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  מבוא

מסגרת התאמת הוראות ניהול בנקאי תקין להמלצות ועדת באזל לפיקוח על הבנקים, ב .1

ולסטנדרטים מקצועיים במדינות מובילות בעולם, ובעקבות הניסיון שנצבר בפיקוח על הבנקים, 

 , כמפורט להלן.319-ו 311נקאי תקין ת ניהול בוהוראבצע את השינויים הבאים בעלה הצורך ל

 

  311  ההתיקונים להורא

 : בקרת אשראי. 14עיקרון מספר  .2

ניהול  הוראתבמסגרת  בקרת האשראיהדרישות בדבר עיקרון זה עודכן באופן המשלב את  .א

  .אשראי ןסיכו

כמותיים, לדרישות איכותיות, ולתוצרים הנדרשים -הדגש בהוראה הוסט ממדדים טכניים .ב

 בקרת האשראי. פונקציית מפעילות

  דברי הסבר

לבדוק בדיעבד את הינה פונקציה חיונית לניהול סיכון האשראי. תפקידה הוא בקרת האשראי 

דעת של הגורמים המקצועיים השיקול , לרבות את על כל שלביוהאשראי  אופן ניהול סיכון

ת לאיכות את נאותות המעקב השוטף אחריו, ולספק הערכה חיוניהמאשרים מתן אשראי ו

  .אשראי ספציפי ולאיכות תיק האשראי בכללותו

לה לפעול באופן אפקטיבי ובלתי אפשר היות כזה שיחייב לבקרת האשראי הארגוני של  מיקוםה

למען הסר ספק, ניתן להכפיף את פונקציית בקרת האשראי למנהל הסיכונים הראשי, שכן . תלוי

אלא  אישור אשראיאינה נחשבת ללהוראה כשלעצמה  44מתן חוות דעת כתובה כאמור בסעיף 

  .מתן האשראי לעלבקרה 

  



  319ביטול הוראה 

  מבוטלת. 319הוראת ניהול בנקאי תקין מס'  .3

  

  תחילה

 . 1/4/2015 תחילת האמור בחוזר זה היא מיום .4
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  ניהול סיכון אשראי

  

  :עקרונות לניהול סיכון אשראי

 ומסגרת ניהול הסיכון האשראי אסטרטגית ניהולאת  יתווה של תאגיד בנקאי דירקטוריון  .1

מדיניות האשראי של התאגיד הבנקאי. האסטרטגיה מסמך את סקור תקופתית יאשר ויו

, 310נקאי תקין מספר להוראת ניהול בפרק ג' אמור בכ ,ןהסיכו תיאבוןצריכה לשקף את 

 סיכוןשל רמות שונות חשיפה לפה כנגד ומצה הרווחיותואת רמת  ,בנושא "ניהול סיכונים"

  .אשראי

הדירקטוריון, ולפיתוח התווה האשראי ש אסטרטגית ניהולההנהלה הבכירה אחראית ליישום   .2

מעקב, , נהלים לזיהוי, מדידהבמדיניות ומסגרת לניהול סיכון האשראי, שתעוגן במסמך 

להתייחס לסיכוני האשראי  צריכיםובקרה אחר סיכון האשראי. מדיניות ונהלים אלו  פיקוח

  .בכללותו על התיק הןעל האשראי הבודד ו הןבכל הפעילויות בתאגיד הבנקאי, ולחול 

. על שלו תאגיד בנקאי יזהה וינהל את סיכוני האשראי הגלומים בכל המוצרים והפעילויות  .3

ובפעילויות חדשות כפופים לנהלים חדשים י לוודא כי הסיכונים במוצרים התאגיד הבנקא

מוצרים ופעילויות , קודם להשקתם או להיווצרותם. כמו כן, יש לוודא כי יםבקרות נאותלו

כמפורט , מטעמו מתאימה ועדהעל ידי או  ,על ידי הדירקטוריון ראשמ יםאושרמ חדשים

  .310ה מספר להורא 16בסעיף 

 לפעול על פי קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישורי אשראי. נקאי חייבבתאגיד   .4

והבנה יסודית של הלווה או  ,שוק היעד לגבי הנחיות ברורותקריטריונים אלו צריכים לכלול 

  מבנה האשראי ומקורות ההחזר שלו.האשראי, מטרת של נגדי לעסקה, כמו גם הצד של ה

 לווים ברמת מספרו ברמת צד נגדי י כוללות ברמת הלווים,קבע מגבלות אשראיתאגיד בנקאי   .5

, של חשיפות מאזניות וחוץ מאזניותסוגים שונים יתייחסו ל . המגבלותשקיים ביניהם קשר

המגבלות ביחס  ).313(ולא רק לאלו המטופלים בהוראה מספר  למסחרבתיק בתיק הבנקאי ו

  .ברות השוואההן תהיינה ו לסוגי חשיפה שונים ייקבעו כך שיהיה להן ערך מוסף,

כמו גם לשינוי, לאישור  ,קיים תהליך ברור ומבוסס לאישור אשראי חדשיתאגיד בנקאי   .6

  מחדש, ולמיחזור אשראי קיים.

תהליכים ללמדיניות ובהתאם ו ,להתבצע בתנאי שוק חייב שמעמיד תאגיד בנקאי כל אשראי  .7

 קשורים אנשיםאשראי ל ,בניגודי ענייניםים. בפרט, על מנת למנוע ניצול לרעה ולטפל מקובלה

 אתת יהפחלאו על מנת לשלוט  ,בתשומת לב מיוחדתויהיה נתון למעקב מיוחד,  חייב באישור

  .כאמור הלוואותשל העמדת הסיכון 

  התיקים. קיים מערכת לתפעול השוטף של סיכוני האשראי במגווןיתאגיד בנקאי   .8

 קביעת זה כללובשל אשראי ספציפי,  ואחר מצב במעקתאגיד בנקאי חייב לקיים מערכת ל  .9

  .להפסדי אשראי הפרשותהסיווג וה נאותות

 ניהול סיכון האשראישתמש בה לצורך י אשראי,תאגיד בנקאי יפתח מערכת פנימית לדירוג   .10

מורכבות הפעילות של התאגיד לגודל וללאופי,  תאים. מערכת הדירוג צריכה להיתקף אותהיו

הערכה נאותה של סיכוני , בנושא "314הוראת ניהול בנקאי תקין מספר  (ראה גם הבנקאי

  ").אשראי ומדידה נאותה של חובות
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להנהלה למדוד את סיכון  תפשרוהמאו מערכות מידע ושיטות ניתוח הילתאגיד בנקאי י  .11

. מערכות המידע הניהוליות שלו מאזניות-האשראי הגלום בכל הפעילויות המאזניות והחוץ

  הרכב תיק האשראי, כולל זיהוי של ריכוזי סיכון מכל סוג שהוא. גבימידע הולם ל וספקי

  בכללותו. תיק האשראיואיכות אחר הרכב  בקרהמערכת ל ההיתלתאגיד בנקאי   .12

קח בחשבון יי, תאגיד בנקאי בכללותם תיקי האשראיהערכת בעת הערכת אשראי ספציפי ו  .13

תחת סיכון אשראי ל החשיפהעריך את יו ,כלייםעתידיים בתנאים הכלאפשריים שינויים 

  ., לרבות תרחישי קיצוןרחישים שלילייםת

 ,ניהול סיכון האשראי כילהערכה בלתי תלויה ומתמשכת של תהלי מנגנוןתאגיד בנקאי ייסד   .14

ראה גם הוראה מספר ( הנהלה הבכירהלדווחו ישירות לדירקטוריון ויותוצאות סקירות אלו 

310(.  

רמת ת היטב, ושומנוהל ,אשראיהעוסקות בניהול היחידות העסקיות, ש יוודאד בנקאי תאגי  .15

מגבלות בכלל זה את הו את מדיניות האשראי שנקבעה, תואמת שלוחשיפות האשראי 

לדרג  דיווח מיידי יבטיחוים שאחר אמצעיםבקרות פנימיות ותאגיד בנקאי יקיים פנימיות. ה

באותן  לצורך טיפול ,ריגות ממדיניות, מנהלים וממגבלותח(לרבות הדירקטוריון) על המתאים 

  .חריגות

 תהידרדרושל  םמוקדבשלב  ותמתקנ ותלנקיטת פעולותהליכים ת ומערכ והיילתאגיד בנקאי   .16

  .ולפעולות דומות הסדרת חובות בקשייםל ,אשראי, לניהול חובות בעייתיים
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  :מבוא

, עם זאת. ממספר רב של סיבותשנגרמו יים לקשבמהלך השנים נחשפו  ברחבי העולם יםבנק  .1

לא  נהליםהסיבה העיקרית לבעיות מהותיות של בנקים ממשיכה להיות קשורה ישירות ל

התיק  האשראי ברמת חולשות בניהול סיכונילצדדים נגדיים, לאשראי ללווים ונוגע לנאותים ב

הוביל להידרדרות ל עלוליםש ,אחרותנסיבות לאו  ,חוסר תשומת לב לשינויים בכלכלהלאו 

 ניסיוןמסקנה זו מתבססת על . , להם חשוף הבנקבאיכות האשראי של הצדדים הנגדיים

  .מפותחות פחותממדינות והן מפותחות יותר,  מדינותמהן בבנקים  שנצבר

לא של התאגיד הבנקאי  ,או צד נגדי ,שלווה סיכוןה הואסיכון אשראי בהגדרתו הפשוטה   .2

כמו. מטרת ניהול סיכוני האשראי היא ושס פי התאגיד הבנקאי, כפיכלבהתחייבויותיו  יעמוד

 החשיפעל השמירה  באמצעות של התאגיד הבנקאי, את התשואה המותאמת לסיכון השיאל

לנהל את סיכון האשראי הגלום בתיק  ךסיכון אשראי בגבולות מקובלים. תאגיד בנקאי צריל

. , או מעסקה ספציפיתספציפי מאשראיהאשראי הנובע את סיכון האשראי בכללותו, כמו גם 

אשראי לבין סיכונים אחרים. ניהול הגם להתחשב ביחס בין סיכון  ךתאגיד בנקאי צרי

וחיוני להצלחה  הכולל, סיכוניםהרכיב קריטי בניהול  מהווהשל סיכון אשראי  אפקטיבי

  ארוכת טווח של כל מוסד בנקאי.

, יחד עם זאת בתאגיד בנקאי. אשראיהיכון הלוואות מהוות את המקור הגדול והעיקרי לס  .3

של התאגיד הבנקאי,  נוספות רבות תיופעילוב משולביםמקורות אחרים לסיכוני אשראי 

מאזנית. תאגיד בנקאי -בפעילות מאזנית וחוץוכן  ,ובכלל זה בתיק הבנקאי ובתיק למסחר

מכשירים גלום ב אשרשל צד נגדי)  אשראי סיכוןלבר לסיכון אשראי (ווגהולך ובאופן  ףנחש

מסחר ב, בנקאיות-ביןעסקאות מכשירים הנוצרים בבכלל זה  .הלוואות אינםפיננסים שונים ש

בעסקאות ), swaps( ףעסקאות החלבעסקאות עתידיות, ב, במטבע חוץעסקאות בפיננסי, 

  וערבויות וסליקת עסקאות. תהתחייבויו רחבתבהוכן אופציות, ו מניותאג"ח, ב

סיכון אשראי ממשיכה להיות המקור העיקרי לבעיות בבנקים ברחבי העולם, כיוון שחשיפה למ  .4

להיות בעל  ךעבר. תאגיד בנקאי צריה ניסיוןלהפיק לקחים שימושיים מ בנקאיהתאגיד העל 

 ועלי . בנוסף,סיכון האשראי שלובקרה  מעקב, פיקוחמודעות מוגברת לצורך בזיהוי, מדידה, 

להם סיכונים בגין הבצורה נאותה  המפוצ ואושה ,ונים אלההון הולם כנגד סיכ ויש לש לוודא

ניהול סיכון ל ותנאותשיטות עבודה קביעת לקדם  הוראה זו נערכה במטרה. ףחשו ואה

מתייחסים בעיקר לפעילות בתחום מתן  וז הוראהב מפורטיםשהעקרונות ה אף על פיאשראי. 

  .יכל פעילות בה קיים סיכון אשראב םתם אושליי ישהלוואות, 

ספציפית לסיכון אשראי קשורה לתהליך סליקת עסקאות פיננסיות. אם צד אחד  הדוגמ  .5

של בגובה סכום הקרן אך הצד השני כשל, יכול להתרחש הפסד  קיים את חלקו,לעסקה 

 הנובע מהחמצתאחר בסליקה, לצד השני יכול להיגרם הפסד רק מאם צד אחד אפילו העסקה. 

 לא תתבצעאו  לא תושלםעסקה פיננסית שסליקה (הסיכון  הזדמנויות השקעה. לכן סיכון

 , בנוסף עלמוניטיןסיכון תפעולי וסיכון שוק, סיכון מצופה) כולל אלמנטים של סיכון נזילות, כ

סיכון אשראי. רמת הסיכון נקבעת על ידי ההסדרים הספציפיים של הסליקה. גורמים 

סופיות  ;ערכיםהלים: עיתוי החלפת בהסדרים כאלו שיש להם השפעה על סיכון האשראי כול

  המסלקה.וך מתוותפקידי הו ;סליקהאו ה תשלוםה

במיוחד לתחומים  ותמתייחס הוראה זו,ב ותהמוצגלניהול סיכון אשראי, שיטות העבודה   .6

) התנהלות במסגרת תהליך אישור אשראי ii( ;) יצירת סביבת סיכון אשראי נאותהiהבאים: (
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) iv(וכן  ;פיקוחומעקב לתפעול אשראי, מדידה ועדכניים ים נאותים תהליכ קביעת) iii( ;הולם

לניהול סיכון  שיטות עבודה ספציפיותשסיכון האשראי. למרות  לעבקרות הולמות  הבטחת

מורכבות פעילות לבהתאם לאופי ו אחד לשני, בין תאגיד בנקאי נותלהשת ותיכולהאשראי 

תייחס לארבעת התחומים צריכה להשראי , תוכנית כוללת לניהול סיכון האשלהם האשראי

להערכה של איכות שיטות עבודה נאותות ב עם וליאלו בש שיטות עבודהיש ליישם . ולאה

  .אשראיהגילוי על סיכון לנאותות ההפרשות ולהנכסים, 

מערכות בבואו להעריך את את הפיקוח על הבנקים ו ששמי הוראה זוהעקרונות שנקבעו ב  .7

. יישום עקרונות אלה כפוף לשיקול דעת של המפקח בנקאיה תאגידהשל ניהול סיכון האשראי 

אותה  ,. גישת ניהול סיכון האשראיאו לגרוע מהםעליהם על הבנקים, והוא יכול להוסיף 

  ., ואת רמת התחכום שלההיקף הפעילות שלואת  וםלהל הצריכ ,תאגיד בנקאי מיישם

מדרישות מסוימות הכלולות בהוראה בנקאי מסוים  תאגידהמפקח על הבנקים רשאי לפטור 

  זו.
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  :יצירת סביבת סיכון אשראי נאותה - חלק א' 

  

ומסגרת ניהול  האשראי אסטרטגית ניהולאת יתווה  של תאגיד בנקאי : דירקטוריון1 מספרעיקרון 

מדיניות האשראי של התאגיד הבנקאי. האסטרטגיה מסמך את סקור תקופתית יאשר ויו הסיכון

, בנושא 310להוראת ניהול בנקאי תקין מספר פרק ג' כאמור ב ,הסיכוןיאבון תצריכה לשקף את 

  .אשראי סיכוןשל שונות רמות חשיפה לפה כנגד ומצה הרווחיותואת רמת , "ניהול סיכונים"

  

בתאגיד  אשראי םאשריהמ הגורמיםתפקיד קריטי בפיקוח על של תאגיד בנקאי לדירקטוריון   .8

. כל תאגיד בנקאי צריך לפתח ואשראי שלהסיכוני את  םמנהליעל הגורמים הו הבנקאי,

את פעילויות אישורי  ינחואשר  ועקרונות יסוד יעדים ייקבעובה  ,אשראי אסטרטגית ניהול

את מסגרת ניהול סיכוני תאגיד בנקאי צריך לקבוע  . בהתאם,אשראי בתאגיד הבנקאיה

 נו במסמך מדיניות אשראי,יעוג, אשר אלות יופעילולמדיניות ונהלים הכוללת  ,האשראי

לפירוט  ., גם במצבים של שינויים בהנהלהאיבנקתאגיד ההמשך קידום יעדי האת יאפשרו ו

  להלן. 15התוכן הנדרש במסמך מדיניות האשראי, ראה סעיף 

מדיניות האשראי, צריכים להיות מאושרים  כימסמ מו גםכ ,האשראי אסטרטגית ניהול  א.

