
 

 

 

 

  
 

אגף הביקורת –הפיקוח על הבקים   

29.11.2020מיום  תרגום  

 

 

  

  

  

  הפסדי אשראי –מכשירים פיסיים  - 326ושא תרגום של 

  1קודיפיקציה של כללי החשבואות המקובלים בארצות הבריתמתוך ה

  

  

  

  

  :זההערות כלליות לתרגום 

ספק, יש לפעול בהתאם מקרה ובכל למטרת וחות בלבד. בכל כשירות למשתמשים ומוגש התרגום ערך   .א

 לוסח בשפת המקור. 

חולו עדכוים בקודיפיקציה, ככל שימובן ש. 2019יוי חודש לכון חס לוסח הקודיפיקציה התרגום מתיי  .ב

 בשפת המקור. וסח המעודכןלפעול בהתאם ל על התאגידים הבקאיים ורואי החשבון שלהם

 תוספות, ככלל: המקור לעומתמצומצמים מסוימים  שיויים סומובתרגום זה המשתמשים לצורך וחות   .ג

בדרך כלל שיויים אלה כוללים הפיות להוראות רלבטיות . חוצה בקו סומו מחיקות, תחתון בקו סומו

 בהוראות הדיווח לציבור, בהן אומצו ההחיות של רשויות הפיקוח על הבקים בארצות הברית.

  – בתרגום זהבוסף, לצורך וחות המשתמשים   .ד

 ". קאיתאגיד ב"תורגם ככלל כ" תאגיד בקאי"או " ישות"המוח  •

 " תורגם ככלל כ"צפוי". expectedהמוח " •

 " תורגם ככלל כ"לווה". borrowerהמוח " •

למוסדות ללא כוות רלבטיות לתאגידים בקאיים, כגון התייחסויות אין שהן התייחסויות הושמטו  •

 .רווח או הבדלים בין תאגידים ציבוריים לבין תאגידים שאים ציבוריים

                                                           
1 FASB, Accounting Standards Codification, Topic 326 – Financial Instruments – Credit Losses 
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  הפסדי אשראי –ם מכשירים פיסיי 326

  סקירה כללית ורקע 326-10-05

  כללי

326-10-05-1 

   .מכשירים פיסיים בגיןלמדוד הפסדי אשראי  תאגיד בקאיהחיות לאופן שבו על  כוללושא זה 

326-10-05-2 

 :הושאים הבאים-כולל את תתי 326ושא 

 התייחסות כוללת  .א

 עלות מופחתתבדים מדמכשירים ה –הפסדי אשראי  –מכשירים פיסיים   .ב

 איגרות חוב זמיות למכירה –הפסדי אשראי  –מכשירים פיסיים   .ג

 תחולה וחריגים לתחולה 326-10-15

 כללי

  תאגידים בקאיים   >

326-10-15-1   

  .תאגידים בקאיים) –וחברות כרטיסי האשראי (להלן  התאגידים הבקאייםעל כל  ותושא זה חל-בתת ותההחי

 

  2מוחים מילון 20-10-326

 בסיס עלות מופחתת

מותאם לריבית כשהוא , יםרכשאו  )originated( יםוצרבסיס העלות המופחתת הוא הסכום שבו חוב או השקעה 

מחיקות ל, לגביית מזומן, או עלויות דחים טו עמלותו, יכיון, או להפחתה של פרמיה, לצבירה, צברת רלווטית

 .ת חשבואיות בגין גידור שווי הוגןולהתאמו, לשער החליפין, חשבואיות

  ) )credit deteriorationכסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי

אשר כון למועד ) או קבוצות כסים פיסיים בעלי מאפייי סיכון דומים שרכשו(כסים פיסיים בודדים שרכשו 

                                                           
  ., ובהוראות הדיווח לציבורכללות בקודיפיקציהת וספות הגדרו  2
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ראו . כפי שקבע על ידי הערכת הרוכש, הרעה שאיה זיחה באיכות האשראיבהם ממועד יצירתם רכישתם חלה 

המשמעות של מאפייי סיכון דומים עבור כסים המדדים על בסיס עלות  לגבימידע וסף  5-55-20-326בפסקה 

  .מופחתת

 ).effective interest rate( שיעור ריבית אפקטיבי

, טוכלשהם או עלויות דחים  עמלותדהייו שיעור הריבית החוזי המותאם ל, בכס פיסיהגלום שיעור התשואה 

כסים ב, עם זאת. או הרכישה של הכס הפיסי) origination(הקיימים במועד היצירה  ,ליכיוןאו , לפרמיה

יש לכות , הכסות הריבית מן ההכרה בהפסדי האשראיכדי לתק את , פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי

המיוחס להערכת הפסדי האשראי על  ,במחיר הרכישההגלום ון הרכישה את היכיבמועד היכיון מהפרמיה או מ

 .ידי הרוכש במועד הרכישה

 

 להימועד תחומעבר הוראות על  מידע 326-10-65 

 כללי

הפסדי  –מכשירים פיסיים , חשבואותהלתקי  2016-13' מס יםעדכוהקשורות למעבר הוראות   >

שיפורים  ,2018-19, מס' ירים פיסייםמכש בגיןמדידת הפסדי אשראי  ):326ושא (אשראי 

,  שיפורים בקודיפיקציה 2019-04הפסדי אשראי, ומס'  -, מכשירים פיסיים326דיפיקציה לושא בקו

, מכשירים  ,825גזרים וגידור, וושא 815הפסדי אשראי, ושא  -, מכשירים פיסיים326לושא 

 פיסיים.

, 2016-13' מס יםעדכו, חשבואותהתקי הקשורים להתחילה  מועדלהלן הוראות המעבר ו 326-10-65-1

, כפי שעודכן על מדידת הפסדי אשראי בגין מכשירים פיסיים): 326ושא (הפסדי אשראי  –מכשירים פיסיים 

, 2019-04הפסדי אשראי, ומס'  -, מכשירים פיסיים326, שיפורים בקודיפיקציה לושא 2018-19מס'  ידי עדכוים

 ,825גזרים וגידור, וושא  ,815הפסדי אשראי, ושא  -, מכשירים פיסיים326ורים בקודיפיקציה לושא שיפ

  :מכשירים פיסיים

סולק יישם את העדכון החל מיום  .3ואילך .20221.1תאגיד בקאי יישם את העדכון החל מיום  .א

 ואילך. 1.1.2023

 .כולל תקופות בייים, ואילך 1.1.2021החל מיום מותר  העדכוןיישום מוקדם של  .ב

ליתרת העודפים השפעה מצטברת  מסוגהתאמה באמצעות  העדכון את  לראשוה חילי תאגיד בקאי .ג

 .הוראות אלה יכסו לתוקףכון לתחילת תקופת הדיווח הראשוה שבה , התקופהתחילת ל

שו עם הרעת כסים פיסיים שרכהמתייחס לעדכון החלק באת  מכאן ואילךחיל תאגיד בקאי י .ד

יביא לידי  מכאן ואילךהיישום . בעבר 30-310ושא -שעליהם הוחל תת כסים פיסייםעל  אשראי

על מת לשקף את הוספת ההפרשה להפסדי , של הכס הפיסי בסיס העלות המופחתתהתאמה ל

מחדש אם כסים פיסיים שהוכרו עומדים  עריךילא  תאגיד בקאי. אשראי במועד האימוץ

רשאי לבחור  תאגיד בקאי. טריוים של כס פיסי שרכש עם הרעת אשראי כון למועד האימוץבקרי

                                                           
יישום כללי החשבואות המקובלים בארצות הברית בדבר לעדכון הוראות הדיווח לציבור  29.11.2020מיום  06-2634-חראה חוזר  3

  .הפסדי אשראי צפוייםבושא 
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תאגיד . בעת האימוץ 30-310ושא -חשבואית על פי תת ותהמטופל הלוואות קבוצות שללהחזיק 

 באופןשרכשו המטופלים חשבואית  בודדיםמחדש אם שיויים בכסים פיסיים עריך ילא  בקאי

היכיון או הפרמיה . כון למועד האימוץ של חוב בעייתי ארגוים מחדשהם ) in pools( יקבוצת

ייצברו להכסות הריבית תוך שימוש , לאחר התאמה להפרשה בגין הפסדי אשראי, שאים אשראי

שייקבע לאחר ההתאמה בגין הפסדי אשראי  שיעור הריבית האפקטיביבשיטת הריבית המבוססת על 

בעבר או  30-310ושא -על זכויות מוטב שעליהן הוחל תת יחולומעבר  הוראותאותן  .במועד האימוץ

שלגביהן קיים הפרש משמעותי בין תזרימי המזומים החוזיים לבין תזרימי המזומים הצפויים 

 .במועד ההכרה

שבגין הוכרה ירידת ערך איגרות חוב החלק בעדכון המתייחס לאת  מכאן ואילךחיל י תאגיד בקאי .ה

ירידת ערך  כולל רישומי(כך שבסיס העלות המופחתת , מועד האימוץלפי  בעלת אופי אחר מזמי

ייר ערך לא ישתה ל שאפקטיבי הריבית השיעור , בוסף. של איגרת החוב לא ישתה) קודמים

, סכומים שהוכרו בעבר ברווח כולל אחר מצטבר כון למועד האימוץ .העדכוןכתוצאה מאימוץ 

ימשיכו להיצבר להכסות ריבית על פי יתרת החיים של , שיפורים בתזרימי המזומיםהקשורים ל

חשבואית סכומים שמחקו של  )Recoveries( גביות. איגרת החוב על בסיס תשואה בלתי משתה

בתקופה  בדוח רווח והפסד ירשמו ,הקשורים לשיפור בתזרימי המזומים לאחר מועד האימוץ ,בעבר

 .תקבלוהם השבה 

 לראשוה את העדכון: ץמאמא והתן גילוי למידע הבא בתקופה שבה יי תאגיד בקאי .ו

 .החדש שאומץ ותהחשבוא כלללרבות הסבר על , ותהחשבוא בכללימהות השיוי  .1

 .שיטת יישום השיוי .2

כון לתחילת התקופה הראשוה שבה כס , אם מהותי, השפעת האימוץ על כל סעיף במאזן .3

 .בייים בדוחות הכספיים סיכומילהציג את ההשפעה על דרש לא . העדכוןלתוקף 

כון , ההשפעה המצטברת של השיוי על עודפים או על רכיבים אחרים של הון עצמי במאזן .4

 .לתחילת התקופה הראשוה שבה כס לתוקף התוכן ליישום עתידי המקושר לפסקה זה

. והדרשים בסעיף קטן את הגילויים ספק ידוחות כספיים לתקופות בייים  םהמפרס תאגיד בקאי .ז

 .בכל דוח כספי לתקופת בייים לשת השיוי ובדוח הכספי השתי של תקופת השיוי לעיל

, מכשירים פיסיים 326,  שיפורים בקודיפיקציה לושא 2019-04ן מס' הקשורות לעדכו מעברהוראות   >

   – 326-10-65-2מכשירים פיסייםבעיין ,  825גזרים וגידור, וושאבעיין , 815אשראי , ושא הפסדי  –

 .לא כלל

   



5 

  

  מכשירים המדדים בעלות מופחתת –הפסדי אשראי  – מכשירים פיסיים

  סקירה כללית ורקע 326-20-05

 כללי

326-20-05-1  

 למדוד הפסדי אשראי צפויים בגין מכשירים פיסיים תאגיד בקאיהחיות לאופן שבו על כולל ושא זה -תת

 .משה וחייבים בגין ביטוח, חשיפות אשראי חוץ מאזיות, חכירות ובגיןהמדדים לפי עלות מופחתת 

 תחולה וחריגים לתחולה 326-20-15 

 כללי

   תאגידים בקאיים  > 

326-20-15-1   

 .התאגידים הבקאייםושא זה חלות על כל -ההחיות בתת

   מכשירים  > 

326-20-15-2    

 :ה חלות על הפריטים הבאיםושא ז-ההחיות בתת

 :לרבות הבאים, כסים פיסיים המדדים על בסיס עלות מופחתת .א

  – )Financing receivables( חובות .1

 מוחזקות לפדיון) debt securities( איגרות חוב .2

 לא כלל. .3

 .כלל לא .4

 860חייבים הקשורים להסכמי רכש חוזר ולהסכמי השאלת יירות ערך הכללים בתחולת ושא  .5

 חכירותבדבר  842השקעות טו בחכירות המוכרות על ידי מחכיר בהתאם לושא  .ב

מאזיות -המוח חשיפות אשראי חוץ. מאזיות שאין מטופלות חשבואית כביטוח-חשיפות אשראי חוץ .ג

 of credit(כתבי אשראי בעתודה , בגין מחויבות למתן אשראי מאזיות ץחו מתייחס לחשיפות אשראי

standby letters( ,אית כביטוחן מטופלות חשבוסיות שאילמעט , ומכשירים דומים אחרים, ערבויות פי

 .גידורובעיין גזרים  815מכשירים הכללים בתחולת ושא 
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 לא כלל .ד

326-20-15-3   

 :ושא זה אין חלות על הפריטים הבאים-ההחיות בתת

 .והפסד רווח דוחדרך שווי הוגן כסים פיסיים המדדים ב .א

 .איגרות חוב זמיות למכירה .ב

 היתות למשתתפים על ידי תכיות הטבות עובד להפקדה מוגדרת הלוואות .ג

 חייבים בגין הלוואה על פוליסה של ישות מבטחת .ד

 . לא כלל .ה

 .הלוואות ויתרות חובה בין ישויות התוות לשליטה משותפת .ו

 

  4מילון מוחים 20-20-326

  )class( קבוצת חובות

 :בות הקבעת על בסיס שי הפרטים הבאיםקבוצה של חו

 מאפייי סיכון של החוב .א

 .סיכון אשראי והערכת השיטה של הישות ליטור .ב

 .3-50-20-326-ו 14-55-20-326עד  11-55-20-326ראו פסקאות 

 אידיקטור לאיכות אשראי

 .כס פיסיתון סטטיסטי על איכות האשראי של 

  )Line-of-Credit Arrangement( הסדר קו אשראי

הוא הסדר המספק ללווה אופציה לבצע מספר הלוואות עד  ) Revolving-debt( הסדר קו אשראי או חוב מתחדש

הסדרי קו . ולאחר מכן ללוות מחדש תחת אותו חוזה, לפרוע חלקים של הלוואות קודמות, לסכום מרבי מוגדר

והן מחויבות של המלווה ) מכשיר חוב( בהחייעל ידי שמשכו אשראי וחוב מתחדש יכולים לכלול הן סכומים 

 ).מחויבות למתן אשראי(בתאים מוגדרים מראש  החייבלהעמיד סכומים וספים לרשות 

 מחויבות למתן אשראי

                                                           
  ., ובהוראות הדיווח לציבורקיימות בקודיפיקציההגדרות וספות   4
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בעלות תוקף משפטי מחייב להעמיד אשראי לצד גדי בתאים מסוימים  מחויבויותמחויבויות למתן אשראי הן 

. והן יכולות להיות בריבית קבועה או בריבית משתה )fixed(שקבעו מראש  יש להן מועדי פקיעה. מוגדרים מראש

 :מחויבויות למתן אשראי יכולות להיות אחד מהבאים

במועד הפירעון  )reestablished( סכום המחויבות הכוללת קבע מחדש ןשבה( )revolving( תומתחדש .א

 )סכומים שמשכו קודם לכןהשל 

הסכום של המחויבות הכוללת איו קבע מחדש במועד  ןשבה( )Nonrevolving( תולא מתחדש .ב

 )הפירעון של סכומים שמשכו קודם לכן

שבהם ישות אחת פועלת כמובילה וכסוכת , מחויבות למתן אשראי יתות להפצה באמצעות הסדרי סידיקציה

ת בדרך כלל למלווה מחויבות למתן אשראי מתירו. בשם ישויות אחרות שכל אחת מהן תעמיד אשראי ללווה יחיד

  .לסיים את ההסדר בהתאם להתיות שהוסדרו בהסכם

   )Portfolio Segment(אשראי  מגזר

ראו פסקאות  .שלו אשראי להפסדי ההפרשה את לקבוע כדי עקבית שיטה ומתעד מפתח בקאי תאגיד שבה הרמה

 .10-55-20-326-ו 3-50-20-326

 כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי

אשר כון למועד ) או קבוצות כסים פיסיים בעלי מאפייי סיכון דומים שרכשו(בודדים שרכשו  פיסייםכסים 

ראו . כפי שקבע על ידי הערכת הרוכש, באיכות האשראי הרעה שאיה זיחהבהם ממועד יצירתם רכישתם חלה 

בור כסים המדדים על בסיס עלות המשמעות של מאפייי סיכון דומים ע לגבימידע וסף  5-55-20-326בפסקה 

 .מופחתת

  )Standby Letter of Credit( בעתודה אשראי כתב

המייצג מחויבות של המפיק כלפי המוטב בגין כל אחד ) בכל שם או כיוי, או הסדר דומה( בעתודה אשראי כתב

 :מהבאים

  .עבורו ו כמקדמהיתשאו  )account party(שלקחו כהלוואה על ידי הצד לחשבון לפרוע כספים  .א

 .הצד לחשבוןלבצע תשלום על חשבון כל ראיה לקיומו של חוב שלקח על ידי  .ב

 .למלא התחייבותהצד לחשבון לבצע תשלום על חשבון כל כשל מצדו של  .ג

  :איו כולל את הבאים בעתודה אשראי כתב

משוך את שהמוטב יצופה מסחריים ומכשירים דומים שבהם התאגיד הבקאי המפיק אשראי  יכתב .א

 כספיתמחויבות הכספים מהמפיק ושאיו ערב לתשלום של 

של מועצת  Mדומה המופקת על ידי סיף זר בהתאם ובכפוף להגבלות של תקה מחויבות ערבות או  .ב

 .הפדרל ריזרב
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 מדידה ראשוית 326-20-30

 כללי

   )expected( פיתוח אומדן של הפסדי אשראי צפויים  >

326-20-30-1     

 , או וסף לבסיס העלות המופחתתבסיס העלות המופחתתהפסדי אשראי היא חשבון הערכה המוכה מהפרשה ל

 ותצפוי גביות  .הכס הפיסי) שיגבה בגין expected(שצפוי כדי להציג את הסכום טו  )ים(הפיסי) ים(הכס של

 ותיכצר ,חשבואית להימחק שצפויים סכומיםשל גביות ו )recoveries( בעבר תחשבואישמחקו  סכומיםשל 

של ו קודמות תוחשבואי של מחיקות המצטברים הסכומיםעל  לעלותלא  ותוצריכ ערכההה בחשבוןלהיכלל 

הפסדי להפרשה רשום י תאגיד בקאי, במועד הדיווח צפויים להימחק חשבואית על ידי התאגיד הבקאי.סכומים ש

כהוצאות (דרך דוח רווח והפסד דווח תאגיד בקאי י .ושא זה-כסים פיסיים הכללים בתחולת תת בגיןאשראי 

של הההלה הוכחי הסכום הדרש כדי להתאים את ההפרשה בגין הפסדי אשראי לאומדן את ) בגין הפסדי אשראי

 ).ים(פיסי) ים(כס בגיןאשראי הצפויים הלהפסדי 

326-20-30-2   

אי הצפויים בגין כסים פיסיים כאשר קיימים מאפייי את הפסדי האשר על בסיס קבוצתי מדודי תאגיד בקאי

משותפים אין לכס פיסי מאפייי סיכון  כי ,קבע תאגיד בקאיאם ). 5-55-20-326כמתואר בפסקה (סיכון דומים 

את הפסדי האשראי הצפויים  על בסיס פרטי עריךיהוא  ,שלו כסים פיסיים אחריםשדומים למאפייי הסיכון של 

גם בהערכה מלכלול אותו להימע  תאגיד הבקאיהעל , על בסיס פרטיוערך מאם כס פיסי . אותו כס פיסי בגין

 .כסים פיסיים לא יכולים להיכלל גם בהערכות קבוצתיות וגם בהערכות פרטיות, כלומר. על בסיס קבוצתי

326-20-30-3   

תזרים של עשוי להשתמש בשיטות  תאגיד בקאי, לדוגמה. להיקבע בשיטות שוות היכוללהפסדי אשראי  הההפרש

הסתברות ), roll-rate(שיעור דידת אשראי ), loss-rate(שיעור הפסד ), discounted cash flow(מזומים מהוון 

דרש להשתמש בשיטת תזרים מזומים מהוון כדי  ואי תאגיד בקאי. או בשיטות המשתמשות בלוח גיול, לכשל

א ושה אומדןההתאמה בין טכיקת  בצעלדרש  ואי תאגיד בקאי, בדומה לכך. אשראי צפוייםלאמוד הפסדי 

 .לבין שיטה של תזרים מזומים מהוון םמייש

326-20-30-4   

, כלומר(אומד הפסדי אשראי צפויים בשיטות החוזות תזרימי מזומים עתידיים מקרן וריבית  תאגיד בקאיאם 

של שיעור הריבית האפקטיבי בתזרימי מזומים צפויים הוון י בקאיהתאגיד ה, )שיטת תזרים מזומים מהוון

ההפרשה להפסדי אשראי תשקף את ההפרש בין בסיס , בעת יישום שיטת תזרים מזומים מהוון. הכס הפיסי

סי אם שיעור הריבית החוזי של הכס הפי. העלות המופחתת לבין הערך הוכחי של תזרימי המזומים הצפויים

או , הליבור, ריבית הפריים, לדוגמה – כגון מדד או שער מסוים, פי שיויים עוקבים בגורם בלתי תלוילמשתה 

המשמש להיוון תזרימי (שיעור הריבית האפקטיבי של אותו כס פיסי  –אגרות חוב ממשלתיות  הממוצע של

לשיויים החלים בו לאורך חייו של הכס  בהתאם ,יחושב על בסיס הגורם) המזומים הצפויים כמתואר בפסקה זו

אם  .תזרימי המזומים העתידיים הצפויים אומדן לצורךשיויים בגורם תאגיד בקאי לא דרש לחזות  .הפיסי

אומדן תזרימי המזומים העתידיים הצפויים, הוא צריך להשתמש  לצורךהתאגיד הבקאי חוזה שיויים בגורם 

שיעור הריבית האפקטיבי המשמש להיוון תזרימי המזומים. בוסף, אם התאגיד קביעת צורך באותן תחזיות ל
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אומדן תזרימי המזומים העתידיים הצפויים, הוא צריך להתאים את שיעור  לצורךהבקאי חוזה שיויים בגורם 

הצפויים י) של תזרימי המזומים בעיתו(ולשיויים  לעיתוי הריבית האפקטיבי המשמש להיוון תזרימי המזומים

עמלות  -בושא חייבים  20-310ושא תת .א-4-30-20-326הובעים מפירעוות מוקדמים צפויים בהתאם לפסקה 

  .משתה בריבית מכשיריםמ מריבית ותהכס חישובל כולל החיות ,ועלויות אחרות הלהחזריתות  שאין

  א-326-20-30-4

תאים את ובות או לסוג עיקרי של יירות ערך, לפיה הוא ירשאי לקבוע מדייות חשבואית לקבוצת חתאגיד בקאי 

שיויים השיעור הריבית האפקטיבית המשמש להיוון תזרימי המזומים הצפויים כדי להביא בחשבון את העיתוי (ו

בעיתוי) של תזרימי המזומים הצפויים כתוצאה מפירעוות מוקדמים צפויים. עם זאת, אם הכס אורגן מחדש 

, שיעור הריבית האפקטיבית המשמש להיוון תזרימי המזומים הצפויים לא יותאם של חוב בעייתי בארגון מחדש

  של תזרימי המזומים הצפויים. בעיתוי) subsequent( עוקבים שיויים בעקבות

326-20-30-5   

 וארתהמתמהוון המזומים האומד הפסדי אשראי צפויים בשיטה אחרת שאיה שיטת תזרים  תאגיד בקאיאם 

על פי בסיס  בקאיהתאגיד לההפרשה להפסדי אשראי תשקף את הפסדי האשראי הצפויים , 4-30-20-326בפסקה 

שיטת שיעור  םמייש תאגיד בקאיאם , לדוגמה. כון למועד הדיווח) ים(הפיסי) ים(העלות המופחתת של הכס

סכומים שאים צפויים , כלומר(תת המוה יכלול את הפסדי האשראי הצפויים של בסיס העלות המופח, הפסד

 תאגיד בקאיכאשר , בוסף ).רווח והפסדבדוח  אים צפויים להיות מוכריםאו , להיגבות במזומן או בתמורה אחרת

. של התאגיד הבקאי אשראיההפסדי  הצפי שלאת לא יקזז סכום היכיון , ריביתכסות היכיון לצופה שהוא יצבור 

מצרפי של הפסדי אשראי צפויים על ידי מדידת רכיבים של בסיס  שלו של אומדןהת רשאי לפתח א תאגיד בקאי

כל כולל , או על ידי מדידה פרדת של רכיבי בסיס העלות המופחתת המפורטים להלן, )combined( עלות מופחתת

 :הבאיםהרכיבים 

שער ), ויות דחים טוועל עמלותכולל (יכיוות , פרמיות ריבית שצברה, לא כולל, בסיס עלות מופחתת .א

 )הסכום הקוב או יתרת הקרן שטרם פרעה, כלומר(והתאמות חשבואיות לגידור שווי הוגן , חליפין

 .והתאמות חשבואיות לגידור שווי הוגן, שער חליפין, ועלויות דחים טו עמלותכולל , פרמיות או יכיוות .ב

א אי הכללה של ריבית שצברה בחישוב בוש א-5-30-20-326ראה החיות בפסקה ריבית שצברה.  .ג

 .הפרשה להפסדי אשראיה

  א -326-20-30-5

מדוד ילא לפיה הוא סוג עיקרי של יירות ערך, לקבוצת חובות או למדייות חשבואית,  לקבוע רשאיתאגיד בקאי 

 timely( באופן מהיר חק חשבואיתואם התאגיד הבקאי מ ,ריבית לקבל שצברה בגיןהפרשה להפסדי אשראי 
manner (ת לגבייהית צברה שלאאיתאת  לקבועיש  .את יתרת הריבית שיות החשבופרד הזו  המדייות מבהמדי

לגבי רכיבים אחרים  שצויה לעילהחיה האת  ליישםתאגיד בקאי לא יכול  .א-8-35-20-326בפסקה ש החשבואית 

  של בסיס עלות מופחתת, למעט ריבית שצברה.

