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  טיוטה

  לכבוד

   התאגידים הבקאיים

  

  )ESGגילוי לציבור על היבטי סביבה, חברה וממשל ( הדון:

  לציבור)(הוראות הדיווח   

  

  מבוא

במסגרת הצעדים שוקט הפיקוח על הבקים כדי לחזק את התרומה לסביבה ולחברה של המערכת  .1

) המערכת הבקאית והמשק לטווח ארוך, ולאור sustainabilityהבקאית ובכך לחזק את קיימות (

הצורך היסיון שצבר במערכת הבקאית בישראל ובבקים בעולם בגילוי על ושאים אלה, עלה 

 ,Environmentalאת הוראות הדיווח לציבור בושא גילוי על היבטי סביבה, חברה וממשל ( עדכןל

Social and Governance - ESG .( 

לפיכך, ולאחר התייעצות עם וועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המפקח על הבקים, ועם הוועדה  .2

 הוראות הדיווח לציבור כמפורט להלן. המייעצת לעייים הוגעים לעסקי בקאות, תיקתי את

  

  התיקוים להוראות הדיווח לציבור 

 . יעודכן, כמפורט בהוראה 655-1עמוד  .3

   

  דברי הסבר

 2678 -06 -מס' ח בהמשך לתיקוים בחוזרמבוצעים בחוזר זה, התיקוים להוראות הדיווח לציבור  .4

כדי לחזק את התרומה לסביבה במסגרת הצעדים שוקט הפיקוח על הבקים , 5.12.2021מיום 

ולחברה של המערכת הבקאית ובכך לחזק את קיימות המערכת הבקאית והמשק לטווח ארוך, 

התיקוים . ולאור היסיון שצבר במערכת הבקאית בישראל ובבקים בעולם בגילוי על ושאים אלה

חברה וממשל בפעילות  היבטי סביבה,תיאור להמתייחסות מעדכים את דרישות הגילוי בהוראותיו 

 ).ESGבמסגרת דוח סביבה, חברה וממשל ( התאגיד הבקאי

בבקים  ותהגילוי המקובלפרקטיקות בבעולם ושחלו לאחרוה בדרישות הגילוי ת יולאור התפתחו .5

לתת גילוי איכותי  מומלץדוגמאות לושאים לגביהם בהוראות הדיווח לציבור וספו , מובילים בעולם

, לרבות סיכוי של התאגיד הבקאי וכמותי בהתייחס ליהול הסיכוים וההזדמויות הסביבתיים

דוגמאות אלה כוללות התייחסות רחבה יותר לאופן שבו התאגיד הבקאי מהל את אקלים. 

סביבתיים סיכוים והזדמויות להסיכוים וההזדמויות הסביבתיים, תיאור רחב יותר של גורמים 

שזוהו והשפעתם, וכן גילוי כמותי למדדים ויעדים בהם משתמש התאגיד הבקאי ליהול סיכוים 

  והזדמויות סביבתיים.
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והחשיבות שהפיקוח על הבקים מייחס לחיזוק ההשפעה החברתית בוסף, לאור התפתחויות בעולם  .6

טוריון ושל הההלה של המערכת הבקאית הורחבה ההתייחסות למידת המעורבות של הדירק

בושאי סביבה, חברה וממשל מהותיים, לאופן שבו התאגיד הבקאי קובע את אסטרטגיית ההשפעה 

הגשת שלו, וכן הורחבו הדוגמאות לגילוי על הפעילויות של התאגידים הבקאיים בתחומים כגון 

הכלה  ,גיווןית, וכן או מוחלשות, דיאלוג עם הקהילה ומעורבות חברת וותשירותים לאוכלוסיות מגו

 בסביבת העבודה.  ושוויון הזדמויות

את  לבחוןלהמשיך בגילוי על ושאים אלה, על תאגיד בקאי בעולם לאור ההתפתחות המהירה  .7

של בקים בעולם, עדכיות ולפרקטיקות גילוי דרישות הצורך לעדכן את הגילוי בתחום זה בהתאם ל

 פיהם הוא פועל בתחום זה.תת גילוי לתקים הרלבטיים להמשיך לול

ושא זה, ובמסגרת זו לבחון את מועד לעדכן בעתיד את הוראותיו בבכוותו להמשיך כי מובהר  .8

                              על ידי  שקבעובעולם, לרבות החיות הגילוי מובילות גילוי ודרישות פרקטיקות התחילה של 

אימות חיצוי על תוים ושא חיוב את לבחון גם , בכוותו במסגרת זו .1בתחום האקלים TCFD -ה

 מסוימים הכללים בדוח סביבה, חברה וממשל. 

על הגילוי אשר יתן על ידי תאגיד בקאי בושאים האמורים לעיל לשקף את אופן התהלותו ביהול  .9

או ערים לכך הסיכוים וההזדמויות הסביבתיים ואת ההתפתחויות שחלו אצלו בתחומים אלה. 

