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  לכבוד

  ל"המנכ: לידי            א"וחכ התאגידים הבנקאיים

  

  ,.נ.ג.א

  

   הוראה בנושא דירוג חשיפות אשראיהקמת צוות עבודה לכתיבת :הנדון

  

ות דרישובהמשך ל,  האשראי של התאגידים הבנקאייםחשיפות דירוג ות מערכלצורך שיפור .1

לאחרונה הוקם , "ניהול סיכוני אשראי "311ת ניהול בנקאי תקין מספר בהוראבהקשר זה 

ת ניהול הוראגיבוש בדבר מלצותיו התמנה להגיש את הבפיקוח על הבנקים צוות עבודה אשר 

, רגולציה הקיימת בתחום זה בעולםליתייחסו הצוות המלצות . נושאלייעודית  בנקאי תקין

ההמלצות יתאימו לדרישות , בנוסף. תנאי המערכת הבנקאית בארץלו לסטנדרטים מיטביים

יעבוד בהנחיית מר  הצוות .לפי העניין, "גישת הדירוגים הפנימיים לסיכוני אשראי "204הוראה 

 .מנהל יחידת ההסדרה, שלום-עדו יד

 מטעמה ולשלוח למזכירות אחדמתבקשת כל קבוצה בנקאית למנות נציג , עם תחילת העבודה .2

צוות העבודה . 5.5.2013 עד ליום ,)ל"כתובת דוא, טלפון, תפקיד, שם( את פרטיו יחידת ההסדרה

 .יקיים עם הנציגים התייעצויות מקצועיות בסוגיות אשר יוגדרו על ידו

 :חברי הצוות ופרטי יצירת קשר .3

  03-5640420' טל  יחידת ההסדרה, רכז הצוות    מר שלמה שתיל

  03-5640512' טל      אגף הביקורת    בוטנריו-  דנה גרטי'גב

  03-5640570 'טל    אגף הערכה מוסדית      מר מוטי סידי

  03-5640448' טל    מזכירת יחידת ההסדרה    נעמי אלקלעי' גב

  

  

  ,בכבוד רב

  

  אור סופר

  סגן המפקח על הבנקים

  
  המפקח על הבנקים  :העתק

  מנהל יחידת ההסדרה, שלום-מר עדו יד

  צוותחברי ה
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	3. חברי הצוות ופרטי יצירת קשר:
	מר שלמה שתיל  רכז הצוות, יחידת ההסדרה טל' 03-5640420
	גב' דנה גרטי-בוטנריו  אגף הביקורת   טל' 03-5640512
	מר מוטי סידי   אגף הערכה מוסדית  טל' 03-5640570
	גב' נעמי אלקלעי  מזכירת יחידת ההסדרה  טל' 03-5640448 