326-20-30-6   

יישום השיטות לצורך ) ים(הפיסי) ים(הפסדי אשראי צפויים על פי התקופה החוזית של הכסאמוד תאגיד בקאי י

שלב יאו , בשיטהפרד  תון כאלפירעוות מוקדמים ל יתייחס תאגיד בקאי. 5-30-20-326בהתאם לפסקה 

 םמיישכאשר תאגיד בקאי . 5-30-20-326פירעוות מוקדמים כחלק מהמידע על הפסדי אשראי בהתאם לפסקה 
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פירעוות מוקדמים בתזרימי המזומים של אומדן בחשבון ביא י הוא ,4-30-20-326שיטה בהתאם לפסקה 

, חידושים ושיויים צפויים, הארכות בגין את התקופה החוזיתאריך ילא  תאגיד בקאי. ריביתוהעתידיים של קרן 

  :ם הבאיםמתקיים אחד או יותר מהתאי אלא אם כן

) שיבוצע ארגון מחדש של חוב reasonable expectationבמועד הדיווח יש לתאגיד הבקאי ציפייה סבירה ( .א

 בעייתי עם הלווה.

כללות בחוזה המקורי ) 815כגזרים בהתאם לושא  מעט אלו המטופלותחידוש (לההארכה או האופציות  .ב

 על ידי התאגיד הבקאי. ללא תאיטול יתות לבי והן לאבחוזה המעודכן במועד הדיווח, או 

326-20-30-7   

בחשבון את המידע ביא י התאגיד הבקאי), ים(פיסי) ים(כס בגיןאומדן של הפסדי אשראי צפויים  בעת פיתוח

מידע חיצוי או שילוב , לכלול מידע פימי יכולמידע זה . הזמין הרלווטי להערכת היכולת לגבות תזרימי מזומים

אים , בקשר לאירועי עבר, ייםשל השוכחייםלתות לביסוס, הית קאי. ולתחזיות סבירותביא י התאגיד ב

ושהם ספציפיים  תאגיד הבקאיהבחשבון גורמים איכותיים וכמותיים רלווטיים הקשורים לסביבה שבה פועל 

דרש לחפש את כל  ואי קאיתאגיד ב, של כסים פיסיים על בסיס קבוצתי או פרטי ההערכבעת ). ים(ללווה

דרש לפתח  ואי התאגיד הבקאי, בוסף. באופן סביר ללא עלות ומאמץ מופרזים ולהמידע האפשרי שאיו זמין 

כדי לקבוע את  שיש לועשוי לגלות כי די במידע הפימי  התאגיד הבקאי. של כסים פיסיים תהיפותטי קבוצה

 .יכולת הגבייה

326-20-30-8   

מספק בדרך כלל בסיס , הפסדי אשראי בגין כסים פיסיים בעלי מאפייי סיכון דומים שלההיסטורי  היסיון

מידע על הפסדים היסטוריים יכול להיות פימי או חיצוי . תאגיד הבקאיהלהערכת הפסדי אשראי צפויים על ידי 

על הפסדים היסטוריים בשל הבדלים מידע להתאמות יבחן את הצורך לבצע  תאגיד בקאי). או שילוב של השיים(

החיתום תקי בבמועד הדיווח בקבוצת כסים כגון הבדלים , במאפייי הסיכון הספציפיים של הכסים הוכחיים

איו  בקאיהתאגיד באו כאשר המידע על הפסדים היסטוריים , הכסים ה לפירעון שלתקופבאו , התיקתמהיל ב

 .פיסייםהכסים הסי או של קבוצת משקף את התקופה החוזית של הכס הפי

326-20-30-9   

משתמש  תאגיד בקאיכאשר . בלעדית על אירועי עבר כדי לאמוד הפסדי אשראי צפויים יסתמךלא  תאגיד בקאי

מידע ההיסטורי כדי לשקף את המידה שבה להתאים את האת הצורך בחן יא וה, במידע על הפסדים היסטוריים

והתחזיות הסבירות והיתות לביסוס יהיו שוים מן התאים אשר שררו  קיימיםהם כי התאי צופההההלה 

 ההתאמות למידע על הפסדים היסטוריים יכולות להיות איכותיות. בתקופה שבמהלכה הוערך המידע ההיסטורי

)qualitative( טיים , במהותןים רלוותוויים הקשורים לועליהן לשקף שי) ויים בשיעוריבערכי , אבטלהכגון שי

קבוצת בגין הכס הפיסי או  בגיןהפסדי אשראי שקשורים לאו גורמים אחרים , םפיגורי, בערכי סחורות, כסים

להכין תחזיות סבירות ויתות לביסוס על פי התקופה  יוכלו יםמסוימ תאגידים בקאיים). הכסים הפיסיים

דרש לפתח תחזיות על פי  ואי תאגיד בקאי, אולם. ייםכסים פיס החוזית של הכס הפיסי או קבוצה של

 יהןגבלתקופות שלעבור תקופות שמעבר . קבוצת הכסים הפיסייםשל התקופה החוזית של הכס הפיסי או 

תאגיד ה, לביסוס לגבי הפסדי אשראי צפוייםיתות המסוגל להכין או להשיג תחזיות סבירות  תאגיד בקאיה

אשר , 8-30-20-326במידע על הפסדים היסטוריים שקבע בהתאם לפסקה ) revert(שתמש להחזור י הבקאי

 את יתאיםלא  התאגיד הבקאי. פיסייםהכסים הקבוצת של משקף את התקופה החוזית של הכס הפיסי או 

ים כלכליים לתא )expectation( מידע על ההפסדים ההיסטוריים בגין תאים כלכליים קיימים או בגין ציפיותה

רשאי לחזור ולהשתמש  תאגיד הבקאיה. עבור תקופות שהן מעבר לתקופה הסבירה והיתת לביסוס, עתידיים
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)revert ( תוןהבמידע על ההפסדים ההיסטוריים ברמת )input ( קאיה. האומדן המלא בהתבסס עלאותאגיד הב 

או תוך שימוש בבסיס , על בסיס קו ישר, ירשאי לחזור ולהשתמש במידע על ההפסדים ההיסטוריים באופן מיד

 .ושיטתי אחר הגיוי

326-20-30-10   

אפילו אם סיכון , אשראי יהפסדלשל הסיכון הצפוי  מדידהיכלול  תאגיד בקאיצפויים של האשראי האומדן הפסדי 

וד הפסדי דרש למד ואי תאגיד בקאי, עם זאת. הפסדי האשראי אומדןלללא קשר לשיטה המיושמת , קלוש זה

לאחר , המידע על הפסדי אשראי היסטוריים שבהם ) או על קבוצת כסים פיסיים(כס פיסי  בגיןאשראי צפויים 

בסיס העלות  של תשלוםה-מביא לידי ציפייה שאי, ולתחזיות סבירות ויתות לביסוס קיימיםההתאמתו לתאים 

לא  תאגיד בקאי, 6-35-20-326עד  4-35-20-632למעט בסיבות המתוארות בפסקאות . המופחתת יהיה אפס

של הביטחון  שוטףהאך ורק על בסיס הערך  ,בסיס העלות המופחתת יהיה אפס של תשלוםה אייחליט כי צפוי ש

בערך עתידיים שיויים אפשריים , בחשבון גם את מהות הביטחוןביא יאלא ), ים(הפיסי) ים(המגבה את הכס

 .ביטחון דומההמובטחים ביסטוריים עבור כסים פיסיים ומידע על הפסדים ה טחוןהבי

  מאזיות -חשיפות אשראי חוץ   > >

326-20-30-11    

הפסדי אשראי צפויים אמוד י תאגיד בקאי, מאזיות-הפסדי אשראי צפויים בגין חשיפות אשראי חוץ לצורך אומדן

 באמצעות לסיכון אשראי ףחשו יד הבקאיתאגההתקופה החוזית שבה  על פי, ושא זה-בתת ותההחיעל בסיס 

במועד . יתת לביטול ללא תאי על ידי המפיקזו אלא אם כן מחויבות , להעמיד אשראי קיימתמחויבות חוזית 

כללות המאזיות -חשיפות אשראי חוץ בגיןהתחייבות בגין הפסדי אשראי רשום י תאגיד הבקאיה, הדיווח

את הסכום ) כהוצאות בגין הפסדי אשראי(דרך דוח רווח והפסד דווח י איתאגיד הבקה. ושא זה-בתחולת תת

של הההלה להפסדי האשראי הצפויים  קייםההדרש כדי להתאים את ההתחייבות בגין הפסדי אשראי לאומדן 

אומדן הפסדי האשראי הצפויים יביא בחשבון הן את , חשיפההתקופת  על פי. מאזיות-חשיפות אשראי חוץ בגין

מסעיף בדבר שיוי מהותי , לדוגמה, תלהיות מושפע האשר עשוי(יתרחש  )funding(שהמימון  תברות לכךההס

אם . אומדן אורך החייםעל פי  ,שימומואומדן הפסדי האשראי הצפויים בגין מחויבויות אשר צפוי את והן ) לרעה

-י צפויים בגין חשיפות אשראי חוץשיטת תזרים מזומים מהוון כדי לאמוד הפסדי אשרא םמייש תאגיד הבקאיה

 .35-20-310החיות בסעיף שבו יעשה שימוש יהיה עקבי לשיעור ההיוון , מאזיות

  )Credit Enhancement(חיזוקי אשראי    > >

326-20-30-12    

חוזים העומדים בפי למעט אלה שהם (אומדן הפסדי האשראי הצפויים ישקף את האופן שבו חיזוקי אשראי 

, מצבו הכלכלי של הערבאת בחשבון ויביא , כסים פיסייםמפחיתים את הפסדי האשראי הצפויים בגין ) עצמם

אם קיימות זכויות חותות שיוכלו לספוג הפסדי אשראי בגין כסים פיסיים האו /ו, כוות הערב לשלםאת 

פיסי לחוזה פרד העומד בפי  כסצרף ילא  תאגיד בקאי, הפסדי האשראי הצפויים אומדןבעת , עם זאת. כלשהם

על או (אומדן הפסדי האשראי הצפויים על כס פיסי , כתוצאה מכך. עצמו שמטרתו היא הפחתת הפסד אשראי

 אשראי רכש כשלעל  פההחלחוזה , לדוגמה(לא יתקזז על ידי חוזה העומד בפי עצמו ) קבוצת כסים פיסיים

)CDS(  (סי  בגיןי הצפויים להפחית את הפסדי האשראעשוי שכס הפיה) כסים הקבוצת בגין אוסייםהפי.( 
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  כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי   >

326-20-30-13    

בהתאם כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי  בגיןאת ההפרשה להפסדי אשראי רשום י תאגיד בקאי

את ההפרשה להפסדי וסיף י התאגיד הבקאי. 21-30-20-326-ו 10-30-20-326עד  2-30-20-326לפסקאות 

כסים ה שלהראשוי  בסיס העלות המופחתתעל מת לקבוע את , אשראי במועד הרכישה למחיר הרכישה

 קבוצהמרכישת שוצרו  ,אשראי ובעים מסיכון שאים ,כל יכיון או פרמיה. פיסיים שרכשו עם הרעת אשראיה

ההפרשה , במועד הרכישה. יוקצו לכל אחד מהכסים הבודדים ,ת אשראישל כסים פיסיים שרכשו עם הרע

כל יכיון או כראוי הראשוית להפסדי אשראי הקבעת על בסיס קבוצתי תוקצה לכסים בודדים כדי להקצות 

 .אשראי ובעים מסיכון פרמיה שאים

326-20-30-14   

את הפסדי הוון י תאגיד הבקאיה, ומים מהווןאומד הפסדי אשראי צפויים בשיטת תזרים מז תאגיד בקאיאם 

ערכו הוכחי של תזרימי  האומדן של הרוכש של את כה למחיר הרכישה של הכסהמ שיעורהאשראי הצפויים לפי 

אומד הפסדי אשראי צפויים בשיטה אחרת שאיה שיטת תזרים  תאגיד בקאיאם . המזומים העתידיים מהכס

ערך (בסיס יתרת הקרן שטרם פרעה  בגיןאת הפסדי האשראי הצפויים אמוד י קאיתאגיד הבה, מזומים מהוון

55-20-326-עד  66-55-20-326 שכללו בפסקאותהחיות ליישום ודוגמאות ראו ). ים(הפיסי) ים(של הכס) קוב
78. 

326-20-30-15    

, מזיחה באיכות האשראי שלהם אשר מאז יצירתם לא חלה הרעה שהיא יותר במקרה של כסים פיסיים שרכשו

20-326-בהתאם לפסקאות , שוצרותואם כסים פיסיים שיהיה באופן  תאגיד הבקאיה על ידיהטיפול חשבואי 
30-20-326- שכללו בפסקאותאת ההחיות  יישםלא  תאגיד בקאי. 12-30-20-326-ו 10-30-20-326עד  1-30

באיכות שהיא יותר מזיחה הרעה לא חלה בהם רכשו ומאז יצירתם על כסים פיסיים ש 14-30-20-326עד  13

  .האשראי שלהם

 

 מדידה עוקבת 326-20-35

 כללי

  דיווח על שיויים בהפסדי אשראי צפויים    >

326-20-35-1    

כסים פיסיים כולל ( כסים פיסיים בגיןהפסדי אשראי להפרשה רשום י תאגיד בקאי, בכל מועד דיווח

את אומדן הפסדי האשראי שווה י תאגיד בקאי. ושא זה-הכללים בתחולת תת) עם הרעת אשראישרכשו 

דרך דוח רווח והפסד ירשום  התאגיד הבקאי. לאומדן הפסדי האשראי הצפויים שרשם בעבר ושלהצפויים הוכחי 

דרש כדי להתאים את הסכום ה את) הפסדי אשראי בגיןשל הוצאות כהוצאות בגין הפסדי אשראי או כהיפוך  (

 ).ים(פיסיה) ים(כסה בגיןהאשראי הצפויים הפסדי של הפסדי אשראי לאומדן הוכחי של הההלה לההפרשה 

20-326-השיטה המיושמת למדידה הראשוית של הפסדי האשראי הצפויים בגין הכסים הכללים בפסקה  ,לככל
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) ים(כסה בגיןאת הפסדי האשראי הצפויים ) faithfully( מייצגתיושם בעקביות על פי זמן ותאמוד באופן  ,14-30

 ).ים(פיסיה

326-20-35-2   

דומים לאלה של כסים  להיות כיםממשיכסים  קבוצתבכס פיסי מאפייי הסיכון של אם בחן י תאגיד בקאי

מחיקות או שהוכרו , בסיבות הלווהאו שיויים בסיכון האשראי יתכן שחלו , לדוגמה. קבוצהבפיסיים אחרים 

 מדייות חשבואית לטיפולעל בסיס  באופן מלאהקרן שזקפו ליתרת  ,מזומןשרשמו גביות של או , חשבואיות

כך שיש לו מאפייי סיכון השתה לחייב הערכה מחדש כדי לקבוע אם הכס  אשר עשויים  ,כסים לא צובריםב

שאין ידת הפסדי האשראי של הכס על בסיס פרטי מפי אם יש לבצע את מדהאו , תאחר קבוצהבדומים לכסים ה

 .יותר לכס מאפייי סיכון דומים

326-20-35-3   

. מאזיות-חשיפות אשראי חוץ בגין ואומדן הפסדי האשראי הצפויים שליתאים את  תאגיד בקאיבכל תקופת דיווח 

הפסדי  בגין ותי או היפוך של הוצאכהוצאות בגין הפסדי אשרא(דרך דוח רווח והפסד דווח י התאגיד הבקאי

של הההלה להפסדי  קייםהאת הסכום הדרש כדי להתאים את ההתחייבות בגין הפסדי אשראי לאומדן ) אשראי

 .מאזיות בכל מועד דיווח-חשיפות אשראי חוץ בגיןהאשראי הצפויים 

 כסים פיסיים המובטחים על ידי ביטחון  >

   ביטחוןב יתשגבייתם מותפיסיים  כסים  > >

326-20-35-4     

של  שווי ההוגןהפסדי אשראי צפויים על בסיס המדוד י תאגיד בקאי, ללא קשר לשיטת המדידה הראשוית

התאגיד הבקאי  .צפויה )Foreclosure(תפיסת הכסים קובע כי  תאגיד הבקאיהאשר כ במועד הדיווח הביטחון

במקום  טחוןיאת הב למכור הוא מתכווןאם  ,מכירהלעלויות הן אומדבגין  יתאים את השווי ההוגן של הביטחון

 הכס הפיסימחדש את מדוד י הבקאי תאגידה, תפיסת הכסים צפויהקובע כי  בקאי תאגידכאשר  .אותולתפעל 

הפסד האשראי על כדי שהדיווח , טי)וו(ביכוי עלויות מכירה, אם רל במועד הדיווח לפי השווי ההוגן של הביטחון

, בעת רישום הפרשה להפסדי אשראי ,בחשבוןביא י תאגיד בקאי, בוסף. של הכסים בפועללתפיסה א יתעכב עד ל

הפרשה להפסדי  .כס פיסישקשורים ל 12-30-20-326אשראי כלשהם העוים על הקריטריוים שבפסקה  חיזוקי

מחיקות השל לה על הסכום לא תע) ים(הפיסי) ים(של הכס המופחתת העלות לבסיסאשראי שמתווספת 

 .קודמותהחשבואיות ה

326-20-35-5   

בעת רישום היתרה  ,בשווי ההוגן של הביטחון במועד הדיווח, כהקלה פרקטית, רשאי להשתמש תאגיד בקאי

כס פיסי שעבורו הפירעון צפוי להתקבל במהות בגין , המאזית טו של הכס וקביעת ההפרשה להפסדי אשראי

מצא הלווה במועד הדיווח  תאגיד הבקאיהערכת ה סמךעל כאשר הביטחון של  המכירעול או תפבאמצעות 

כס להקלה הפרקטית את ה מצל התאגיד בקאיאם ). ביטחוןבשגבייתו מותית כס פיסי ( קשיים פיסייםב

אזי השווי ההוגן של , במכירת הביטחוןמותים ביטחון והפירעון או הסילוק של הכס ב שגבייתו מותיתפיסי 

יתרה המאזית טו של הכס בכלול ילא  תאגיד הבקאיה ,עם זאת. הביטחון יותאם בגין אומדן העלויות למכירה

בתפעול רק מותים אם הפירעון או הסילוק של הכס הפיסי , אומדן העלויות למכירה של הביטחוןאת הפיסי 

של הביטחון במועד הדיווח ) טיוורלאם , ביכוי העלויות למכירה( כאשר השווי ההוגן. ולא במכירתו, הביטחוןשל 

 שתייצגכדי  יתאים את ההפרשה להפסדי אשראי בקאי , תאגידשל הכס הפיסי בסיס העלות המופחתתמ גבוה
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 אם, מכירה עלויותההוגן (ביכוי  לשווי היה שווהי שהוא כך הפיסי מהכסצפוי להיגבות שאת הסכום טו 

 עולה) הפיסי(ים) לא ים(הכס של המופחתת העלות לבסיס שמתווספתההפרשה שכל עוד  ,הביטחון) של טיוורל

אם השווי ההוגן של הביטחון מוך מבסיס העלות המופחתת של הכס . קודמותה חשבואיותה מחיקותהסכום  על

שגבייתו ראי בגין הכס הפיסי בהפרשה להפסדי אשכיר י תאגיד הבקאיה, הפיסי שעבורו בחרה הקלה פרקטית

 ),טיוורלאם (פחות העלויות למכירה , והפרשה זו תימדד כהפרש בין השווי ההוגן של הביטחון, ביטחוןבמותית 

בעת רישום  ,בחשבוןביא י תאגיד הבקאיה, בוסף. במועד הדיווח לבין בסיס העלות המופחתת של הכס הפיסי

הקשורים  12-30-20-326אשראי כלשהם העוים על הקריטריוים שבפסקה חיזוקי , ההפרשה להפסדי אשראי

  .כס הפיסיל
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  כסים פיסיים המובטחים על ידי הוראות לשימור ביטחון    >

326-20-35-6    

) ים(הלווה עשוי להידרש להתאים באופן רציף את סכום הביטחון המבטיח את הכס, מסוימיםכסים פיסיים ב

כהקלה , עשוי להשתמש תאגיד בקאי, במצבים אלה. של הביטחון שווי ההוגןכתוצאה משיויים ב) ים(הפיסי

על מת למדוד , שווי ההוגן של הביטחון במועד הדיווחבין הל בסיס העלות המופחתת ביןבשיטה המשווה , פרקטית

 העלות של בסיס שלוםת-לאי הציפייה עשוי לקבוע כי התאגיד הבקאי. את אומדן הפסדי האשראי הצפויים
באופן , באופן רציף את הביטחון המבטיח את הכס הפיסי) replenish(מחֵּדש  הלווה אם אפס היא המופחתת

 צופה תאגיד הבקאיוה הפיסיחתת של הכס שהשווי ההוגן של הביטחון שווה או גבוה מבסיס העלות המופ ,כזה

השווי ההוגן של הביטחון במועד הדיווח מוך מבסיס העלות אם . משיך לחדש את הביטחון לפי הצורךילווה שה

את סכום ההפרשה להפסדי אשראי בגין הכס הפיסי להפרש גביל י תאגיד הבקאיה, המופחתת של הכס הפיסי

 .שבין השווי ההוגן של הביטחון במועד הדיווח לבין בסיס העלות המופחתת של הכס הפיסי

  ה במועד מאוחר יותר הלוואות המזוהות למכיר   >

326-20-35-7    

של לסיווג יועברו אותן הלוואות , שאין מסווגות כמוחזקות למכירה הלוואותהחלטה למכור כאשר מתקבלת 

-310ראה פסקה של הלוואות שאין הלוואות משכתא,  להחיות בושא שיוי סיווג. מוחזקות למכירההלוואות ה

ההחיות למחיקה של  םיישוה. 948ראה ושא של הלוואות משכתא  סיווג להחיות בושא שיוי ,א-10-35-48

עשוי להביא לידי כך שחלק מבסיס העלות המופחתת יימחק  8-35-20-326בפסקה ) writeoff(חשבואית 

  . של הלוואה המוחזקת למכירהשההלוואה הועברה לסיווג חשבואית לפי 

  של כסים פיסים  מחיקות חשבואיות   >

326-20-35-8    

יוכו , מלאות או חלקיות מחיקות חשבואיותהעשויות להיות , כסים פיסייםשל  מחיקות חשבואיות

  . לגבייה ןבתקופה שבה הכס הפיסי חשב בלתי יתירשמו  החשבואיות המחיקות. מההפרשה

  א-326-20-35-8

מחק סוג עיקרי של יירות ערך, לפיה הוא יתאגיד בקאי רשאי לקבוע מדייות חשבואית לקבוצת חובות או ל

על ידי ביטול הכסה מריבית או הכרה בהוצאות בגין הפסדי אשראי, או שילוב של  ריבית לקבל שצברהחשבואית 

30-20-326-בפסקה שהמדייות החשבואית בחירת מ. בחירת המדייות החשבואית צריכה להיבחן בפרד 5שיהם

לגבי רכיבים אחרים של בסיס עלות מופחתת, למעט ריבית  הזול לבצע את האלוגיה תאגיד בקאי לא יכו. א-5

 שצברה.