איכות המידע הזמין העומד לרשות לשאפקטיביות הפעילות בתחומים אלה קשורה בין היתר להיקף ו

חיצוי זמין להביא לקידום ולשיפור במידע מצד רשויות שוות התאגיד הבקאי וכי עשים מאמצים 

ביטוי מתאים מובהר כי על קידום ושיפור כאמור לבוא לידי בהדרגה על פי זמן. בתחומים אלה 

 באיכות היהול והגילוי בתאגיד הבקאי.בשיפור מקביל 

 

  

  והוראות מעבר תחולה

תאגידים בקאיים יישמו את התיקוים להוראות הדיווח לציבור בהתאם לחוזר זה החל מדוחות  . 10

 ואילך.  2022לשת ) ESGסביבה, חברה וממשל (

 ההוראות שקבעו בהתאם לחוזר זה ייושמו ברמה הגבוהה ביותר של הקבוצה הבקאית.  . 11

פה אל מר עידו גליל, מהל יחידת דיווח כספי. האמור יתאגיד בקאי המתקשה ביישום הוראות אלו  . 12

  מתייחס גם לקשיים הקשורים ליישום לראשוה.

  

  עדכון קבצים

  בור. רצ"ב דפי העדכון לקובץ הוראות הדיווח לצי . 13

  עמוד כיסלה  להוציא עמוד

  

  

  בכבוד רב,

  

  

  יאיר אבידן

 על הבקים חהמפק               

                                                 
1  Financial Stability Board, Task Force on Climate-related Financial Disclosures. 
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  )ESGסביבה, חברה וממשל ( דוח 

  

  )ESGלהלן  – Environmental, Social and Governanceפעילויות בתחומי סביבה, חברה וממשל (

תפיסת עולם המביאה להצלחה עסקית, תוך פעילויות בתחומי סביבה, חברה וממשל משקפות  .1

גיד הבקאי. בקבלת ההחלטות של התאושיקולי ממשל חברתיים סביבתיים, הטמעת שיקולים 

ועל מחזיקי  ,על החברהעל הסביבה, אימוץ תפיסה זו ועד לייצר יתרון תוך יצירת השפעות חיוביות 

  . ארוכת טווח של המשק )sustainability(קיימות , לטובת ) בתאגיד הבקאיstakeholdersהעיין (

  

    )ESGדוח סביבה, חברה וממשל (

בתחומי סביבה, חברה ם הושאים הרלווטיים לפעולותיו לאותבדוח פרד תן גילוי יתאגיד בקאי י .2

   . (תקופת הדיווח) הדוח שהסתיימה במועד שההבמהלך וממשל 

, לקוחותיומשק, בב כדי לתמוך פעל בשת הדיווחיראה את האופן שבו התאגיד הבקאי הדוח  .3

בושאי  הבקאיהתאגיד של ליעדים ו לאסטרטגיהעשוי להתייחס ובעובדים שלו, ובקהילה בסביבה, 

הדירקטוריון והההלה, של מעורבות התייחסות למידת הלרבות , מהותייםסביבה, חברה וממשל 

קובע את אסטרטגיית ההשפעה שלו, את המדייות, המדידה והפיקוח האופן שבו התאגיד הבקאי 

של  ) ובוחן את מידת המהותיותstakeholdersשומר על קשר עם מחזיקי עיין (בהיבט זה, וכן 

למדדים כמותיים עיקריים בהם להתפתחויות מהותיות במהלך השה, והושאים. הדוח יתייחס 

  :כגוןושאים משתמש, בהתאגיד הבקאי 

כולל  משבר,בעת משק לשירותים בקאיים, לרבות השל רחבה בגישה בצמיחה רחבה ותמיכה  .א

  מוחלשות ואהגשת שירותים ומוצרים לטובת אוכלוסיות מגווות 

  ול סיכוים והפחתת החשיפה של המשק לסיכוים מערכתיים,יה .ב

  מחויבות לרמת שירות והגיות גבוהה ללקוחות ומחויבות לאתיקה בעסקים,     .ג

  ,ושל מחזיקי עיין אחרים הגה על פרטיות ואבטחת המידע של הלקוחות .ד

 ולמוביליות חברתיתבקהילהמעורבות ל ,תרומה לקהילהמחויבות לדיאלוג עם הקהילה,  .ה

    ,חברתית

    לאיכות הסביבה,מחויבות    .ו

שילוב שיקולים ו אקלים וסיכוי מעבר,, לרבות סיכוי סביבתייםוהזדמויות יהול סיכוים  .ז