הוראת ניהול ל 18(בהתאם לאמור בסעיף  רקטוריוןעל ידי הדי ולהיסקר תקופתית

 כלומר, ")301הוראה מספר " -(להלן  , בנושא "דירקטוריון"301בנקאי תקין מספר 

  .לפחות אחת לשנה)

בנוסף, יאשר הדירקטוריון שינויים במדיניות האשראי שהתבצעו במהלך השנה, ויבחן   ב.

. נויים חיצוניים שיחייבו זאתאת הצורך בביצוע שינויים במהלך השנה בתגובה לשי

הפעילויות של כל את  יםכסמהדירקטוריון צריך לוודא שהאסטרטגיה והמדיניות 

  .בהם חשיפת האשראי מהווה סיכון משמעותי ,התאגיד הבנקאי

דירקטוריון תאגיד נשלט יתחשב ביעדי האסטרטגיה הכוללת של הקבוצה, ובמדיניות   ג.

ככל שהם מתיישבים עם טובתו של התאגיד סיכון האשראי הכוללת של הקבוצה, 

  .הנשלט

מנגנוני הבקרה של במטרה לאפשר לדירקטוריון לבצע בחינה מעמיקה של הסיכון ו  ד.

מידע איכותי, שלם, רלוונטי ועדכני. באופן בהיר  לויוצג המיושמים על ידי ההנהלה, 

  המידע יכלול, בין היתר:

 סקירת מצב הסביבה העסקית;  .1

בעיקר , והשפעתן על הלימות ההון תחויות מרכזיות בסיכון האשראיתיאור התפ  .2

 בהתייחס למרכיבים הבאים:

 ;עמידה במגבלות וביעדים שנקבעו במדיניות האשראי  )1(

אשראי  )פיזור( ריכוזיותושל סיכון  מדדיםפי ל תמהיל תיק האשראי ע  )2(

 ;(ענפי, גיאוגרפי, לווים גדולים וקבוצות לווים, ועוד)

תפתחויות ביתרות החובות הבעייתיים וביתרות ההפרשה להפסדי ה  )3(

 ., כשלי אשראי מהותיים וכיוצא באלהאשראי

לווים ספציפיים  - תיאור בעיות מרכזיות עימן התמודדה ההנהלה, בין היתר  .3

 ;מהותיים

 ;אישורי אשראי שחרגו מהמדיניות ם בדברנתוני  .4
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 ;םדות בבסיסוההנחות העומ יהםתוצאות, מבחני קיצון  .5

דירקטוריון במסגרת דיונים לדיווחים התקופתיים המוצגים מידע הכלול ב  .6

 .301להוראה מספר  8", כאמור בסעיף מצבו העסקי של התאגיד הבנקאיבנושא "

  :האשראי אסטרטגית ניהול  .9

בהתבסס על סוג חשיפה (למשל,  ,אשראי ירושיא קבוע יעדים שלהאסטרטגיה צריכה ל  א.

 ורווחיותפירעון תקופה ל, מיקום גיאוגרפי, מטבע, ענפי משקרכני, נדל"ן), מסחרי, צ

מאפיינים כלליים של שווקי יעד ושל כלול גם זיהוי צריכה ל. האסטרטגיה צפויה

רמת יעדים ומגבלות ללל ו(כ שלו שהתאגיד הבנקאי מעוניין להשיג בתיק האשראי

  ריכוזיות).ה

. כל תאגיד ה, רווחיות וצמיחהאשראי של איכותיעדים ל תייחסהאסטרטגיה צריכה לה  .ב

המקובל היחס ולכן עליו לקבוע את  ,רווחפועל למטרת בנקאי, ללא קשר לגודלו, 

דירקטוריון ה. תשואה על ההון בחשבון לוקחכשהוא תשואה לסיכון, בין  בפעילותו

 רווחים. השאתאת האסטרטגיה של התאגיד הבנקאי לבחירת סיכונים ול התוותצריך ל

של התאגיד הבנקאי,  כספיותהדירקטוריון צריך לסקור תקופתית את התוצאות ה

 וודאהדירקטוריון לעל תוצאות אלו, לקבוע אם נדרש שינוי באסטרטגיה.  ובהתבסס על

  .להם הוא חשוףשרמת ההון של התאגיד הבנקאי הולמת את הסיכונים גם 

. לכן, האסטרטגיה עקביתת האשראי של תאגיד בנקאי צריכה להיו אסטרטגית ניהול  .ג

ממנה התזוזות הנובעות משל ו ,צריכה לקחת בחשבון אספקטים של מחזוריות בכלכלה

, האסטרטגיהאת  יש להעריך תקופתיתש על אףובאיכותו.  ,תיק האשראיבהרכב  -

 ,לאורך זמן יםלהיות תקפ יםצריכ עיקריה, ולעדכן אותה מעת לעת על פי הצורך

  .יר הכלכלובהינתן שינויים במחזו

הרבדים  כלב שלומדיניות האשראי את האסטרטגיה ותאגיד בנקאי צריך להטמיע את   .ד

התאגיד של  תוצריכים להבין בבהירות את גיש םהרלוונטיי ל הארגון. כל העובדיםש

וצריכים לשאת באחריות לציות לנהלים  ו,ולניהול אשראי לאישורביחס הבנקאי 

  ולמדיניות.

לנהל את פעילות האשראי  מכל הבחינותכשירה לוודא שההנהלה הבכירה הדירקטוריון על   .10

מדיניות הוכן שפעילות זו מבוצעת במסגרת האסטרטגיה,  ,המבוצעת על ידי התאגיד הבנקאי

  .ווהסיבולת לסיכון שאושרו על יד

אשראי, אישור מבנה הארגוני של הגורמים העוסקים בהדירקטוריון לאשר את העל   א.

 ובכלל זהממבנה ארגוני זה,  ותהנובע אחריות ברמות הניהול השונותהו סמכויותואת ה

של האשראי,  יסקירה בלתי תלויה של אישורהעוסקים ב , בפרט אלוגורמי הבקרה את

  תיק האשראי בכללותו.ושל ניהול  תפקוד ההנהלה

תו רמת חשיפעל ו ,יקבע מתכונת ותדירות לדיווח סדיר על ביצועי התאגידהדירקטוריון   ב.

יפקח על נאותות האיתור במועד של חובות בעייתיים, נאותות סיווגם ו אשראי, לסיכון

 .בגינם הפסדי אשראיונאותות ההפרשות ל

הדירקטוריון יקבע מתכונת ותדירות לדיווח בנושא בקרת אשראי, ובפרט: היקף ועומק   ג.

י יחידת הסקירות, סקירת ממצאים, תפוצה ומעקב וכן כשירות ואי תלות של עובד

  בקרת האשראי.
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. על ינוהל ככל אשראי אחרתאגיד הבנקאי נושאי משרה בות שיש להם קשר לאשראי ללקוח  .11

מעורבים  עשויים להיחשבש נושאי משרהאותם , במקרים כאלו מנת למנוע ניגודי עניינים

בהקשר זה ראה גם  .של התאגיד הבנקאייהיו מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות לא בעסקה 

  .301להוראה מספר  56-57יפים סע

אסטרטגית הדירקטוריון צריך לוודא שמדיניות התגמול של התאגיד הבנקאי אינה סותרת את   .12

כגון יצירת רווחים לזמן  ,. מדיניות המתגמלת התנהגות שאינה מקובלתשלו האשראי ניהול

האשראי קצר תוך סטייה ממדיניות האשראי או חריגה מהמגבלות, מחלישה את תהליכי 

  בתאגיד הבנקאי.

  

התווה האשראי ש אסטרטגית ניהול: ההנהלה הבכירה אחראית ליישום 2 מספרעיקרון 

נהלים לזיהוי, במדיניות ומסגרת לניהול סיכון האשראי, שתעוגן במסמך הדירקטוריון, ולפיתוח 

לסיכוני  להתייחס צריכיםובקרה אחר סיכון האשראי. מדיניות ונהלים אלו  מעקב, פיקוחמדידה, 

  .בכללותו על התיק הןעל האשראי הבודד ו הןהאשראי בכל הפעילויות בתאגיד הבנקאי, ולחול 

  

בהתאם סיכון האשראי מסגרת ניהול  םליישוההנהלה הבכירה של תאגיד בנקאי אחראית   .13

  הדירקטוריון.התווה שלאסטרטגיה 

אסטרטגיה את הת שפעילות אישור האשראי של התאגיד הבנקאי תואמ לוודאעליה   א.

ברורים, מחייבים ומאושרים על ידי הגורם המתאים  נהלים כתוביםשפותחו ו, שנקבעה

  בתאגיד הבנקאי.

לבקרה ואשראי, שהאחריות לאישור לוודא , ובפועל םימשוימ א כי הנהליםדעליה לוו  ב.

  .גורמים הרלוונטייםהעל  כיאותמוטלת ברורה ו עליו,

הערכה פנימית בלתי תלויה של  מידי תקופה תמיקיתשמ גם וודאתההנהלה הבכירה   ג.

  .ואישור האשראי וניהול עילותפ

  :מדיניות אשראי

הלי וונ , המעוגנת במסמך מדיניות,מדיניות של םישויא וה י תקיןבנקא תנאי הכרחי לניהול  .14

ובקרה אחר סיכון האשראי.  מעקב, פיקוחזיהוי, מדידה, בנושאים הבאים:  כתובים אשראי

אישור תהליך הנחיות לכוללת ו ,אשראי קובעת את המסגרת למתן הלוואותהיות מדינ

  בנקאי.התאגיד ההאשראי של 

מסמך מדיניות גיבוש סייע למנכ"ל בלאחראי  הראשי של התאגיד הבנקאי מנהל הסיכונים

וים והאשראי, תוך שיתוף כל הגורמים הרלוונטיים בתאגיד הבנקאי, ובפרט עובדי ומנהלי הק

  ם.העסקיי

  כלול, בין היתר:ימדיניות האשראי מסמך   .15

להבטחת עקביות בזיהוי, בדירוג ובמטרות ניהול  ",סיכון"נח ומההגדרה אחידה של   א.

 ;הסיכון

והפרדה ברורה בין  ,ממשל ניהול הסיכונים, כולל קווי דיווח ואחריות התיאור מבנ  ב.

, בנושא 310תקין מספר  להוראת ניהול בנקאי 4שלושת קווי ההגנה, כמפורט בסעיף 

 ;")310הוראה מספר " - (להלן  "ניהול סיכונים"
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והכלים לזיהוי, מדידה, הערכה, מעקב, פיקוח ובקרה אחר  שיטות העבודהתיאור   ג.

 מאקרו כלכליותמוקדי הסיכון, ובכלל זה, בחינת ההשפעה האפשרית של התפתחויות 

 ;)310הוראה מספר לד' על תיק האשראי, וביצוע מבחני קיצון (ראה גם פרק 

פירוט של סוגי ההלוואות שמעמיד  :פרופיל סיכון רצוי של תיק האשראי, ובכלל זה  ד.

יעדים כמותיים  - הרכב תיק האשראי  ,יעדים עסקיים ושווקי יעד ,התאגיד הבנקאי

פיזור  ,, בהתייחס למדדי היקף(ביחס למוצרים מהותיים) ברמת התיק וברמת המוצר

 ;וסיכון

ת סיבולת לסיכון ומגבלות רצויות ברמת התיק וברמת המוצר, לרבות מגבלות קביע  ה.

ללווה ולקבוצת לווים, חשיפה לפי דירוג אשראי, חשיפה  חשיפהענפיות, מגבלות על 

 ותחשיפה למועדי פירעון ולריכוזי לשוקי יעד, מגבלות גיאוגרפיות, חשיפה למטבעות,

וכן לבין סך נכסי התאגיד הבנקאי והונו,  , יחס רצוי בין סך האשראי לציבורביטחונות

גורמי הסיכון אליהם חשוף לו ומגבלות אחרות, בהתאם למבנה תיק האשראי ומאפייני

במסגרת זו תתואר גישת התאגיד הבנקאי להלן).  18(ראה גם סעיף  איבנקתאגיד הה

 ;מגבלות החשיפה לסיכוןמוקדי הסיכון ואחר  למעקב ובקרה אחרלקביעה ו

ות הפחתת סיכון אשראי (למשל באמצעות: ביטוחי אשראי, מכירת חובות, מדיני  ו.

 ;סינדיקציה) והפעלת מנגנונים נוספים להפחתת ריכוזיות התיק

לדיווח, תדירות  מדדים: . בכלל זהתוכנית למעקב אחר התפתחויות בתיק האשראי  ז.

ממגבלות, או כאשר ישנן חריגות  ,אשראי גדלהתכניות פעולה כאשר סיכון ודיווח ה

 ;)310הוראה מספר לותיאור של מערכת המידע הניהולי (ראה גם פרק ה' 

אשראי (שיכללו תנאים והתניות כלליים), ובכלל  אישורמאפיינים נדרשים מלווה לצורך   ח.