326-20-35-9   

  בוטל.

   

                                                           

  .להוראות הדיווח לציבור בדבר דוח כספי שתי 30להחיות וספות בושא זה ראה סעיף   5 
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  הכסות ריבית בגין כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי    >

326-20-35-10    

בהכסות ריבית בגין החיות בדבר ההכרה ראו . יכיר בהכסות ריבית מלווהושא זה איו עוסק באופן שבו -תת

רכשו עם הרעת אשראיסיים שכללו  ,כסים פיחיות ראו  .ג53-35-10-310א עד 53-35-10-310בפסקאות שה

  .3-45-20-326בפסקה שכללו הצגה בדבר 
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  עייי הצגה אחרים 326-20-45

  כללי

326-20-45-1 

בפרד במאזן ציג י תאגיד בקאי, ושא זה-תת בתחולת יםהמדדים לפי עלות מופחתת הכללכסים פיסיים  עבור

 .של הכסמופחתת העלות הבסיס מ יתאת ההפרשה להפסדי אשראי המוכ

326-20-45-2   

ציג את אומדן הפסדי האשראי י תאגיד בקאי, ושא זה-מאזיות הכללות בתחולת תת-עבור חשיפות אשראי חוץ

מאזיים תוקטן בתקופה -ראי עבור מכשירים פיסיים חוץההתחייבות להפסדי אש. הצפויים כהתחייבות במאזן

אומדן . או מסולקים בדרך אחרת, להכרה בכס פיסי גורמים, מאזיים פוקעים-שבה המכשירים הפיסיים החוץ

מאזי יירשם בפרד מן ההפרשה להפסדי אשראי -עם סיכון חוץ מכשיר פיסי בגיןשל הפסדי אשראי צפויים 

 .שהוכרפיסי  הקשורה למכשיר

326-20-45-3   

השיוי בערך הוכחי מתקופת , הפסדי האשראי הצפויים לצורך אומדןגישת תזרים מזומים מהוון  בעת יישום

של עיתוי או של ה םמשיויים באומדיכתוצאה אלא גם  ,דיווח אחת לאחרת עשוי להיגרם לא רק מחלוף הזמן

המודד הפסדי אשראי בגישת תזרים מזומים  תאגיד בקאי. ייםתזרימי המזומים העתידיים הצפושל סכום ה

 יבגין הפסד ההוצאאו היפוך של (אשראי  יבגין הפסד ההוצאכלל השיוי בערך הוכחי כעל על מהוון רשאי לדווח 

 ראו. לדווח על השיוי בערך הוכחי המיוחס לחלוף הזמן כעל הכסות ריביתרשאי  תאגיד בקאי, לחלופין). אשראי

על שיויים  יםבחלופה האחרוה ומדווח יםהבוחר תאגידים בקאייםדרישת גילוי החלה על  12-50-20-326בפסקה 

 .בערך הוכחי המיוחס לחלוף הזמן כעל הכסות ריבית

326-20-45-4   

. ביטחון יכול להשתות מתקופת דיווח אחת לאחרתב שגבייתו מותיתשל הביטחון של כס פיסי  השווי ההוגן

, בגין הפסד אשראי ההוצאאו היפוך של  ,בגין הפסד אשראי הכהוצאשיויים בשווי ההוגן של הביטחון ידווחו 

  .6-35-20-326עד  4-35-20-326בפסקאות שכללו ההחיות  כאשר מיושמות

326-20-45-5  

  לא כלל.
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  גילוי 326-20-50

 כללי

326-20-50-1   

את החיות הגילוי הבאות בעיין סיכון אשראי כולל סעיף זה , א זהוש-עבור מכשירים הכללים בתחולת תת

  :ומדידת הפסדי אשראי צפויים

 מידע על איכות אשראי .א

 הפרשה להפסדי אשראי .ב

 פיגורב יםכס .ג

 יםלא צובר יםכס .ד

 עם הרעת אשראי שרכשוכסים פיסיים  .ה

 ביטחוןבשגבייתם מותית כסים פיסיים  .ו

 חשיפות אשראי חוץ מאזיות .ז

326-20-50-2   

 :הבאיםהושאים דוחות הכספיים להבין את ב יםלאפשר למשתמשמיועדות החיות הגילוי בסעיף 

 הההלה מטרת את איכות האשראי של התיקהאופן שבו בתיק והגלום סיכון האשראי  .א

 הפסדי אשראי צפוייםשל הההלה של אומדן ה .ב

 י הצפויים הפסדי האשראבאומדן של  שהתרחשו במהלך התקופהשיויים  .ג

 

326-20-50-3   

 מגזרלספק מידע לפי  תאגיד בקאימ ותושא זה דורש-החיות הגילוי בתת, )financing receivables( חובותעבור 

 net(השקעה טו בחכירות . )class of financing receivable( קבוצת חובותלפי או ) portfolio segment( אשראי
investment in leases ( כללתושא זה-בתחולת תת , טו בחכירות יחולו ודרישות הגילוי באשר לחובות על השקעה

ושא זה -החיות הגילוי בתת ,המוחזקות לפדיוןאיגרות חוב עבור ). לרבות ערך השייר שאיו מובטח של הכס(

 14-55-20-263עד  10-55-20-326פסקאות . לספק מידע על פי סוג עיקרי של יירות ערך תאגיד בקאימדורשות 
לאור , קבעי התאגיד בקאי, מתן גילוילצורך  .חובותוקבוצת - מגזר אשראי ים החיות יישום בוגע למוחכוללות 

למצוא צריך  תאגיד בקאי. סעיף זהשל כדי לעמוד בדרישות הגילוי עליו לכלול כמה פרטים , העובדות והסיבות

אה מסכימת יתר לבין הימעות מהעמסת פרטים מופרזים על את האיזון בין הימעות מהסתרת מידע חשוב כתוצ

 תאגיד הבקאיהדוחות הכספיים להבין את הכסים הפיסיים של ב יםשלא יסייעו למשתמש, הדוחות הכספיים
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להימע מהסתרת מידע חשוב על ידי הכללתו יחד  תאגיד הבקאיהעל , לדוגמה. שלו ואת ההפרשה להפסדי אשראי

סווה הבדלים שילהימע מסכימת מידע באופן  תאגיד הבקאיהעל , כמו כן. זיחיםל פרטים עם כמות גדולה ש

  .הקשורים אליהםחשובים בין סוגים שוים של כסים פיסיים והסיכוים 

  א-326-20-50-3

  לא כלל.

  ב-326-20-50-3

העלות המופחתת של לא לכלול את יתרת הריבית לקבל שצברה בבסיס  רשאי, תאגיד בקאי כהקלה פרקטית

50-20-326-ועד  4-50-20-326דרישות הגילוי בפסקאות  לצורך יישום ,ויירות ערך המוחזקים לפדיון קבוצת חובות

 ,סכום הכולל של הריבית שצברהללעיל, הוא צריך לתת גילוי  ההקלה שצויהאם תאגיד בקאי מיישם את  .22

  בפרד מהגילוי על בסיס העלות המופחתת.

  ג-326-20-50-3

, צריך לתת גילוי למדייות החשבואית א-5-30-20-326בפסקה צויה תאגיד בקאי שבוחר במדייות החשבואית ש

 המדייות החשבואית צריכה לכלול דד הפרשה להפסדי אשראי בגין ריבית לקבל שצברה.ולא מלפיה הוא , שבחר
 של הריבית לקבל שצברההמחיקה החשבואית שמשמשות לצורך קביעה כי  תקופה או תקופותל בוגעמידע 

  .קבוצת חובות או סוג עיקרי של יירות ערך), לכל timely mannerמבוצעת באופן מהיר (

  ד-326-20-50-3

, צריך לתת גילוי למדייות החשבואית א-8-35-20-326תאגיד בקאי שבוחר במדייות החשבואית שבפסקה 

בגין בית לקבל שצברה על ידי ביטול הכסה מריבית או הכרה בהוצאות חשבואית ריפיה הוא ימחק שבחר, ל

או שילוב של שיהם. כמו כן, התאגיד הבקאי צריך לתת גילוי לסכום הריבית לקבל שצברה  הפסדי אשראי

 או סוג עיקרי של יירות ערך. מגזר אשראי לפישמחקה חשבואית על ידי ביטול הכסה מריבית, 

 

  ות אשראי מידע על איכ  >

326-20-50-4    

 :דוחות הכספייםב יםלמשתמששיאפשר מידע יכלול  תאגיד בקאי

 של התאגיד הבקאי הפיסיים םכסיהלהבין כיצד הההלה מטרת את איכות האשראי של  .א

של  הפיסיים םכסיהלהעריך את הסיכוים הכמותיים והאיכותיים הובעים מאיכות האשראי של  .ב

 .התאגיד הבקאי

326-20-50-5   

 קבוצת חובותמידע כמותי ואיכותי לפי יכלול  תאגיד בקאי, 4-50-20-326כדי לעמוד במטרות המפורטות בפסקה 

לא כולל (ושא זה -וסוג עיקרי של יירות ערך אודות איכות האשראי של כסים פיסיים הכללים בתחולת תת

לרבות ), 860השאלת יירות ערך הכללים בתחולת ושא  חשיפות אשראי חוץ מאזיות והסכמי רכש חוזר והסכמי
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 :הבאיםהפרטים כל 

 לאיכות אשראי) ים(אידיקטורהתיאור של  .א

 אידיקטור לאיכות אשראילפי , בסיס העלות המופחתת .ב

התאריך או טווח התאריכים שבהם המידע עודכן לאחרוה עבור אותו , עבור כל אידיקטור לאיכות אשראי .ג

 .ות אשראיאידיקטור לאיכ

326-20-50-6   

 חייבים בגין ביטוח משהלמעט (והשקעה טו בחכירות  חובותמתן גילוי לאידיקטורים לאיכות אשראי של לצורך 

בסיס את ציג י תאגיד בקאי), כגון כרטיסי אשראי, הסדרי קו אשראיוסכומים ממומים או בלתי ממומים של 

עבור חובות שרכשו ). שת בציר, כלומר(ראי לפי שת היצירה כל אידיקטור לאיכות אשלהעלות המופחתת 

כדי לקבוע את  ,לא בתאריך הרכישהו ,בתאריך ההפקה הראשוישתמש י התאגיד הבקאי, והשקעה טו בחכירות

להציג בצורה רשאי  תאגיד בקאי, לפי התקופה השתית החמישיתהחלות עבור שות יצירה . שת היצירה

היצירות השוטפות , תקופות ביייםבגילוי ב. העלות המופחתת של חובות והשקעות טו בחכירות מסוכמת את בסיס

הדרישה להציג את בסיס  .חשבות ליצירות בתקופה הוכחית תקופת הדיווח הוכחיתועד לסוף חילת השה מת

דרשת עבור ישות איה , העלות המופחתת במסגרת כל אחד מהאידיקטורים לאיכות האשראי לפי שת היצירה

  .שאיה ישות עסקית ציבורית

  א-326-20-50-6

קו  תאגיד בקאי יציג את בסיס העלות המופחתת של הסדרי, 6-50-20-326 דרישות הגילוי בפסקה לצורך יישום

סכום ל). תאגיד בקאי ייתן גילוי 79-55-20-326בפסקה  15 הלהלוואות בעמודה פרדת (ראה דוגמ שהומרו אשראי

  , לפי קבוצת חובות, בכל מועד דיווח.לזמן קצוב סדרי קו אשראי שהומרו להלוואותשל ה

326-20-50-7   

310-עד  9-35-20-310בפסקאות שכללו יישם את ההחיות  תאגיד בקאי, א-6-50-20-326למעט כמפורט בפסקה 
תאגיד . בתקופה הוכחיתהחוב  שלאו חידוש של חוב כיצירה , רכהאה, להציג שיוי ועלילקבוע אם  כדי  12-35-20

להציג שיוי בחכירה  ועלילקבוע אם כדי  9-25-10-842עד  8-25-10-842יישם את ההחיות בפסקאות  בקאי

 .בתקופה הוכחיתשל החוב כיצירה 

326-20-50-8   

י סיכון פימיים מידע איכותי המסביר כיצד דירוג לכלול ועלי, גילוי לדירוגי סיכון פימיים ןות תאגיד בקאיאם 

 .שיחול הפסד הסתברותלאלה קשורים 

326-20-50-9   

אין חלות על  5-50-20-326עד  4-50-20-326 שכללו בפסקאותהדרישות לגילוי אידיקטורים לאיכות אשראי 

לקוחות שפירעום חל בתוך שה על , או חייבים המדדים לפי המוך מבין בסיס העלות המופחתת או שווי הוגן

בעיין  605ת או פחות, למעט לקוחות כרטיסי אשראי כתוצאה מעסקאות של הכסות, הכללות בתחולת ושא אח

 , בעיין הכסות מחוזים עם לקוחות.606הכרה בהכסות, או בתחולת ושא 
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  הפרשה להפסדי אשראי  >

 326-20-50-10    

 :דוחות הכספייםב יםלמשתמששיאפשר מידע יכלול  תאגיד בקאי

 שלה ההפרשה להפסדי אשראיפיתוח להההלה של  השיטן את הלהבי .א

 הפסדי אשראי צפוייםשל פיתוח האומדן הוכחי שלה צורך המידע ששימש את הההלה ללהבין את  .ב

ובכך השפיעו על ההוצאות בגין הפסדי , הסיבות שגרמו לשיויים בהפרשה להפסדי אשראילהבין את  .ג

 .תקופהבו אשר דווח) היפוך שלהןעל האו (אשראי 

326-20-50-11   

אשראי  מגזריהבאים לפי הפרטים יתן גילוי לכל  תאגיד בקאי, 10-50-20-326בפסקה צויו כדי לעמוד במטרות ש

 :וסוג עיקרי של יירות ערך

 צפויים פסדי אשראי ם שלאומדישבו מפותחים אופן התיאור  .א

, ההפרשה להפסדי אשראילאמוד את  יתאגיד הבקאהשל ושל השיטה המדייות החשבואית של תיאור  .ב

 :לרבות, הפסדי אשראי צפוייםשל וכן דיון בגורמים שהשפיעו על האומדן הוכחי של הההלה 

 אירועי עבר .1

 תאים וכחיים .2

 .תחזיות סבירות ויתות לביסוס אודות העתיד .3

 אשראי מגזרדיון במאפייי הסיכון הרלווטיים לכל  .ג

ודיון , הפסדי אשראי צפוייםשל שהשפיעו על האומדן הוכחי של הההלה  ,בגורמיםשחלו שיויים בדיון  .ד

משמעותיים ואירועים או תאים , בוהגי החיתום, שיויים בהרכב התיק, לדוגמה(סיבות לשיויים אלה ב

או לא היו רלווטיים במהלך תקופה ) contemplated(אך לא הובאו בחשבון  ,על האומדן הוכחישהשפיעו 

 )קודמת

, לעומת התקופה הקודמתבשיטה שיויים , תאגיד הבקאיהיהוי שיויים במדייות החשבואית של ז .ה

 והשפעתם הכמותית, שלה לשיויים הללוהבסיס 

 רלווטיאם , ם של מחיקות חשבואיותסיבות לשיויים משמעותיים בסכומיה .ו

חזית הסבירה והיתת תקופות שמעבר לתקופת התגבי המיושמת ל) reversion(דיון בשיטת החזרה  .ז

 לביסוס

 במהלך כל אחת מתקופות הדיווח כסים פיסייםסכומן של רכישות משמעותיות כלשהן של  .ח

המוחזקות הלוואות או סיווג מחדש של  כסים פיסייםסכומן של מכירות משמעותיות כלשהן של  .ט
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 .במהלך כל אחת מתקופות הדיווח, למכירה

326-20-50-12   

רשאי , שיטת תזרים מזומים מהווןלפי המודד הפסדי אשראי צפויים מבהירה שמלווה  3-45-20-326פסקה 

), אשראי יאו היפוך של הוצאות בגין הפסד(אשראי  ילדווח על כלל השיוי בערך הוכחי כעל הוצאות בגין הפסד

הבוחרים בחלופה  מלווים. ת ריביתואך רשאי גם לדווח על השיוי בערך הוכחי המיוחס לחלוף הזמן כעל הכס

 .ערך הוכחי המיוחס לחלוף הזמןבשיוי ההמייצג את , ת ריביתוהאחרוה יגלו את הסכום שרשם כהכס

  הפרשה להפסדי אשראי בתועה   > >

326-20-50-13  

ן כל אחת מבבהפרשה להפסדי אשראי התועה דוחות הכספיים להבין את ב יםכדי לאפשר למשתמש, בוסף

על את הגילוי הכמותי  ,סוג עיקרי של יירות ערךלפי ו אשראי מגזרלפי  ,בפרדיכלול  קאיתאגיד ב, התקופות

 :לרבות, ושא זה-הכללים בתחולת תת כסים פיסייםבהפרשה להפסדי אשראי בגין התועה 

 הפרשה להפסדי אשראישל היתרת הפתיחה  .א

 הפסדי אשראי צפוייםהוצאות בתקופה הוכחית בגין  .ב

כסים חשבואית כשמטופלים וית להפסדי אשראי המוכרת בגין כסים פיסיים ההפרשה הראש .ג

30-40-325-לרבות זכויות מוטב העוות על הקריטריוים בפסקה (פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי 
 . אם רלווטי, )א.1

 שזקפו כגד ההפרשה מחיקות חשבואיות .ד

 חשבואית סכומים שמחקו  גביית .ה

 .הפרשה להפסדי אשראיה שליתרת הסגירה  .ו

  פיגור ב יםכס  >

326-20-50-14    

 התאגיד הבקאי, שמצאים בפיגור כסים הפיסייםדוחות הכספיים להבין את היקף הב יםכדי לאפשר למשתמש

תוך , מועד הדיווחשמצאים בפיגור בכסים פיסיים של  בסיס העלות המופחתתשל לפי מצב הפיגור יתוח יכלול 

כס פיסי מתייחס לא והבוסף מתי גלה י התאגיד הבקאי. סוג עיקרי של יירות ערךלפי ו קבוצת חובותפי פירוט ל

 .כס בפיגוראל כ

326-20-50-15    

אין חלות על חייבים המדדים לפי המוך מבין בסיס  14-50-20-326פיגור בפסקה על כסים בהדרישות לגילוי 

על לקוחות שפירעום חל בתוך שה אחת או פחות, למעט לקוחות כרטיסי  או, שווי הוגןהעלות המופחתת או 

, 606בעיין הכרה בהכסות, או בתחולת ושא  605אשראי כתוצאה מעסקאות של הכסות, הכללות בתחולת ושא 

 בעיין הכסות מחוזים עם לקוחות.
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   יםלא צובר יםכס  >

326-20-50-16    

כסים ספיים להבין את סיכון האשראי והכסות הריבית שהוכרו בגין דוחות הכב יםכדי לאפשר למשתמש

סוג עיקרי לפי ו חובותתוך פירוט לפי קבוצת , יתן גילוי לכל הפרטים הבאים תאגיד בקאי, לא צוברים פיסיים

 :של יירות ערך

 הדיווח לתחילת תקופת הדיווח ולסוף תקופת, של כסים פיסיים לא צוברים בסיס העלות המופחתת .א

 סכום הכסות הריבית שהוכר במהלך התקופה בגין כסים פיסיים לא צוברים .ב

לא סווגו ככסים אך , ימים או יותר 90בסיס העלות המופחתת של כסים פיסיים המצאים בפיגור של  .ג

 לא צוברים כון למועד הדיווח

למועד , שה קשורה להפסדי אשראיבסיס העלות המופחתת של כסים פיסיים לא צוברים שאין בגים הפר .ד

 .הדיווח

326-20-50-17   

ושא זה -עבור כסים פיסיים הכללים בתחולת תת תאגיד בקאיסיכום עיקרי המדייות החשבואית של 

 :באיםפרטים היכלול את כל ה

בלים רישום תשלומים המתק, לרבות המדייות להפסקת צבירת ריבית, מדייות בוגע לכסים לא צובריםה .א

), או שילוב כלשהו של שיטות אלה, שיטת בסיס מזומן, כולל שיטת השבת עלות(בגין כסים לא צוברים 

 .אם רלווטי, וחידוש צבירת הריבית

 )delinquencyאו  past-due(המדייות לקביעת פיגור  .ב

 .במסגרת ההפרשה להפסדי אשראי מחיקות חשבואיותהמדייות להכרה ב .ג

326-20-50-18   

חייבים על אין חלות  17-50-20-326עד  16-50-20-326 שכללו בפסקאותכסים לא צוברים על שות לגילוי הדרי

