה נותרת לפירעון של  ,שאינם פיננסיים ,סיטונאייםלקוחות ממימון  • 50%
 פחות משנה אחת 

 פיקדונות לצרכים תפעוליים •

צדדיים ולאומיים -ובנקים רב, ישויות סקטור ציבורי, מימון מריבונויות •
 בעל תקופה נותרת לפירעון של פחות משנה אחת  לפיתוח

, מימון אחר בעל תקופה נותרת לפירעון בין שישה חודשים לפחות משנה אחת •
 פיננסייםלרבות מימון מבנקים מרכזיים ומוסדות , שלא נכלל בקטגוריות לעיל

לרבות התחייבויות , כל יתר ההתחייבויות וההון שלא נכללו בקטגוריות לעיל • 0%
מסים התחייבויות עם טיפול ספציפי ב) (perpetual) מועד פירעון מוגדרללא 

 (נדחים וזכויות מיעוט

נכסים  בניכוייציב נטו המימון ההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים לפי יחס  •
אם ההתחייבויות בגין , יציב נטוהמימון הבגין מכשירים נגזרים לפי יחס 

גדולות מהנכסים בגין מכשירים נטו יציב המימון המכשירים נגזרים לפי יחס 
 יציב נטוהמימון הנגזרים לפי יחס 

מטבעות , פיננסייםהנובעים מרכישות של מכשירים " במועד העסקה"זכאים  •
 זרים וסחורות

 

 

 

 



 (5/22[ )2ניהול בנקאי תקין  ] המפקח על הבנקים:

 נטו יחס מימון יציב

 
 

 222 - 18עמ' 
 
 

 

את סוגי הנכסים הספציפיים שיוקצו לכל קטגוריית נכסים ואת  מתסכמלהלן  2טבלה  .4.2

 .המתאים להןמקדם המימון היציב הנדרש 

 מתאימיםנדרש ההיציב הומקדמי המימון  הנכסיםסיכום קטגוריות   -2טבלה 

מקדם מימון 
 יציב נדרש

 רכיבי הקטגוריה של מימון יציב נדרש

 כסףמטבעות ושטרות  • 0%

 בנק המרכזיב הרזרבותכל  •

פירעון של פחות משישה תקופה נותרת ל בנקים מרכזיים בעלישל  החובות כל •
 חודשים

מטבעות , פיננסייםהנובעים ממכירות של מכשירים " העסקהבמועד "חייבים  •
 .זרים וסחורות

 מרכזיהבנק ב רזרבותו כסףשטרות , מטבעותלמעט , לא משועבדים 1נכסי רמה  5%

בעלות תקופה נותרת לפירעון של פחות , שלא שועבדו פיננסייםהלוואות למוסדות  10%
יחס הוראת כהגדרתם ב 1 רמהנכסי על ידי אם ההלוואה מובטחת , משישה חודשים
שוב את חופשית לשעבד ואם לתאגיד הבנקאי יש יכולת , 50 סעיףבכיסוי הנזילות 

  .הביטחון שהתקבל למשך חיי ההלוואה

 בעלות תקופה נותרת , פיננסיים שאינן משועבדותכל יתר ההלוואות למוסדות  • 15%
 לעילשלא נכללו בקטגוריות , פירעון של פחות משישה חודשיםל

 שאינם משועבדיםא 2 נכסי רמה  •

  שאינם משועבדיםב 2נכסי רמה  • 50%

ששועבדו לתקופה של שישה חודשים או יותר ופחות  באיכות גבוההנכסים נזילים  •
 משנה אחת

פירעון שבין ות תקופה נותרת לובנקים מרכזיים בעל פיננסייםהלוואות למוסדות  •
 שישה חודשים לפחות משנה אחת

 אחרים למטרות תפעוליות פיננסייםפיקדונות המוחזקים במוסדות  •

תקופה נותרת לפירעון של פחות בעלי , כל יתר הנכסים שלא נכללו בקטגוריות לעיל •
הלוואות , שאינם פיננסיים סיטונאייםהלוואות ללקוחות לדוגמה, , משנה אחת

, לבנקים תוהלוואות לריבונויו, יים ולקוחות עסקיים קטניםאללקוחות קמעונ
 ולישויות סקטור ציבורי לאומיים לפיתוח

תקופה נותרת לפירעון  מובטחות במשכנתא בעלות, הלוואות לדיור שלא שועבדו • 65%
הוראת ניהול בנקאי תקין  על פי 35%של שנה אחת או יותר ומשקל סיכון של 

 203מספר 

צדדיים -רבלרבות הלוואות לריבוניות, בנקים , שלא שועבדואחרות  הלוואות •
שלא נכללו בקטגוריות , לפיתוח, ישויות סקטור ציבורי ובנקים לאומיים לפיתוח

בעלות תקופה נותרת לפירעון של שנה , פיננסייםלא כולל הלוואות למוסדות , לעיל
הוראת ניהול בנקאי תקין או פחות על פי  35%אחת או יותר ומשקל סיכון של 

 203מספר 



 (5/22[ )2ניהול בנקאי תקין  ] המפקח על הבנקים:

 נטו יחס מימון יציב

 
 

 222 - 19עמ' 
 
 

 