הון עצמי, ( נתונים כספייםניסיון עסקי; ; אשראי דירוגכושר החזר; הערכת זה: 

 סכיםי איבנקתאגיד העל בסיסם השתנאים וכדומה); , רווחיות, נזילות, הכנסות, מינוף

 .)שיעור מימון, סכום מרבי לחשיפה ובטחונות מקובלים(כגון:  להעמיד אשראי

עסקאות ברמת מינוף שעולה באופן  -, תתייחס המדיניות למימון ממונף פרטב

התייחסות זו תכלול אמצעים  משמעותי על הנורמות של התעשייה הרלוונטית.

(תוך  יהוי ברור של מטרת האשראי, שימוש במקדמי ביטחון שמרנייםלהבטיח: ז

, ניתוח הערכת שווי היעדר הסחירות)מהתחשבות בסיכון העודף הנובע מהיעדר הפיזור ו

, ניתוח תרחישי עקבית (כאשר רלוונטי) עצמאי של בטוחות, המבוסס על שיטת עבודה

 וטף, מגבלות על שיעורי מימון,במועד העמדת האשראי ובאופן ש) stress tests(קיצון 

 ;התניות פיננסיותו

 כלליםהגדרת סמכויות לאישורים חריגים, בניגוד לכולל , מדרג סמכויות האשראי  ט.

. המדרג ייקבע באופן שיצמצם מעורבות של הרגילים ולמדיניות המחירים הרגילה

ייקבע  . במדרגממדיניות האשראי שנקבעה החריגאשראי תוך אישור ל ,הדירקטוריון

גם סף, בערכים מוחלטים או יחסיים להון העצמי של התאגיד הבנקאי, שמעליו 

 ;הסמכות לאישור האשראי תוטל על ההנהלה הבכירה

 ;סיכון, תנאי הריבית ותנאים אחריםבין תשואה ל הנדרש המתאם - תמחור הלוואות   י.

ואה, ולאורך , בהתייחס למקור התשלום הצפוי, למטרת ההלורביתתקופת פירעון מ  .אי

 ;לכושר ההחזר של הלקוח המייקבעו בהתא. לוחות סילוקין החיים של הביטחון
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מרווחי פירוט הביטחונות שהתאגיד הבנקאי מסכים לקבל, ובפרט,  - טחונותימדיניות ב  .בי

 ;)LTVלשווי הביטחון ( גודל החשיפה, וקביעת יחס מרבי בין המיוחסים להםהביטחון 

 ;אי לעובדים ולאנשים קשוריםהעמדת אשרמדיניות   .גי

לזיהוי וסיווג חובות ולביצוע הפרשה  השיטהמדיניות ניהול חובות בעייתיים, לרבות   .יד

 ;בייה, הסדרי חוב ומחיקה של חובותומדיניות גהפסדי אשראי, ל

 ;להלן 10קרון מספר יבעמתואר כ ,מערכת הדירוגתוצרי פירוט השימושים השונים ב  .וט

או  ,למניעת התקשרות עם יחידים המעורבים בפעילות הונאההבנקאי  תכנית התאגיד  .זט

  ;, בכפוף להוראות כל דיןבעבירות אחרות

  :כלולשתלהלוואות לדיור,  התייחסות  יז.

באופן שסך כל ההלוואות מכל המקורות, לרבות , סכום ההלוואהעל  הגבלה  .1

לא יעלה על  מפיקדונות ממשלה ומפיקדונות אחרים, שאינם באחריות המפקיד,

  ;שיעור מסוים משווי הדירה, כפי שתקבע הנהלת התאגיד הבנקאי

הלוואה לרכישת דירה מפיקדונות מיועדים על אחריות מפקיד, אם מדובר ב  .2

 .לקבל מהלווה ישטחונות שיהבקריטריונים לגבי 

 ותפיקוחיודרישות  זהירה תבנקאי פעילות תאמות, היטבמדיניות צריכה להיות מוגדרת ה  .16

. המדיניות ומורכבות שלהיקף פעילותו של התאגיד הבנקאי, ולרמת הל מתאימהו ,רלוונטיות

מעמדו של התאגיד הבנקאי  :כגון ,לגורמים פנימיים וחיצונייםתוך התייחסות ותיושם  יקבעת

 יםפותחר משא ,וטכנולוגיה. מדיניות ונהלים הון אנושי, יכולות שלו מסחרה יבשוק, אזור

) ii; (נאות אישור אשראיתהליך  ) לשמרiלתאגיד הבנקאי: ( יםאפשרמ ,אותכי יםושממיו

) להעריך כיאות הזדמנויות iii; (, ולבקר אותוסיכון האשראי חרא לקיים מעקב ופיקוח

  תי.י) לזהות ולנהל אשראי בעיiv( -עסקיות חדשות; ו

ם בתנאי כלכלה מדיניות האשראי תבטיח את המשך ההערכה הקפדנית של סיכון האשראי ג  .17

  , ובכלל זה תקבע כללים שימנעו את התממשות הסכנות הבאות:"טובים"

ותחזית הצופה הימשכות של  ,הסתמכות מוגזמת על תחזיות אופטימיות של לווים  א.

תקופות ארוכות ומתמשכות של רווחה כלכלית עלולות להוביל  -התנאים החיוביים 

אופטימיות של הלווה ולהניח שללווה  לבסס את החלטותיו על הערכות איבנקתאגיד 

תמשיך להיות גישה חופשית לשוק, לצורך קבלת מימון בתנאים טובים בעתיד. 

אופטימיות כזו יכולה לבוא לידי ביטוי בהנחה שצמיחה גבוהה היא התסריט הצפוי 

טחונות שלא מתאימות לצפי לטווח יההגיוני; בהסתמכות על הערכות חיוביות של ב

ות להעניק הלוואות ללא לוח תשלומים מסודר; בנכונות לוותר על הארוך; בנכונ

טחונות, לוותר על ערבויות או לשנות את מבנה יהתחייבויות של הלווה, לשחרר ב

 ;ההלוואה, תחת ההנחה שבמצב הכלכלי החיובי, הלווה יתאושש במהירות

 קיצוןמבחני מדיניות האשראי צריכה להגדיר  - קיצוןהסתמכות לא מספקת על מבחני   ב.

  משמעותיים על יכולתו הצפויה של לווה לעמוד בהתחייבויותיו.

להלן, תאגיד בנקאי צריך לפתח וליישם מדיניות  39עד  35 -ו 28בסעיפים  מפורט בהמשך,כ  .18

 והיעד של לשוקיבהתאם  ,כיאות פוזרמשלו ונהלים על מנת להבטיח שתיק האשראי 

, 313(ג) להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 1סעיף כאמור בולאסטרטגית האשראי הכוללת. 

"), תאגיד 313הוראה מספר " - בנושא "מגבלות על חבות של לווה ושל קבוצת לווים" (להלן 
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הוא מגבלות החשיפה הפנימיות שיוודא ש תאגיד בנקאיבנקאי נדרש לקבוע מגבלות פנימיות. 

. המגבלות על הבנקים מגבלות או הגבלות שנקבעו על ידי הפיקוח ותתרולא ס בעוק

  כללים מינימאליים. מהוות הפיקוחיות

הארגון, הרבדים של בכל  אותה עילהטמ הבוח ,אפקטיבית תהיה אשראיהמדיניות כדי ש  .19

לעדכן ו לקיים פיקוח ומעקב נאותים אחריהוכן נהלים מתאימים,  אותה באמצעות םישלי

הקבוצה על  יש ליישםהמדיניות את בהתחשב בנסיבות פנימיות וחיצוניות.  ,תקופתית אותה

ריכוזי  -  וכמו גם בכל תאגיד בנקאי בפני עצמ ,ל דיןהוראות כ, בכפוף להבנקאית בכללותה

סיכון ינותחו ברמת הישות החוקית של התאגיד הבנקאי וברמה המאוחדת, שכן ריכוז לא 

חדת, אך מבוקר בתאגיד בנקאי, שהינו חברה בת, עשוי להיתפס כבלתי מהותי ברמה המאו

 גורמי הבקרה. בנוסף, המדיניות צריכה לטפל בהבת תחבריציבות עלול בכל זאת לאיים על 

  .בכללותו של התיק נאותפיזור ביחס לת, ופרטניה האשראילסקירת ביחס  יםהחשוב

  :"סיכון מדינה" ו"סיכון העברה"  .20

 סיכון לעבנוסף , ונוטל על עצמ ואהעוסק במתן אשראי בינלאומי, תאגיד בנקאי כאשר   א.

הצד  של או ,של הלווה תובמדינ המתקיימים סיכון הקשור לתנאיםגם , רגילהאשראי ה

סביבה הכלכלית, ל קשוריםמגוון סיכונים ה כולל "סיכון מדינה"הנגדי לעסקה. 

של  על חובות פיעושיהם אפשרות שאשר יש  ,מדינה האותהפוליטית והחברתית של 

 "סיכון העברה". שנעשו בה השקעותעל ו ,אגיד הבנקאיבמדינה זו לת גורמים מקומיים

חובותיו למלווים פירעון ל תהנדרש בכמות חוץמטבע מתמקד ביכולתו של הלווה להשיג 

עסקאותיו כל ביצוע . בשנלקח על עצמו נוספותהתחייבויות חוזיות ולעמידה ב ,זרים

ואת  ,נלאומייםלהבין את השווקים הפיננסים הבי חייבבינלאומיות, תאגיד בנקאי ה

 התפשטות של השפעותשל של גלישת השפעות ממדינה אחת לאחרת או  אפשרותה

  .האזור לו היא שייכתלכל שליליות ממדינה אחת 

 נאותיםלפי מדיניות ונהלים  פעלי, עוסק במתן אשראי בינלאומיאשר תאגיד בנקאי   .ב

ו יתיובפעילו ,ברהמדינה וסיכון הע ובקרה אחר סיכון מעקב, פיקוחלזיהוי, מדידה, 

 , בין היתר,בהקשר זה, יתחשב התאגיד הבנקאי. כמשקיעוכמלווה  ותבינלאומיה

  בגורמים הבאים:

 יכולתו לנהל את סיכוניו על בסיס מאוחד;  )1(

 המשאבים והכלים התומכים ביכולת זו;  )2(

מנגנוני השליטה והפיקוח שהוא מפעיל ביחס לפעילותו מחוץ לישראל,   )3(

 יחס להיקף, למורכבות ולרמת הסיכון של הפעילות;והלימותם ב

, או ומשרדימלתאגיד הבנקאי רמת הנגישות למידע, וסוגי הדיווחים המועברים   )4(

 לדירקטוריון; דיווחים , ובכלל זהמחוץ לישראלחברות בנות שלו, משרדי 

  .מחוץ לישראלניסיון העבר שיש לתאגיד הבנקאי בפעילות   )5(

 מחוץ לישראלפעילות התאגיד הבנקאי תכלול התייחסות למדיניות האשראי   ג.

הבודדת, בהתאם לחוזקות  נציגותברמת ה) פיםו/או סני תנות בוחברבאמצעות (

חולשות שלה, לרבות בהיבטי משאבי הניהול ותשתיות התפעול, הבקרה והביקורת לו

  מבצעת, והמדינה בה היא פועלת.היא בה, סוגי הפעילות ש

של תאגיד בנקאי תכלול התייחסות נפרדת ללווים אשר עיקר  מדיניות האשראי  ד.

או לחובות אשר מקור ההחזר \פעילותם במדינות בעלות מאפייני סיכון מיוחדים ו
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) iשלהם מבוסס על נכסים הממוקמים באותן מדינות. ההתייחסות תכלול, בין היתר: (

(פוליטיים, מקרו  או אזורים גיאוגרפיים, ושל מאפייניהם\פירוט של אותן מדינות ו

) iii) מגבלות כמותיות בדבר החשיפה לאשראי כאמור; וכן (ii); (זהבצא כלכליים וכיו

פירוט מקדמי הביטחון (או טווחים של מקדמי ביטחון) אשר ישמשו לקבלת החלטות 

  על מקדמים אלו לייצג גישה שמרנית במיוחד. - אשראי 

) אפשרות לכשל של צד נגדי iלכלול ( כיםגורמי סיכון מדינה צרי מעקב ופיקוח אחר  ה.

לאותה  םספציפייהנובע מגורמי כלכלה  השייך למגזר הפרטי באותה מדינה, ,לעסקה

העיתוי והיכולת  הערכתו ,יכולת האכיפה של הסכמי הלוואההערכת ) ii( -מדינה ו

, זה האחראי על תחום גורםמדינה. האותה ב משפטיתמסגרת התחת ה ,חותולממש בט

  .האלו םהייחודיינושאים ים במחתמי מקצוע האנש כולל

  

 : תאגיד בנקאי יזהה וינהל את סיכוני האשראי הגלומים בכל המוצרים והפעילויות3 מספרעיקרון 

ובפעילויות חדשות כפופים לנהלים חדשים . על התאגיד הבנקאי לוודא כי הסיכונים במוצרים שלו

 מוצרים ופעילויות חדשיםמו כן, יש לוודא כי , קודם להשקתם או להיווצרותם. כיםבקרות נאותלו

להוראה  16, כמפורט בסעיף מטעמו מתאימה ועדהעל ידי או  ,על ידי הדירקטוריון ראשמ יםאושרמ

  .310מספר 

  

 ,ייםאפשרזיהוי וניתוח סיכונים קיימים ו עלבסס מת אפקטיביתהליך ניהול סיכוני אשראי   .21

אשראי החשוב שתאגיד בנקאי יזהה את כל סיכוני  פיכך,הגלומים בכל מוצר או פעילות. ל

סקירה הוא תוצאה של ובפעילויות בהן הוא מעורב. זיהוי כזה  ,עימצוא השהגלומים במוצרים 

  יים במוצרים או בפעילויות.אפשרזהירה של מאפייני סיכוני האשראי הקיימים וה

עילויות אשראי מורכבות בפ גלומיםסיכוני האשראי ה את היטב יןלהב נדרשתאגיד בנקאי   .22

שכותב  אופציותפעילות ב, איגוח נכסים, מסוימים מגזרים עסקיים: הלוואות למה(לדוג

. הבנה זו חשובה ))credit-linked notes -שטרות צמודי אשראי ( CLN - ו, נגזרי אשראי הלקוח

ולים בנקאות, עלמערכת ההיות שסיכוני האשראי המעורבים, על אף שאינם חדשים ל ,במיוחד

הסיכון של ביחס לניתוח דורשים ניתוחים מעמיקים יותר לכן ו ,להיות פחות מובנים מאליהם

 גם רוב פעילויות האשראי המסורתיות. למרות שפעילויות אשראי מורכבות עשויות לדרוש

העקרונות הבסיסיים של ניהול את  ןיש להחיל עליה, להם מותאמיםייחודיים הנהלים ובקרות 

  .סיכון האשראי

שהסיכונים מזוהים  הבטיחל על מנת קפדניתוהשגחה מפורט יוזמות חדשות דורשות תכנון   .23

פעילויות במוצרים וגלומים בומנוהלים כהלכה. תאגיד בנקאי צריך לוודא כי הסיכונים ה

תחילתן של או השקתם של אותם מוצרים, לפני  ,בקרות הולמיםלחדשים כפופים לנהלים ו

על ידי או  ,פעילות מהותית חדשה תאושר מראש על ידי הדירקטוריון. כל אותן הפעילויות

  מטעמו. מתאימה ועדה

אשראי של שיש בה סיכון עובדים המעורבים בכל פעילות השאחראית לכך ההנהלה הבכירה   .24

 צד נגדי לעסקה, בין אם קיימת או חדשה, בסיסית או מורכבת, יהיו בעלי כשירות מלאה

  למדיניות ולנהלים של התאגיד הבנקאי. בהתאםו ,ביותר ההגבוה רמהע הפעילות בוצילב
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  :התנהלות במסגרת תהליך אישור אשראי נאות -חלק ב' 

  

: תאגיד בנקאי חייב לפעול על פי קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישורי 4 מספרעיקרון 

הבנה יסודית של הלווה ו ,שוק היעד לגבי הנחיות ברורותקריטריונים אלו צריכים לכלול  אשראי.