, או על לקוחות שפירעום חל בתוך שה אחת או המדדים לפי המוך מבין בסיס העלות המופחתת או שווי הוגן

בעיין הכרה  605בתחולת ושא פחות, למעט לקוחות כרטיסי אשראי כתוצאה מעסקאות של הכסות, הכללות 

 , בעיין הכסות מחוזים עם לקוחות.606בהכסות, או בתחולת ושא 

  כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי   >

326-20-50-19    

יכלול א וה, במהלך תקופת הדיווח הוכחיתכסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי רכש  תאגיד הבקאיהאם 

 :לרבות, לבין הערך הקוב של הכסים הכסים הפיסייםן מחיר הרכישה של התאמה של ההפרש בי

 מחיר הרכישה .א
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 בסיס הערכת הרוכשעל ההפרשה להפסדי אשראי במועד הרכישה  .ב

 לגורמים אחרים) ת(המיוחס) או הפרמיה(היכיון  .ג

 .הערך הקוב .ד

  ביטחון ב שגבייתם מותיתכסים פיסיים   >

326-20-50-20    

צפוי להתקבל במהות באמצעות ) במועד הדיווח תאגיד הבקאיההערכת  סמךעל (שהפירעון שלו יסי כס פעבור 

קבוצת את סוג הביטחון לפי תאר י תאגיד בקאי, פיסייםקשיים במצא והלווה , הביטחוןשל  המכירתפעול או 

קבוצת חובות וסוג עיקרי של יירות  לפי, באופן איכותיתאר יגם  תאגיד הבקאיה. וסוג עיקרי של יירות ערך חובות

שיויים משמעותיים יתאר ו, ביטחוןב שגבייתם מותיתהפיסיים  וחים את כסיימידה ביטחוות מבט באיזו, ערך

בין אם בשל הרעה כללית או , ביטחוןבשגבייתם מותית הפיסיים  וחים את כסייבמידה שבה ביטחוות מבט

 .מסיבה אחרת כלשהי

  אשראי חוץ מאזיות חשיפות   >

326-20-50-21    

 השיטהוהחשבואית תיאור של המדייות  יכלול התאגיד הבקאי, ושאים אחריםבבוסף לגילויים הדרשים 

חשיפות אשראי ההוצאות הקשורות למאזיות ו-בגין חשיפות אשראי חוץלצורך אומדן התחייבותו  ואותששימשו 

תאים , הפסדים היסטוריים כגון(הההלה שיקול הדעת של ים שהשפיעו על זה יצביע על הגורממסוג תיאור . אלה

סיכון הרלווטיים לקטגוריות מסוימות הדיון במרכיבי יכלול ו) ותחזיות סבירות ויתות לביסוס, וכחייםכלכליים 

 .של מכשירים פיסיים

326-20-50-22   

 ,כתבי אשראי בעתודה, אשראי למתן מחויבותבגין  מאזיות מתייחס לחשיפות אשראי-המוח חשיפות אשראי חוץ

למעט מכשירים הכללים בתחולת , ומכשירים דומים אחרים, ערבויות פיסיות שאין מטופלות חשבואית כביטוח

 .815ושא 

 החיות יישום והדגמות 326-20-55

 כללי

  החיות יישום   >

326-20-55-1    

סעיף  .על ידי הההלה )ים(פיסי) ים(כס בגין הפסדי אשראי צפויים ןלצורך אומדסעיף זה מספק החיות יישום 

 :זה מאורגן באופן הבא

 הפסדי אשראי צפוייםבחשבון לצורך אומדן מידע המובא  .א
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 פיתוח אומדן של הפסדי אשראי צפויים .ב

 השקעה טו בחכירות .ג

 .ומים מהווןשיעור ההיוון בעת שימוש במודל של תזרים מזעל השפעתו של גידור שווי הוגן  .ד

 

  הפסדי אשראי צפויים בחשבון לצורך אומדן מידע המובא    > >

326-20-55-2    

שיויים , להעריך מידע הקשור לאיכות האשראי של הלווהעל תאגיד בקאי , הפסדי אשראי צפוייםלצורך אומדן של 

. הסביבה הכלכלית והעסקית והכיוון הוכחי והחזוי של, של ההלוואות ווהגי החיתוםמתן אשראי באסטרטגיות 

של היסיון ההיסטורי את ליישם כדי לקבוע צריך  תאגיד בקאיספציפית שיטה ושא זה איו מגדיר איזו -תת

 וכסיאופי , שלופעילויות המגוון , תאגיד הבקאיהגודל להיות שוה לאור זו יכולה שיטה . הפסדי אשראי

 .וספיםוגורמים  הפיסיים

326-20-55-3   

. לגבי הפסדי האשראי הצפויים תאגיד הבקאיהשל  ולהערכתמידע על הפסדים היסטוריים מספק בדרך כלל בסיס 

. עשוי להשתמש בתקופות היסטוריות המייצגות את ציפיות הההלה לגבי הפסדי אשראי עתידיים תאגיד בקאי

, הוכחייםמותאמות לתאים ה, יכול גם לבחור להשתמש בתקופות הפסד היסטוריות אחרות התאגיד הבקאי

כדי לאמוד את  שישמשהפסדים היסטוריים על מידע הלצורך קביעת . ובתחזיות אחרות סבירות ויתות לביסוס

שהוא מותאם לאחר  – תוי הפסדי אשראי היסטוריים אודותהמידע יש ליישם את , צפוייםהאשראי ההפסדי 

הקבוצות להגדרה של עקבי באופן  ותהמוגדר ,קבוצותעל  – וסתחזיות סבירות ויתות לביסלתאים הוכחיים ול

 .היסטורי צפה יסיון הפסדי אשראי ןשלגביה

326-20-55-4   

על הההלה , עתידגבי הל תאגיד הבקאיהשל ציפיות האת באופן מלא שקף ללא עשוי מאחר שיסיון ההיסטורי 

כדי לשקף את התאים הוכחיים ותחזיות סבירות  ,דרששככל , ההפסדים ההיסטוריים אודותמידע להתאים את ה

על הההלה להביא , קביעה זולצורך . ההפסדים ההיסטוריים אודותבמידע כבר שאים משתקפים  ,ויתות לביסוס

הפסדים היסטוריים  אודותכדי להתאים את המידע . רלווטיים בסיבותשאת מאפייי הכסים הפיסיים בחשבון 

להביא בחשבון גורמים  תאגיד הבקאיהעל , תאים הוכחיים ותחזיות סבירות ויתות לביסוסבאופן שישקף את ה

להביא בחשבון  יעשו תאגיד בקאישדוגמאות של גורמים . משמעותיים הרלווטיים לקביעת יכולת הגבייה הצפויה

וגורמים אחרים , מצב יהיו רלווטיים לכלהגורמים לא כל (בהתאם למהות הכס , את הגורמים הבאיםכוללים 

 ):שאים ברשימה יכולים להיות רלווטיים

 או סיכויי ההצלחה העסקיים, הכס איכות, שלו ציון האשראי, שלו דירוג האשראי, המצב הכספי של הלווה .א

 שלו

 במועד שקבעיכולתו של הלווה לבצע תשלומי ריבית או קרן  .ב

 )ים(הפיסי) ים(תאי התשלום הותרים של הכס .ג
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 )ים(הפיסי) ים(הכס בגיןשל פירעוות מוקדמים וההיקף והעיתוי , הזמן לפירעון יתרת .ד

 תאגיד הבקאיהשל ) ים(הפיסי) ים(מהותם והיקפם של הכס .ה

או דירוג סיווג ב) ים(פיסי) ים(וההיקף והחומרה של כס, בפיגור) ים(פיסי) ים(ההיקף והחומרה של כס .ו

 )adverselyשלילי (

שגבייתם עשה בהם שימוש בהקלה הפרקטית של חובות כסים פיסיים שלא יטחוות של השווי של הב .ז

 ביטחוןב מותית

בתקי , מתן האשראילרבות שיויים באסטרטגיות , תאגיד הבקאיהשל מתן האשראי מדייות והלי  .ח

ות הלווה או וכן ידע על פעול, של סכומים שמחקו גבייהלוחשבואית מחיקה ל, גבייהלבוהג , החיתום

 מעמדו בקהילה

 תאגיד הבקאיהאיכותה של מערכת סקירת האשראי של  .ט

 וסגל רלווטי אחר, סגל האשראי, תאגיד הבקאיהשל ההלת עומק הו, היכולת, היסיון .י

 :כגון, תאגיד הבקאיהגורמים סביבתיים של הלווה ותחומים שבהם מרוכז האשראי של  .יא

 חשיפה תאגיד הבקאייש ל ןולוגית שאליההמשפטית או הטכ, הסביבה הרגולטורית .1

תאגיד יש לשאליהם העף בתאי השוק הכלליים של האזור הגיאוגרפי או צפויים שיויים ושיויים  .2

 חשיפה הבקאי

, הלאומיים, בהתפתחויות ובתאים הכלכליים והעסקיים הבילאומייםושיויים צפויים שיויים  .3

הצפוי של מגזרי שוק מצבם לרבות מצבם ו, יד הבקאיתאגהפועל שבהם , האזוריים והמקומיים

 .שוים

  פיתוח אומדן של הפסדי אשראי צפויים   > >

326-20-55-5     

כסים פיסיים על בסיס מאפייי לצרף יחד  תאגיד הבקאיהעל , על בסיס קבוצתי כסים פיסייםהערכת לצורך 

 ):הרשימה הבאה איה ממצה(ים או שילוב של כמה מהם באמאפייים ההעשויים לכלול כל אחד מה, סיכון דומים

 )של צד שלישי(פימיים או חיצויים , ציון אשראי או דירוגי אשראי .א

 דירוגי סיכון או סיווג סיכון .ב

 סוג הכס הפיסי .ג

 סוג הביטחוות .ד

 גודל .ה

 שיעור הריבית האפקטיבי .ו
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 תקופה .ז

 מיקום גיאוגרפי .ח

 של הלווההעף  .ט

 בציר .י

 צפויים של הפסדי אשראידפוסים היסטוריים או  .יא

 .תקופות חיזוי סבירות ויתות לביסוס .יב

326-20-55-6   

 תאגיד הבקאיהחייב את מובדרך כלל מחייב שימוש משמעותי בשיקול דעת הפסדי אשראי צפויים אומדן של 

 :קביעות אלה יכולות לכלול. ודעתלקבוע קביעות ספציפיות לפי שיקול 

 כשלעל מבוססת הסטטיסטיקה לצורך ) default(הגדרה של כשל  .א

האם , ובכלל זה), loss-rate(הגישה למדידת סכום ההפסד ההיסטורי לצורך סטטיסטיקה של שיעורי הפסד  .ב

והאם צריך לבצע התאמות להפסדי , חשבואית סכום העלות המופחתת שמחקעל הסכום מבוסס בפשטות 

 להכרה בריבית צבורה אגיד הבקאיתהשל  ומדייותכדי לשקף את ) אם בכלל(האשראי ההיסטוריים 

הפסדי אשראי לצורך אומדן תוים סטטיסטיים של הגישה שלפיה קבעת התקופה ההיסטורית ההולמת  .ג

 צפויים

הפסדים היסטוריים כדי לשקף את התאים הוכחיים ותחזיות סבירות  אודותמידע ההגישה להתאמת  .ד

 ה ההיסטוריתשוים מן התאים שהתקיימו בתקופה, ויתות לביסוס

 השיטות לשימוש ביסיון ההיסטורי .ה

 )recoveries( ות של סכומים שמחקו חשבואיתגבילהשיטה להתאמת תוים סטטיסטיים של הפסדים  .ו

 האומדן של הפסדי האשראי הצפויים על כיצד פירעוות מוקדמים צפויים משפיעים  .ז

, הפסדי אשראי היסטוריים עבור תקופותל עולהשתמש במידע ) revert(לחזור מתכן  תאגיד הבקאיהכיצד  .ח

מסוגל להכין או להשיג תחזיות סבירות ויתות לביסוס של  תאגיד הבקאיהלתקופות שעבורן שמעבר 

 הפסדי אשראי צפויים

 .דומים לאלה של כסים פיסיים אחריםשכס פיסי מאפייי סיכון יש לההערכה אם  .ט

326-20-55-7   

פיתוח אומדן של לצורך ושא זה איו דורש ליישם גישות ספציפיות -תת, האומדןשל אופי הסובייקטיבי הבשל 

אומדן פיתוח טכיקות שיקול דעת לצורך להפעיל את  תאגיד הבקאיהעל , זאתבמקום . הפסדי אשראי צפויים

ידי יישום לאמוד אמה את יכולת הגבייה של הכסים הפיסיים על  וועלי, באופן עקבי על פי זמןשייושמו 

דרש ליישם טכיקות אמידה שהן פרקטיות ורלווטיות  התאגיד הבקאי. ושא זה-בתתשקבעו העקרוות 
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, הפסדי האשראי הצפויים יכולות להשתות על פי סוג הכס הפיסי אומדןהמשמשות ל) ות(השיטה. לסיבות

 .ולרשותהעומד  והמידע, לבא את עיתוי תזרימי המזומים תאגיד הבקאיהשל  ויכולת

  השקעה טו בחכירות   > >

326-20-55-8    

בהפרשה להפסדי אשראי בגין השקעה טו בחכירות שהוכרה על ידי כיר י תאגיד בקאיושא זה דורש כי -תת

לכלול את ערך השייר שאיו מובטח של הכס יחד  תאגיד הבקאיהעל . בעיין חכירות 842בהתאם לושא , מחכיר

). ההשקעה טו בחכירה, דהייו(אם רלווטי למקרה  ,לאחר כל רווח דחה מהמכירה, גין החכירהעם החייבים ב

ליישם את יש , צפויים בגין השקעה טו בחכירות בשיטת תזרים מזומים מהווןהאשראי הבעת מדידת הפסדי 

 .ית האפקטיבישיעור הריבבמקום ב 842חייבים בגין החכירה על פי ושא הון המשמש למדידת שיעור ההיו

  השפעתו של גידור שווי הוגן על שיעור ההיוון בעת השימוש במודל של תזרים מזומים מהוון   > >

326-20-55-9 

על ידי הדרישה להוון את הערך הוכחי , על מדידת הפסדי אשראי על פי ושא זהבעקיפין משפיע  35-25-815סעיף 

בסיס העלות המופחתת בהתבסס על , החדש הריבית האפקטיבי של תזרימי מזומים עתידיים צפויים על פי שיעור

לוואה הותאם על פי טיפול חשבואי הבמקרים שבהם בסיס העלות המופחתת של ה. מגודרתהלוואה של  המותאם

ערך הוכחי של תזרימי המזומים המכה את השיעור הריבית האפקטיבי הוא שיעור ההיוון , של גידור שווי הוגן

ההתאמה של , טיפול חשבואי של גידור שווי הוגןב. אותו בסיס עלות מופחתת מותאםלההלוואה העתידיים של 

תיחשב  ,35-25-815המיוחסים לסיכון המגודר על פי סעיף , היתרה המאזית של ההלוואה בגין שיויים בשווי הוגן

ור הריבית האפקטיבי מסבירה כי שיע 11-35-25-815פסקה . להתאמה של בסיס העלות המופחתת של ההלוואה

המקורי של ההלוואה עשה בלתי רלווטי מרגע שהסכום הרשום של ההלוואה מותאם בגין שיויים כלשהם בשוויה 

 .ההוגן

   אשראי מגזרהשימוש במוח  –גילוי    > >

326-20-55-10    

 מגזריאות של כל הפריטים הבאים הם דוגמ().  אשראי מגזרהחיות יישום אלה מתייחסות למשמעות המוח 

 :אשראי

 )financing receivable(חוב סוג ה .א

 של הלווההעף  .ב

 .דירוג הסיכון .ג

  השימוש במוח קבוצת חובות  -גילוי    > >

326-20-55-11    

בסס י תאגיד בקאי .)class of financing receivable( קבוצת חובותהחיות יישום אלה מתייחסות לשימוש במוח 

להערכה וליטור  אותוהמשמשת לרמה  עד ,התיק למרכיביות בי קבוצת חובות על ידי הפרדהעיקרית לג וקביעתאת 

מאפייי להביא בחשבון את  תאגיד בקאיהעל , זו ובהערכת. הסיכון וביצועי התיק עבור סוגים שוים של חובות של
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 .הסיכון של החובות

326-20-55-12   

את רמת הפירוט ישקול  תאגיד בקאי, שמש בסיס לגילויבעת הקביעה מהי רמת הדיווח הפימי המתאימה שת

יכול להמשיך  תאגיד בקאי. תאגיד הבקאיהבחובות של הגלומים כדי להבין את הסיכוים  יםהדרשת למשתמש

דוגמאות לגורמים שעל . מספר גורמיםבאמצעות הבאה בחשבון של  ושלאת תיק החובות  םולהפריד למרכיבי

 :חשבון כוללותלהביא ב תאגיד הבקאיה

 :כגון, לוויםשיוך לקטגוריות של  .א

 הלוואות מסחריותב לווים .1

 צרכיותהלוואות בלווים  .2

 .צדדים קשוריםשהם לווים  .3

 :כגון, סוג החוב .ב

 משכתאות לדיור .1

 אשראי יהלוואות בכרטיס .2

 הלוואות ריבית בלבד .3

 .חכירות מימויות .4

 :כגון, עף משק .ג

 ן"דל .1

 .כרייה .2

 :מהבאים כגון כל אחד, סוג הביטחון .ד

 לדיורן "דל .1

 ן מסחרי"דל .2

 ביטחון בערבות ממשלתית .3

 ).אים מגובים בביטחוות(חובות בלתי מובטחים  .4

 :לרבות שי הבאים, גיאוגרפיפיזור  .ה

 מקומי .1
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 .בילאומי .2

326-20-55-13   

 .55-01-825גורמים הקשורים לריכוזי סיכון אשראי כפי שידון בסעיף בוסף להביא בחשבון עשוי  תאגיד בקאי

326-20-55-14   

מגזר ללשם קביעת קבוצות חובות מתאימות הקשורות . אשראי מגזרישל פיצול וסף באופן כללי  הןחובות  קבוצות

 כללו בפסקאותבהתאם להחיות שפיצול וסף  שממה מתבצע מוצאההוא קודת אשראי המגזר , מסוים אשראי

מכיוון שאין הפרשה ( מגזר אשראילחובות שאיה קשורה צת קבו הקביעה של. 13-55-20-326עד  11-55-20-326

 .אלה שכללו בפסקאותצריכה גם היא להתבסס על ההחיות ) הקשורה אליהם

  השימוש במוח אידיקטור לאיכות אשראי  –גילוי    > >

326-20-55-15     

דוגמאות ). credit quality indicator(לאיכות אשראי  אידיקטורהחיות יישום אלה מתייחסות לשימוש במוח 

  :של אידיקטורים לאיכות אשראי כוללות את כל הבאים

 סיכון אשראי צרכיציוי  .א

 דירוגים של סוכויות לדירוג אשראי .ב

 תאגיד בקאידירוגי סיכון אשראי פימיים של  .ג

 )Debt-to-value(לשווי יחסי חוב  .ד

 ביטחון .ה

 של סכומים שמחקו חשבואית גביותשל  יסיון .ו

 .ם פימיים אחריםמדדי .ז

326-20-55-19    

עבור וקבוצת חובות כדי לקבוע מהו האידיקטור לאיכות אשראי המתאים עבור כל דעת שיקול פעיל י תאגיד בקאי

להשתמש במידע העדכי ביותר שהשיג עבור כל  תאגיד בקאיעל , כון למועד המאזן. כל סוג עיקרי של יירות ערך

 .ות האשראיאחד מן האידיקטורים לאיכ

  הדגמות   >

326-20-55-17    

ושא זה כדי לטפל בהפסדי -הדוגמאות הבאות מדגימות החיות מסוימות למדידה לראשוה ומדידה עוקבת בתת

 :אשראי צפויים בגין כסים פיסיים
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 )הערכה קבוצתית(הפסדי אשראי צפויים בגישת שיעור הפסד  אומדן: 1דוגמה  .א

 )הערכה פרטית(אי צפויים בגישת שיעור הפסד הפסדי אשראומדן : 2דוגמה  .ב

 הפסדי אשראי צפויים על בסיס שת בציראומדן : 3דוגמה  .ג

 הפסדי אשראי צפויים באמצעות השיטה הקבוצתית ושיטת הכס הפרטי יחדאומדן : 4דוגמה  .ד

 הפסדי אשראי צפויים עבור לקוחות באמצעות לוח גיולאומדן : 5דוגמה  .ה

 ביטחוןב שגבייתו מותיתהקלה פרקטית עבור כס פיסי  –אשראי צפויים הפסדי אומדן : 6דוגמה  .ו

 הקלה פרקטית עבור כס פיסי עם הוראות לשימור ביטחון –הפסדי אשראי צפויים אומדן : 7דוגמה  .ז

התשלום הצפוי הוא -אך אי, הפסדי אשראי צפויים כאשר הכשל הפוטציאלי גדול מאפסאומדן : 8דוגמה  .ח

 אפס

 של סכומים שמחקו חשבואית גביותו מחיקות חשבואיותהכרה ב: 9דוגמה  .ט

 מחויבויות למתן אשראי היתות לביטול ללא תאי בגיןיישום הפסדי אשראי צפויים : 10דוגמה  .י

 זיהוי כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי: 11דוגמה  .יא

 הכרה בכסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי: 12דוגמה  .יב

ישום גישת שיעור הפסד לקביעת הפסדי אשראי צפויים ושיעור ההיוון עבור כס פיסי שרכש י: 13דוגמה  . יג

 עם הרעת אשראי

יישום גישת תזרים מזומים מהוון לקביעת הפסדי אשראי צפויים ושיעור ההיוון עבור כס : 14דוגמה  .יד

 פיסי שרכש עם הרעת אשראי

 ל חובות לפי בסיס העלות המופחתתגילוי אידיקטורים לאיכות אשראי ש: 15דוגמה  .טו

 פיגורעל גילוי : 16דוגמה  .טז

 .זיהוי מאפייי סיכון דומים בחייבים בגין ביטוח משה: 17דוגמה  .יז

 )הערכה קבוצתית(הפסדי אשראי צפויים בגישת שיעור הפסד אומדן  :1דוגמה   > >

326-20-55-18    

מאפייי עם סדי אשראי צפויים בגין תיק של הלוואות יכול לאמוד הפ תאגיד בקאידרך אחת לפיה דוגמה זו מציעה 

   ).loss-rate(סיכון דומים באמצעות גישת שיעור הפסד 

326-20-55-19  

מהל ' קהילתי א תאגיד בקאי. שים 10ללקוחותיו הלוואות הפרעות בתוך  מעמיד' קהילתי א תאגיד בקאי
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השים  10ההלוואות בתיק וצרו במהלך . מיםהלוואות אלה על בסיס קבוצתי בהתאם למאפייי סיכון דו

 .מיליון דולר 3ובסיס העלות המופחתת של התיק עומד על , האחרוות

326-20-55-20   

, כסים פיסיים דומים עם הכיוון הוכחי והחזוי של הסביבה הכלכלית אודותלאחר שהשווה מידע היסטורי 

שלו היא תקופה סבירה שעליה יתן לבסס את  ותהאחרוהשים  10תקופת כי סבור ' קהילתי א תאגיד בקאי

