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   סיכון אשראי- הגישה הסטנדרטית -מדידה והלימות הון : הנדון

  )203הוראה מספר , ניהול בנקאי תקין(

  

  מבוא

הוראת נקבע ב, )"IIבאזל " - להלן(עם המלצות ועדת באזל בנושא מדידה והלימות הון ות יבעקב .1

 סיכון - הגישה הסטנדרטית -מדידה והלימות הון " בנושא 203ניהול בנקאי תקין מספר 

נדרש ריתוק הון בגין חשיפות של תאגידים בנקאיים כי ") 203הוראה מספר  "-להלן (" אשראי

לתקן את עלה הצורך , לאחר בחינת ההסדרים המקובלים בעולם .ח"למדינת ישראל במט

 .כמפורט להלן, ההוראה

  

נוספה הבהרה בנוגע לייחוס משקל סיכון להשקעה בהנפקה ספציפית , מסגרת עדכון ההוראהב .2

 .שמשקל הסיכון הכללי שלהם אינו מבוסס על דירוג ספציפי, של גופים

  

 בתיק אשר נכללים ,"חובות קמעונאיים לצרכי הון פיקוחי"תוקנה גם טעות בהגדרת , בנוסף .3

וזאת בעקביות עם המלצות , 75% בסיכון של ים להיות משוקלליםיכולו, פיקוחיהונאי קמעה

 .IIבאזל 

  

  . להוראהכמו כן נעשו מספר תיקונים טכניים .4

  

ולאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות ובאישור , בהמשך לכך .5

 . על עדכון ההוראה כמפורט להלןתיהחלט, הנגיד

  

  ונים להוראההתיק

 אפשרותשלמדינה קיימת , ח"חשיפות הנקובות במט" יתווספו -) חובות של ריבונויות (54בסעיף  .6

ח יהיה שער שוטף "ובלבד ששער ההמרה לש, ח"ח אם היא מתקשה בגיוס מט"לסלק אותן בש

ח בסכום שהמדינה צריכה "מטלהמיר את הסכום השקלי שקיבל לשמאפשר לתאגיד הבנקאי (

וניתן להחיל ,  כחשיפות הנקובות במטבע ישראליתחשבולסוגי החשיפות שנ" )ועהייתה לפר

 .0%משקל סיכון עליהן 
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  דברי הסבר

סיכון האשראי לתאגיד הבנקאי בגין חשיפה כמתואר זהה לסיכון האשראי לו נחשף התאגיד 

יש להשוות את דרישת ההון בין שתי , לפיכך. ח"הבנקאי בגין חשיפה למדינת ישראל בש

 .חשיפותה

  

לרשימת הקריטריונים שחובות , )חובות שנכללו בתיקים קמעונאיים פיקוחיים (70בסעיף  .7

ערך נמוך של "נוסף הקריטריון , צריכים לעמוד בהם על מנת להיכלל בתיק הקמעונאי הפיקוחי

החשיפה הקמעונאית המצרפית המרבית לצד נגדי אחד לא תעלה על הסף . חשיפה יחידה

 ."ח"יוני ש מיל5המוחלט של 

  דברי הסבר

 שהחובות יעמדו בתנאי שנקבע ברישא של הסעיף על מנתיב להתקיים זה חי קריטריון, לכאורה

 מספר ת ניהול בנקאי תקין להורא232 -  ו231 בהגדרת חשיפה קמעונאית לפי סעיפים הדיעמ(

204(.  

אינה עומדת בתנאים , )231תבליט שני בסעיף " (הלוואה במשכון דירת מגורים"כאשר אולם 

 ,75% - גבוה מLTVבשל , 35% שקלול בסיכון שלל 203בהוראה מספר  72הנוספים של סעיף 

ישוקללו על פי משקל , 35%הלוואות במשכנתה שאינן כשירות לשקלול של : " כי72קבע בסעיף נ

  ".בכפוף לעמידתן בתנאי הכשירות לתיק זה, קמעונאי הפיקוחיהסיכון המוחל על התיק ה

, 75%ח לא תשוקלל בסיכון של "על מנת להבטיח שהלוואה לדיור בסך גבוה מחמישה מליון ש

, בהתאם להנחיות ועדת באזל, "הלוואה במשכון דירת מגורים"גם אם היא עומדת בהגדרת 

 .תנאי זה מצוין במפורש

  

נוספה הבהרה לפיה משקל הסיכון של השקעת , )לעומת דירוג הנפקהדירוג מנפיק  (99בסעיף  .8

 ,או חברת ניירות ערך,  ישות סקטור ציבורי מקומיתונייר ערך חוב שהנפיקתאגיד בנקאי ב

ולא , יקבע בהתאם למשקל הסיכון של המנפיק,  נגזר מדירוג המדינהןשמשקל הסיכון שלה

 .אם קיים, יתבסס על דירוג הנפקה ספציפי

  י הסברדבר

, נדרשת הבהרה שהיא רלוונטית גם לגופים נוספים. הנחיה זו קיימת לגבי חשיפות לבנקים

  .שמשקל הסיכון שלהם נקבע באופן דומה לזה של בנקים

  

  תחילה

 .תחילת התיקונים להוראה לפי חוזר זה היא ביום פרסומו .9
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  עדכון הקובץ

 :אות העדכוןלהלן הור. מצורפים דפי עדכון לקובץ ניהול בנקאי תקין .10

  להכניס עמוד  להוציא עמוד

203-3] 1) [6/10(  203-3] 2) [12/10(  

203-4] 1) [6/10(  203-4] 1) [6/10(*   

203-5-6] 1) [6/10(   203-5-6] 1) [6/10(#   

203-7-8] 1) [6/10(  203-7-8] 2) [12/10(  

203-17] 1) [6/10(  203-17] 2) [12/10(  

203-18-20] 2) [6/10(  203-18-20] 2) [6/10(*   

203-33-34] 1) [6/10(  203-33-34] 1) [6/10(#   

203-73] 1) [6/10(  203-73] 2) [12/10(  

    .ההדפסה בעדכון זה זהה לנוסח הקיים. צדדית-עמוד זה הודפס מחדש בעקבות המעבר להדפסה דו* 

 תיקון טכני#      

  

  

  

  

  

  ,בכבוד רב

  

  רוני חזקיהו

  המפקח על הבנקים

  