  מבנה האשראי ומקורות ההחזר שלו.האשראי, מטרת של נגדי לעסקה, כמו גם הצד של האו 

  

אשראי פעילות קביעת קריטריונים נאותים ומוגדרים היטב לאישור אשראי חיונית להבטחת   .25

 רילו מכשיאשראי, באיזה היקף, א העמידמי ראוי לל. הקריטריונים צריכים לקבוע נהתקי

מרגע שקבע התאגיד הבנקאי קריטריונים  האשראי.יאושר ותחת אלו תנאים  זמינים, אשראי

לקבל את כל המידע הנדרש לקבלת החלטות אשראי, בהתאם לאותם  עליולאישור אשראי, 

  קריטריונים. מידע זה ישמש גם לדירוג האשראי הפנימי של התאגיד הבנקאי.

הערכה מקיפה של הסיכון האמיתי של לו לבצע אפשר שי, מידע אסוף מספיקיתאגיד בנקאי   .26

ה הוראהנספח לבין היתר, על תאגיד בנקאי לעמוד בדרישות  לעסקה.הצד הנגדי  של או ,הלווה

בהתאם לסוג חשיפת  .")הנספח להוראה זו" - (להלן  "חובת קבלת דוח כספי, בנושא "זו

ש להתחשב באישור בהם ין הגורמים , להללניסיון שנצבר עם אותו לווה, או צד נגדיהאשראי ו

  :, תוך תיעוד מתאיםהאשראי

 הפירעון; ותמטרת האשראי ומקור  א.

(כאשר רלוונטי), טחונות יבושל נגדי לעסקה, הצד של האו  ,הסיכון הנוכחי של הלווה  ב.

 ;רלוונטיים בשווקיםלהתפתחויות ות וילהתפתחויות כלכל הםוהרגישות של

בין  ,שלו כושר ההחזר הנוכחיהערכת ו ר לפירעון אשראי,בקש הלווה ההיסטוריה של  ג.

. במקרה הצורך, זרים מזומנים, תחת תרחישים שוניםת חזיתעל ת בהתבסס היתר,

צורך ל ,מבחני רגישות לפרמטרים שונים בעת העמדת האשראיתאגיד בנקאי יבצע 

 ;בחינת רגישות הלווה ו/או הביטחונות להתפתחויות כלכליות

 ,הלווה משק לו שייךהענף מצב  ,המומחיות העסקית של הלווה - קיםלעסבאשראי   ד.

 ;אותו ענף משקבתוך  של הלווה ומעמדו

הסיכון  רמתבמנוע הידרדרות לשנועדו לל התניות פיננסיות והמוצעים, כהאשראי תנאי   ה.

 וכן של הלווה;

 תחתערבויות  לחלט טחונות אויבאפשרות לממש ההכשירות ו, כאשר רלוונטי  ו.

של ההסדרים הקבועים בהקשר  יכולת האכיפהבכלל זה התייחסות לו, תרחישים שונים

 .זה

מוניטין לליושרה ו גם צדדים נגדיים לעסקה יש להתייחסלאו  ,לוויםל אשראי באישורבנוסף, 

  .ובהתחייבויותייכולתו המשפטית לעמוד לוכן  ,הצד הנגדי לעסקהשל או  ,של הלווה

אשראי, התאגיד הבנקאי  אישוראשראי. לכן, לפני  הוא מעמידין למי הבל נדרשאי תאגיד בנק  .27

או  ,הוא מתקשר עם יחידשולהיות בטוח  ,הצד הנגדי לעסקהאת או  ,את הלווה חייב להכיר

מדיניות יש לקבוע . בפרט, היכולת פירעון אשראי נאותבעל ומבוסס בעל מוניטין  ,ארגוןעם 

. ניתן ותאחרעבירות ורבים בפעילות הונאה או בת התקשרות עם יחידים המעיעלמנ ברורה

, על פי דיןמידע שהוקמו מאגרי ב שימושבקשת המלצות,  :לבצע זאת במגוון דרכים, כולל

. תאגיד בנקאי לא כספיומצבם ה לגבי אישיותםת המלצות שובק הארגוניםמנהלי  ובחינה של
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או ניתפס כבעל מוניטין , ומוכר ל ,או הצד הנגדי לעסקה ,יאשר אשראי רק משום שהלווה

  .מבוסס

של  הלסווג קבוצ צריךמצבים בהם, בהתייחסות לאשראי,  יהוינהלים לז ייקבעתאגיד בנקאי   .28

המגבלות וההגדרות הקיימות  .אפילו כלווה וא ,שקיים קשר ביניהם קבוצת לוויםחייבים כ

אם לאופי אינן ממצות את הנושא, ותאגיד בנקאי ירחיב אותן בהת 313בהוראה מספר 

 כלכלית תלות שקיימת אשראיחשיפות  ביןקשר  זה, כללב פעילותו והרכב תיק האשראי שלו.

שליטה באו  ,בין אם מדובר בגופים בבעלות משותפת ויחידים, תאגידים, כולל ביניהם הדדית

ימדוד גם את קשר חזק אחר (למשל, ניהול משותף, קשרים משפחתיים). תאגיד בנקאי באו 

  לרוחב התאגיד הבנקאי. שונותבפעילויות ללת ללווה, או לצד נגדי, חשיפתו הכו

 ,סינדיקציה עם נותני אשראי אחרים (הלוואות בהלוואות ףבנקאי משתת תאגידלעיתים   .29

על  תמופרזיש בעסקאות אלו הסתמכות  ,לעיתים. )או סידור דומה אחר ,קונסורציוםהלוואות 

דירוג חיצוני במסגרת על ידי גוף שנערך או  ,להחתם המובי ורךניתוח סיכון האשראי שע

נאותות, כולל  תבדיק ובעצמערוך לנדרש  הלוואות מסוג זהב ףמשתתאשראי מסחרי. כל 

. עסקהללפני שהוא מתחייב  ,ניתוח וסקירה בלתי תלויים של סיכון האשראי ותנאי ההלוואה

באופן דומה  התאם,הנדרשת ב התשואהאת קבע יו ,סיכון האשראיאת תח ניתאגיד בנקאי 

  באופן ישיר. מעמידהוא ששל הלוואות ניתוח ל

את  גדירהפקת רווחים. תאגיד בנקאי צריך להבסיכונים ו כרוכה בנטילתאשראי  פעילות  .30

. לתיק האשראיהכוללת  תשואההיעד וכן את  ,בכל אשראי תשואהבין סיכון ל הנדרש הקשר

חשיבות  ייחס, תאגיד בנקאי צריך לויתנא לקביעת, ור אשראיושיאבמסגרת השיקולים ל

גורמים בו (ריבית) האשראי מחירבהתחשב בסיכונים אל מול התשואות הצפויות, עליונה ל

תתבצע גם בהתחשב בהשפעות  הסיכון כת). הערכדומהות, התניות פיננסיות וחו(בט נוספים

י לעסקה. בעיה או הצד הנגד ,על הלווה , ואף תרחישי קיצון,אפשריים שלילייםשל תרחישים 

 מכלול יחסים עם לווה,או  ,אשראי בחסר לתמחר ההנטיי מוכרת בעולם הבנקאות היא

  וכתוצאה מכך לא לקבל תגמול נאות על הסיכון שנלקח.

להפסדי אשראי הפרשות יתחשב בתאגיד בנקאי להעמיד אשראי, אם מסגרת השיקולים ב  .31

 הפסדים לא צפויים יגתספירתק לצורך שהון בו מאותו אשראי, כנגד הפסדים צפוייםשיבצע 

סיכונים של התיק הבתהליך ניהול יתחשב בגורמים אלו גם . תאגיד בנקאי מאותו אשראי

  בכללותו.

ביטחונות פחית סיכוני אשראי (בין אם זוהו ובין אם לא) באמצעות תאגיד בנקאי יכול לה  .32

 ךצרי העסקאותאישור  ת,יחד עם זא עסקה מתאים.מבנה , וכן באמצעות קביעת ערבויותו

 חינהלב תחליף יםהוומ. ביטחונות אינם ווהכושר ההחזר של הללהתבסס בראש ובראשונה על 

. תאגיד מידעהם אינם יכולים לפצות על מחסור בו, לעסקהמקיפה של הלווה או הצד הנגדי 

 את הרווח חוקמל ותעלול) כינוס נכסים(כגון  גביהשפעולות קחת בחשבון בנקאי צריך ל

יפגע משמעותית מאותם לה עלולמהעסקה. בנוסף, תאגיד בנקאי צריך לזכור שערך הביטחון 

 הסתמכות עללבנוגע מדיניות  גבשישל האשראי. תאגיד בנקאי  כושר ההחזרב וגורמים שפגע

תהליך יקיים ובאופן שוטף, טחונות יאותם ב מדידתנהלים ליקבע ביטחונות,  ם שונים שלסוגי

. תאגיד , מבחינה משפטית ותפעוליתהביטחון במידת הצורךהיה לממש את י המבטיח כי ניתן

ביכולת  בהתחשב הסיכון הנובע מערבויות שהועמדו לטובתו, עריך את מידת כיסוייבנקאי 
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 נוגע להסתמכות עלב הריזהינקוט גישה המשפטי. תאגיד בנקאי  במצבוו ,של הערב ההחזר

  ה.תמיכה מרומזת של צד שלישי, כדוגמת המדינ

) הם אמצעי חשוב להפחתת סיכוני אשראי, במיוחד Netting Agreement" (קיזוזהסכמי "  .33

הסכמים צריכים להיות ה, מנת שמנגנון מסוג זה יהיה יעיל לע. ותיאעסקאות בין בנקב

  מבוססים וניתנים לאכיפה משפטית.

 יד הבנקאי, עלבתוך התאג ניגוד עניינים, או עשוי להתקיים פוטנציאל לתקייםכאשר מ  .34

(ב) 16כאמור בסעיף  ,הדירקטוריון לקבוע מנגנוני הפרדה בין הפעילויות של התאגיד הבנקאי

קבוע נהלים להעברת מידע, ולהימנעות מהעברת מידע ל , ועל ההנהלה301להוראה מספר 

לא ימנע מלקבל את כל  שתאגיד בנקאי בין היתר, ,. נהלים אלו יבטיחובתוך התאגיד הבנקאי

  .ע הרלוונטי מהלווההמיד

  

ברמת ו ברמת צד נגדי קבע מגבלות אשראי כוללות ברמת הלווים,י: תאגיד בנקאי 5 מספרעיקרון 

של חשיפות מאזניות וחוץ סוגים שונים יתייחסו ל . המגבלותקשרביניהם שקיים  לווים מספר

המגבלות  .)313(ולא רק לאלו המטופלים בהוראה מספר  למסחרבתיק , בתיק הבנקאי ומאזניות

  .ברות השוואההן תהיינה ו ייקבעו כך שיהיה להן ערך מוסף,ביחס לסוגי חשיפה שונים 

  

של לקבוצה צד נגדי בודד ולחשיפה לקביעת מגבלות חשוב בניהול סיכון האשראי הוא  חלק  .35

 צדדים נגדיים שקיים קשר ביניהם. לעיתים קרובות, מגבלות אלה מבוססות בחלקן על דירוג

דירוג  ושנקבע ל ,פנימי שמוקצה ללווה או לצד נגדי לעסקה, כך שלגבי צד נגדי לעסקה אשראי

מגבלות גם  בנקאי נדרש לקבוע תאגידיותר.  הת גבוהאפשרימגבלת חשיפה  נקבעתטוב יותר, 

  .וגורמי סיכון משותפים אחרים מוצרים ספציפיים ,אזורים גיאוגרפים ענפי משק,לגבי 

חו"ל, ויקבע לגביה מגבלה, ב ופים, יתייחס התאגיד הבנקאי לפעילותבין גורמי הסיכון המשות

  או מערכת מגבלות.

הכרוכות בסיכון אשראי. מגבלות  שלו, הפעילויות גבי כלמגבלות חשיפה לקבע יתאגיד בנקאי   .36

לעיל,  אמור. כמתן האשראי את פעילות בצורה נאותה ןלגוו מסייעות לתאגיד הבנקאיאלה 

בנקאיים מסוימים נובעות מפעילויות או מכשירים  תאגידים שלות האשראי חלק ניכר מחשיפ

לצורך במיוחד  אפקטיביותפעולות חוץ מאזניות. מגבלות על עסקאות אלה מבתיק למסחר ו

צד נגדי. על  אשראי של סיכוןניהול ו של התאגיד הבנקאי ללוניהול פרופיל סיכון האשראי הכ

ולא  חריגים יוצאי דופן) , אולי,(למעט מחייבות יויהמגבלות ה, אפקטיביותמנת להיות 

  של לקוחות. ספציפיות בקשותמ שפעותמו

הגבלת והכוללת עם צד נגדי, הפעילות  הגבלתלצורך קביעה של מגבלות בעלות משמעות,   .37

של החשיפות האפשריות העתידיות. מגבלות אלו  אפקטיביתנדרשת מדידה  ,כלפיוהחשיפה 

 יםת השוניוהפעילוסוגי כל הנובעות מדידות ברות השוואה של חשיפות מסס על בצריכות להת

  ).ניותוחוץ מאז ניותשל התאגיד הבנקאי (מאז

 גם תייחסיתאגיד בנקאי  סיכון האשראי,מעקב ופיקוח אחר בקביעת מגבלות ובתהליכי   .38

יים שינועסקים, המחזוריות שקלל את לתוצאות מבחני קיצון. מבחני קיצון אלו צריכים ל

 נזילות יומצב ובפרמטרים נוספיםשיעור הריבית תנודות בטכנולוגיים, שינויים בבעלות, 

  .אפשריים
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סיכונים הקשורים ביכולת בהתאם ל ו, בין היתר,אשראי שלהמגבלות יקבע את תאגיד בנקאי   .39

ד צחשוף ל. כאשר תאגיד בנקאי נקלע לכשל הצד הנגדיבו במצב  פוזיציות תוך זמן קצר,לסגור 

נגדי תשתנה צד אותו שלו ל אפשריתהחשיפה הסביר ש, מספר עסקאותבאמצעות  נגדי

לכן, . של אותן עסקאותתקופות לפירעון בהתאם ל ,רציף לאובאופן  אורך הזמן,ל משמעותית

זמן. המגבלות צריכות  טווחי מספר על פני אפשריותחשיפות עתידיות תאגיד בנקאי יחשב 

, בעיקר לגבי של הצד הנגדי , הקפאת הליכים וכדומהשיטת רגלפגם תרחיש של לקחת בחשבון 

  .חשיפות לא מובטחות

  

כמו גם לשינוי,  ,קיים תהליך ברור ומבוסס לאישור אשראי חדשי: תאגיד בנקאי 6 מספרעיקרון 

  לאישור מחדש, ולמיחזור אשראי קיים.

