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במערכת תשלומים מבוקרת ובמערכת תשלומים  סיכון אשראי -  15 הוראה מספר

  מבוקרת מיועדת

  מבוא .1

(להלן: "החוק"), חלה חובה על מפעיל  2008–לחוק מערכות תשלומים, התשס"ח 8בהתאם לסעיף 

  .מבוקרת לגבש כללים אשר יבטיחו את יציבותה, יעילותה ותפקודה התקין של המערכתמערכת 

 2012שפורסמו באפריל  ),PFMIעקרוות לתשתיות השוק הפיסי (השל  4בהתאם לעקרון מספר 

) והארגון הבילאומי של רשויות BIS )CPSS- על ידי הוועדה למערכות תשלומים וסליקה של ה

תטר ותהל ביעילות את חשיפות האשראי  ,תמדודתשתית שוק פיסי ), ׂ◌◌ׁ IOSCOיירות ערך (

הובעות מתהליכי התשלומים, הסליקה והסילוקין שלה.  האשראי חשיפותואת למשתתפיה 

 מול כלתשתית שוק פיסי תחזיק משאבים כספיים מספיקים לכיסוי חשיפת האשראי שלה 

 משתתף באופן מלא וברמת ביטחון גבוהה.

  

התוות מסגרת לאת הדרישה מהמערכות המבוקרות והמבוקרות מיועדות הוראה זו מסדירה 

הובעות מתהליכי  אשראי חשיפותומשתתפי המערכת מול אשראי חשיפות איתה ליהול 

  .של המערכת התשלומים, הסליקה והסילוקין

  

  הגדרות .2

  , "מערכת מבוקרת" , "מערכת תשלומים"       

   ,מיועדת""מערכת מבוקרת 

  כהגדרתם בחוק מערכות תשלומים;                             -מערכת תשלומים" של "מפעיל 

מפעיל של מערכת תשלומים מבוקרת    -"מפעיל מערכת תשלומים" או "מפעיל מערכת" 

ומפעיל של מערכת תשלומים מבוקרת 

  מיועדת;

        יקוח על מערכות תשלומים יחידת הפ   - או "הפיקוח" "הפיקוח על מערכות התשלומים"

אגף מערכות תשלומים וסליקה בבק ב

  ; ישראל

  מי שמוגדר כמשתתף על פי כללי המערכת;  - "משתתף במערכת תשלומים" 

הכללים שעל פיהם מופעלת מערכת   - "כללי מערכת" 

  תשלומים;

הסיכון שצד גדי, בין אם הוא משתתף או    -"סיכון אשראי"

יוכל לעמוד ישות אחרת, לא 

בהתחייבויותיו הכספיות במלואן במועד 

  ;פירעון, או בכל זמן בעתיד

  היכולת לפרוע את האשראי בזמן;  - "כושר אשראי" 
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הפסד שמערכת התשלומים (או משתתפיה)   - "חשיפה וכחית" 

  ;כשל של משתתףיעמדו בפיו מיד לאחר 

שבפיה תעמוד  חשיפת אשראי פוטציאלית  - "חשיפה עתידית פוטציאלית" 

  מערכת התשלומים בקודת זמן עתידית;

על בסיס טו  המסולקמגון סליקה טו   - "סליקה טו דחית" 

  ;בסופו של מחזור סליקה מוגדר מראש

יות מזומים ושווי מזומים ביכוי התחייבו  - " כסים זילים טו"

  ;המיועדות לתשלום בשה הקרובה

  

  תחולה .3

מפעיל מערכת תשלומים אשר הוכרזה על ידי הגיד כמערכת מבוקרת הוראה זו תחול על כל  .3.1

 או מערכת מבוקרת מיועדת.

לפטור מערכת תשלומים מתחולת סעיפים בק ישראל רשאי בסיבות העיין להתיר או  .3.2

 ולחזור בו מהפטור היתן. בהוראה זומסוימים 

  

  מקורות של סיכון אשראי .4

סיכון אשראי אליהם חשופה סממים להתממשותו של מפעיל מערכת תשלומים יפעל לזיהוי  .4.1

בהקשר לפעילותם במערכת ואשר עלולים להשפיע על פעילות  המערכת ו/או משתתפיה

 המערכת.

  

  מדידה ויטור של סיכון אשראי .5

מפעיל המערכת ימדוד ויטר באופן תדיר וסדיר את סיכוי האשראי לאורך היום באמצעות  .5.1

 שימוש במידע עדכי. 

, שיאפשר לה למדוד ולטר את 1המערכת יוודא כי למערכת גישה למידע רלווטימפעיל  .5.2

 חשיפותיה הוכחיות ואת רמת כיסוי הביטחוות.

