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מסגרת פיקוחית עולמית לחיזוק עמידות  "III באזל פורסמו המלצות 2010 דצמברבחודש  .1

  .ההמלצות מתייחסות למספר נושאים. III(1 באזל –להלן (  "המערכת הבנקאית

 הצהיר המפקח על הבנקים כי המערכת הבנקאית בישראל תאמץ את המלצות 2011יוני בחודש  .2

 . לפי העניין, לאחר שיגובשו ותוך ביצוע התאמות להוראותינו IIIבאזל 

 המלצות מקצועיותיגישו הוקמו לאחרונה בפיקוח על הבנקים צוותי עבודה אשר , בהתאם לכך .3

 . מנהל יחידת ההסדרה,  עידו יד שלוםמרהצוותים יעבדו בהנחיית .  אופן האימוץבדבר

, בהמשך. III טיוטת תרגום של הקטעים הרלבנטיים בבאזל ה בכוונתנו להפיץעבודהבמסגרת  .4

 ). QIS(סקר הערכה כמותית  א לערוך"יתבקשו הבנקים וחכ ,עם התקדמות העבודהו

שני  לעבודה מול כל אחד מה מטעמנציגלמנות וצה בנקאית ת כל קבמתבקשעם תחילת העבודה  .5

ליום  את פרטיו עד  מזכירות יחידת ההסדרהולשלוח אל,  המפורטים בנספח המצורףהצוותים

התייעצויות מקצועיות בסוגיות אשר עם הנציגים  צוותי העבודה האמורים יקיימו .15.11.2011

העברת הנתונים לצרכי סקר הכנת וביסייעו הנציגים ב, בנוסף. לפי העניין, יוגדרו על ידם

  . ההערכה הכמותית

  

  

  , בכבוד רב

  אור סופר

 סגן המפקח על הבנקים

  המפקח על הבנקים:  העתק

   מנהל יחידת ההסדרה–עידו יד שלום מר 
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  ואנשי קשר III לצוותי עבודה לאימוץ באז

  

  

  03-5640405:  טל– מנהל יחידת ההסדרה –מר עידו יד שלום  •

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

  

   – ההון לעניין הגדרת בסיס ההוןצוות דרישות  •

 .  בדבר הגדרת מכשירי ההון ובסיס ההוןIIIהצוות ימליץ על אופן אימוץ דרישות באזל 

  :צוות החברי

  02-6552462: טל. מרכז - מר זהר ציטרין

  מיכל שי' גב

  מר ארז גדי

  

 

 – נגזריםוצוות סיכון שוק  •

תיקון (הצוות ימליץ בשלב ראשון על אופן אימוץ התיקון להקצאת הון בגין סיכון שוק 

 לגבי IIIיגבש הצוות המלצות לאימוץ דרישות באזל , בשלב שני). 6/2009- מIIלבאזל 

 . OTCבגין נגזרי הקצאת הון 

  : הצוותחברי

  03-5640420: טל.  מרכז-  שלמה שתילמר

  מר רואי יעקובי

  

  

  

 

 

 

  

  