  

עובדים זה בכלל האשראי.  העמדתתאגיד הבנקאי מעורבים בתהליך עובדים רבים של ה  .40

אשראי. הר ושיאעובדים האחראים לאשראי, והניתוח עובדים העוסקים בהעסקית,  ביחידה

 אשראי קבלת מכשירי, לפעול מול גורמים שונים בתאגיד הבנקאייכול ל מסוים בנוסף, צד נגדי

האשראי  של העובדים בתהליך מתןתחומי האחריות  לקבוע את רשאישונים. תאגיד בנקאי 

 העמדתתהליך על , החלטות אשראי נאותותקבלת להבטיח  על מנת, עם זאת בדרכים שונות.

  העוסקים בו. תבסס על תיאום בין כל העובדיםלההאשראי 

הסיכון להערכת  מחייברשמי תהליך  ייםקי, תאגיד בנקאי איכותיבמטרה לשמר תיק אשראי   .41

בהתאם להתבצע י. אישור האשראי צריך האשרא העמדתלצורך  ,אישורהלעסקה והגלום ב

תהליך את נתיב ביקורת ברור המתעד  נדרש. פי מדרג הסמכויות שנקבעלו ,להנחיות כתובות

 מזההושהוצגו (בעד ונגד),  העיקריים השיקוליםמפרט את  ,ציות להנחיות ומוכיח האישור

קיבלו את שות ה/עדווים ו/או האת העובד/, ושהיו מעורבים בתהליךים באופן אישי את העובד

לניתוח ואישור אשראי  מומחים, ישקול הקמת צוותי בנקאיהתאגיד ההחלטות האשראי. 

 ואלקווי מוצרים משמעותיים, לסוגים של מכשירי אשראי ולמגזרים תעשייתיים  הקשור

על ות אשראי, החלטבתהליך קבלת  הנדרשיםמשאבים את השקיע יים. תאגיד בנקאי יגיאוגרפ

ים ותיחרתלחצים תוך עמידה באסטרטגיה שלו, בהתאם לסס החלטות אשראי שיוכל לב מנת

  .העסקה מבנהלתמחור, ולבנוגע לעיתוי, 

בעל מומחיות הולמת  גורם ערך על ידינ, שמעמיק ניתוח לבסס עלהת צריכה אשראיבקשת כל   .42

ת כאשר רלוונטי, ניתוח בקשת האשראי יכלול בדיקה של השפעלגודל ולמורכבות העסקה. 

אישור הבקשה על איתנותו הפיננסית של הלווה, ועל תיק האשראי של התאגיד הבנקאי 

 .דרישות מינימום לגבי המידע עליו מתבסס הניתוח כולל אפקטיבי תהליך הערכהבכללותו. 

שים לצורך והדרמסמכים המידע וכתובה וברורה בדבר המדיניות תאגיד בנקאי יפעל על פי 

של אשראי שאושר בעבר. המידע  תנאים ינוישאשראי קיים, ו/או ש ודיר אשראי חדש, חושיא

לצורך  ,לכן .אחרת או הערכה פנימית לאשראי, אשר נקבעדירוג כל הווה בסיס למתקבל מש

, התאגיד הבנקאי נדרש לוודא אשראי החלטות קבלתבתהליך הפעלת שיקול דעת הולם 

  יק.ודשהמידע שלם ומ

 , על מנת שיוכלוםמימתאי ניסיון, ידע ורקע בעליאשראי  אנשיצוות פתח תאגיד בנקאי חייב ל  .43

הערכה, אישור וניהול של לצורך  בהתאם לאסטרטגיה ולמדיניות שנקבעו שיקול דעת הפעילל

 החלטות לגביאחריות לל הגדרת וכסיכוני אשראי. תהליך אישור האשראי של תאגיד בנקאי 
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תנאי ב ינויולש אשראי רושילא חלטמדרג סמכויות ברור ומובע ו, וקתוקבלשמת אשראי

(למשל,  תומשותפאשראי אישיות או ת יובין סמכו יכול לשלבהאשראי. תאגיד בנקאי 

, הכל תלוי באופי ובהיקף האשראי. וועדהל לבין סמכויות אשראי הניתנות "חתימה כפולה"),

  התאם למומחיות של הגורמים המעורבים בתהליך.מדרג הסמכויות ייקבע ב

ועל שקבע התאגיד הבנקאי, בהתאם למדיניות להבטיח שהחלטות אשראי מתקבלות נת על מ  .44

הסיכונים הראשי להיות מעורב בהליך אישור  , על מנהלמתוקפותת סיכון והערכ בסיס

שהן מהותיות לתאגיד הבנקאי. בהתאם לכך, על בעל הסמכות לאישור אשראי חשיפות 

לחוות דעת כתובה,  ,תמהותיאשראי ת חשיפ, במסגרת תהליך אישור להתייחסהאשראי 

תתייחס לבקשת  . חוות דעת זופונקצית ניהול הסיכונים של התאגיד הבנקאי שתיערך על ידי

את לפי העניין תאתגר , והאשראי ולדירוג האשראי, תוך ביצוע ניתוח עצמאי של העסקה

   הגורם העסקי.שיקול הדעת שמפעיל 

ופונקציית ניהול  הגורם העסקיבין  אי הסכמהם של מקריבלטיפול לתאגיד בנקאי יהיה נוהל 

  . לגבי אישור חשיפת אשראי מהותית הסיכונים

, מיליוני ש"ח, או יותר 25זה, "חשיפת אשראי מהותית" היא חשיפה בהיקף של סעיף לעניין 

וכן חשיפות אחרות שקבע דירקטוריון התאגיד הבנקאי, בהתאם להיקף תיק האשראי 

  .ומורכבותו

  

  

למדיניות בהתאם ו ,חייב להתבצע בתנאי שוק שמעמיד תאגיד בנקאי : כל אשראי7 מספרון עיקר

 אנשיםאשראי ל ,על מנת למנוע ניצול לרעה ולטפל בניגודי עניינים, . בפרטמקובליםהתהליכים לו

לשלוט או להפחית מנת על  ,בתשומת לב מיוחדתויהיה נתון למעקב חייב באישור מיוחד,  קשורים

  .כאמור הלוואותהעמדת ל ן שאת הסיכו

  

 ,לתהליכיםלהתבצע בהתאם ו ,קריטריוניםעמוד בצריך ל שמעמיד תאגיד בנקאי אשראי  .45

 ,מייצרים מערכת של איזונים ובלמיםהאלו לעיל. הקריטריונים והתהליכים  כמתואר

בכירה ההנהלה חברי ה, וןדירקטוריחברי הקבלת החלטות אשראי מבוססות. לכן,  תמקדמה

אישור האשראי  כילעקוף את תהלי לא ינסובעלי השפעה (כגון בעלי מניות) אחרים רמים וגו

 55-57וסעיפים  31סעיף  (בהקשר זה ראה גם בתאגיד הבנקאי ושנקבע ,עליהםבקרה וה

  .בניגוד עניינים) , אשר עוסקים301הוראה מספר ב

שיעורי לתקופה, ביחס ל (למשל,אשראי שלא בתנאי שוק  בפעילותלרעה קיים  אפשרישימוש   .46

(כהגדרתם בהוראת ניהול בנקאי  קשורים אנשיםל , שניתןוכדומה) בטוחות, תלדריש ריבית,

הוראה מספר " - להלן  ,בנושא "עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים קשורים" 312תקין מספר 

 תאגיד בנקאי אשרמ. לכן, האשראי ש1פרטיים נשיםאהם ובין אם  תאגידים הם אם, בין ")312

האחריות על קביעת הנחיות  נאותה. היה כפוף לבקרהוי ,תנאי שוקתבצע בלגורמים אלה י

תאגיד בנקאי  .301(א) להוראה מספר 16כאמור בסעיף  ,בנושא זה מוטלת על הדירקטוריון

                                                      
עניין זה בהסכם עבודה קיבוצי או ובשיעור שאינו עולה על השיעור שנקבע ל ,נעשתה במהלך העסקים הרגילשעסקה   1

, לא הוא עובד התאגיד הבנקאישאיש קשור  לביןבנקאי התאגיד ה , ביןבהסדר קיבוצי החל על עובדי התאגיד הבנקאי

  תיחשב "שימוש לרעה".
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האשראי לא יהיו עדיפים על אשראי  דרישה שתנאי , בין היתר, באמצעותבקרות אלויישם 

. שיטות בקרה אפשריות נוספות יכולות קשורים אנשים וים שאינםללונסיבות דומות בשניתן 

, מעבר למגבלות הקבועות בהוראה מסוג זהמוחלטות לאשראי ברורות ומגבלות  תעיקבלהיות 

הקריטריונים למתן קשורים.  אנשיםגילוי לציבור על תנאי האשראי שאושרו ל, ו312מספר 

  חברות קשורים.לדים או ביחס ליחי יםנושיו היא לאשראי בתאגיד בנקאי 

תאגיד בנקאי ימנע מאנשים קשורים וממקורביהם השפעה על יצירת החשיפה וניהולה.   .47

לכל הפחות בהתאם לאמור  מחילה על חוב),(כולל קשורים  אנשיםעסקאות מהותיות עם 

ועדה לעסקאות וועדת הביקורת או של ה אישור שלמחייבות , 312(א) להוראה מספר 7בסעיף 

. עסקאות עם אנשים , מעבר לאישור האשראי הרגילשל הדירקטוריון נשים קשוריםעם א

מכללי המדיניות,  ותחריג .312, בהתאם להוראה מספר לפיקוח על הבנקים קשורים ידווחו

ועדה וועדת הביקורת או להתהליכים והמגבלות ידווחו לגורם המתאים בהנהלה הבכירה ול

  המתאים. עיתויב ביצוע פעולותלצורך  ,קטוריוןדירלעסקאות עם אנשים קשורים של ה
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  :פיקוחו , מעקבשימור תהליכים נאותים לתפעול אשראי, מדידה -חלק ג' 

  

  התיקים. קיים מערכת לתפעול השוטף של סיכוני האשראי במגווןי: תאגיד בנקאי 8 מספרעיקרון 

  

אושר ש לאחרגיד בנקאי. של תא שמירת יציבותוהכרחי להוא יסוד  אשראישל איכותי תפעול   .48

ב עם ולישבהיחידה העסקית, לעיתים  מוטלת על כיאות מטופלא והלכך ש אשראי, האחריותה

 כספיים, קבלת נתונים לווהעדכון תיק ה במסגרת זו, נדרשתמיכה לתפעול האשראי.  יחידת

ים הכנת מסמכ אשראי, יחידושלבנוגע , שליחת הודעות )זוהוראה נספח לראה גם ( מעודכנים

  .וכדומה כגון הסכם הלוואה ,שונים

 מבנה הארגונייכול תאגיד בנקאי לתכנן את הל האשראי, ותפעבהכרוכות מגוון המטלות בשל   .49

 , האחריותבתאגיד בנקאי גדול .פעילותוהתחכום של לרמת ו ובהתאם לגודל במספר דרכים,

 נות. בתאגיד בנקאימחלקות שו לעבדרך כלל  טלתל רכיבים שונים של תפעול האשראי מוע

עובדים . כאשר תפעול אשראי שונים בתחומי וטפליאשר דים עובמספר ניתן להסתפק ב, ןקט

, ביצוע ם חשוביםשמירת מסמכי למשל במסגרת תפעול האשראי,רגישות  פעולותמבצעים 

 יהיו כפופים, הם )back officeפעילות ( המחשב ערכותלמ מסגרות זנת, או התשלומים

  תהליך אישור האשראי.בבפעילות העסקית ומעורבים  ר אינם, אשלמנהלים

  .וז דרישהתאגיד בנקאי יקבע, באישור המפקח, את רמת ההפרדה הארגונית, לצורך עמידה ב

  :עלתאגיד בנקאי יקפיד תפעול האשראי,  מנגנוניבפיתוח   .50

 :זה בכלל .תפעול האשראיהמשרת בצורה מלאה את צרכי  אפקטיביקיומו של מנגנון   א.

 חוזיותהדרישות קיום המעקב אחר , מפורט תיעוד אחר מסמכים, מעקב ופיקוח

 חות ועוד;ובטתפעול ה, עמידה בהתניות פיננסיותו

 ת;ות המידע הניהוליולמערכ המוזןהמידע  עדכניותדיוק ו  ב.

 תיקוף מודלים;מדיניות ל  ג.

 ;נאותה פרדת תפקידיםה  ד.

 כן; ושרד אחורימב פעילויותהכל על נאותות הבקרות   ה.

 .הוראות כל דיןול ,נהלים שנקבעולציות למדיניות ו  ו.

ובקרה על  פיקוח ,מעקב תהליכיבחשיבות  כירחייבת להשל תאגיד בנקאי ההנהלה הבכירה   .51

על לגורמים השונים בארגון, זאת פעילות תפעול האשראי, ולשדר כלולים בה ,סיכון האשראי

  אשראי יתפקדו כראוי.מנת שהרכיבים השונים של תפעול ה

תיק לווה עדכני צריך לספק לאיש האשראי, לועדת האשראי, ולמבקרים הפנימיים   .52

את כל המידע הנחוץ על הלווה, או על הצד בקרת האשראי)  פונקצייתל(ובכלל זה והחיצוניים 

 הנגדי, לצורך ניתוח האשראי לפני שהוא ניתן, ולמעקב והערכה שלו לאורך חייו. הדרישות

  לתיעוד המסמכים ישתנו בהתאם לסוג ההלוואה, סוג הלווה וסוג הביטחון.

  :, בין היתרלויכל לווהתיק 

  ;במקרה של לווה שאינו עסקי או מקצועו העסקי, זיהוי של הלווה  א.

  ;תיעוד של מצבו הכלכלי הנוכחי ומצבו בעבר  ב.

  ;ת התשלומיםפירוט המטרות של ההלוואות שניתנו ללווה, מקור ההחזר, ותוכני  ג.

  ;פירוט הביטחונות, ערכם ומקור ההערכה  ד.
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המפחיתים, או עשויים להפחית, את סיכון האשראי הנובע  גורמים, רלוונטיכאשר   ה.