לאחר שהובאו בחשבון תקי החיתום והתאים החוזיים של ההלוואות , החישוב של שיעור הפסד האשראי הצפוי

 שיעור הפסד האשראי ההיסטורי לאורך חיי .שהתקיימו במהלך התקופה ההיסטורית בהשוואה לתיק הוכחי

 קבוצהשיעור המבוסס על סיכום של כל הפסדי האשראי עבור , כלומר' (הילתי אק תאגיד בקאישל , האשראי

מביא בחשבון שיעור הפסד האשראי ההיסטורי כבר . אחוזים 1.5עמד על , השים האחרוות 10לתקופת ) דומה

שות שקל אם דרו' קהילתי א תאגיד בקאי. להישאר ללא שיוי האשר צפוי, את היסטוריית הפירעוות המוקדמים

לפי ששקל אם דרושות , 8-30-20-326בהתאם לפסקה  יםההיסטורי יםההפסדעל התאמות כלשהן למידע 

 .אך קבע כי לא דרשו כאלה, התאמות בגין התאים הוכחיים ותחזיות סבירות ויתות לביסוס

326-20-55-21   

שמעותיים העשויים להשפיע על גורמים מ בחשבוןהביא ' קהילתי א תאגיד בקאי, 4-55-20-326בהתאם לפסקה 

ן ושיעורי "וקבע כי הגורמים העיקריים הם ערכי הדל, יכולת הגבייה הצפויה של בסיס העלות המופחתת של התיק

ן בקהילה ירדו ושיעור האבטלה בקהילה "מצא כי ערכי הדל' קהילתי א תאגיד בקאי, כחלק מיתוח זה. האבטלה

, בהתבסס על התאים הוכחיים ועל תחזיות סבירות ויתות לביסוס. כחיתכון למועד תקופת הדיווח הו, עלה

שיעורי כי ו, ן במהלך השה עד שתיים הבאות"כי תחול ירידה וספת בערכי הדלצופה ' קהילתי א תאגיד בקאי

ורי כדי להתאים את שיעור ההפסד ההיסט. האבטלה צפויים לעלות עלייה וספת במהלך השה עד שתיים הבאות

' קהילתי א תאגיד בקאי, ובשיויים החזוייםהוכחיים באופן שישקף את השפעותיהם של הבדלים אלה בתאים 

אחוז במשך  1.5שיעור ההפסד ההיסטורי של אשראי בוסף להקודות בסיס בהפסדי  10תחול עלייה של כי מעריך 

שיעור על מ בהפסדי האשראי בסיסקודות  5של וספת  ועלייה ,ן"עקב הירידה הצפויה בערכי הדל, חיי התיק

וספת הההלה מעריכה שתחול עלייה  .ההפסד ההיסטורי לאורך חיי התיק עקב ההרעה הצפויה בשיעורי האבטלה

שבהן ראו מגמות  ,ההפסדים ההיסטוריים במהלך השים האחרוות אודותעל פי הידע שלה , קודות בסיס 15של 

ן "ערכי הדל לגביהההלה לא יכולה לתמוך באומדן שלה לגבי הציפיות  .ן ובשיעורי האבטלה"דומות בערכי הדל

הפסדי האשראי , על פי שיטת שיעור הפסד זו. ושיעורי האבטלה מעבר לתקופת חיזוי סבירה ויתת לביסוס

 1.5 של ם לשיעורמתווספי) קודות הבסיס 15(בגין התאים הוכחיים ותחזית סבירה ויתת לביסוס הוספים 

 תאגיד בקאישמפי , דרשות התאמות וספות ביחס לעברלא . אחוז ששימש בסיס לשיעור הפסד האשראי הצפוי

המבטא ישירות את ההפסדים ההיסטוריים המשקפים את התאים  ,אחוז 1.65יישם שיעור הפסד של ' קהילתי א

עבור ) reversion( חזרה מידית ה זו משקפת טכיקתגיש .9-30-20-326עד  8-30-20-326החוזיים על פי פסקאות 

 .שיטת שיעור ההפסד

326-20-55-22   

שהוא הסכום , אחוזים 1.65שיעור ההפסד הצפוי שיש להחיל על בסיס העלות המופחתת של תיק ההלוואות יהיה 

 רה ויתת לביסוסעם ההתאמה בגין התאים הוכחיים ותחזית סבייחד , אחוז 1.5 של של שיעור ההפסד ההיסטורי

 דולר. 49,500 ההפרשה להפסדי אשראי צפויים במועד הדיווח תהיה. קודות בסיס 15של 

 )הערכה פרטית(הפסדי אשראי צפויים בגישת שיעור הפסד אומדן  :2דוגמה   > > 

326-20-55-23    
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לוואה בודדת באמצעות יכול לאמוד הפסדי אשראי צפויים בגין ה תאגיד בקאי דרך אחת לפיהדוגמה זו מציעה 

 .כאשר לא קיימות הלוואות בעלות מאפייי סיכון דומים, גישת שיעור הפסד

326-20-55-24   

 תאגיד בקאיבשה הוכחית הרחיב . דיורהלוואות ל בעיקרללווים בקהילה  מעמיד ' קהילתי ב תאגיד בקאי

מספר הלוואות מסחריות שטרם פרעו יש ' קהילתי ב תאגיד בקאיל. תכית למתן הלוואות מסחריות' קהילתי ב

אין אחת ההלוואות המסחריות לכי ' קהילתי ב תאגיד בקאיקבע , בעת הערכת שווי ההלוואות. בסוף התקופה

סבור כי לא יהיה  תאגיד הבקאיה, אי לכך; הלוואות אחרות שטרם פרעולמאפייים של דומים שמאפייי סיכון 

העלות . הלוואות כדי לקבוע את גובה ההפרשה להפסד אשראי בגיהקבוצת לזו זה כון לצרף הלוואה מסחרית 

תוי ההפסד ההיסטוריים עבור הלוואות מסחריות . מיליון דולר 1המופחתת של הלוואה מסחרית זו עומדת על 

 .אחוז 0.50הוא התקופה החוזית מראים כי שיעור ההפסד על פי , שהועמדו לקהילה ולהן מאפייי סיכון דומים

326-20-55-25   

את התאים הוכחיים הרלווטיים ותחזיות סבירות ויתות לביסוס מביא בחשבון ' קהילתי ב תאגיד בקאי

קובע כי הגורמים ' קהילתי ב תאגיד בקאי. וללווה הספציפי, לסביבה, שלומתן האשראי הקשורים לפרקטיקות 

ם תוצאות תפעוליות ספציפיות ללווה ושיעורי האבטלה המשמעותיים המשפיעים על ביצועיה של הלוואה זו ה

כלכליים -מקרוהתאים את ההכוללים  ,בוחן גורמים איכותיים אחרים' קהילתי ב תאגיד בקאי. המקומיים

 .משמעותיים לאומדי ההפסד עבור הלוואה זו תויםאך קובע כי הם אים , במדיה

326-20-55-26   

לחזות באופן סביר את שיעורי האבטלה המקומיים ואת התוצאות הכספיות של  מסוגל' קהילתי ב תאגיד בקאי

עבור גורמים אלה ' קהילתי ב תאגיד בקאיהתחזיות הסבירות והיתות לביסוס של . הלווה לשה אחת בלבד

בהסתמך על כך שהמעסיק העיקרי בקהילה (כי שיעורי האבטלה המקומיים צפויים להישאר יציבים  ,מלמדות

). השוכריםתחלופת בהסתמך על הערכה של (וכי תחול הרעה בתוצאות הפיסיות של הלווה ) ך לפעול כרגילימשי

צפויים להיות תואמים  שאלהמכיוון , התאמה בגין שיעורי האבטלה המקומיים לכלולהההלה קובעת כי אין צורך 

אים הוכחיים והחזויים הקשורים הת, אולםו. אחוז 0.50לתאים שהובאו בחשבון באומדן שיעור ההפסד בסך 

, אחוז 0.50 בסךבאומדן שיעור ההפסד שהובאו חשבון לתוצאות הכספיות של הלווה הספציפי שוים מן התאים 

יש מקום להתאמה , כי על פי גורמים אלה ,קובע' קהילתי ב תאגיד בקאי .המידע הוגע ללווה הספציפי סמך על

הההלה העריכה את . האשראישתתווסף להפסד ההיסטורי לאורך חיי , יסקודות בס 10כלפי מעלה בשיעור של 

היסטוריית ההפסדים של הלוואות מסחריות לגבי קודות בסיס בהסתמך על הידע שלה  10 של שיעורבההתאמה 

יכולה לתמוך באומדן שלה לגבי  איההההלה . כאשר לווים רשמו ירידה דומה בתוצאותיהם הכספיות, בקהילה

מעבר לתקופת חיזוי סבירה ויתת , ת בעיין האבטלה המקומית והתוצאות הכספיות של הלווה הספציפיהציפיו

כמו בדוגמה ) reversion(מיישם את אותה טכיקת חזרה ' קהילתי ב תאגיד בקאי, בשיטת שיעור הפסד זו. לביסוס

על התקופה החוזית משקפים את זר מיד להשתמש בהפסדים ההיסטוריים הוח' קהילתי ב תאגיד בקאיכאשר , 1

 .9-30-20-326עד  8-30-20-326פי פסקאות 

326-20-55-27   

 הוספה שלשיעור ההפסד ההיסטורי שיש להחיל על בסיס העלות המופחתת של ההלוואה הבודדת יותאם על ידי 

 6,000 ווח תהיהמועד תקופת הדילההפרשה להפסדי אשראי צפויים . אחוז 0.60 על עתה ויעמוד, קודות בסיס 10

 .דולר

  הפסדי אשראי צפויים על בסיס שת בציר  אומדן: 3דוגמה    > >
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326-20-55-28    

 .יכול לאמוד הפסדי אשראי צפויים על בסיס שת בציר תאגיד בקאיהדוגמה הבאה מראה דרך אחת שבה 

326-20-55-29   

ציוד חקלאי חדש או משומש ברחבי האזור הוא מוסד מלווה המספק מימון לצרכים הרוכשים ' ג תאגיד בקאי

תאגיד הההלוואות שותן . מעמיד ללקוחותיו אותו סכום הלוואות בקירוב בכל שה' ג תאגיד בקאי. המקומי

ביטחון שווי לארבע שים מובטחות באמצעות ביטחוות המספקים טווח עקבי יחסית של יחסי הלוואה ל הבקאי

)loan-to-collateral-value (ס לפיגור של . עד היצירהבמוכ קאי, ימים 90אם הלווההציוד תופס את ' ג תאגיד ב

 .החקלאי שהופקד כביטחון על מת למכור אותו במכירה פומבית

326-20-55-30  

 ההבא תביתהפיתח את  תאגיד הבקאיה. עוקב אחר הלוואות אלה על פי שת היצירה הקלדרית' ג תאגיד בקאי

סכום בסיס  על תהמבוסס), המצורפת בטבלהאפורים מיוצג על ידי תאים שאים (י אשראי הפסד אודותשל מידע 

 .העלות המופחתת של ההלוואות בכל בציר שמחק כתוצאה מהפסדי אשראי

 

  לאחר היצירה יסיון הפסד בשים שת יצירה

1שה   2שה   3 שה  4שה   כ"סה   צפוי 

20X1 50$  120$  140$  30$  340$  - 

20X2 40$  120$  140$  40$  340$  - 

20X3 40$  110$  150$  30$  330$  - 

20X4 60$  110$  150$  40$  360$  - 

20X5 50$  130$  170$  50$  400$  - 

20X6 70$  150$  180$  60$  460$  60$  

20X7 80$  140$  190$  70$  480$  260$  

20X6 70$  150$  200$  80$  500$  430$  

20X9 70$  160$  200$  80$  510$  510$  

 

326-20-55-31   

' ג תאגיד בקאי, 20X9בדצמבר  31הפסדי האשראי הצפויים בגין יתר ההלוואות שטרם פרעו ליום לצורך אומדן 

מרבית ההפסדים וצרו , לפי היסיון ההיסטוריהוא מבחין כי . היסטורייםהפסדים  אודותשלו בודק את המידע 

וכי יסיון ההפסד עבור  20X3פסד ההיסטורי הורע מאז הוא מבחין כי יסיון הה. הלוואותה לש 3ובשה  2בשה 

למרות העובדה שההלוואות , 20X5-כבר השתווה ליסיון ההפסד עבור הלוואות שיתו ב 20X6-הלוואות שיתו ב

בהתייחס לתאים הוכחיים ולתחזיות סבירות  .20X5-אלה שיתו בלאחר עוד שה אחת יפרעו בלא  20X6-מ

הצפוי , מחדש-היצע של ציוד חקלאי משומש בשוק המכירהעודף מבחין כי קיים ' ג תאגיד בקאי, ויתות לביסוס

כי תאי מזג אוויר , הוא מבחין עוד. הציוד שהופקד כביטחון להלוואות ערךמה שמייצר לחץ להורדת , להימשך

, בסס על גורמים אלהבהת. קשים בשים האחרוות העלו את עלות ביטוח היבולים וכי מגמה זו צפויה להימשך

ההתאמות להפסדים ההיסטוריים בגין התאים הוכחיים ותחזיות סבירות ויתות היקף את ' ג תאגיד בקאיקובע 

בכל אחת  30-55-20-326המיוצגים על ידי התאים האפורים בטבלה שבפסקה (יתר ההפסדים הצפויים . לביסוס
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 510-ו 430, 260 ,60שב שההפסדים הצפויים יעמדו על מח' ג תאגיד בקאיו, משקפים התאמות אלה) מהשים

ההפרשה להפסדי אשראי צפויים , לפיכך. בהתאמה 20X9-ו, 20X6 ,20X7 ,20X8-דולר עבור הלוואות שיתו ב

 .דולר 1,260מועד תקופת הדיווח תהיה ל

 י יחדהפסדי אשראי צפויים באמצעות השיטה הקבוצתית ושיטת הכס הפרטאומדן : 4דוגמה   > > 

326-20-55-32    

מאפייי סיכון שאין להן יותר באופן פרטי מפי בחות דוגמה זו מציגה מצב שבו הלוואות עם הרעת אשראי 

כסים פיסיים באופן פרטי כאשר אירעה רמה מסוימת של הרעת לבחון אין דרישה . הדומים להלוואות אחרות

ם מאפייי סיכון דומים צריכה להתבסס על עובדות וסיבות כסים פיסיייש לההערכה אם , עם זאת. אשראי

 .רלווטיות ואותות

326-20-55-33   

עשוי לאמוד הפסדי אשראי צפויים עבור כסים פיסיים מסוימים על בסיס קבוצתי  ועשוי לאמוד  תאגיד בקאי

כתוצאה . מים אים קיימיםהפסדי אשראי צפויים עבור כסים אחרים על בסיס פרטי כאשר מאפייי סיכון דו

, לדוגמה. הפסדי האשראי הצפויים בגין כס פיסי עשויה להשתות עם הזמן אומדןהשיטה המשמשת ל, מכך

הלוואות בודדות מסוימות לאך ייתכן ש, של הלוואות הומוגיות יתן ליישם בתחילה שיטת שיעור הפסד קבוצהב

דומים לאלה של שמאפייי סיכון אין יותר כס פיסי לכאשר . יל הרעת אשראשמאפייי סיכון דומים באין יותר 

יש לו אותו כס פיסי כדי לקבוע אם לבחון את  ךצרי תאגיד הבקאיה, של הכסים הפיסיים תהמקורי קבוצהה

הפסדי האשראי הצפויים עבור אותו כס פיסי צריכים . הלוואותאחרות של  קבוצתלדומים שמאפייי סיכון 

גישת תזרים מזומים מהוון . דומים לאלה של הלוואות אחרותשמאפייי סיכון אין לו אם , דד באופן פרטילהימ

326-פסקאות . אך היא איה שיטה דרשת, הפסדי אשראי צפויים של הלוואות בודדות אומדןהיא אחת השיטות ל
 .אלהעקרוות מדגימות  36-55-20-326עד  34-55-20

326-20-55-34   

דולר  75,000הלוואות מסחריות לא מובטחות עד לסכום של מעמידה ' ד תאגיד בקאיתכיות ההלוואה של אחת מ

, מבחית סוג(וההלוואות ) מבחית סיכון אשראי(לאור ההומוגיות היחסית של הלווים . ליזמים ולעסקים קטים

' ד תאגיד בקאי, אולם. בסיס קבוצתי מהל תכית הלוואות זו על' דתאגיד בקאי , בתכית) ותקי חיתום, סכום

 יםלוולמגיע למסקה כי אומדי ההפסד בגין הלוואות עם הרעת אשראי מבוססים על עובדות וסיבות הוגעות 

, אי לכך. מפי שהפירעון של אותן הלוואות תלוי בעובדות ובסיבות הייחודיות לכל אחד מהלווים, יםהספציפי

מאפייי סיכון דומים אין להן הלוואות שכבר בצפויים על בסיס פרטי האשראי הי הפסדאת אומד ' ד תאגיד בקאי

הלוואות על  מתמיוש בסיס קבוצתי על יםאשראי צפויאומדן הפסדי שיטת שיעור הפסד לצורך . הרעת אשראיבשל 

 . מאפייי סיכון דומיםעדיין יש להן אשר  אשראיה במגזר

326-20-55-35   

משתמש ' ד תאגיד בקאי, י צפויים בגין הלוואות בודדות ללא מאפייי סיכון דומיםהפסדי אשרא כדי לאמוד

הסיכויים שיחול יש ידע לגבי ' ד תאגיד בקאיל, לעתים קרובות. שיטת תזרים מזומים מהוון עבור כל הלוואהב

יכון האשראי לאור ס, עם הלווהשקוימו לאחרוה שיחות ממסר על ידי הלווה ושהפסד אשראי כתוצאה ממידע 

ההפרשה להפסדי אשראי אמדת כהפרש בין בסיס , תזרים מזומים מהוון תשיטב. הלוואות אלהשל המוגבר 

 .שצפוי שיגבוהעלות המופחתת לבין הערך הוכחי של תזרימי המזומים 

326-20-55-36   
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 תאגיד בקאי, יכון דומיםמאפייי סשעדיין יש להן הפסדי האשראי הצפויים בגין יתרת ההלוואות אומדן צורך ל

שעודכו בהתאם לתאים הוכחיים ולתחזיות סבירות ויתות (הפסדים היסטוריים על מביא בחשבון מידע ' ד

באמצעות גישת שיעור ) קבוצהההמשפיעים על יכולת הגבייה הצפויה של בסיס העלות המופחתת של , לביסוס

 .הפסד

  בור לקוחות באמצעות לוח גיול הפסדי אשראי צפויים ע אומדן: 5דוגמה   > >

326-20-55-37-40 

 לא כלל

 ביטחוןב שגבייתו מותיתהקלה פרקטית עבור כס פיסי  –הפסדי אשראי צפויים אומדן  :6דוגמה  > >

326-20-55-41    

הפסדי צורך אומדן ל 5-35-20-326עשוי ליישם את ההחיות בפסקה  תאגיד בקאידוגמה זו מראה דרך אחת שבה 

הלווה קלע  ,התאגיד הבקאיהערכת ל ,במקרה שבו, ביטחוןבשגבייתו מותית שראי צפויים בגין כס פיסי א

 .פיסייםלקשיים 

326-20-55-42   

כל הלוואה מובטחת על ידי ביין . בייי דירות יוקרה ם שלמפתחילן מסחרי "הלוואות דלותן ' ו תאגיד בקאי

בשעה , מחיריהם של בתי יוקרה פרטיים דומים צחו משמעותית, תיים האחרוותבמהלך הש. דירות יוקרה תואם

 .שקהילות של דירות יוקרה רשמו עלייה בשיעור היחידות הפויות

326-20-55-43   

קשיים מצא ב' ז מפתחורואה כי ' ז מפתחלן המסחרי "בוחן את הלוואת הדל' ו תאגיד בקאי, 20X7בסוף 

 .עלייה בשיעור היחידות הפויות בביין הדירות שלווצאה מירידה בתעריפי השכירות וכתבין היתר , פיסיים

326-20-55-44   

מאמין כי אין זה ' ו תאגיד בקאי, דוחות התפעול של ביין הדירותעיון בו' ז מפתחשל  הכלכלילאחר יתוח מצבו 

מאמין ' ותאגיד בקאי , לפיכך. 20X9שת ביצליח לפרוע את ההלוואה במועד פירעוה ' ז מפתחש) unlikely(צפוי 

כתוצאה . של הביטחון) תפעולבאמצעות ולא (ומכירה תפיסה שפירעון ההלוואה צפוי להתבצע במהות באמצעות 

מצל את ההקלה הפרקטית ' ו תאגיד בקאי, 20X7בדצמבר  31-בדוחותיו הכספיים לתקופה שהסתיימה ב, מכך

גיבוש לצורך , ביכוי העלויות למכירה, ש בשווי ההוגן של ביין הדירותומשתמ 5-35-20-326בפסקה שיתה 

 .הפסדי אשראי צפוייםהאומדן שלו של 

 הקלה פרקטית עבור כס פיסי עם הוראות לשימור ביטחון –הפסדי אשראי צפויים  אומדן :7דוגמה   > >

326-20-55-45    

הפסדי  אומדןל 6-35-20-326את ההחיות בפסקה עשוי ליישם  תאגיד בקאידוגמה זו מראה דרך אחת שבה 

 .אשראי צפויים בגין כסים פיסיים עם הוראות לשימור ביטחון

326-20-55-46   
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' טישות , על פי תאי ההסכם. הזקוקה למימון קצר טווח' ט ישותמתקשר בהסכם רכש חוזר עם ' ח תאגיד בקאי

חזרה את אותם יירות ערך תמורת מחיר מסוים רכוש תא ישה מתוך ציפייה' ח תאגיד בקאילמוכרת יירות ערך 

, לספק ביטחון שערכו אמד באופן יומי' ט מישותההסכם מכיל הוראה הדורשת , בוסף. במועד מוסכם מראש

ההוראה . וסכום הביטחון מותאם כלפי מעלה או מטה כדי לשקף שיויים בשווי ההוגן של יירות הערך שהועברו

 גבוההשווי ההוגן של הביטחון יהיה שווה או , כי בכל קודה במהלך ההסדר, מיועדת להבטיח לשימור ביטחון

 .באופן רציף מבסיס העלות המופחתת של הסכם הרכש החוזר

326-20-55-47   

את ההוראה לשימור ביטחון ' ח תאגיד בקאי בוחן', בתום תקופת הדיווח הראשוה לאחר ההתקשרות עם ישות ט

 6-35-20-326החוזר כדי לקבוע אם הוא יכול ליישם את ההקלה הפרקטית בהתאם לפסקה  שבהסכם הרכש

הציפייה , יכס לכשלת' ישות טש הקייםסיכון האף על כי  ,קובע' ח תאגיד בקאי. הפסדי אשראי צפויים אומדןל

' וון שישות טמכי, אפסהסכם הרכש החוזר היא של בסיס העלות המופחתת של תשלום -לאי' ח תאגיד בקאישל 

מבסיס העלות  גבוהבאופן רציף את סכום הביטחון באופן כזה שהשווי ההוגן של הביטחון תמיד שווה או מתאימה 

עומדת בהוראה לשימור ' בודק באופן רציף שישות ט' ח תאגיד בקאי, בוסף. המופחתת של הסכם הרכש החוזר