דוגמאות הכולל ראה ספח . יתוח סיכון אשראיבסביבתיים, חברתיים ושיקולי ממשל תאגידי 

  .לתת גילוי בהקשר זה מומלץושאים לגביהם ל

  ,הלבת הון ומימון טרור ומחויבות לתמיכה בציות לחוקים ותקותמחויבות למיעת  .ח

  ,מחויבות לקוד אתי וממשל תאגידי חזק .ט

   שוויון הזדמויותולרבות התייחסות לגיוון, הכלה  וסביבת העבודה, עובדיםטיפוח    .י

  .קשר אחראי עם ספקים .יא

ם ולפרקטיקות גילוי ל תאגיד בקאי לשקול את הצורך לעדכן את הגילוי בתחום זה בהתאם לתקיע .4

   פועל בתחום זה.הוא מובילות של בקים בעולם, ולתת גילוי לתקים הרלבטיים לפיהם 

דוח יאושר בדירקטוריון וייחתם על ידי יו"ר הדירקטוריון ועל ידי המהל הכללי. להחיות וספות ה .5

שתי של תאגיד .טו. בהוראות הדיווח לציבור בדבר דוח 4בושא זה ראה כללים שקבעו בסעיף 

 בקאי.
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והזדמויות לתת גילוי בהתייחס ליהול סיכוים  מומלץדוגמאות לושאים לגביהם    –ספח 

  סביבתיים, לרבות סיכוי אקלים 

וההזדמויות לתת גילוי בהתייחס ליהול הסיכוים מומלץ דוגמאות לושאים לגביהם להלן מפורטות 

  בקאי:אליהם חשוף התאגיד  ,סיכוי אקלים הסביבתיים של התאגיד הבקאי, לרבות

הסביבתיים של  וההזדמויות הסיכויםאת התאגיד הבקאי מעריך ומהל האופן שבו תיאור  .1

תיאור מעורבות הההלה, אופן הפיקוח של תוך  לרבות סיכוי אקלים, ,התאגיד הבקאי

ויהול הסיכוים הדירקטוריון וכן תיאור התהליכים של התאגיד הבקאי לזיהוי, הערכת 

 סביבתיים, והאופן שבו תהליכים אלה משולבים ביהול הסיכוים הכולל של התאגיד הבקאי.

וההשפעה של  סיכוים והזדמויות סביבתיים שאותם התאגיד הבקאי זיהההגורמים לתיאור  .2

סביבתיים . סיכוים והזדמויות אלה על האסטרטגיה והתכון של התאגיד הבקאיגורמים 

 :לגורמים כגוןבין היתר ללים סיכוים פיזיים וסיכוי מעבר, ועשויים להיות קשורים כו

 אקלים 

  זיהום 

 רעידות אדמה 

 משאבי מים וים 

 כלכלה מעגליתפסולת ו 

 ומערכות אקולוגיות מגוון ביולוגי. 

סיכוים והזדמויות ולהל בהם משתמש התאגיד הבקאי כדי להעריך וליעדים גילוי למדדים  .3

במסגרת בהתאם לאסטרטגיה ולתהליך יהול הסיכוים שלו. לרבות סיכוי אקלים, יים, סביבת

אגיד הבקאי בושאים אלה, ציון בהם משתמש הת המדדים והיעדיםשל תיאור זאת ייכלל 

, תיאור ההגדרות והשיטות שבהן עשה שימוש כדי למדוד טווח הזמן אליו מתייחסים היעדים

תוכיות של כן תיאור וות של התאגיד הבקאי בהשגת היעדים, הערכת ההתקדמפריטים אלה, 

 . התאגיד הבקאי לשפר את המדידה בעתיד

 :במסגרת הגילוי הכמותילהתייחס  מומלץלהלן דוגמאות לפריטים אליהם 

לדיווח בתאגיד הזמיים  3, רכיבים של מכלול 2, מכלול 1מכלול  –גזי חממה פליטות  .א

  .הזמיים לדיווחסך הכל פליטות גזי חממה מהותי, ו תוך פירוט כל רכיבהבקאי, 

מדדים המתייחסים לושאים כגון השימוש של התאגיד הבקאי בדלק, בחשמל, בארגיה,  .ב

 וצריכת מים.

 .סיכון מעבר גבוה יותרשמזוהים עם ם בעפישפועלים לווים של עפים סיכון אשראי לפי  .ג

י זה, ולצרף הסבר איכותי מתאים לגבי על תאגיד בקאי להפעיל שיקול דעת במתן גילו

משמעות התוים. לצורך גילוי זה תאגיד בקאי רשאי להיעזר בסיווג לווים ברמת עף 

משק ראשי, עף משה או ברמת תת עף אם זמין, או בסיווג אחר, וכן להיעזר במידע אחר, 

 ביבה.לרבות פרסומים לפי עפים, הזמיים באתר האיטרט של המשרד להגת הס

  .להפחתת סיכוי אקליםשוות של התאגיד הבקאי פעילויות  .ד

והיקף ההשקעות הירוקות של על ידי התאגיד הבקאי היקף האשראי הירוק שיתן  .ה

 .התאגיד הבקאי

 

  656-1עמוד הבא: 