  .מחשיפת הלווה לשינויים בשער חליפין

בכלל היסטוריה של האשראי. לוהתקבלו החלטות של מספק תיעוד לוויםיכילו תיקי ה ,בנוסף

 ,)זו הוראהנספח ל(כאמור ב מעודכניםריכים להכיל דוחות כספיים צ לווים, תיקי הזה

, תכתובותזכרים פנימיים, מ, שנקבע דירוג הפנימיהמבסס את הותיעוד  כספייםניתוחים 

יפקחו על  גורמי הבקרה של התאגיד הבנקאי .ומסמכים הקשורים לביטחונות הערכות שווי

מסמכי כל  קיומם שלעל ו לוויםיקי התתוכנם של שלמות  יישום האמור לעיל, ובפרט על

  אישור האשראי ומסמכים חיוניים אחרים.

  

 זה כללובשל אשראי ספציפי,  ואחר מצב מעקב: תאגיד בנקאי חייב לקיים מערכת ל9 מספרעיקרון 

  .להפסדי אשראי הפרשותהסיווג וה נאותות קביעת

  

אשראי  יתרות של ןמצב ב אחרמעקל ,ומערכות מידע ףמקי תהליךיפתח ויישם יתאגיד בנקאי   .53

קריטריונים של  הגדרתהליך זה צריך לכלול ה. שלועל פני מגוון התיקים  ,לוויםשל ו ותספציפי

 . זאתעליהםדיווח לו ,יתייבעאשראי להתפתח ל לוליםשע עסקאות אחרותואשראי של לזיהוי 

 פעולותגביהם יתבצעו לשובמידת הצורך  כוף יותר,ת מעקב ופיקוחלכפופים  יוהשיעל מנת 

  .להפסדי אשראי , סיווג ו/או הפרשות(למשל חיזוק ביטחונות) לחיזוק האשראי

היחידות העסקיות בתאגיד הבנקאי אחראיות לאיתור ולהצפת מידע בדבר הידרדרות במצב 

האחריות לסיווג אשראי ולקביעת חוב, לעריכתו ולגיבוש המלצות על בסיסו. יחד עם זאת, 

שאינו אחראי לפעילות  ,בהנהלת התאגיד הבנקאיגורם  תוטל על הפרשות להפסדי אשראי

לאיתור חובות שמצבם משלימים בין היתר, בהליכים עצמאיים הגורם האמור ינקוט,  .עסקית

  .להליכי האיתור ביחידות העסקיותכהשלמה מידרדר, 

  :שמטרתםאמצעים  תללוכאשראי  למעקב ופיקוח אחר אפקטיבית מערכת  .54

 או הצד הנגדי לעסקה; ,העדכני של הלווה כספימצבו ה של נהבהלהבטיח   א.

 התניות הפיננסיות הקיימות;עמידה בה מעקב אחר  ב.

 מצב הנוכחי של הלווה;התחשב בב ,כיסוי הביטחונותיחס  לשהערכה, היכן שניתן,   ג.

אשראי של וסיווג בזמן  רעונםיחוזיים שהגיע מועד פבתשלומים  פיגורים של זיהוי  ד.

 -כןבעייתי; ולהתפתח ל שעשוי

 .יניהולגורם טיפול מהיר של בעיות לישיר וניתוב   ה.

עליהם , ובכלל זה םספציפייתוטל על עובדים  איכות האשראי מעקב ופיקוח אחרל ותאחריה  .55

 ותאחריההפנימי. בנוסף,  האשראיהאחראים על דירוג  גורמיםעבר למולוודא שמידע רלוונטי 

, תוטל על עובדים לעסקה טוחותהמהווים ב ,ביטחונות וערבויות ביצוע מעקב שוטף אחר לע

לתאגיד הבנקאי בביצוע שינויים הכרחיים בהסכמים  מסייעזה  מעקב ופיקוח. ספציפיים

אותם . במינוי בבחינת הלימות ההוןוכן , הולמת להפסדי אשראי בשימור הפרשה ,החוזיים

 עובדים, במיוחד לגבי יםאפשרייינים ענ יניגודבהנהלת התאגיד הבנקאי תתחשב האחראים, 

, רווחיות לזמן קצרנתוני ל ,איכות התיקלהיקף האשראי, בהתאם לשנמדדים ומתוגמלים 

  .וכדומה
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עם תסמינים ושל חובות ) של לווים Watch Listsת מעקב (ותאגיד בנקאי ינהל ויתעד רשימ  .56

  שליליים.

ת ויליים, ולגריעת לווים מרשימייקבעו קריטריונים ברורים לאותם תסמינים של   א.

המעקב, כגון: דירוג אשראי נמוך, פיגור בתשלום, חריגה ממסגרת אשראי, בקשה 

לפריסת חוב, בקשה לדחיית תשלומים, הרעה ביחסים הפיננסיים, גירעון בהון העצמי, 

חריגה מהתניה פיננסית, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת, הפסד תפעולי וכיוצא 

ת המעקב לפי שיקול הדעת של ועבר לאותם קריטריונים, יכללו לווים ברשימבזה. מ

  .לעיל) 53הגורם האחראי לסיווג חובות (כאמור בסעיף ושל הגורם העסקי המטפל, 

מועד הכללתם ת המעקב יפורטו, בין היתר, חשיפת האשראי לאותם הלווים, וברשימ  ב.

והתסמינים השליליים  האשראי דירוגברשימה לראשונה, סיווג החוב, גורם מטפל, 

  ת המעקב.ובגינם נכללו ברשימ

לפני פרסום הדוחות הכספיים של  ,עיאחת לרבת המעקב יתבצע לפחות והדיון ברשימ  ג.

ת המעקב, לצורך ביצוע הפרשה להפסדי אשראי ותתועד בדיקת רשימ עיבכל רב הבנק.

רבות החלטות בדבר אי ל, וסיווג חובות בעייתיים, כולל הנימוקים להחלטות שהתקבלו

  .ת המעקבווהחלטות על הסרה מרשימ סיווג

  

ניהול  לצורך שתמש בהי אשראי,: תאגיד בנקאי יפתח מערכת פנימית לדירוג 10 מספרעיקרון 

מורכבות הפעילות של לגודל וללאופי,  תאים. מערכת הדירוג צריכה להתקף אותהיוי סיכון האשראי

הערכה נאותה של סיכוני ", בנושא 314 ול בנקאי תקין מספרהוראת ניה(ראה גם  התאגיד הבנקאי

  .)"אשראי ומדידה נאותה של חובות

  

מערכת הדירוג מאפשרת , שכן דירוג אשראי הוא צעד הכרחי לניהול יעיל של סיכון אשראי  .57

  .הבנקאי לקבל החלטות אשראי טובותלתאגיד 

 ןסיכורמות ין ב חיןלהב ת לורפשמאשל תאגיד בנקאי אשראי פנימית לדירוג המערכת ה  .א

מעקב אחר  , לצורךיתאגיד הבנקאשל החשיפות אשראי שונות גלומות באשראי הה

  .איכות של אשראי ספציפי, כמו גם של התיק בכללותו

מכלול המאפיינים  אתמדויקת יותר בצורה  ריגדלה מערכת הדירוג הפנימי מאפשרת  .ב

לבחון את ו תייאשראי בעילזהות  ,איבתיק האשר ריכוזיותלמדוד של תיק האשראי, 

  .של ההפרשות להפסד אשראי ןנאותות

בנקים בימוש בעיקר בהן נעשה שמתוחכמות יותר, מפורטות ו פנימיות דירוג מערכות  .ג

תמחור האשראי, בהקצאת ההון הפנימית, בגם  סייע, יכולות לברחבי העולם גדולים

  .עם לווים יחסיםה מכלולאו מספציפיות, רווחיות מעסקאות בחישוב ו

שימוש בדירוג פנימי מבטא בצורה רשמית את התייחסות התאגיד הבנקאי להערכת   .ד

דירוג האשראי מייצג את רמת הסיכון שקובע תאגיד בנקאי הסיכון בדיון הרלוונטי. 

במקרה הנדון. רמת סיכון זו צריכה לקבל התייחסות בכל הפעולות הרלוונטיות של 

  הסיכון, הצגה חשבונאית והלימות ההון. התאגיד הבנקאי: ניהול

, יכול תאגיד חריגיםככלל, תאגיד בנקאי צריך לדרג את כל חשיפות האשראי שלו. במקרים   .58

  זניח. ות האשראי שלא דורגוחשיפסך בנקאי לחרוג מכלל זה, ובתנאי ש
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ווקיים, על מנת לקבוע תהליך מוסדר של ניהול סיכון, גם בהתקיים לחצים תחרותיים, שי  .59

  אישיים וכדומה, תאגיד בנקאי:

ישקיע את המשאבים הנדרשים לפיתוח ולתחזוקת מערכת דירוג איכותית, אשר   א.

 משפיעה על האשראי בכל ההיבטים הרלוונטיים;

בכלל זה: קביעת מדיניות  - יכלול התייחסות משמעותית לדירוג בכל החלטת אשראי   ב.

ון וסיבולת סיכון (בין היתר, באמצעות קביעת אשראי ויעדי אשראי, הגדרת תיאבון סיכ

בחינת נאותות הסיווג וההפרשות  מגבלות), אישורי אשראי פרטניים, תמחור אשראי,

, דיונים אסטרטגיים, מדידת ביצועים, הערכת נאותות הלימות ההון להפסדי אשראי,

 וכדומה.

ן דירוגי האשראי בהקשר זה, יודגש כי חובה שיתקיים קשר חזק (מתאם חיובי גבוה) בי

יש לשמור תיעוד המקשר בין מערכת הדירוג  - חובותלבין הסיווגים המיוחסים ל

  .הפנימי לסיווגים שנקבעו בהוראות הדיווח לציבור

של  ייצגות רמות שונותמה ,שונות טגוריות דירוגפנימית מסווגת אשראי לקדירוג מערכת   .60

בפיתוח  בנקאי תכלול עשר קטגוריות דירוג.מערכת הדירוג הפנימי של תאגיד . אשראי סיכון

בנקאי חייב להחליט אם לדרג את סיכון הלווה או הצד הנגדי לעסקה, תאגיד  הדירוג, מערכות

  או את שניהם. ,עסקה הספציפיתגלום באת הסיכון ה

לסייע בזיהוי  על מנת. עליו בקרהלו ,אשראיה ןאחר סיכו מעקבחשוב ל כליה מהוודירוג פנימי   .61

המעידים הפנימית צריכה להגיב לסימנים  הדירוג קדם של שינויים בפרופיל הסיכון, מערכתמו

 מתדרדר ו. אשראי שדירוגעל אפשרות סבירה להחמרה שכזואו  ,החמרה בסיכון האשראי על

 גורמי, למשל, באמצעות ביקורים תכופים של יותר יםקב קפדניעמפיקוח ול ףכפו היהי

בקביעות על הנסקרת ) Watch Listמעקב (רשימת ב והכללתות באמצעואצל הלווה, האשראי 

עקב אחר במשמש את שדרת הניהול במחלקות השונות י דירוג הפנימיהידי ההנהלה הבכירה. 

שינויים הכרחיים באסטרטגית  בהחלטות לגבישל תיק האשראי ו עדכנייםהמאפיינים ה

הבכירה יקבלו דיווח תקופתי על , הדירקטוריון וההנהלה לפיכךתאגיד הבנקאי. של ההאשראי 

מדיניות  מסמך -(ראה לעניין זה  בהתבסס על דירוגי האשראי , בין היתרמצב תיק האשראי

  .)310מספר הוראה ל 15 עיףבס האשראי

אישור  מועדב ,לעסקהספציפי צד נגדי לאו  ,ללווה ספציפי קבעשנ הראשוני האשראי דירוג  .62

דירוגי האשראי של חובות המוערכים  .חות אחת לשנה)(לפ על בסיס תקופתי יסקריהאשראי 

באופן פרטני, שהם: גדולים, מורכבים, מסוכנים, או "חובות בסיווג שלילי", ייסקרו בתדירות 

אשראי של  במצבו ,לטובה או לרעה ,שינוי כאשר מזהה התאגיד הבנקאיבנוסף,  .גבוהה יותר

תיעוד המבסס את הדירוג של הלווה יכלול תיק האשראי . ג מחדשורידקבוע לו ל עליו ,ספציפי

  .הפנימי שנקבע

אשראי  של ושקף במדויק את איכותוהצורך שיהדירוג הפנימי של עקביות בשל החשיבות   .63

  .פונקצית ניהול הסיכונים עלתוטל  ם,או לאישור ת הדירוגים,ספציפי, האחריות לקביע

 77-78(ראה סעיפים  ידי גוף בלתי תלויהעקביות והדיוק של הדירוגים יבחנו תקופתית על   .64

מהווה בקרה נוספת לאמור לעיל, ואינה  בקרת אשראיפונקציית . יובהר כי פעילות להלן)

  מחליפה את הסקירה התקופתית השוטפת.
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להנהלה למדוד את  תפשרוהמאו מערכות מידע ושיטות ניתוח הי: לתאגיד בנקאי י11 מספרעיקרון 

. מערכות המידע הניהוליות שלו מאזניות-הפעילויות המאזניות והחוץסיכון האשראי הגלום בכל 

  הרכב תיק האשראי, כולל זיהוי של ריכוזי סיכון מכל סוג שהוא. גבימידע הולם ל וספקי

  

בחשיפות ללווים או צדדים נגדיים  גלוםהסיכון ה יים אתתוכממדוד במונחים יתאגיד בנקאי   .65

לצורך  ,התיק ברמתו ,את סיכון האשראי ברמת המוצר נתחתאגיד בנקאי י בנוסף,ספציפיים. 