ואיו רושם הפסדי  6-35-20-326רקטית שבפסקה משתמש בהקלה הפ' ח תאגיד בקאי, כתוצאה מכך. הביטחון

מבסיס העלות המופחתת של  גבוהמפי שהשווי ההוגן של הביטחון , אשראי צפויים בתום תקופת הדיווח הראשוה

מעריך מחדש את השווי ההוגן של הביטחון ביחס לבסיס העלות המופחתת ' ח תאגיד בקאי. הסכם הרכש החוזר

 .בכל תקופת דיווח

התשלום הצפוי הוא -אך אי, הפסדי אשראי צפויים כאשר הכשל הפוטציאלי גדול מאפס אומדן :8גמה דו  > >

 אפס

326-20-55-48    

יכול לאמוד הפסדי אשראי צפויים כאשר  תאגיד בקאישבה , הדרך היחידהאת אך לא , דוגמה זו מראה דרך אחת

 .ב"ול אך ורק על איגרות חוב של ממשלת ארהאין דוגמה זו מיועדת לח. תשלום עומדת על אפס-הציפייה לאי

326-20-55-49   

ב בכווה להחזיק בהן כדי לגבות תזרימי מזומים חוזיים "משקיע באיגרות חוב של ממשלת ארה' י תאגיד בקאי

ומודד  ,ב כמוחזקות לפדיון"מסווג את איגרות החוב של ממשלת ארה' י תאגיד בקאי, כתוצאה מכך. עד הפדיון

 .רות הערך על בסיס עלות מופחתתאת יי

326-20-55-50   

ב לרוב מקבלות את דירוג האשראי הגבוה ביותר על ידי סוכויות דירוג בתום "אף שאיגרות חוב של ממשלת ארה

, אולם. גם אם סיכון זה הוא קלוש, עדיין סבור שקיימת אפשרות לכשל' י תאגיד בקאיההלת , תקופת הדיווח

ומגיע למסקה כי ההיסטוריה הארוכה ללא  10-30-20-326את ההחיות בפסקה  קח בחשבוןלו' י תאגיד בקאי

) ולתחזיות סבירות ויתות לביסוס קיימיםהלתאים  לאחר התאמתה(ב "ח ממשלת ארה"הפסדי אשראי של אג

ל במובן ב תיכס לכש"ממשלת ארה גם אם, תשלום של בסיס העלות המופחתת יהיה אפס-איכי מלמדת על ציפייה 

העומק והמידה של היתוח הדרש להערכת השפעתם של התאים , דרש שיקול דעת כדי לקבוע מהו האופי. הטכי

 .כולל גורמים איכותיים, הפסדי אשראי היסטוריים בגיןותחזיות סבירות ויתות לביסוס על המידע  קיימיםה

ב מובטחות באופן מלא ומפורש על ידי "ת ארהחוב של ממשלהאיגרות  רואה כי' י תאגיד בקאי, בסיבות אלה

וכי המטבע של הישות הריבוית מוחזק באופן שגרתי על ידי בקים , ישות ריבוית שיכולה להדפיס מטבע משלה

כל אלה הם  ,ותפס כרגיל כמטבע רזרבות, משמש בסחר בילאומי, גדולים אחרים פיסייםמרכזיים ומוסדות 
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הפסדי אשראי היסטוריים אמור להיות מושפע באופן מיימלי מן התאים  אודותמידע אידיקציה איכותית לכך שה

הפסדי אשראי צפויים  םרוש ואי' י תאגיד בקאי, לאור דברים אלה. ומתחזיות סבירות ויתות לביסוס קיימיםה

 שהובאוים הגורמים האיכותי. בתום תקופת הדיווח וברשותב המצאים "חוב של ממשלת ארההבגין איגרות 

בדוגמה זו אים רשימה ממצה של תאים שחייבים להתקיים כדי ליישם את ' י תאגיד בקאיבחשבון על ידי 

 .10-30-20-326שבפסקה  יותההח

  של סכומים שמחקו חשבואית גביותו מחיקות חשבואיותהכרה ב: 9דוגמה   > >

326-20-55-51    

 9-35-20-326עד  8-35-20-326 שכללו בפסקאותשם את ההחיות עשוי ליי תאגיד בקאידוגמה זו מראה כיצד 

הפסדי אשראי צפויים בגין כסים סכומים שמחקו חשבואית לצורך אומדן של  גביותו מחיקות חשבואיותבקשר ל

 .פיסיים

326-20-55-52   

 90ב מצאת בפיגור של "מפי שישות י, ב על בסיס פרטי"את ההלוואה שלו לישות יבוחן כעת א "י תאגיד בקאי

בסיס העלות , 20X3בדצמבר  31 -בסוף ה. דומים להלוואות אחרות בתיקשהלוואה מאפייי סיכון אין יותר לוימים 

במהלך . דולר 375,000דולר עם הפרשה להפסדי אשראי בסך  500,000ב עומד על "ההלוואה לישות ישל המופחתת 

א "י תאגיד בקאי. בקשה לפשיטת רגל על הגשתהודעה לעיתוות  מפרסמתב "ישות י, 20X4הרבעון הראשון של 

א מביא בחשבון את "תאגיד בקאי י .ב איה יתת לגבייה"דולר שיתה לישות י 500,000קובע כי ההלוואה בסך 

לגבייה  בציפייהוקובע שהמידע לא תומך , מופרזים מאמץות עלוללא , באופן סביר לו זמיןש האפשריכל המידע 

, ב"א מודד הפסד אשראי מלא בגין ההלוואה לישות י"י תאגיד בקאי .7-30-20-326ת בהתאם לפסקה ידיעת

  :כדלקמן, 8-35-20-326את יתרת ההלוואה שלה בהתאם לפסקה חשבואית ומוחק 

    125,000$  הפסד אשראי בין תוהוצא

  125,000$    להפסדי אשראי ההפרש

      

    500,000$  הפרשה להפסדי אשראי

  500,000$    לוואהה

  

ב בגין ההלוואה "דולר מישות י 50,000א מקבל תשלום חלקי בסך "י תאגיד בקאי, 20X6מארס חודש במהלך 

  :כדלקמן 8-35-20-326בהתאם לפסקה  גבייהבא מכיר "י תאגיד בקאי, לאחר קבלת התשלום. שמחקה קודם לכן

    50,000$  מזומן

 גבייהלהפסדי אשראי ( ההפרש
  )ם שמחקו חשבואיתשל סכומי

  50,000$  

 

326-20-55-53 

כסיו  בגיןא אומד את הפסדי האשראי הצפויים "י תאגיד בקאי, 20X6במארס  31דוחותיו הכספיים ליום ב

במהלך  .וקובע כי האומדן הוכחי עולה בקה אחד עם האומדן של סוף תקופת הדיווח הקודמת, הפיסיים

ההלוואה גביית רושם שיויים כלשהם בסעיף ההפרשה להפסדי אשראי למעט  א איו"י תאגיד בקאי, התקופה

א "י תאגיד בקאי, באופן שמשקף את האומדן הוכחישלו להפסדי אשראי  ההפרשהכדי להתאים את . ב"ישות ימ
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  :20X6במארס  31מדווח כדלקמן ביום 

    50,000$  הפרשה להפסדי אשראי

  50,000$    הוצאות בגין הפסדי אשראי

  

דולר באופן ישיר כהפחתה של ההוצאות בגין  50,000בסך  גבייההא יכול לרשום את "י תאגיד בקאי, לחלופין

 .במקום לרשום בתחילה את המזומן שהתקבל כגד ההפרשה, הפסדי אשראי

 יישום הפסדי אשראי צפויים על מחויבויות למתן אשראי היתות לביטול ללא תאי :10דוגמה   > >

)Unconditionally Cancellable Loan Commitments(  

326-20-55-54    

מאזיות היתות לביטול -עבור חשיפות אשראי חוץ 11-30-20-326בפסקה  ותההחייישום דוגמה זו מראה את 

  .ללא תאי על ידי המפיק

 

326-20-55-55   

בגין כרטיסים קיימים ומחויבויות לרבות יתרות ממומות , ג תיק משמעותי של כרטיסי אשראי"י תאגיד בקאייש ל

ג עם בעלי הכרטיסים "י תאגיד בקאיהסכמיו של . כרטיסי אשראיבגין ) האשראי זמימסגרת (בלתי ממומות 

 .להתבטל ללא תאי בכל עת היכולהזמיה האשראי מסגרת קובעים כי 

326-20-55-56   

הפסדי האשראי הצפויים על פי יתרת חיי ג אומד את "י תאגיד בקאי, בעת קביעת ההפרשה להפסדי אשראי

רושם הפרשה בגין מחויבויות בלתי ממומות לא ג "י תאגיד בקאי. כרטיסי האשראיבגין  ההלוואות הממומות

אף על פי . מפי שיש לו יכולת לבטל ללא תאי את קווי האשראי הזמיים, כרטיסי האשראי הבלתי ממומים בגין

אין לו מחויבות , ר להעמיד אשראי בגין כרטיסי אשראי לפי שגילה אירוע כשל של לווהג הג בעב"י תאגיד בקאיש

מכיוון , מחויבויות בלתי ממומותבגין הפרשה להחזיק אין הוא דרש , אי לכך .להעמיד אשראי קיימתחוזית 

 .שסיכון האשראי בגין מחויבויות שיתן לבטלן ללא תאי על ידי המפיק לא חשב להתחייבות

 זיהוי כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי :11דוגמה   > >

326-20-55-57    

 הרעה שאיהדוגמה זו מראה גורמים שיתן להביא בחשבון כאשר מעריכים אם בכסים הפיסיים שרכשו חלה 

 .זיחה באיכות האשראי מאז יצירתם

326-20-55-58   

המדדים מאוחר יותר לפי בסיס עלות מופחתת עם רמות שוות  ד רוכש תיק של כסים פיסיים"י תאגיד בקאי

עבור כסים פיסיים  ותההחיבעת הקביעה אילו כסים צריכים להילקח בחשבון בתחולת . של איכות אשראי

הרלווטיים לקביעת יכולת  4-55-20-326את הגורמים שבפסקה  ןבוחד "י תאגיד בקאי, שרכשו עם הרעת אשראי
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  .הגבייה

326-20-55-59  

ורואה בכסים שרכשו עם המאפייים , מאז היצירהשאיה זיחה מהי הרעת אשראי  ךמעריד "י תאגיד בקאי

 םרושד "י תאגיד בקאי. 4-55-20-326הבאים כתואמים את הגורמים המשפיעים על יכולת הגבייה בפסקה 

 :עבור הכסים הבאים 13-30-20-326הפרשה להפסדי אשראי בהתאם לפסקה 

 כסים פיסיים המצאים בפיגור במועד הרכישה .א

 כסים פיסיים שאיבדו דירוג מאז היצירה .ב

 כסים פיסיים שהועברו למצב לא צובר .ג

 .מרווחי האשראי גדלו מעבר לסף שהוגדר במדייותה, לאחר היצירה, כסים פיסיים שעבורם .ד

326-20-55-60   

ים פיסיים שרכשו צריכים להירשם ככסים פיסיים שרכשו דרש להפעיל שיקול דעת בעת הקביעה אם כס

עשויים להיות . השיקולים האפשרייםן ד מייצגים רק כמה מ"י תאגיד בקאיהשיקולים של . עם הרעת אשראי

כדי לזהות כסים פיסיים שרכשו עם  תאגיד בקאישיקולים קבילים וכללי מדייות אחרים המיושמים על ידי 

 .יהרעת אשרא

  הכרה בכסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי : 12דוגמה   > >

326-20-55-61    

 .כס פיסי בודד שרכש עם הרעת אשראי בגין ותההחידוגמה זו מראה את יישום 

326-20-55-62   

 ההיוון, עבור כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי ,ב.53-35-10-310-ו 13-30-20-326על פי פסקאות 

המגולם במחיר הרכישה המיוחס להפסדי אשראי צפויים לא יוכר כהכסות ריבית וגם לא ידווח כהוצאות בגין 

 .הפסד אשראי במועד הרכישה

326-20-55-63   

על ידי הכרה בבסיס , ו רושם כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי במערכותיו הקיימות"ט תאגיד בקאי

כשווה לסכום של מחיר הרכישה יחד עם ההפרשה להפסדי אשראי , הרכישה בעת, העלות המופחתת של הכס

סכום הקוב של החוב מוכר כיכיון או פרמיה בין הההפרש בין בסיס העלות המופחתת ל. הקשורה במועד הרכישה

 .היכיון הקשור לאשראי איו צבר להכסות ריבית לאחר מועד הרכישה, בדרך זו. שאים אשראי

326-20-55-64 

המכשיר מדד . מיליון דולר 1דולר תמורת כס פיסי בעל ערך קוב של  750,000ו משלם "ט תאגיד בקאישיח 

ההפרשה להפסדי אשראי בגין יתרת הקרן שטרם פרעה אמד על , במועד הרכישה. לפי בסיס עלות מופחתת

, כלומר(דולר  925,000ס הפיסי בסך המאזן ישקף בסיס עלות מופחתת עבור הכ, במועד הרכישה. דולר 175,000
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ההפרש . דולר 175,000בסך , והפרשה קשורה להפסדי אשראי) הסכום ששולם בתוספת ההפרשה להפסד אשראי

דולר הוא יכיון שאיו קשור  925,000דולר  בין העלות המופחתת בסךלמיליון דולר  1בין הערך הקוב בסך 

  :א כדלהלןפקודת היומן במועד הרכישה הי. לאשראי

    1,000,000$  סכום קוב –הלוואה 

  $       75,000יכיון שאיו אשראי –הלוואה 

   175,000    הפרשה להפסדי אשראי

   750,000    מזומן

 

326-20-55-65   

בהתאם , דולר ייצבר להכסות ריבית במהלך חיי הכס הפיסי 75,000היכיון שאיו אשראי בסך , לאחר מכן

דולר תעודכן בתקופות הבאות בהתאם  175,000ההפרשה להפסדי אשראי בסך . ם אחריםלהחיות בושאי

יתרת הקרן שטרם פרעה ידווחו מידית בדוח  בגיןוהשיויים בהפרשה להפסדי אשראי , 35-20-326להחיות סעיף 

 .רווח והפסד כהוצאות בגין הפסדי אשראי

אשראי צפויים ושיעור ההיוון עבור כס פיסי  יישום גישת שיעור הפסד לקביעת הפסדי :13דוגמה   > >

 שרכש עם הרעת אשראי

326-20-55-66    

על כס פיסי בודד , לקביעת הפסד האשראי הצפוי באמצעות שיעור הפסד ותההחידוגמה זו מראה את יישום 

ם פיסיים השיטה המיושמת למדידה הראשוית של הפסדי אשראי צפויים עבור כסי. שרכש עם הרעת אשראי

ועליה לאמוד באופן מהימן את הפסדי האשראי הצפויים , שרכשו עם הרעת אשראי תיושם בעקביות על פי זמן

בחירה שאין  היאשיישומה של גישת שיעור הפסד  אין משמעו. ושא זה-כסים פיסיים על ידי יישום תת בגין

 .לשותה

326-20-55-67   

אחוזים ותקופת  6בריבית של , מיליון דולר ללא אפשרות פירעון מוקדם 5ס "ז רוכש הלוואה ע"ט תאגיד בקאי

 3-דולר בגין כל אחת מ 1,186,982בסך , כל תשלומי הקרן והריבית המגיעים לתשלום. שים 5חוזה מקורית של 
מועד דולר ב 2,176,204 סך של ויתרת ההלוואה שטרם פרעה עומדת על, השים הראשוות לחיי ההלוואה התקבלו

  .לוח הסילוקין החוזי המקורי של ההלוואה הוא כדלקמן. לחיי ההלוואה 4הרכישה בתחילת שה 

  יתרת סגירה    קרן    ריבית    תשלום כולל    יתרת פתיחה    תקופה

1    5,000,000   $    1,186.982  $    300.000  $    886,982  $    4,113,018  $  

2    4,113,018    1,186.982    246,781    940,201    3,172,817  

3    3,172,817    1,186.982    190,369    996,613    2,176,204  

4    2,176,204    1,186.982    130,572    1,056,410    1,119,794  

5    1,119,794    1,186.982    67.188    1,119,794      

      $  5,000,000    $ 934,910    $ 5,934,910        סה"כ

  

326-20-55-68   
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הרוכש . דולר מכיוון שתגלו אירועי אשראי משמעותיים 1,918,559שת תמורת ההלוואה רכ, במועד הרכישה

הפסדים היסטוריים על פי התקופה החוזית של  אודותמידע העל סמך , אחוזים 10מצפה לשיעור הפסד של 

. עבור קבוצות של הלוואות דומות, ולתחזיות סבירות ויתות לביסוס קיימיםהלתאים  התאמהלאחר , ההלוואה

על ידי , דולר 217,620ההפרשה אמדת על , כתוצאה מהפסדי אשראי צפויים, 14-30-20-326בהתאם לפסקה 

ראה יתרת (של ההלוואה , או הסכום הקוב, אחוזים ביתרת הקרן שטרם פרעה 10הכפלת שיעור ההפסד של 

  :פקודת היומן הבאה רשמת בעת רכישת ההלוואה). בטבלה להלן 4פתיחה בשה 

    $  2,176,204   הלוואה

  $       40,025יכיון שאיו אשראי –הלוואה 

   217,620    הפרשה להפסדי אשראי

   1,918,559    מזומן

 

326-20-55-69   

בהתאם (על מת לקבוע את שיעור ההיוון  ,דולר 40,025שיעור הריבית החוזי מותאם בגין יכיון שאיו אשראי בסך 

אשר איו כולל את הערכת הרוכש לגבי הפסדי האשראי הצפויים במועד , זיםאחו 7.33על ) 14-30-20-326לפסקה 

מחושב כשיעור המשווה את העלות המופחתת בסך ) אחוזים 7.3344-מעוגל מ(אחוזים  7.33השיעור של . הרכישה

 217,620בסך  ברוטודולר להתאמה  1,918,559המחושבת על ידי הוספת מחיר הרכישה בסך (דולר  2,136,179

דולר בכל אחת  1,186,982(הכס הרכש  בגיןלערך הוכחי הקי של יתרת תזרימי המזומים החוזיים ) לרדו

 ).5-ו 4, מהשים

326-20-55-70   

עבור התקופות , ההפחתה של ההלוואה הרכשת תירשם באופן הבא. בשה האחרוה לחיי ההלוואה מתרחש כשל

  .אהלחיי ההלוו 5-ו 4שלאחר מועד הרכישה בשים 

    תקופה
יתרת 
    (א)פתיחה

תשלום 
    (ג)מחיקה    (ב)כולל

ריבית 
    (ה)הפחתה    (ד)שצברה

יתרת 
  (ו)סגירה

4    2,136,179$    1,186.982$        156,676$    1,030,306$    1,105,873$  

5    1,105,873    969,362    217,620   81,109    1,105,873      

      2,136,179$    237,785$    217,620$    2,156,344$        סה"כ

  

דולר וההפרשה  1,918,559העלות המופחתת במועד הרכישה קבעת כסכום של מחיר הרכישה בסך  )א(

 .דולר 217,620להפסדי אשראי בסך 
 .המזומן שהתקבל עולה בקה אחד עם הציפיות במועד הרכישה )ב(
 .המחיקה מייצגת את הכשל בשה האחרוה של ההלוואה המחקת )ג(
אחוז  7.33על ידי הכפלת העלות המופחתת בפתיחה בשיעור היכיון סכום הכסת הריבית המוכר קבע  )ד(

 ).69-55-20-326כפי שקבע בהתאם לפסקה (
אם ) (ג(שהוכרו  החשבואיות והמחיקות) ב(הפחתת העלות המופחתת קבעת כסכום המזומן שהתקבל  )ה(

מי המזומים מייצגת את ההפרש בין תזרי 5המחיקה בשה ). ד( השהוכרפחות הכסת הריבית ), היו

 .דולר 969,362דולר לתזרימי המזומים בפועל בסך  1,186,982החוזיים בסך 
 ).ה(פחות הפחתת העלות המופחתת ), א(העלות המופחתת בסגירה שווה לעלות המופחתת בפתיחה  )ו(
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326-20-55-71  

 .התועה של ההפרשה תהיה כדלקמן

 $ 217,620    הפרשה להפסדי אשראי יתרת פתיחה 
 -  , הוצאות הפסד אשראיבתוספת
  (217,620)  מחיקות חשבואיותביכוי, 

  $                   הפרשה להפסדי אשראי יתרת סגירה 

  

יישום גישת תזרים מזומים מהוון לקביעת הפסדי אשראי צפויים ושיעור ההיוון עבור כס  :14דוגמה   > >

 פיסי שרכש עם הרעת אשראי

326-20-55-72    

 בגין, באמצעות גישת תזרים מזומים מהווןצפויים האשראי ההפסדי לקביעת  ותההחימראה את יישום דוגמה זו 

השיטה המיושמת למדידה הראשוית של הפסדי אשראי צפויים עבור . כס פיסי בודד שרכש עם הרעת אשראי

באופן מהימן את הפסדי  ועליה לאמוד, כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי תיושם בעקביות על פי זמן

אין משמעות הדבר שיישומה של גישת תזרים . ושא זה-כסים פיסיים על ידי יישום תת בגיןהאשראי הצפויים 

 .מזומים מהוון היא בחירה שאין לשותה

326-20-55-73   

 .71-55-20-326עד  66-55-20-326כמתואר בפסקאות , 13דוגמה זו מבוססת על ההחות של דוגמה 

326-20-55-74   

תזרימי המזומים הצפויים ייאמדו ויהווו לפי שיעור , 14-30-20-326כדי לקבוע את שיעור ההיוון בהתאם לפסקה 

לרבות , תזרימי המזומים הצפויים .המשווה את מחיר הרכישה עם הערך הוכחי של תזרימי המזומים הצפויים

-ו 4דולר בשה  1,186,982צפויים לעמוד על , ויתות לביסוסותחזיות סבירות  קיימיםההשיקולים לגבי התאים 
 8.46הוא , שצפוי שיגבושיעור ההיוון המשווה את מחיר הרכישה עם תזרימי המזומים . 5דולר בשה  969,362

מחיר הרכישה פלוס (זהו גם אותו שיעור המשווה את בסיס העלות המופחתת ). אחוזים 8.455-מעוגל מ(אחוזים 

 .עם הערך הוכחי הקי של תזרימי המזומים החוזיים העתידיים) להפסדי אשראי במועד הרכישהההפרשה 

326-20-55-75  

תאגיד שההמזומן החוזי , דהייו(הפסד האשראי הצפוי , כדי לקבוע את ההפרשה להפסדי אשראי במועד הרכישה

דולר  217,620סד האשראי הצפוי הוא הפ .אחוזים 8.46מהוון על ידי שיעור היוון של ) לא מצפה לגבותבקאי 

דולר לתזרימי המזומים  1,186,982כפי שקבע על ידי חישוב ההפרש בין תזרימי המזומים החוזיים בסך , 5בשה 

פקודת היומן . דולר 185,012הערך הוכחי של ההפסד הצפוי במועד הרכישה הוא . דולר 969,362הצפויים בסך 

 :כדלהלן לרישום רכישת הלוואה זו היא

    $   2,176,204   הלוואה

  $       72,633    סכום קוב –הלוואה 

   185,012    הפרשה להפסדי אשראי

   1,918,559    מזומן
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326-20-55-76 

