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  מדיניות הון לתקופת ביניים : הנדון

  

ון ואיכותו בעקבות המשבר הפיננסי העולמי התגבשה הכרה עולמית בצורך להעלות את רמת הה .1

)  ועדת באזל–להלן (ועדת באזל לפיקוח בנקאי , בהתאם לכך. במערכות הבנקאות בעולם

 . ורגולטורים מובילים בעולם מגבשים שינויים במערכת הקיימת של דרישות ההון

חיזוק העמידות של " פרסמה ועדת באזל טיוטת המלצות בנושא 2009במסגרת זאת בדצמבר 

הכוונה היא לפרסם חלק מהותי מהשינויים המוצעים ).  הטיוטה–להלן  (1"הסקטור הבנקאי

  .31/12/12עם תוקף החל מיום , 2011כהמלצות סופיות כבר בתחילת שנת 

ומתכוון לבחון את ההמלצות החדשות , הפיקוח על הבנקים עוקב אחר ההתפתחויות בהקשר זה .2

 . לפי העניין, לאחר שיגובשו במטרה להתאים את הוראותינו אליהן

כתוצאה מכך נוצר צורך להבהיר את ציפיות הפיקוח על הבנקים מהתאגידים הבנקאיים  .3

 .כלהלן, ) תקופת הביניים–להלן ( לעיל 2בתקופה שעד להתאמת ההוראות כאמור בסעיף 

. הפיקוח על הבנקים ממשיך בפעולותיו לשפר את איתנות ועמידות המערכת הבנקאית בישראל .4

 : תאגיד בנקאי נדרשבתקופת הביניים, במסגרת זאת

יחס זה יתייחס להון הליבה בניכוי כל .  ליחס הון הליבה31/12/2010לאמץ יעד ליום  •

 -מדידה והלימות הון  "202' לפי הוראת נוהל בנקאי תקין מס, 1הניכויים הנדרשים מרובד 

 .7.5%- על היעד להיקבע בשיעור שלא יפחת מ". רכיבי ההון

יש להגיש את התכנית תוך . ת עבודה לעמידה ביעד זהלהעביר לפיקוח על הבנקים תכני •

 . חודשיים ממועד קבלת מכתבי זה

תאגיד בנקאי לא יחלק דיבידנד אם אינו עומד , בהיעדר אישור מראש מהמפקח על הבנקים •

 . ל או אם חלוקת הדיבידנד תגרום לכך שלא יעמוד ביעד"ביעד הנ

יפנה לפיקוח על הבנקים על מנת לגבש מתווה מוסכם , תאגיד בנקאי אשר מתקשה באמור לעיל

 .לעמידה ביעד

 בהתייחס לדרישה 20/8/2009 מיום 178SRPהאמור לעיל אינו משנה את האמור במכתבי  .5

הוראת  (Iמתאגידים בנקאיים לעמוד ביעדי ההון הפנימיים כפי שהוגדרו על ידם במונחי באזל 

 . מקיףSREPעד להשלמת הליך , )311' בנקאי תקין מסניהול 
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 שאינם עומדים  למכשירי הון מורכביםאנו רואים לנכון להפנות שימת לב להתייחסות הטיוטה .6

ועדת באזל ממליצה למפקחים לשקול את . בתנאים החדשים להכרה בהון אשר מופיעים בטיוטה

ל מכשירים כאמור אשר הונפקו האפשרות לקבוע הוראות מעבר לגבי המשך ההכרה בהון ש

. כן נמסר שמשך תקופת המעבר ייקבע בהמשך). 2009דצמבר ( למועד פרסום הטיוטה קודם

ולכן על התאגידים הבנקאיים ,  ההוראות הסופיות שיתפרסמו בהקשר זהאת לאמץ בכוונתנו

יד להביא בחשבון כי יש סבירות גבוהה שהנפקות חדשות של מכשירים כאמור לא יוכרו בעת

 . לצורך הלימות ההון
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