תחשב תריכוזיות מכל סוג. מדידת סיכון האשראי מוקדי או  ,זיהוי רגישויות מיוחדות

תקופה ( ) ותנאי ההסכםכן הלאההאשראי (הלוואה, נגזרים, ומוצר ) i(גורמים הבאים: ב

מועד לעד  ים בשוקאפשרי שינוייםל האשראירגישות ) ii); (ן הלאהפירעון, שיעור הריבית וכל

בין היתר בהתבסס על  ,סיכון הלווה )iv(כן ; וערבויותו/או טחונות י) קיומם של בiii; (הפירעון

רמת הסיכון שהתאגיד תבצע בתדירות מתאימה לי. ניתוח נתוני סיכון האשראי הדירוג הפנימי

שתמש יתאגיד בנקאי  בלות שנקבעו.גהמ בחינת רמת החשיפה אל מולתוך והבנקאי מזהה, 

תוך שימוש , םמורכבותו, ולרמת הסיכונים הכלולים בפעילות נאותות ביחסמדידה שיטות ב

  .לתיקוף תקופתי נתוןתהליך המדידה יהיה  .אמיניםנתונים ב

  .301להוראה מספר  8בהקשר זה ראה גם סעיף 

איכות מידה רבה בתלויה ב תהליך מדידת סיכון האשראי של תאגיד בנקאי האפקטיביות של  .66

המידע שמופק ממערכות אלה מאפשר לדירקטוריון ולכל רמות  .מערכות המידע הניהוליות

 חזיקישהתאגיד הבנקאי שראוי רמת ההון  אתע וקבלהניהול למלא את תפקידם, ובכלל זה 

חשובים המידע של  העדכניותט ווריפרמת האיכות, ה. לכן, כנגד הסיכונים להם הוא חשוף

ביחס לקבוצה הבנקאית , גם םואיכות הרכב התיקים השונים אודות, מידע פרט. במאד

את רמת סיכון האשראי  תקוידצורה מאפשר להנהלה להעריך במהירות ובצריך ל, בכללותה

התאגיד פעילות לקבוע אם לאפשר ו ,פעילותיו השונות בגיןשהתאגיד הבנקאי חשוף אליו 

  .נקבעה לוש האשראי אסטרטגית ניהולאת הבנקאי תואמת 

. , ובכלל זה מסגרות אשראימגבלות שנקבעועומדות בבפועל  יוחשיפותש יוודאתאגיד בנקאי   .67

, כאשר הוא מידע זה אויב, ויחשיפות המתקרבות למגבלותיתריעו על ת ות מידע ניהוליומערכ

 מגבלותהמשמשות את התאגיד הבנקאי לניהול המערכות הלידיעת ההנהלה הבכירה.  מהותי,

מכל  חשיפות אשראי וסכמית המידע ו. מערכשל התאגיד הבנקאי כל החשיפותו את ימדד

 שיהיה להן ערך מוסף כךמגבלות העל חריגות מ ודווחיו ,צד נגדילאו  ,ללווה ספציפי הסוגים

  ובזמן סביר.

בתיק האשראי.  ,מכל סוג ,לזהות ריכוזיות תויאפשרו להנהלל תאגיד בנקאי מערכות מידע ש  .68

, בכל הדרגיםם תקופתית על ידי מנהלי בחןיתהמנוהל באותן מערכות  היקף המידענאותות 

על מנת לוודא שהמידע מתאים למורכבות הפעילות. בנוסף, תאגיד  ,ההנהלה הבכירה ועל ידי

מערכות מידע שיאפשרו ניתוחים נוספים של תיק האשראי, ובכלל זה מבחני יפתח בנקאי 

  קיצון.

  



  )11/14] (2[ : ניהול בנקאי תקיןהמפקח על הבנקים

  311 -  23 עמ'  ניהול סיכון אשראי

 

 

  .ובכללות תיק האשראיואיכות אחר הרכב  בקרהמערכת ל ההיתיד בנקאי : לתאג12 מספרעיקרון 

  

 תיק האשראי, הרכבהפעיל בקרה על גם ל נדרשתאגיד בנקאי  אך חשוב, אשראי ספציפי ולהני  .69

 תולהשתמש במערכו ,תיקי האשראי השוניםוברמת  האשראי ברמת התיק,איכות על ו

האשראי  מורכבות של תיקלגודל וללאופי,  יםאלהתות ו צריכאלת ו. מערכמתאימות לצורך כך

  התאגיד הבנקאי. של

  :ריכוזיות אשראי

הוא ריכוזיות בתיק האשראי.  ם ברחבי העולםמקור מתמשך לבעיות אשראי של בנקי  .70

 באופן יחסי למספר גדולכאשר  נוצרתו שונים,באופנים  תקייםריכוזיות של סיכון יכולה לה

סיכון דומים. ריכוזיות מתרחשת, בין היתר, כאשר תיק  מאפייני ישאשראי יתרות  לש

אחד, או יותר, , לפהאו עקי הישירגדולה,  אשראיחשיפת התאגיד הבנקאי מכיל האשראי של 

 ) קבוצה של צדדים נגדיים שקיים קשר ביניהםii( ;מסוים) צד נגדי i( גורמים הבאים:מה

) מדינה v( ;) אזור גיאוגרפיiv( ;מסויםלי או מגזר כלכמשק ) ענף iii( ;"קבוצות לווים")למשל (

של  מסוים ) סוגvi( ;קשורות באופן הדוק יהןתואו קבוצת מדינות אשר כלכל מסוימת,זרה 

יתרות גם במתקיימת . ריכוזיות ) מטבע מסויםviiiאו ( ;החו) סוג של בטvii( ;מכשיר אשראי

או מעודנים  ,יותר ם מורכביםדומה. ריכוזיות יכולה לנבוע מקשרי ןפירעותקופה לאשראי עם 

 ,אשראי ילאישור אינו ייחודי יותריכוז. סיכון בתיק ותשונ אשראייתרות  יןבהקיימים  ,יותר

לסיכון של צד נגדי. רמה גבוהה  ותקשור יןת שבאופיות הבנקאייוטווח הפעילוקיים בכל אלא 

  אשראי מרוכז.של ריכוזיות חושפת את התאגיד הבנקאי לשינויים שליליים בתחום שבו ה

בשל  למשל, תנאים מסוימיםב במיוחד ותקשלהיות  עשויות ,או הפחתתה ,מריכוזיות תהימנעו  .71

או  ,העדר גישה ללוויםבגיאוגרפי או ה מומיקובאזור המסחר של התאגיד הבנקאי, בתלות 

ר שאף לנצל את התמחותו במגזיתאגיד בנקאי ייתכן שמגוונים כלכלית. בנוסף,  ,צדדים נגדיים

 ריכוזיות לבחור לעמוד ברמת . תאגיד בנקאי יכול גםתספציפי הייתעשבאו מסוים, כלכלי 

מכאן . (למשל במחיר) נאות על נטילת סיכון הריכוזיות ויציפתוך קבלת  ,גבוהה יחסית

באפשרותו  -  ריכוזיות רק משיקולי "טוב",בהכרח לוותר על אשראי  אינו נדרשתאגיד בנקאי ש

של ריכוזיות. אמצעים אלה יכולים לכלול  ,או להקלה ,להפחתה חלופיותטכניקות להשתמש ב

. קונסורציום)למשל ( עם גופים נוספיםתפות באשראי ווכן ש נוסף, הוןריתוק , גבוהתמחור 

שאינם  ,או צדדים נגדיים ,עסקאות עם לווים בצעלא לשזהר ייתאגיד בנקאי יחד עם זאת, 

  .צורך הפחתת ריכוזיותרק ל ,לוות בנומ ןאי שאינאו לעסוק בפעילויות אשר ,מוכרים לו

בכלל זה, ניתן לציין לניהול ריכוזיות אשראי.  חדשנות רבה בשיטות קיימתברחבי העולם   .72

יחד עם משני. האשראי השוק פעולות נוספות באשראי, תוכניות איגוח ו ינגזרמכירת הלוואות, 

התאגיד ש ,סיכוניםב כרוכהות התיק ריכוזילהפחתת מנגנונים יש לזכור כי הפעלת , זאת

 עליולהשתמש במנגנונים אלה,  יוכלתאגיד בנקאי לפני ש, לכןנהל. לו ותחייב לזההבנקאי 

  לקבוע מדיניות ונהלים ולייסד בקרות נאותות.
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תאגיד בנקאי , בכללותם תיקי האשראיהערכת בעת הערכת אשראי ספציפי ו: 13 מספרעיקרון 

אשראי סיכון ל החשיפהעריך את יו ,עתידיים בתנאים הכלכלייםפשריים אקח בחשבון שינויים יי

  ., לרבות תרחישי קיצוןרחישים שלילייםתתחת 

  

 בכללותם, תיקי האשראי השוניםהן לגבי אשראי ספציפי והן לגבי  ,תקיןניהול סיכוני אשראי   .73

נאותות  קבלת החלטות לגביב המסקנות שקלוללהשתבש, ו לולדיון בשאלה מה עמחייב 

 עשוי ניתוח השפעות השיבוש האפשרי. להפסדי אשראי ההפרשותנאותות ההון והלימות 

לסיכוני של התאגיד הבנקאי  אפשרית של חשיפה שלא זוהו בעברתחומים  ילויגסייע בל

. ובמלוא ןלהיות מוב ךצרי ,בעת משבר התגלסביר שיש ן שונים,סיכו מוקדיבין  קשראשראי. 

בין סיכוני אשראי  במיוחד, שונים בין סיכוניםגבוה מתאם  תקייםהעשוי ל ות משברתיבע

  .אפשריותבעיות  תלהערכ יעילותדרכים  מהוויםשוק. ניתוח תרחישים ומבחני קיצון סיכוני ו

או שינויים עתידיים בתנאים  ,זיהוי אירועים אפשריים יםללוכניתוחי תרחישים שליליים   .74

והערכה של  ,ל חשיפת האשראי של התאגיד הבנקאיהעשויים להשפיע לרעה ע ,הכלכליים

הרעה ) iהם: ( ותיעילבק ובדל ם שתאגיד בנקאי יכול. שלושה תחומיבהםד ועמיכולת הבנק ל

ניתוחי תרחישים ) תנאי נזילות. iii( -וסיכוני שוק;  יעאירו) ii; (הענפיכלכלי או במצב ה

לאחד או יותר מהמשתנים  יחסית פשוט ניתוח רגישות רך בטווח שביןיכולים להיעשליליים 

יותר. בדרך כלל, שימוש בשימוש במודלים מתוחכמים עד ל, ועסקייםוההכלכליים, המבניים 

בשוק  ותפעילבעלי ים גדולים בנקעל ידי  , בארץ ובעולם,במודלים מתוחכמים ייעשה

  הבינלאומי.

קופתית על ידי יסקרו ת יהם, תוצאותהתרחישים השליליים ללא קשר לרמת התחכום של  .75

מצביעות על במקרים בהם התוצאות  ,הפעולות הנדרשות בכל טונקהיא תו ,ההנהלה הבכירה

גם  ניתוח התרחישים תוצאותתאגיד בנקאי יתחשב ב. שהוגדרה הסיכון גות מסיבולתיחר

שהוא קובע לפעילויותיו  מגבלותשל הו ו,האשראי של מדיניות של עדכוןהקביעה והבתהליך 

  .השונות

לסבול או  ,הפסדים משמעותיים ספוגל בהם הוא עלול סוגי המצבים יהוילז פעלתאגיד בנקאי י  .76

או במגזר ספציפי,  בכללכלכלי הרעה במצב ה :, בין היתרמצבים אלה כוללים. בעיות נזילותמ

 התממשות סיכוניכשלים, ושילוב של פיגורים בפירעון אשראי ושל  רמה גבוהה מהצפוי של

מבחני  תוצאותהתרחישים ו על בסיס מאוחד. ניתוח היעשי. ניתוח שכזה שראיאסיכוני שוק ו

בהינתן תרחישים  לבצע ההנהלהשעל פעולות  -התאוששות  גם תוכניות וקיצון יכללה

  .ותכגון גידור או הקטנת חשיפ ,מסוימים
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  :סיכון האשראי לעבקרות הולמות קיומן של  הבטחת -חלק ד' 

  

ניהול  כיתהלילהערכה בלתי תלויה ומתמשכת של  מנגנוןבנקאי ייסד  : תאגיד14 מספרעיקרון 

ראה גם ( הנהלה הבכירהלדווחו ישירות לדירקטוריון ויותוצאות סקירות אלו  ,סיכון האשראי

  .)310הוראה מספר 

  

, אשראי אשרכיוון שהסמכות לומ ,תאגיד בנקאיב האשראי מגוון תיקי יעיל שלל והינ לצורך  .77

בנקאי סקירה פנימית התאגיד ה פעילי, עובדים מספר גדול שלנתונה בידי  ,וולתפעל אות

 ,ספק לדירקטוריון ולהנהלה הבכירה מידע מספקמנגנון זה י. דיווח מנגנוןו אפקטיבית

 ואת מצב תיק האשראי ,האשראיהעוסק במתן  צוותהשיאפשר להעריך את הביצועים של 

  .בכללותו

בייקטיבי של סיווג אשראי ודירוג אשראי, ושל זיהוי במועד של בהינתן החשיבות והאופי הסו  .78

שסיווג החובות ודירוגי סיכוני אשראי באופן כללי, תאגידים בנקאיים צריכים להבטיח 

גם על ידי יחידים שאין להם שליטה על האשראי שהם סוקרים  יםנסקרהאשראי שנקבעו 

סקירה נדרש לבצע לעיל,  44עיף כאמור בס .אשראי המאשרושאינם מושפעים על ידי גורם 

סקירה בדיעבד על  נדרש לבצעמסוג זה בזמן אמת בעת קבלת החלטות האשראי. בנוסף לכך, 

 מסייעתאשראי הבקרת . להלן "בקרת אשראי" -ידי יחידה ייעודית לכך בתאגיד הבנקאי 

 י.סיכון העיקריים בקווי הפעילות השונים בתאגיד הבנקאהמעקב אחר מוקדי ללפיקוח ו

  לצורך כך עליה לבחון את מהימנות הדירוג, ואת נאותות הסיווג וההפרשות.

  ויישומה תכנית עבודה

התוכנית תשקף את ההנחיות  שנתית ורב שנתית. ,תפעל על פי תוכנית עבודהאי בקרת האשר  .א78

  הבאות:

  :היקף הסקירות  )1(

  ;סיכוןתכניות העבודה יתבססו על בחינת אשראי, על פי מדגם מבוסס   )א(

איכות הערכת ל המדגם שייבחר יבטיח שהחלק מהתיק שנבחר לסקירה מספיק  )ב(

  תיק האשראי בכללותו;בהתפתחות הסיכון הגלום במגמות לזיהוי האשראי, ו

ייקבעו תוך התחשבות בגודל ובמורכבות של תיק והמדגם תכניות העבודה   (ג)

  האשראי של התאגיד הבנקאי, ובפעילות מתן האשראי שלו;

תתועד, ותכלול בין היתר את  ,בחירת המדגם, ובפרט עבודת בקרת האשראי  )ד(

רשימת כל ההלוואות שנסקרו ותמצית הניתוח שמבסס את הדירוגים או 

  הסיווגים שנקבעו לחובות שנסקרו.