  .הפחתת ההלוואה בשים שלאחר מועד הרכישה היא כדלקמן

    תקופה
יתרת 
    (א)פתיחה

תשלום 
    (ג)מחיקה    (ב)כולל

ריבית 
    (ה)הפחתה    (ד)שצברה

יתרת 
  (ו)סגירה

4    2,103,571$    1,186.982$        177,857$    1,009,125$    1,094,446$  

5    1,094,446    969,362    217,620   92,536    1,094,446    -  

      2,103,571$    270,393$    217,620$    2,156,344$        סה"כ

לר וההפרשה דו 1,918,559העלות המופחתת במועד הרכישה קבעת כסכום של מחיר הרכישה בסך  )א(

 .דולר 185,012להפסדי אשראי בסך 
 .המזומן שהתקבל עולה בקה אחד עם הציפיות במועד הרכישה )ב(
 .המחיקה מייצגת את הכשל בשה האחרוה של ההלוואה המחקת )ג(
אחוז  8.46סכום הכסות הריבית המוכר קבע על ידי הכפלת העלות המופחתת בפתיחה בשיעור היכיון  )ד(

 ).74-55-20-326פסקה כפי שקבע בהתאם ל(
אם ) (ג(שהוכרו  מחיקות חשבואיותוה) ב(הפחתת העלות המופחתת קבעת כסכום המזומן שהתקבל  )ה(

מייצגת את ההפרש בין תזרימי המזומים  5המחיקה בשה ). ד(פחות הכסות הריבית שהוכרו ), היו

 .רדול 969,362דולר לתזרימי המזומים בפועל בסך  1,186,982החוזיים בסך 
  ).ה( פחות הפחתת העלות המופחתת), א(העלות המופחתת בסגירה שווה לעלות המופחתת בפתיחה  )ו(

 

326-20-55-77 

ההפרשה להפסדי אשראי אמדה לפי גישת תזרים . דולר 185,012שקבעה במועד הרכישה הייתה  1ההפרשה ביום 

התועה עבור ההפרשה . ך הזמן של הכסףולפיכך ההפרשה להפסדי אשראי זקוקה להתאמה בגין ער, מזומים מהוון

  .להפסדי אשראי מוצגת להלן

  $ 185,012  הפרשה להפסדי אשראי יתרת פתיחה 

 (א) 15,643  בתוספת, הוצאות הפסד אשראי

    -  מחיקות חשבואיותביכוי, 

          200,655   )4הפרשה להפסדי אשראי (שה יתרת סגירה 

  16,965  בתוספת, הוצאות הפסד אשראי
 (א)

  (217,620)  מחיקות חשבואיותביכוי, 
  (ב)

    $           -  )5הפרשה להפסדי אשראי (שה יתרת סגירה 

ההפרשה להפסדי אשראי יתרת פתיחה של קבעת על ידי הכפלת  5-ו 4ההפרשה להפסדי אשראי בשים  )א(

 .אחוז כהתאמה לערך הזמן של הכסף 8.46בשיעור היכיון 

 בסך 5הכשל הוא ההפרש בין תזרימי המזומים החוזיים בשה . 5הכשל בשה  המחיקה מייצגת את )ב(

 .דולר 969,362תזרימי המזומים שהתקבלו בפועל בסך בין דולר ל 1,186,982

 

326-20-55-78  
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וההשפעה של גישת תזרים מזומים מהוון , 13ההשפעה של גישת שיעור ההפסד על ההכסה טו המודגמת בדוגמה 

ההפרשה , 1ההבדל בין שתי הגישות הוא שביום ). דולר 237,785הכסה טו (היא זהה , וגמה זוהמודגמת בד

היא צריכה , אי לכך. להפסדי אשראי על פי גישת תזרים מזומים מהוון משקפת מפורשות את ערך הזמן של הכסף

הקשור לערך הזמן של  השיוי בהפרשה להפסדי אשראי. להיצבר לערך העתידי של ההפסד שיתרחש בסופו של דבר

 .3-45-20-326הכסף יתן להצגה כהוצאות בגין הפסדי אשראי או כהתאמה להכסות ריבית בהתאם לפסקה 

 32,608אך תדרוש , דולר 270,393מציגה הכסות ריבית בסך , על פי חיי הכס, גישת תזרים מזומים מהוון, לפיכך

אשר יירשמו בגין ערך הזמן , להוצאות בגין הפסדי אשראי) 5שה דולר ב 16,965פלוס  4דולר בשה  15,643(דולר 

על פי גישת . דולר 237,785מה שיביא להכסות ריבית טו אחרי הוצאות בגין הפסדי אשראי בסך של , של הכסף

 אך אין דורשות הכרה, דולר 237,785הכסות ריבית על פי חיי הכס עומדות על , 13שיעור הפסד כמודגם בדוגמה 

  .בהוצאות בגין הפסדי אשראי

  

  

 

 אידיקטורים לאיכות אשראי של חובות לפי בסיס העלות המופחתתעל גילוי  :15דוגמה   > >

326-20-55-79    

של שיש לו היקף מצומצם מוסד פיסי של איכות אשראי על  גילויממחישה את אופן ההצגה של ההדוגמה הבאה 

בהתאם לגודלו ומורכבותו של תיק החובות של . צרכיים ומסחריים – ת מקומייםומוצרי הלוואה המוצעים ללקוח

 התאגיד הבקאי. עשוי להציג גילויים מפורטים יותר או פחות מן הדוגמה הבאה התאגיד הבקאי, תאגיד הבקאיה

המשקפים את , עשוי לבחור שיטות אחרות לקביעת קבוצת החובות ולקבוע אידיקטורים אחרים לאיכות אשראי

להשתמש ביותר מאידיקטור אחד לאיכות  יםעשוי יםימימסו תאגידים בקאיים. פן שבו סיכון האשראי מוטרהאו

  .אשראי עבור סוגים מסוימים של חובות
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  הלוואות לזמן קצוב  
  בסיס עלות מופחתת לפי שת יצירהעל 

      

 קודם  20X5  20X5  20X4  20X3  20X2 20X1בדצמבר,  31ליום 

הלוואות 
  מתחדשות

בסיס על 
עלות 

  מופחתת

הלוואות 
מתחדשות 
שהומרו 

להלוואות 
לזמן קצוב 
על בסיס 

עלות 
  סה"כ  מופחתת

                    משכתאות לדיור:
                    דירוג סיכון

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  2-1דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4-3דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  7דירוג פימי 

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  סה"כ משכתאות לדיור
                    משכתאות לדיור:

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות ברוטו בתקופה וכחית
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  כחיתגביות בתקופה ו

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות טו בתקופה וכחית

                    
                    צרכי:

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  דירוג סיכון 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2-1דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4-3דירוג פימי 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5ג פימי דירו
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6דירוג פימי 
    -    -    -    -    -    -    -    -    -  7דירוג פימי 

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  סה"כ צרכי

                             הלוואות צרכיות:
  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות ברוטו בתקופה וכחית

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  גביות בתקופה וכחית

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות טו בתקופה וכחית

                    
                    עסקי: -מסחרי

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  דירוג סיכון 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2-1דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4-3דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6דירוג פימי 
    -    -    -    -    -    -    -    -    -  7דירוג פימי 

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  סה"כ מסחרי עסקי

                             הלוואות עסקיות מסחריות:
  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות ברוטו בתקופה וכחית

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  גביות בתקופה וכחית

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות טו בתקופה וכחית

                    
                    משכתאות מסחריות:

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  דירוג סיכון 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  2-1דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  4-3דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  5דירוג פימי 
  -  -  -  -  -  -  -  -  -  6דירוג פימי 
    -    -    -    -    -    -    -    -    -  7דירוג פימי 

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  סה"כ משכתאות מסחריות

                             משכתאות מסחריות:
  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות ברוטו בתקופה וכחית

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  גביות בתקופה וכחית

  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  $  -  מחיקות טו בתקופה וכחית
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  פיגור על גילוי : 16דוגמה   >> 

326-20-55-80     

  .לפי קבוצת חובות 14-50-20-326הטבלה הבאה מדגימה כמה מן הגילויים הדרשים בפסקה 

  של כסים פיסיים בפיגור  הפיגוריתוח   

  20X4-, ו20X5בדצמבר  31ליום 
  בפיגור

      

  

  יום 60-89  יום 30-59
או  יום 90

  סה"כ  לא בפיגור  סה"כ  יותר

עלות 
 מופחתת

 90פיגור 
ימים ויותר 

   וצובר

20X5 XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  
                מסחרי

                דל"ן מסחרי
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  בייה -דל"ן מסחרי 
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  אחר -דל"ן מסחרי 

                צרכי
כרטיסי  – צרכי

  אשראי
XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  

  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  אחר –צרכי 
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  רכב –צרכי 

                דיור
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  פריים – דיור
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  פריים-סאב – דיור

  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  חכירות מימויות
  $XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX  סה"כ

                
20X4 XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  

                מסחרי
                דל"ן מסחרי

  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  בייה -דל"ן מסחרי 
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  אחר -דל"ן מסחרי 

                צרכי
סי כרטי – צרכי

  אשראי
XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  

  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  אחר – צרכי
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  רכב – צרכי

                דיור
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  פריים – דיור
  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  פריים-סאב – דיור

  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  XX,XXX  חכירות מימויות
  $XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX$  XX,XXX  סה"כ

 

  ח משה זיהוי מאפייי סיכון דומים בחייבים בגין ביטו: 17דוגמה   > >

326-20-55-81-85 

 .לא כלל
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 איגרות חוב זמיות למכירה –הפסדי אשראי  –מכשירים פיסיים 

  רקע 326-30-05

 כללי

326-30-05-1    

 .איגרות חוב זמיות למכירה בגיןלמדוד הפסדי אשראי  תאגיד בקאיאופן שבו על בדבר ההחיות  כוללושא זה -תת

 

  תחולה 326-30-15

 כללי

   דים בקאייםתאגי  >

326-30-15-1    

 .התאגידים הבקאייםושא זה חלות על כל -ההחיות בתת

    326-30-15-2 מכשירים  >

העוות על  הלוואות כולל, יירות ערך זמיים למכירההמסווגות כ איגרות חובושא זה חלות על -ההחיות בתת

  .הההגדרה של איגרות חוב והמסווגות כיירות ערך זמיים למכיר

 

 מילון מוחים 326-30-20

 לא כלל.

 מדידה לראשוה 326-30-30

 כללי

326-30-30-1   

  .לא כלל

  א -326-30-30-1

 עלותה בסיסבאיה כלולה גם ו הוגןה שוויב איה כלולה ריבית שצברהה ,ירידת ערךשל  אם למטרות זיהוי ומדידה
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 על ידי מדידה ל לפתח אומדן להפסדי אשראי צפוייםלמכירה, תאגיד בקאי יכו זמיות אגרות חובשל  מופחתתה

מיתר הרכיבים  בפרד ריבית שצברההאו על ידי מדידה של רכיב  ,מופחתתהעלות הרכיבים של בסיס השל  משולבת

  מופחתת.העלות השל בסיס 

  ב-326-30-30-1

למכירה,  זמיות אגרות חובמופחתת של העלות הבבסיס גם הוגן והאם תאגיד בקאי לא כולל ריבית שצברה בשווי 

מדוד הפרשה ילא  לפיה הוא סוג עיקרי של יירות ערך,לכל מדייות חשבואית, לקבוע התאגיד הבקאי יכול 

את היתרה לקבל בגין  באופן מהיראם הוא מוחק חשבואית  ,יתרה לקבל בגין ריבית שצברה בגיןלהפסדי אשראי 

בפסקה זו, צריך מתוארת קאי שמאמץ את המדייות החשבואית שריבית שצברה שלא יתת לגביה. תאגיד ב

בפרד  להיקבעו צריך . אימוץ המדייות החשבואית הזג-3-50-30-326בפסקה שצויו ליישם את דרישות הגילוי 

ההחיה שצויה את  ליישם. תאגיד בקאי לא יכול א-13-35-30-326מהמדייות החשבואית המתוארת בפסקה 

 י רכיבים אחרים של בסיס עלות מופחתת, למעט ריבית שצברה.לגבלעיל, 

 

  כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי   >

326-30-30-2    

כאשר מתקיימים כס פיסי שרכש עם הרעת אשראי שרכשה וסווגה כזמיה למכירה תיחשב ל איגרת חוב

 כסים פיסייםפרשה להפסדי אשראי בגין הה. 1-55-30-326בפסקה הקבועים האידיקטורים של הפסד אשראי 

. 10-35-30-326עד  3-35-30-326שרכשו עם הרעת אשראי תימדד ברמת יירך הערך הבודד בהתאם לפסקאות 

עבור כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי ייחשב למחיר הרכישה בתוספת כל הפרשה  בסיס העלות המופחתת

 .7-55-30-326עד  1-55-30-326 שכללו בפסקאותראו החיות יישום . להפסדי אשראי

326-30-30-3   

את הערך הוכחי של אומדן תזרימי המזומים העתידיים מייר הערך המכה לפי שער  ןהפסדי אשראי יהוואומדן 

 .למחיר הרכישה של הכס

326-30-30-4   

  .לא כלל
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  מדידה עוקבת 326-30-35

  כללי

 ודדים המוחזקים למכירהירידת ערך של יירות ערך ב  >

  זיהוי וטיפול חשבואי בירידת ערך   > >

326-30-35-1     

 .שלה בסיס העלות המופחתתשל ההשקעה מוך מ השווי ההוגןאם ) impaired( ירדערכה של השקעה 

326-30-35-2   

השווי ההוגן  אם ירידתקבע י תאגיד בקאי, יירות ערך זמיים למכירהבודדות המסווגות כאיגרות חוב  לגבי

ירידת ערך רשום י תאגיד בקאי. מהפסד אשראי או מגורמים אחרים ובעתלסכום מוך מבסיס העלות המופחתת 

ההפרשה תוגבל כך שסכומה לא יעלה על סכום , אולם. בקשר להפסדי אשראי באמצעות הפרשה להפסדי אשראי

ערך שלא רשמה באמצעות הפרשה  תיריד .המוך ממוהשווי ההוגן בין בסיס העלות המופחתת לבין ההפרש 

החיות יביא בחשבון את ה תאגיד בקאי. סים החליםיממה טו, רווח כולל אחר דרךלהפסדי אשראי תירשם 

 .לקבוע אם קיים הפסד אשראיכדי  4-55-30-326עד  1-55-30-326-ו 6-35-30-326 שכללו בפסקאות

326-30-35-3   

הפרשה להפסדי אשראי המשקפת את סכום ירידת הערך הקשור להפסדי רשום י תאגיד בקאי, בכל מועד דיווח

שיויים בהפרשה יירשמו  .בסכום שאיו גבוה מן הסכום שבו השווי ההוגן מוך מבסיס העלות המופחתת ,האשראי

 ).או היפוך של הוצאות בגין הפסדי אשראי(בתקופת השיוי כהוצאות בגין הפסדי אשראי 

326-30-35-4   

הצירוף הרמה ושיטת  היארמת ייר הערך הבודד ). המוגדר כהשקעה(דת הערך תוערך ברמת ייר הערך הבודד ירי

. על איגרות החוב שלה שמומשו וטרם מומשוהמדווח למדידת רווחים והפסדים  תאגיד הבקאיההמשמשת את 

ערך  יירותזיהוי של  אחידים םאיגרות חוב הושאות את אותו מספר של הוועדה להלייתן לצרף יחד , לדוגמה(

]CUSIP ,[פרדות רכשו באצוות מסחראם הדבר תואם את הבסיס ששימש למדידת , על בסיס עלות ממוצעת, ש

הקצאת הפרשה כללית בגין ירידת ערך כללית בלתי ) מומשו בגין איגרות החוב וטרםרווחים והפסדים שמומשו 

 .איה מקובלת, מזוהה בתיק של איגרות חוב

326-30-35-5   

 other credit( אשראי אחר איגרת חוב עם ערבות או חיזוק(יחד חוזים פרדים צרף ילא  תאגיד בקאי
enhancement( (או שהיא עשויה להיפרע בפירעון מוקדם בהתאם , לשם הקביעה אם איגרת חוב איבדה מערכה

 .הות את כל עלותהבמשיב ילא  תאגיד הבקאישהבאופן כזה , לחוזה או להיפרע בדרך אחרת

  רווח כולל אחר בירידת ערך בדוח רווח והפסד ו  > > >

326-30-35-6    
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שצפוי להשוות את הערך הוכחי של תזרימי המזומים  ועלי, עריך אם קיים הפסד אשראימ תאגיד בקאיכאשר 

 שצפוי שיגבומים אם הערך הוכחי של תזרימי המזו. מייר הערך לבסיס העלות המופחתת של ייר הערךשיגבו 

ותירשם הפרשה להפסדי אשראי בגין הפסד , קיים הפסד אשראי, מוך מבסיס העלות המופחתת של ייר הערך

הפסדי האשראי בגין . מוך מבסיס העלות המופחתת השווי ההוגןבסכום שאיו עולה על הסכום שבו , האשראי

 .של תזרימי המזומים העתידיים הצפוייםימשיכו להימדד באמצעות הערך הוכחי ירד ייר ערך שערכו 

326-30-35-7   

326-בפסקאות צויו גורמים שהתאגיד הבקאי להביא בחשבון את ה על, הפסד אשראילצורך קביעה אם קיים 
שצפוי עבור הערך הוכחי של תזרימי המזומים  ושלולהשתמש באומדן הטוב ביותר  4-55-30-326עד  1-55-30

 8-35-30-326המתוארת בפסקאות השיטה אחת הדרכים לאמוד סכום זה היא לבחון את  .מאיגרת החובשיגבו 

את תזרימי המזומים הצפויים לפי שיעור הריבית האפקטיבי הוון י תאגיד הבקאיה, בקצרה. 10-35-30-326עד 

  .ייר הערך במועד הרכישההגלום ב

  א-326-30-35-7

כל סוג עיקרי של יירות ערך של אגרות חוב שסווגו בקבוצת בור תאגיד בקאי רשאי לקבוע מדייות חשבואית ע

תאים את שיעור הריבית האפקטיבית המשמש להיוון תזרימי מזומים י לפיה הואיירות ערך זמיים למכירה, 

הצפויים כדי להביא בחשבון את העיתוי (ושיויים בעיתוי) של תזרימי מזומים צפויים כתוצאה מפירעוות 

 צפויים.מוקדמים 

326-30-35-8   

המבוסס על , תאגיד הבקאיהצפויים יהיו האומדן הטוב ביותר של העתידיים המזומים האומדים של תזרימי ה

של  ולרשותהראיות הזמיות העומדות . ועל תחזיות סבירות ויתות לביסוס, על התאים הוכחיים, אירועי העבר

המשקל שייתן . הצפויים האומדן של תזרימי המזומים העתידיים לצורך פיתוחיובאו בחשבון  תאגיד הבקאיה

תאגיד אם . הערכה זו יעלה בקה אחד עם היכולת לאמת את אותן ראיות באופן אובייקטיבי ךלמידע המשמש לצור

סבירותן של התוצאות האפשריות תובא , אומד טווח עבור הסכום או העיתוי של תזרימי מזומים אפשריים בקאי

 .ון בעת קביעת האומדן הטוב ביותר של תזרימי המזומים העתידיים הצפוייםבחשב

326-30-35-9   

כלכליים , גיאוגרפיים, עפייםגורמים קיימים , כמו לדוגמה, המידע הזמין יכלול גורמים סביבתיים קיימים

 .הרלווטיים ליכולת הגבייה של אותה איגרת חוב, ופוליטיים

326-30-35-10   

קאית אם בכווו(למכור את איגרת החוב  התאגיד הבייר הערךא וה, דהיי יותר סביר שאו ), החליט למכור את

, למכור את ייר הערך לפי השבת בסיס העלות המופחתת שלו יידרשא והכי ) more likely than not( מאשר לא

 written( ל העלות המופחתתשותירשם ירידת ערך ) written off(חשבואית כל הפרשה להפסדי אשראי תימחק 
down (וספת כאשר כל ירידת ערך , לשווי ההוגן של איגרת החוב במועד הדיווחאם אין . תדווח בדוח רווח והפסד

ראיות הזמיות כדי להעריך יביא בחשבון את ה תאגיד הבקאיה, למכור את איגרת החוב תאגיד הבקאיהבכוות 

אם , לדוגמה(כור את ייר הערך לפי השבת בסיס העלות המופחתת שלו למ יידרשא ושהיותר מאשר לא אם סביר 

הוא יידרש למכור כי  מצביעות על כךהחוזיות או הרגולטוריות  ואו התחייבויותיהזילות שלו  או צורכי המזומן

 יידרשיותר מאשר לא שהתאגיד הבקאי להעריך אם סביר כדי ). החזויה גבייההייר הערך לפי שתתרחש את 

בפסקאות צויו את הגורמים שעליו להביא בחשבון , למכור את ייר הערך לפי השבת בסיס העלות המופחתת שלו
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 .2-55-30-326עד  1-55-30-326

326-30-35-11   

כגון מדד או שער , אם שיעור הריבית החוזי של ייר הערך משתה בהתאם לשיויים עוקבים בגורם בלתי תלוי

שיעור הריבית האפקטיבי , ב"או הממוצע השבועי של שטרי אוצר של ארה, הליבור, הפריים ריבית, לדוגמה, מסוים

יחושב על בסיס ) 7-35-30-326המשמש להיוון תזרימי המזומים הצפויים כמתואר בפסקה (של אותו ייר ערך 

, חייו של ייר הערך או השיוי הצפוי בו לאורך אותו גורם בהתאם לשיויים החלים בו לאורך חייו של ייר הערך

ייר הערך בהתאם בהפסד אשראי קובע כי חל  תאגיד הבקאיההשער שבתוקף במועד שבו  בגיןאו יכול להתקבע 

תיושם באופן עקבי על כל יירות הערך  תאגיד הבקאיהשל  ובחירת. 2-35-30-326עד  1-35-30-326לפסקאות 

תאגיד . ים החלים במועד מאוחר יותר בגורם בלתי תלוישיויהעל בסיס  ,ששיעור הריבית החוזי שלהם משתה

אם התאגיד הבקאי  .תזרימי המזומים העתידיים הצפוייםאומדן  לצורךשיויים בגורם  בקאי איו דרש לחזות

אומדן תזרימי המזומים העתידיים הצפויים, הוא צריך להשתמש באותן תחזיות  לצורךחוזה שיויים בגורם 

הבקאי חוזה  התאגיד אם, בוסףריבית האפקטיבית המשמש להיוון אותם תזרימי המזומים. בקביעת שיעור ה

אומדן תזרימי המזומים העתידיים הצפויים, הוא צריך להתאים את שיעור הריבית  לצורךשיויים בגורם 

ם בעיתוי) של כדי להביא בחשבון את העיתוי (או שיויי הצפויים המזומים תזרימי להיווןהאפקטיבית המשמש 

 20-310תת ושא  .א-7-35-30-326בהתאם לפסקה  צפויים מוקדמים מפירעוות כתוצאהתזרימי מזומים צפויים 

ריבית ממכשירים כולל החיות לחישוב הכסות  ,ועלויות אחרות שאין יתות להחזרהעמלות  -בושא חייבים

 .ריבית משתהב

   הפסד אשראידת ערך בגין טיפול חשבואי באיגרות חוב לאחר ירי   >

326-30-35-12    

תאגיד ה. מחדש את הפסדי האשראי בכל מועד דיווח שבו קיימת הפרשה להפסדי אשראיעריך י תאגיד בקאי

תוך רישום התאמה , שיויים עוקבים בהפרשה להפסדי אשראי בגין איגרות חוב זמיות למכירהרשום י הבקאי

הפרשה ) reverse( יהפוך לא  תאגיד בקאי .איגרות חוב זמיות למכירהבגין , ימקבילה בהוצאות בגין הפסדי אשרא

 .מוך מאפסשלהפסדי אשראי שרשמה בעבר לסכום 

326-30-35-13   

  .8-35-20-326 הלפסקאיגרות חוב זמיות למכירה בהתאם בגין  מחיקות חשבואיותבכיר י תאגיד בקאי

  א-326-30-35-13

של אגרות  בסיס עלות מופחתתבו שווי הוגןה, ירידת ערך של ריבית שצברה איה כלולה באם למטרות זיהוי ומדיד

חוב זמיות למכירה, תאגיד בקאי יכול לאמץ מדייות חשבואית, בסוג עיקרי של יירות ערך, למחוק חשבואית 

בגין הפסדי אשראי, או  על ידי ביטול הכסות מריבית או על ידי הכרה  בהוצאות יתרות לקבל של ריבית שצברה

שילוב של שיהם. אימוץ המדייות החשבואית הזו צריך להיבחן בפרד מהמדייות החשבואית המתוארת בפסקה 

. תאגיד בקאי שבוחר לאמץ את המדייות החשבואית הזו, צריך ליישם את דרישות הגילוי בפסקה א-1-30-30-326

לגבי רכיבים אחרים של בסיס עלות  שצויה לעיל, ההחיהאת  שםליי. תאגיד בקאי לא יכול ד-3-50-30-326

 מופחתת, למעט ריבית שצברה.