 יספקסליקה,  הבטחת) ללא DNSמערכת תשלומים של סליקה טו דחית (מפעיל  .5.3

במערכת או  אחד כלפי השיאת היכולת למדוד ולטר את חשיפותיהם הוכחיות  למשתתפים

 חשיפות. האמץ כללים המחייבים את המשתתפים לספק מידע רלווטי על י

מפעיל מערכת תשלומים ייטר אחר תאי שוק (כמו לדוגמא שיויים בשווי ביטחוות) על  .5.4

  .סיכוים הקשורים לחשיפה הוכחית במערכת תשלומים מת לזהות

אפשריים בשווי  שיויים שיאפשר לבחוןבמודל מפעיל מערכת תשלומים יעשה שימוש  .5.5

לאמוד את החשיפה וזאת על מת הביטחוות ובתאי השוק על פי תקופת מימוש מתאימה 

 הסיכוים הקשורים.העתידית הפוטציאלית של מערכת התשלומים ואת 

                                                 
  למשל, הערכות שווי אותות של ביטחוות. 1
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מפעיל מערכת תשלומים, במקרים הרלווטיים, יעקוב אחרי קיומן של חשיפות גדולות  .5.6

 שיויים בכושר האשראי של משתתפי המערכת. אחרלמשתתפי המערכת וללקוחותיהם וכן 

 

  הפחתת סיכון אשראי ויהולו .6

 סיכוי האשראי של המערכת. להקטת במידת האפשר, ,יפעל מערכת תשלומיםמפעיל  .6.1

יגביל את חשיפותיה הוכחיות של מערכת התשלומים על ידי  מערכת תשלומיםמפעיל  .6.2

רת חשיפות אלה ליום הרלווטיים, ימע מהעבמתן אשראי תוך יומי, ובמקרים ב הגבלות

 אשראי שיתן להם לפי סוף היום.את המשתתפים להחזיר הבא באמצעות מתן דרישה ל

יבחן את מערכת תשלומים מפעיל כדי להל את הסיכון כתוצאה מכשל של משתתף,  .6.3

 שקול טכיקות אותות ליהול ביטחוות.יכשל של משתתף ו ההשפעה של

את חשיפתה הוכחית ברמת ביטחון גבוהה ויכסה באופן מלא תשלומים מערכת מפעיל  .6.4

והחשיפה העתידית הפוטציאלית, אם קיימת, מול כל משתתף, באמצעות ביטחוות 

 .2אחרים מקביליםומשאבים כספיים 

מפעיל מערכת תשלומים יישם מקדמי ביטחון זהירים על מת להפחית את החשיפה  .6.5

העתידית הפוטציאלית שכן ערכם של הביטחוות או של משאבים כספיים מקבילים יכולים 

 להיות תודתיים. 

סליקה מפורשת, בין אם  הבטחתהכוללת  דחית של סליקה טו תשלומים מפעיל מערכת .6.6

תשלומים עצמה ובין אם על ידי משתתפיה, יחזיק משאבים כספיים יתת על ידי מערכת ה

מספיקים כדי לכסות באופן מלא את כל החשיפות הוכחיות והעתידיות הפוטציאליות 

 באמצעות ביטחוות ומשאבים כספיים מקבילים אחרים.

משתתפיה עומדים שסליקה  הבטחתללא דחית של סליקה טו תשלומים מפעיל מערכת  .6.7

 3שמור לכל הפחותליכי התשלום והסליקה של המערכת, יהובעות מתהאשראי יפות בפי חש

את חשיפת  שיכולים ליצורשיספיקו לכיסוי החשיפות של שי המשתתפים  משאבים

 .האשראי המצרפית הגדולה ביותר במערכת

  

  שימוש במשאבים כספיים .7

יקבע בפירוש בכללי המערכת את סדר מימוש המשאבים ואת  תשלומים מערכתמפעיל  .7.1

 הסיבות שבהם יתן להשתמש במשאבים ספציפיים של המערכת במקרה של כשל משתתף.

לא יכלול כמשאבים "זמיים" לכיסוי הפסדי אשראי הובעים  תשלומים מערכתמפעיל  .7.2

פסדים עסקיים מכשל משתתף את המשאבים הדרושים לכיסוי הוצאות תפעול וכחיות, ה

                                                 
במידה מספקת כללי וזאת עד לסכום המוחזק יתן להשתמש בהון עצמי לאחר יכוי הסכום המיועד לכיסוי סיכון עסקי  2

  בכסים זילים טו.
ישקול רמת כיסוי גבוהה יותר במידה והמערכת יוצרת חשיפות גדולות או שעשויה לגרום  תשלומים מערכתמפעיל  3

 להשפעה מערכתית משמעותית אם יותר משיים ממשתתפיה ייכסו לכשל.
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פוטציאלים או הפסדים אחרים מפעילויות אחרות שבהן מעורבת מערכת כלליים 

 התשלומים.