  :סקירות האשראי יכללו  )2(

  ;מעל גודל שנקבע מראש -ד ואשראי מהותי מא  )א(

  ;שאינו כלול בפסקה (א) לעיל)אחר (מדגם מספק של אשראי   )ב(

  ;(בהשגחה מיוחדת, נחות, פגום) עייתי על סוגיו השוניםמדגם מתוך אשראי ב  )ג(

  ;אולם הוא אינו מסווג כבעייתישונו,  ושתנאיאשראי  מדגם מתוך  (ד)

  ;כבעייתימדגם מתוך אשראי שבעבר סווג   )ה(
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ידי הפיקוח על אשראי שנקבע, על ידי התאגיד הבנקאי או על תוך מדגם מ  )ו(

  הבנקים, כמחייב תשומת לב מיוחדת של ההנהלה;

  מדגם מתוך אשראי לאנשים קשורים;  )ז(

  אשראי היוצר מוקדי ריכוזיות של סיכון אשראי.תוך מדגם מ  )ח(

צריכות לנתח מספר היבטים חשובים בקרת האשראי סקירות  - עומק הסקירות  )3(

  באשראי שנבחר, לרבות:

  ;כולל ביצועי הלווהאיכות האשראי,   )א(

, לרבות בחינת נאותות הסיווג או הסיווגלמדיניות ציות למדיניות הדירוג ו  )ב(

כל בדיקה של בקרת . ההפרשה להפסדי אשראי ביחס לסיכון הגלום באשראי

על פי סולם הדירוג הקיים בתאגיד  ,דירוג עצמאי של הלווה האשראי תכלול

   ;הבנקאי

  סכם האשראי;עמידה בהתניות שנקבעו בה  )ג(

תאגיד בנקאי יחליט אם להטיל את האחריות לביצוע בדיקות "טכניות במהותן"   )ד(

(תיעוד מספק של אשראי וביטחונות, שלמות ותקינות השעבודים, וכדומה) על 

בקרת האשראי, או על גורמי בקרה אחרים. אם החליט תאגיד בנקאי להטיל את 

  יות תוגדר היטב.אותן בדיקות על גורם אחר, האחרלהאחריות 

  

  ותפוצתם טיפול בדוחות בקרת אשראי

תוצג למנכ"ל ולדירקטוריון סקירה על פעילות בקרת האשראי בשנה  אחת לשנה לפחות  )1(  .ב78

  :שתכלול בין היתר את הפרטים הבאים ,החולפת

  אשראי);ההיקף הבדיקה (מספר לווים והיקף  

 וכן ההשלכות על איכות  ,ניתוח הממצאים שעלו בבקרת האשראי, והטיפול בהם

 ;הבנקאיתיק האשראי של התאגיד 

  דירוג הלווים.נאותות הסיווג וההפרשה להפסדי אשראי וחוות דעת על 

יוצגו בפני הנהלת התאגיד הבנקאי דוחות בקרת אשראי מהותיים, ודוחות בנוסף,   )2(

  בקרת אשראי הכוללים ממצאים מהותיים, שנערכו בתקפות הדיווח.

לקביעת הדירוג, הסיווג ו/או ההפרשה הבנקאי יגדיר מראש את המסגרת התאגיד   )3(

להפסדי אשראי, במקרים בהם סבורה בקרת האשראי שהדירוג, הסיווג ו/או ההפרשה 

  .אינם נאותים

  

  פיקוח על בסיס מאוחד

של התאגיד  שבחברות בנות בנקאיות (כולל חברות כרטיסי אשראי), בקרת האשראי תוודא  .ג78

מחוץ לישראל, פועלת יחידת בקרת אשראי ברמה מקצועית נאותה. בקרת בישראל והבנקאי, 

האשראי בסניף מחוץ לישראל תהיה כפופה מנהלית ומקצועית לבקרת האשראי בישראל (ולא 

  למנהל הסניף בחו"ל).

  כפיפות

ישירות או למבקר הפנימי תהיה כפופה למנהל הסיכונים הראשי, בקרת האשראי   .ד78

  ון. לדירקטורי
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ת ומנוהל ,אשראיעוסקות בניהול היחידות העסקיות, הש יוודא: תאגיד בנקאי 15 מספרעיקרון 

בכלל זה את ו ,את מדיניות האשראי שנקבעה תואמת שלוחשיפות האשראי רמת היטב, וש

 דיווח מיידי יבטיחושים אחר אמצעיםבקרות פנימיות ותאגיד בנקאי יקיים פנימיות. המגבלות ה

באותן  לצורך טיפול ,חריגות ממדיניות, מנהלים וממגבלותעל דירקטוריון) לרבות ה(ם לדרג המתאי

  .חריגות

  

חשיפת האשראי של תאגיד בנקאי בתוך הגבולות את מטרת ניהול סיכון האשראי היא לשמר   .79

בקרות פנימיות, מגבלות תפעוליות  קביעתשנקבעו על ידי הדירקטוריון וההנהלה הבכירה. 

הרמות במסגרת חשיפת האשראי  שמירתל מסייעים ים, ואכיפה של כל אלה,ראח אמצעיםו

בקרה על פיקוח ואפשר להנהלת התאגיד הבנקאי מ. מערך שכזה, לעצמותאגיד בנקאי שקובע 

  .ביעדי סיכון האשראי שנקבעו מידת העמידה

 ,שנקבעו מראקריטריונים שמ הגיחרתוך יבטיחו שמתן אשראי  התאגיד הבנקאימערכות   .80

אשראי שאושר בחריגה  ןבמערכת המיכונית יסומשל ההנהלה.  מיידיתיקבל תשומת לב 

 ותטובת ומערכ .יםינטווהרל ומאפיינישל וו היקפינה של מהקריטריונים, באופן שיאפשר בח

 ,לגבי הזדמנויות וסיכונים פורה דיוןלקיים חשיפות האשראי, ב לשלוטלהנהלה  מסייעות

טלו בפועל אל מול סיבולת סיכון האשראי שנקבעה יסיכונים שנ לקיים מעקב ופיקוח אחרו

  .מראש

 שפעילות וודאעל מנת ל ,ביקורות פנימיות על תהליכי סיכון האשראי יערכו על בסיס תקופתי  .81

הלי האשראי של התאגיד הבנקאי, שהאשראי ונלת למדיניות וויצמבוצעת תוך האשראי 

של אשראי  וכוער ו, איכותומושקיו ,דירקטוריוןאושר בהתאם להנחיות שנקבעו על ידי המ

מדויק להנהלה הבכירה. ביקורות אלה ישמשו גם לזיהוי חולשות אופן ב יםדווחמספציפי 

נהלים מהכל חריגה מהמדיניות, לזיהוי בתהליך ניהול סיכון האשראי, במדיניות ובנהלים וכן 

  מגבלות.מהו

  

 םמוקדבשלב  ותמתקנ ותלנקיטת פעולותהליכים ת ומערכ והיי: לתאגיד בנקאי 16 מספרעיקרון 

  .ולפעולות דומות הסדרת חובות בקשייםל ,אשראי, לניהול חובות בעייתיים תהידרדרושל 

  

בפרט, ו ,של אשראיחלשות היל תהליך שיטתי לסקירת אשראי, היא זיהוי ש המטרותאחת   .82

ישנן יותר  בו ,מוקדם. יש לזהות הידרדרות באיכות האשראי בשלב יתייבע אשראיזיהוי 

אשראי שיפור לשיטתי ונמרץ ניהולי תהליך יקיים אפשרויות לשיפור האשראי. תאגיד בנקאי 

 אשראי מערכות לתפעול על ידי אשר נקבעים, המופעל כתוצאה מאירועים ספציפיים, בקשיים

  .יתיבעיאשראי  וסיווג זיהויומערכות ל

אשראי מנהל התאגיד הבנקאי  כיצדהירות קבע בבתמדיניות האשראי של תאגיד בנקאי   .83

, לניהול אשראי בעייתי. מבנים ארגונייםשיטות ומגוון  רשאי ליישם. תאגיד בנקאי יבעיית

 , על גוףשהעמידה את אותו אשראי העסקית יחידה, יכול שתוטל על הזהאחריות על אשראי ה

אופי להיקף או ל תאםבהשילוב של השניים, על שמתמחה בהסדרת חובות בקשיים, או  ייעודי

  .יתייבעסיווגו כשגרמה לסיבה לוהאשראי, 

יהול סיכונים בתיק האשראי. כאשר הסדרת חובות בקשיים חיוניות לנל אפקטיביותתוכניות   .84

הסדרת חובות היחידה לפרד תובעיות אשראי משמעותיות,  מתמודד עםתאגיד בנקאי 
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המשאבים זאת מכיוון ש. וטףבאופן ש אשראישמטפלת ב פונקציה העסקיתמהבקשיים 

שפר עשויים להתמקדות של הגוף המתמחה בהסדרת חובות בקשיים, ההתמחות וה הנוספים,

ח אסטרטגיה ותיפב סייעל עשויאת תוצאות הגבייה. גוף המתמחה בהסדרת חובות בקשיים 

מנוסה בהסדרת חובות  רםאו להגדלת סכום הגביה. גו ,לשיקום אשראי בעייתי אפקטיבית

  סקית.עה יחידהעל ידי ההמבוצע  חוב,הסדרת תהליך ים יכול גם לספק מידע בעל ערך בבקשי
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  נספח

  חובת קבלת דוח כספי

  

  מבוא

יפעל התאגיד הבנקאי על  -כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטות וקיום מעקב במתן אשראי   .1

  .הז נספחפי הנהלים המפורטים ב

  

  הגדרות

  

ין לערוך דוח כספי תקופתי (דוח שנתי או דוח לווה החייב על פי ד  - "לווה"   .2

  ;ביניים)

  

מההון של התאגיד  5%לווה שחבותו לתאגיד הבנקאי עולה על   -"לווה גדול מאוד" 

  ליון ש"ח, לפי הנמוך;ימ 100הבנקאי או על 

  

(עסקי תאגיד בנקאי עם אנשים  312 פרכהגדרתו בהוראה מס  -"איש קשור" 

  ;קשורים)

  

ת כספיים הנערכים במתכונת שנקבעה על פי דין או על פי כללי דוחו  -"דוח כספי" 

  חשבונאות מקובלים;

  

  דוח כספי שנתי:  (א)  -"דוח כספי מעודכן" 

לגבי לווה שחלות עליו תקנות ניירות ערך (דוחות   )1(

, לווה שהוא איש 1970- תקופתיים ומיידיים), התש"ל

 דוח כספי שנתי -קשור, ולווה שהוא לווה גדול מאוד 

בתקופה שבין תאריך המאזן שנכלל בו ועד חמישה 

  עשר חודשים לאחר תאריך זה.

דוח כספי שנתי בתקופה שבין תאריך  -לגבי לווה אחר   )2(

חודשים לאחר  שישה עשרהמאזן שנכלל בו ועד 

  תאריך זה.

לערוך דוח כספי  פי דין-לגבי לווה שאינו חייב על  )3(

 כספי שנתידוח  - שהוא "לווה גדול מאוד" ,שנתי

במתכונת שקבע התאגיד הבנקאי, לתקופה האמורה 

  ., בהתאמה)2בפסקה (

  ובנוסף

  דוח כספי ביניים:  (ב)

לגבי לווה שחלות עליו תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים 

דוח כספי ביניים בתקופה שבין  -  1970- ומיידיים), התש"ל
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תאריך המאזן שנכלל בו ועד חמישה חודשים לאחר תאריך 

  ה.ז

  

בנושא "מגבלות על חבות של לווה  313 פרמסה כמשמעותה בהורא  - "חבות" 

  .ושל קבוצת לווים"

  

  חובת קבלת דוח כספי

תאגיד בנקאי ידרוש מלווה למסור לו את הדוח הכספי של הלווה בסמוך ליום העסקים   (א)  .3

  הראשון לאחר יום חתימתו.

  דיו דוח כספי מעודכן של הלווה.מבלי שיימצא בי ייתן אשראי תאגיד בנקאי לא  (ב)

מבלי שיימצא בידיו דוח כספי מעודכן של  מתקיי אשראימסגרת ש תאגיד בנקאי חיד  (ג)

בנושא "הפרשה  315 'מס ה, יחשב האשראי "חבות חריגה", לצורך יישום הוראהלווה

  נוספת לחובות מסופקים".

  לרבות "לווה גדול מאד". -לעניין סעיף זה, "לווה" 
  

  קבלת דוח כספיפטור מ

  תאגיד בנקאי יהיה רשאי: ,למרות האמור לעיל  .4

  גם אם אין בידיו דוח כספי מעודכן של לווה , במקרים אלה: ,חדש אשראי תתל  (א)

מהונו של  2% - ש"ח או מליון ימסך מכאשר סך כל החבות של הלווה הוא פחות   )1(

ות של הלווה התאגיד הבנקאי, הנמוך שבהם, ובאיש קשור כאשר סך כל החב

  ;אלף ש"ח 500 סךמהוא פחות 

טחונות מהסוגים המוכרים כניכויים יכאשר סך כל החבות של הלווה מכוסה בב  )2(

  ;313 פרלהוראה מס 5לפי סעיף 

באגרות חוב, ניירות ערך מסחריים  השקעההינה בצורת כאשר החבות   )3(

)Commercial Paper(, ל חברות ענק או השתתפויות בסינדיקטים בינלאומיים ש

 וההחלטה על ההשקעה מבוססת על דירוג הלווה על ,מיליון $) 100(הלוואה מעל 

אחרת שתאושר על ידי  ההבאות או חבר) rating(ידי אחת מחברות הדירוג 

  המפקח לעניין זה:

Moody’s Investors Service, New York; 

Standard & Poor’s Ratings Services, New York; 

Fitch Ratings. 

תאגיד חדש שטרם ערך דוח כספי וזאת עד לתום ארבעה  הינוכאשר הלווה   )4(

  .חודשים מתאריך מאזנו הראשון

, מבלי שהאשראי יחשב לתקופה שלא תעלה על חצי שנהקיימת אשראי חדש מסגרת ל  (ב)

, כאשר סיבה סבירה מונעת מלווה לערוך דוח כספי ובלבד שהתקיימו "חבות חריגה"

  :תנאים אלה

התאגיד הבנקאי קיבל אישור מרואה החשבון המבקר של הלווה שלא סיים את   )1(

  ביקורת הדוח הכספי תוך ציון המועד המשוער לסיום הביקורת;
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 במקום דוח כספי מעודכן, התאגיד הבנקאי קיבל דוח כספי לא מבוקר וכן מידע  )2(

  אחר, לרבות דוח מע"מ;

שור לתקופה שלא תעלה על חצי שנה בסכום אשראי נוסף ללווה שאינו איש קתת ל  (ג)

מהונו של התאגיד הבנקאי,  0.5%מיתרת החבות של הלווה או על  25%שאינו עולה על 

לא יאוחר מתום ארבעה חודשים מהמועד  ניתןהנמוך שבהם, ובלבד שהאשראי הנוסף 

לעניין זה, כאשר . האחרון שהדוח הכספי המעודכן היה צריך להימסר לתאגיד הבנקאי

  ללווה יש מסגרת אשראי בחשבון עובר ושב, תיחשב המסגרת כיתרת החבות;

  לרבות "לווה גדול מאד". -לעניין סעיף זה, "לווה" 

  

  סניפים מחוץ לישראל

  .הז נספחתאגיד בנקאי הנותן אשראי לתושבי ישראל במשרדיו מחוץ לישראל, ינהג לפי   (א)  .5

שרדיו מחוץ לישראל, יתאים את הנהלים תאגיד בנקאי הנותן אשראי לתושבי חוץ במ  (ב)

  הנ"ל למתחייב מהנהלים הקיימים במקום בו ניתן האשראי.

  

* * *  
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