שהיא יותר סבירה מאשר  דרישה למכורמטיפול חשבואי לאחר רישום ירידת ערך הובע מכווה למכור או    >

 לא
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326-30-35-14     

בסיס , 10-35-30-326התאם לפסקה בודדת באיגרת חוב ב) written down( מחיקה חשבואיתלאחר שרשמה 

אשראי הפסד ירידת ערך שאיה קשורה ל ותכוללה, החשבואיות הקודמת פחות המחיקות העלות המופחתת

החדש של בסיס העלות  םסכוה. תהפוך לבסיס העלות המופחתת החדש של ההשקעה, בדוח רווח והפסד שדווחה

 .לאחר מכן יחולוששווי הוגן של המופחתת לא יותאם בגין השבות 

326-30-35-15   

דרישה בשל הכווה למכור או  ,חשבואית ירידות ערך בדוח רווח והפסד כמחיקהרשמו עבור איגרות חוב שעבורן 

שצפוי ההפרש בין בסיס העלות המופחתת החדש לבין תזרימי המזומים , יותר סבירה מאשר לאלמכור שהיא 

לאמוד את הערך הוכחי משיך י תאגיד בקאי. בתור הכסות ריבית, ייצבר בהתאם להחיות הקיימות החלות שיגבו

עבור איגרות חוב המטופלות חשבואית בהתאם . על פי חייה של איגרת החוב שצפוי שיגבושל תזרימי המזומים 

 שצפויושא כדי לטפל בשיויים בתזרימי המזומים -באותו תתיפעל לפי האמור  תאגיד בקאי, 40-325ושא -לתת

או , שצפוי שיגבוקיים גידול משמעותי בתזרימי המזומים , אם לאחר הערכה עוקבת, עבור כל איגרות החוב. שיגבו

אותם שיויים יטופלו , אם תזרימי המזומים בפועל גבוהים משמעותית מתזרימי המזומים שהיו צפויים קודם לכן

ההוגן של יירות ערך זמיים למכירה לאחר עלייה עוקבת בשווי . חשבואית כהתאמה פרוספקטיבית לתשואה

סעיף זה איו מטפל בשאלה מתי מחזיק של איגרת חוב יעביר את ייר . (תיכלל ברווח כולל אחר, רישום ירידת ערך

 .)לדווח לאחר מכן על ההכסה מאיגרת חוב לא צוברתעליו או כיצד , הערך למעמד של כס לא צובר

  עת אשראיכסים פיסיים שרכשו עם הר  >

 326-30-35-16    

בהתאם כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי שיויים בהפרשה להפסדי אשראי בגין מדוד י תאגיד בקאי

על שיויים בהפרשה להפסדי אשראי דרך דוח רווח והפסד כהוצאות דווח י תאגיד הבקאיה. 6-35-30-326לפסקה 

 .בכל תקופת דיווח) ן הפסדי אשראיאו היפוך של הוצאות בגי(בגין הפסדי אשראי 

326-30-35-17   

החיות בדבר ההכרה בהכסות ריבית ראו . תאגיד בקאיושא זה איו עוסק בהכרה בהכסות ריבית על ידי -תת

  .ג.53-35-10-310א עד .53-35-10-310בפסקאות שכללו , בגין כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי

 

 ה אחריםעייי הצג 326-30-45

 כללי

326-30-45-1   

בסיס בסוגריים את ציג י תאגיד בקאי, בוסף. שווי הוגןבמאזן לפי  איגרות חוב זמיות למכירהציג י תאגיד בקאי

  .ואת ההפרשה להפסדי אשראי העלות המופחתת

   



54 

  

326-30-45-2   

סכומים , מצטברכולל אחר של רווח  הרכיביםא מדווחת על ובדוח הכספי שבו ה, בפרדציג י תאגיד בקאי

 .שבגין רשמה הפרשה להפסדי אשראי, המדווחים בדוח הקשורים לאיגרות חוב זמיות למכירה

326-30-45-3   

שצפוי השיוי בערך הוכחי של תזרימי המזומים , 7-35-30-326את החיות פסקה  םמייש תאגיד בקאיכאשר 

אלא גם משיויים באומדי העיתוי או , א רק מחלוף הזמןמתקופת דיווח אחת לאחרת עשוי להיגרם ל שיגבו

רשאי לדווח על כלל השיוי בערך הוכחי כעל  תאגיד בקאי. ם של תזרימי המזומים העתידיים הצפוייםמיהסכו

לדווח על  רשאי התאגיד הבקאי, לחלופין ).או היפוך של הוצאות בגין הפסדי אשראי(הוצאות בגין הפסדי אשראי 

דרישת גילוי החלה על  8-50-30-326ראו בפסקה . בערך הוכחי המיוחס לחלוף הזמן כעל הכסות ריביתהשיוי 

 .לחלוף הזמן כעל הכסות ריבית יםהבוחרים בחלופה האחרוה ומדווחים על שיויים בערך הוכחי המיוחסמלווים 

 

 גילוי 326-30-50

  כללי  > 

326-30-50-1  

את החיות הגילוי הבאות הקשורות לסיכון אשראי  כוללסעיף זה , ושא זה-תעבור מכשירים הכללים בתחולת ת

 :ומדידת הפסדי אשראי

 בפוזיציות הפסד שטרם מומש ללא הפרשה להפסדי אשראי איגרות חוב זמיות למכירה .א

 הפרשה להפסדי אשראי .ב

 כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי .ג

326-30-50-2    

 :הבאיםהושאים דוחות הכספיים להבין את ים בכות לאפשר למשתמשצריזה החיות הגילוי בסעיף 

 באיגרות חוב זמיות למכירההגלום סיכון האשראי  .א

 אומדן הההלה עבור הפסדי האשראי .ב

 .הפסדי האשראי שהתרחשו במהלך התקופה אומדןשיויים ב .ג

326-30-50-3   

פק כדי לעמוד בדרישות הגילוי בסעיף זה וכיצד לס ועליכמה פרטים , לאור העובדות והסיבות, קבעי תאגיד בקאי

למצוא את האיזון בין הימעות מהסתרת צריך  תאגיד בקאי. את המידע לפי סוגים עיקריים של יירות ערךלקבץ 

שלא בהכרח , יתר לבין הימעות מהעמסת פרטים מופרזים על הדוחות הכספייםמקיבוץ מידע חשוב כתוצאה 

 ואת ההפרשה להפסדי אשראי תאגיד הבקאיההכספיים להבין את יירות הערך של דוחות ב יםיסייעו למשתמש



55 

  

להימע מהסתרת מידע חשוב על ידי הכללתו יחד עם כמות גדולה של פרטים  תאגיד הבקאיהעל , לדוגמה. שלו

וגים מידע באופן כזה שהוא מסווה הבדלים חשובים בין סמקיבוץ להימע  תאגיד הבקאיהעל , בוסף. זיחים

  .הקשורים אליהםוהסיכוים כסים פיסיים שוים של 

  א-326-30-50-3

  לא כלל.

  ב-326-30-50-3

  לא כלל.

  ג-326-30-50-3

 ,, צריך לתת גילוי למדייות החשבואיתב-1-30-30-326בפסקה צויה תאגיד בקאי שבוחר במדייות חשבואית ש

שצברה. המדייות החשבואית צריכה לכלול מידע  בית לקבלריהפרשה להפסדי אשראי בגין  מודדלא לפיה הוא 

 timelyשמשמשות לצורך קביעה כי המחיקה החשבואית מבוצעת באופן מהיר ( תקופותלתקופה או  בוגע
manner(,יירות ערך לכל סוג עיקרי של.  

  ד-326-30-50-3

חשבואית שלו לתת גילוי למדייות ה צריךא -13-35-30-326תאגיד בקאי שבוחר במדייות החשבואית שבפסקה 

לקבל בגין ריבית שצברה על ידי ביטול הכסה מריבית, או הכרה בהוצאה בגין הפסדי  למחוק חשבואית יתרה

שמחקה  אשראי, או שילוב של שיהם. בוסף, התאגיד הבקאי ייתן גילוי לסכום היתרה לקבל בגין ריבית שצברה

 סוג עיקרי של יירות ערך. לפיה מריבית, חשבואית על ידי ביטול הכס

 איגרות חוב זמיות למכירה בפוזיציות הפסד שטרם מומשו ללא הפרשה להפסדי אשראי  >

326-30-50-4    

בעיין זכויות מוטב בכסים  40-325ושא -לרבות אלה הכללות בתחולת תת, איגרות חוב זמיות למכירהעבור 

יתן י תאגיד בקאי, סד שטרם מומשה שבגיה לא רשמה הפרשה להפסדי אשראיבפוזיציית הפ, פיסיים מאוגחים

 :השתייםהכספיים  וובדוחותיגילוי לכל הפריטים הבאים בדוחות הכספיים לתקופות בייים 

כל סוג עיקרי של יירות  -לפי קטגוריית השקעה , מידע כמותי, בכל אחד מן המועדים שעבורם מוצג מאזן .א

 :בצורת טבלה -ושא זה -לו גילוי בהתאם לתת ןות קאיתאגיד הבשהערך 

 שטרם מומשוהפסדים שיש בהן של השווי ההוגן של ההשקעות המצרפי הסכום  .1

על עולה בסיס עלות מופחתת שבו סכום ה, דהייו( שטרם מומשושל הפסדים  המצרפי הסכום  .2

 ).השווי ההוגן

דוחות ב יםכדי לאפשר למשתמשמספק מידע הכולל ) בצורת מלל(מידע וסף , במועד המאזן העדכי ביותר .ב

בחשבון  תאגיד הבקאיהשהביא ) החיובי והשלילי כאחד(הכספיים להבין את הגילוי הכמותי ואת המידע 

לפי לקבץ את הגילויים הדרשים יתן . כדי להגיע למסקה שהפרשה להפסדי אשראי איה הכרחית

גילוי זה עשוי לכלול . יקובצובפרד לא ם משמעותיים שה שטרם מומשואך הפסדים , קטגוריות השקעה

 :את הבאים
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 )ות(מהות ההשקעה .1

 ערך) ות(לירידת) ות(הסיבה .2

 מספר פוזיציות ההשקעה המצאות בפוזיציות הפסד שטרם מומשו .3

 הערך) ות(ירידת) severity(חומרת  .4

י אשראי איה המשקיע כדי להגיע למסקה שהפרשה להפסדבחשבון על ידי ראיות אחרות שהובאו  .5

 :כל אחד מהבאים ,לדוגמה, לרבות, הכרחית

i.  כסי הבסיס ייר הערךמדדי ביצוע של לרבות כל אחד מהבאים, המגבים את: 

 שיעורי כשל .01

 שיעורי פיגור בתשלום .02

 מבצעיםאחוז הכסים שאים  .03

ii .  יחסי חוב לביטחון)Debt-to-collateral( 

iii. ערבויות צד ג' 

iv. חיתות וכחיות של רמות )current levels of subordination( 

v. בציר 

vi. ריכוז גיאוגרפי 

vii .  ליסטיםףדוחות אעל הע 

viii. דירוגי אשראי 

ix. ייר הערך ודתיות השווי ההוגן שלת 

x. ויים בשיעור הריבית מאז הרכישהשי 

xi. טיכל מידע אחר שהמשקיע רואה בו מידע רלוו. 

326-30-50-5   

הפסד  ייתעבור אותן השקעות שמצאו בפוזיצ גו בפרדיוצ 4-50-30-326בפסקה ) 2)(א(עד ) 1)(א(-הגילויים ב

במשך  ברציפות מצאות בפוזיציית הפסד שטרם מומשואלה ש, חודשים 12-במשך פחות מ ברציפות מומש שטרם

 .או יותרחודשים  12
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326-30-50-6   

היא מועד , ן רציף בפוזיציית הפסד שטרם מומשקודת הייחוס לקביעה כמה זמן השקעה מסוימת הייתה באופ

עבור תאגידים בקאיים שאים מכיים מידע כספי לתקופות . המאזן של תקופת הדיווח שבה זוהתה ירידת הערך

פוזיציית ההפסד . קודת הייחוס היא מועד המאזן השתי של התקופה שבמהלכה זוהתה ירידת הערך, בייים

) מעבר וא(השבת השווי ההוגן עד מודע ל משקיעהלהתקיים כאשר תפסיק , שהתקיימה באופן רציף שטרם מומש

 .לבסיס העלות המופחתת של ההשקעה במהלך התקופה

  הפרשה להפסדי אשראי   >

326-30-50-7  

תאגיד , זמיה למכירה עבור תקופות בייים ותקופות שתיות שבהן רשמה הפרשה להפסדי אשראי של איגרת חוב

המשמעותיים ששימשו למדידת הסכום הקשור  תויםוללשיטה , ךגילוי לפי סוג עיקרי של יירות עריתן י בקאי

של איגרות חוב זמיות למכירה שאין  מחיקות חשבואיותלרבות מדייותה החשבואית להכרה ב, להפסד אשראי

 :את כל הבאים, בין היתר, משמעותיים כוללות תויםדוגמאות של . יתות לגבייה

 :לרבות כל הבאים, ייר הערךם המגבים את מדדי ביצוע של כסי .א

 שיעורי כשל .1

 שיעורי פיגור בתשלום .2

 מבצעיםאחוז הכסים שאים  .3

 )Debt-to-collateral(יחסי חוב לביטחון  .ב

 'ערבויות צד ג .ג

 )current levels of subordination( רמות וכחיות של חיתות .ד

 בציר .ה

 ריכוז גיאוגרפי .ו

 העףדוחות ותחזיות אליסטים של  .ז

 דירוגי אשראי .ח

 .תוי שוק אחרים הרלווטיים ליכולת הגבייה של ייר הערך .ט

326-30-50-8   

השיוי בהפרשה להפסדי אשראי הגרם משיויים  בגיןרשאי לדווח  תאגיד בקאימסבירה כי  3-45-30-326פסקה 

 בגיןוח אך רשאי גם לדו), או היפוך של הוצאות בגין הפסדי אשראי(בערך הזמן כעל הוצאות בגין הפסדי אשראי 

, גילוי לסכום הרשום כהכסות ריביתיתן יהבוחר בחלופה האחרוה  תאגיד בקאי. השיוי כעל הכסות ריבית

 .המייצג את השיוי בערך הוכחי המיוחס לחלוף הזמן
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  הפרשה להפסדי אשראי בתועה   > >

326-30-50-9    

, גילוי לפי סוג עיקרי של יירות ערךיתן י קאיתאגיד ב, מוצגתששתית תקופה עבור כל תקופת דיווח בייים או 

 :אשר תכלול לכל הפחות את כל הפריטים הבאים, הפרשה להפסדי אשראי בצורת טבלהבלתועה 

תאגיד ההמוחזקות על ידי  איגרות חוב זמיות למכירהיתרת הפתיחה של ההפרשה להפסדי אשראי בגין  .א

 בתחילת התקופה בקאי

 שבגים לא רשמו הפסדי אשראי בעבר, יירות ערך בגיןאי תוספות להפרשה להפסדי אשר .ב

המטופלות , תוספות להפרשה להפסדי אשראי הובעות מרכישות של איגרות חוב הזמיות למכירה .ג

העוות  )benefical interest( לרבות זכויות מוטב(חשבואית ככסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי 

 ).א.1-30-40-325על הקריטריוים בפסקה 

 במהלך התקופה  )שמומשו(הפחתות בגין יירות הערך שמכרו  .ד

 סביריותר למכור את ייר הערך או ש תאגיד הבקאיההפחתות של ההפרשה להפסדי אשראי מפי שבכוות  .ה

 למכור את ייר הערך לפי השבת בסיס העלות המופחתת יידרשא ושה) more likely than not( מאשר לא

 שלו

ידרש י תאגיד הבקאישהמאשר לא סביר יותר ולא  ,למכור את ייר הערך תאגיד הבקאיהוות אם אין בכ .ו

הגדלות או הקטות וספות של ההפרשה , למכור את ייר הערך לפי השבת בסיס העלות המופחתת שלו

 להפסדי אשראי בגין יירות הערך שרשמה בגים הפרשה בתקופה קודמת

 גד ההפרשהשזקפו כ מחיקות חשבואיות .ז

 בתקופות קודמותחשבואית גביית סכומים שמחקו  .ח

 תאגיד הבקאיההקשורה לאיגרות חוב המוחזקות על ידי , יתרת הסגירה של ההפרשה להפסדי אשראי .ט

 .בסוף התקופה

  כסים פיסיים שרכשו עם הרעת אשראי   >

326-30-50-10    

א וה, במהלך תקופת הדיווח הוכחיתם הרעת אשראי כסים פיסיים שרכשו ערכש  תאגיד הבקאישהבמידה 

הזמיים  יירות הערךלבין הערך הקוב של  הכסים הפיסייםהתאמה של ההפרש בין מחיר הרכישה של ספק י

 :לרבות, למכירה

 מחיר הרכישה .א

 ההפרשה להפסדי אשראי במועד הרכישה על בסיס הערכת הרוכש .ב

 ם אחריםלגורמי) ת(המיוחס) או הפרמיה(היכיון  .ג
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 .הערך הקוב .ד

 

 החיות ליישום והדגמות 326-30-55

 כללי

 החיות ליישום  >

   הפסדי אשראי אומדןלצורך  בחשבוןמידע המובא   > >

326-30-55-1     

רך היה בפוזיציית הפסד משך הזמן שייר ע. גורמים רבים צריכים להילקח בחשבון בקביעה אם קיים הפסד אשראי

להסיק כדי שתמש י תאגיד הבקאיהשבו , כשלעצמו או בצירוף עם אחרים, יות גורםאיו צריך לה שטרם מומש

 :כל הגורמים הבאים יובאו בחשבון. הרשימה הבאה איה ממצה. שלא מתקיים הפסד אשראי

 באיזו מידה השווי ההוגן מוך מבסיס העלות המופחתת .א

שיויים במצב הכספי , לדוגמה; יאוגרפיאו לאזור הג, לעף, תאים שליליים הקשורים ספציפית לייר הערך .ב

ם חייביהשיויים במצב הכספי של , או במקרה של איגרת חוב מגובה בכסים, של מפיק יירות הערך

 :דוגמאות לשיויים אלה כוללות. המגבים

 שיויים בטכולוגיה .1

של ק העשויה להשפיע על פוטציאל הרווחים העתידי של המפי ,מגזר בעסקפעילות של הפסקת  .2

 הלוואת הבסיס  ם המגבים אותוחייביהאו של ייר הערך 

 .)credit enhancement( האשראיחיזוק שיויים באיכות  .3

55-10-825-תאי הלוואה לא מסורתיים כמתואר בפסקאות , לדוגמה(מבה התשלומים של איגרת החוב  .ג
 והסבירות שהמפיק יוכל לבצע תשלומים שיגדלו בעתיד) 2-55-10-825עד  1

 במועד שקבעכשל של מפיק ייר הערך לבצע תשלומי ריבית או קרן  .ד

 .כל שיוי בדירוג של ייר הערך על ידי סוכות דירוג .ה

326-30-55-2   

 אודותלרבות מידע , מידע הזמין הרלווטי ליכולת הגבייה של ייר הערךאת ה בחשבוןלהביא  ךצרי תאגיד בקאי

שצפוי אומדן של תזרימי המזומים לצורך פיתוח , ות סבירות ויתות לביסוסותחזי, תאים וכחיים, אירועי עבר

 :מידע זה צריך לכלול את כל הפריטים הבאים. שיגבו

 יתרת תאי התשלום של ייר הערך .א
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 פירעון מוקדםשל ת יומהירו .ב

 )ים(המצב הכספי של המפיק .ג

 כשלים צפויים .ד

 .כלשהומגבה ערכו של ביטחון  .ה

326-30-55-3   

את כל הפריטים הבאים , דוגמהל, להביא בחשבון תאגיד הבקאיהעל , 2-55-30-326המטרה בפסקה להשגת 

 :במידה שהם משפיעים על אומדן תזרימי המזומים הצפויים מייר הערך

 העףדוחות ותחזיות אליסטים של  .א

 דירוגי אשראי .ב

 .תוי שוק אחרים הרלווטיים ליכולת הגבייה של ייר הערך .ג

326-30-55-4   

, אשראי אחרים משפיעים על הביצועים הצפויים של ייר הערךחיזוקי כיצד  לקחת בחשבון ךגם צרי תאגיד בקאי

אם הערבות איה חוזה פרד כפי שידון בפסקה (של הערב של ייר הערך  קייםהלרבות התייחסות למצב הכספי 

כלשהן מסוגלות לספוג את  )ubordinated interests( או האם זכויות חותות/ו, כוות הערב לשלם), 5-35-30-326

תאי התשלום הותרים של ייר הערך יכולים להיות . ייר הערךהמגבות את ההלוואות  בגיןשאמדו ההפסדים 

עבור יירות ערך מסוימים המגובים על ידי הלוואות לדוגמה (שוים משמעותית מתאי התשלום בתקופות קודמות 

לשקול אם ייר ערך המגובה בהלוואות  ךצרי תאגיד בקאי, לפיכך). 1-55-10-825פסקה ראו ; לא מסורתיות

לרבות תשלומי (הפרעות כסדרן בעת הוכחית ימשיך להיפרע כסדרו כאשר התשלומים הדרשים יגדלו בעתיד 

עים הצפויים של כיצד ישפיע ערכו של ביטחון כלשהו על הביצו בחשבוןלהביא  צריך תאגיד בקאי, בוסף"). בלון"

 ואת השפעתה של ירידה זו על יכולתעריך י תאגיד הבקאיה, שווי ההוגן של הביטחוןחלה ירידה באם . ייר הערך

 .לגבות את תשלום הבלון

  הדגמות  >

 .לא כלל