משרתת מספר שווקים (באותו תחום שיפוט או מספר תחומי תשלומים אשר מפעיל מערכת  .7.3

להשתמש במשאבים המסופקים על ידי משתתפים בשוק וודא כי יכולת המערכת שיפוט) י

 :מכשל משתתף בשוק אחראחד לכיסוי הפסדים 

 מבוססת על בסיס חוקי הולם; .7.3.1

 ברורה לכל המשתתפים; .7.3.2

 איה יוצרת סיכון הדבקה משמעותי בין שווקים ומשתתפים. .7.3.3

. ייקח בחשבון בתכון מבחי הקיצון איחוד 7.3מפעיל מערכת תשלומים כאמור בסעיף  .7.4

 ווקים.משאבים בין שווקים במקרה של כשל משתתף אחד או יותר על פי מספר ש

  

  תכון חירום להפסדי אשראי שאים מכוסים .8

 . 4יתח ויתכן כיצד לטפל בהפסדי אשראי כלשהם שאים מכוסים תשלומים מערכתמפעיל  .8.1

יקבע כללים והלים מפורשים לטיפול בהפסדי אשראי שעשויים  תשלומים מערכתמפעיל  .8.2

ביחס לכל מחויבות שלהם כלפי  של משתתף אחד או יותרלהיגרם לה כתוצאה מכשל 

 והלים אלו יתייחסו לכל הפחות ל: םכללי המערכת.

  .אים מכוסיםייתכן והקצאת הפסדי אשראי ש .8.2.1

 .ללוות מספקי זילותהתשלומים עשויה  מערכתזרי כספים שהח .8.2.2

 עשויה לצל במהלך אירוע קיצון כאמור שהמערכתתהליך למילוי משאביה הכספיים  .8.2.3

 .פעילותה התקיהלצורך המשך 

 

  המידע המדווח ותדירות הדיווח .9

מפעיל המערכת יעביר במרץ של כל שה,  1לתוקף של הוראה זו ועד ליום עם כיסתה  .9.1

 המסמכים הבאים: אתלפיקוח 

 מקורות קיימים או פוטציאליים של סיכון אשראי. .9.1.1

 האופן שבו מפעיל המערכת מודד, מטר ומהל את סיכון האשראי. .9.1.2

סדר המימוש והסיבות  -לכיסוי סיכון האשראי השימוש במשאבים הכספייםאופן  .9.1.3

 למימוש.

 מערכת במקרה של הפסדי אשראי שאים מכוסים.התכית החירום של מפעיל  .9.1.4

דוח המשווה בין חשיפות האשראי (הוכחית והעתידית הפוטציאלית) של כל משתתף  .9.1.5

שסופקו פיים מקבילים אחרים או משאבים כסובאופן אגרגטיבי לבין שווי הביטחוות 

 למערכת.

                                                 
  בסיבות קיצון מסוימות, ייתכן שערכם של ביטחוות לאחר מימוש ומשאבים כספיים אחרים לא יספיקו לכיסוי מלא 4

  י.של הפסדי האשרא
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  המצאת המידע לבק ישראל .10

מפעיל מערכת תשלומים יעביר את המידע שבהוראה זו באמצעות תקשורת  .10.1

מאובטחת ("יישום הכספת"). שימוש ביישום הכספת יבוצע לאחר תיאום מקדים עם 

לאשר את הפיקוח על מערכות התשלומים בבק ישראל. הפיקוח על מערכות תשלומים רשאי 

  העברת המידע באמצעים אחרים.

המידע שבהוראה זו יועבר על ידי מפעיל המערכת לאשי הקשר שימוו לעיין זה  .10.2

  בפיקוח על מערכות תשלומים בבק ישראל.

מפעיל מערכת תשלומים שהעביר מידע לפי הוראה זו, יוודא טלפוית את קבלת  .10.3

  .10.2המידע אצל אשי הקשר, כאמור בסעיף קטן 

מפעיל מערכת תשלומים אשר יושב בתוך מבה בק ישראל ועושה שימוש במערכות  .10.4

בק ישראל, יעביר את המידע שבהוראה זו באמצעות רשת הדואר האלקטרוית הפימית של 

  בק ישראל.

  המידע על פי הוראה זו ידווח בצורה ממוחשבת.  .10.5

ומפעיל מערכת הדיווח יתבצע בהתאם למועדים הקבועים בהוראה זו. במידה  .10.6

התשלומים סבור כי הדיווח לא יתבצע במועד הקוב, עליו להעביר לפיקוח, באמצעות הדואר 

האלקטרוי, בקשה בכתב לשיוי מועד הגשת הדיווח. הבקשה תכלול, בין היתר, את 

הפעולות שקטו עד בקשת השיוי, את הסיבות לבקשת השיוי במועד הדיווח ואת תאריך 

גשתו. דיווח שהשיוי במועד הגשתו לא תאושר על ידי הפיקוח על מערכות היעד המבוקש לה

 התשלומים יוגש במועד שקבע לאותו דיווח.

 

  פרסום ועדכון ההוראה .11

  מהות העדכון  תאריך הפרסום

 רסום ההוראהפ  201912.22.

  