מקדם מימון 
 יציב נדרש

 רכיבי הקטגוריה של מימון יציב נדרש

ניירות ערך או נכסים אחרים שהופקדו כביטחון ראשוני לחוזי נגזרים , מזומן • 85%
של  (default fund)כשל  למימון קרןשהועמדו לטובת ומזומן או נכסים אחרים 

 (CCP)צד נגדי מרכזי 

על  35%-עם משקל סיכון גבוה מ שלא שועבדוהלוואות אחרות הנפרעות כסדרן  •
ותקופה נותרת לפירעון של שנה אחת או  203מספר הוראת ניהול בנקאי תקין פי 

 פיננסייםלא כולל הלוואות למוסדות , יותר

שאינם כשירים להיחשב נכסים נזילים ו, שאינם בכשל, שלא שועבדוניירות ערך  •
תקופה נותרת לפירעון של שנה אחת או יותר ומניות נסחרות  בעלי , באיכות גבוהה

 בבורסה

 לרבות זהב, פיזית נסחרותהסחורות  •

 כל הנכסים המשועבדים לתקופה של שנה אחת או יותר • 100%

התחייבויות בגין  בניכוייציב נטו המימון הכסים בגין מכשירים נגזרים לפי יחס נ •
אם הנכסים בגין מכשירים נגזרים , יציב נטוהמימון המכשירים נגזרים לפי יחס 

זרים לפי יחס גדולים מההתחייבויות בגין מכשירים נגנטו יציב המימון הלפי יחס 
 יציב נטוהמימון ה

 3.8 סעיףמההתחייבויות בגין מכשירים נגזרים שחושבו בהתאם ל 5% •

נכסים ללא מועד פירעון מוגדר )לרבות מכר חוזר ללא מועד פירעון אלא אם  •
התאגיד הבנקאי יכול להראות למפקח כי עסקאות מכר חוזר ללא מועד פירעון 

 משנה(יפרעו באופן אפקטיבי תוך פחות 

לרבות הלוואות שאינן נפרעות , כל יתר הנכסים שלא נכללו בקטגוריות לעיל •
בעלות תקופה נותרת לפירעון של שנה אחת  פיננסייםהלוואות למוסדות , כסדרן
פריטים המנוכים מההון , נכסים קבועים, מניות שאינן נסחרות בבורסה, או יותר

בהקשר של עסקאות מימון  זכויות שנותרו בידי התאגיד הבנקאי, הרגולטורי
 . כשלבוניירות ערך זכויות בחברות  ,מובנה

 

 לעיל.  1לריכוז הטיפול בחשיפות חוץ מאזניות ראה לוח  .4.3

 הנחיות בנוגע לטיפול במכשירים ספציפיים 

הלוואות מסוימות מובטחות רק בחלקן ולכן מתחלקות לחלק מובטח וחלק לא מובטח  .4.4

. המאפיינים 203עם משקולות סיכון שונים תחת הוראת ניהול בנקאי תקין מספר 

הספציפיים של חלקי הלוואה אלו צריכים להילקח בחשבון בחישוב יחס המימון היציב 

את מקדם  ולפי מאפייניו ולהקצות ליש לטפל בכל חלק, המובטח והלא מובטח, נטו: 

בין החלק המובטח של ההלוואה הבחין המימון היציב הנדרש המתאים. אם לא ניתן ל

והחלק הלא מובטח שלה, יש להקצות את מקדם המימון היציב הנדרש הגבוה לכלל 

 ההלוואה. 
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אך מופרדים בשל דרישות רגולטורית להגנה על  בבעלות התאגיד הבנקאי שהם נכסים  .4.5

בין אם דרישת , ידווחו בהתאם לחשיפת הבסיס, ין למסחר'נכסי הלקוחות בחשבונות מרג

נכסים אלו יטופלו , עם זאת. ההפרדה מסווגת בנפרד במאזן התאגיד הבנקאי ובין אם לא

ציב נדרש גבוה יותר . כלומר, הם יכולים להיות נתונים למקדם מימון י3.20גם לפי סעיף 

התאגיד למכור או  יכולת בקבע בהתחשב תתקופת השעבוד . כתלות בתקופת השעבוד

שמייצרת את  (ות)תקופת ההתחייבויות ללקוחבובאופן חופשי להחליף נכסים כאלו 

 . דרישת ההפרדה

אחרים יטופלו באופן זהה  פיקדונות לא תפעוליים המוחזקים במוסדות פיננסים .4.6

 . בהתחשב בתקופת הפיקדון, להלוואות למוסדות פיננסיים
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 סניף בנק חוץ  .5

סניף של בנק חוץ )להלן סניף זר( אשר היקף הנכסים הממוצע השנתי שלו אינו עולה על  .5.1

מיליארדי ש"ח, לא יידרש לעמוד ולעקוב אחר יחס המימון היציב נטו שנקבע בהוראה  15

 3עמידה בדרישות לפטור מהוראת יחס כיסוי הנזילות, כמפורט בנספח כפוף ל  זו,

 . להוראה האמורה

המפקח ישקול להרחיב את ₪, מיליארדי  15אם היקף הנכסים של סניף זר יעלה על 

  דרישות הנזילות ולהחיל את יחס המימון היציב נטו על הסניף.

 עדכונים

 תאריך פרטים גרסה מס' 06חוזר 

 21/06/21 מקוריחוזר  1 2662

 25/05/22 עדכון 2 2710
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